
Qeestimataj,

TDQO‘RT)O:

930

18:00

DLlĉjlLO por (a renfgntiĝo de satiato (a 22-a de aïigusto 1992 en ‘JLFSS'EL'T

persono(j)

5U9S0 BEfF

Su6sfjri6o:.

9jO9dO: 
A'DR/ESO: 

Jdi pagos per Via. èanffgnto: ‘Esperanto Lim6urg 068-2057146-94 
9ti pagos surfofe
(Bonvotuforstrefj (a nevaddan.)

< 800/900 BT/F =
< 500/600 BT/F =

LlLtiBURQti TSBTiRJVjTO LIQO
9. CLO.TST.9f
Zonneèloemstraat 13
B-3590 ‘Diepenèeef 

10:00 
1030 
1230 
14:00

La (gtizo estos 800 BTfF infrfuzive (a 2 manĝoj.
Bonvofu ensfgrtitĝi antaii (a 10-a de dugusto 1992. ‘Post (a 10-a de aügusto (a (gtizo pfüdtgos per 
100 BTJ /ĝgj (a partopreno a( (a vespermanĝo ne p(u estos garantiita.

(Partoprenos (a "Lim6urgan Tagon" en ‘JfasseCt fgn personoj)
9\{i partoprenos (a gvidatan viziton de (a Juniperbranda muzeo (un
9ti pagos: < 800/900 BT/F =  BE/F
9di pagos: % 500/600 BE/F =  BT/F por infanoj (6 ĝis .16)

FKveno en "ItitiJTStiUC", Qrote SKar/ĝt, B-3500 ‘KasseCt
Tstas sufiêe da senpaga parjeèfeco en (a par/ĝejo de (a OQdtura Centro, Tunstlaan
5, B-3500 ‘/(asseft ((P8) (vidu mapon dorsftanĝe).
titiaj pagendaj parĝebkcoj estas p(i pro/fstme, ekz. (SP2) :su6tera parjejo.

Bonveniga parofado de (a ‘Estraro.
Qvidata promenado tra (a urèo.
‘Panmanĝo en (a "SvtitiJEStiHC".
Li6era tempo por viziti èutifgjn, muzeojn, preĝejojn, Futedrafon, ĝtp.

Jduzeoj:
- 9dodo muzeo
- "‘Pater ‘Vadentinus"
- ‘Provinca muzeo
- Ur6a muzeo
- Tfgrdjona muzeo
(Rj.u interesiĝas povas partoprenigvidatan viziton a.(fjuniperèranda muzeo. Bonvotu 
indifgi tion sur (a atiĝdon.
La enirprezoj de (a muzeoj ne estas inffuzive de (a (gtizo!

‘Vespermanĝo en "fRtiKJTSdlC" (varma pfado)

9ji (gre invitas vin a£nia Lim6urga ‘Tago en tiasseti, je sa6ato (a 22-a de aŭgusto 1992.

Diepenèeefg (a 14-an de jutio 1992.



Massefr, 14 jufr 1992.

(jeacfite,

DMjC/KpE:

Inscftrijven jgn tot 10 augustus 1992.

eventueef interview fjgn bij dfrr 9darceb SLerts (adres zie

Miermede defen wij U mede dat onzejaarfrjfrse internationafe Esperantodag ingericfit 
door ‘Esperanto Limburg doorgaat op 22 augustus 1992.

LlfM‘B‘U‘R(j2L ‘ES‘P‘Et%MfjTO LlCjO
M. DT.PTS
Lazarijstraat 122
91-3500 Massefr
teL.Oll/25.34.67

er een geleid bezoefjvoorzien in het Jenever

Mgdere infrcfitingen en 
bovenaan).

9:30 Tlanjgmst in "MASESTLC", Qrote Marf<& <5-3500 9(assefr
10:00 <Weff(gmstwoord door fiet bestuur.
10:30 (jefeide wandefrng door de stad.
12:30 Eroodmaafrijd in de "tMH/JESdlC".
14:00 Vrije tijd om te winjefen of musea, (erfgn en fjgtfredraaf te bezoel/en. 

jdusea:
- 9dode museum
- "Eater Pafentinus"
- TrovinciaaC museum
- Stads musewn
- <Beiaard museum
Voor de geïnteresseerden is 
museum.

18:00 /duondeten in ''EdDJESLlC" (warme maafrijd)
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Nuttige adressen

Q Dienst Toerisme — WV
(?) Stadhuis
(?) Provinciehuis
(?) Minderbroederskerk —

1.______ _ ______ • • ’

(?) Modemuseum 

(?) Politie
(?) Telefoon — Telegraaf
(?) Begijnhof
(?) Nationaal Jenevermuseum
@ Provinciale Bibliotheek
@ Museum Stellingwerff — Waerdenhof
@ Hoofdpostkantoor
@ Stedelijk Overdekt Zwembad

Openluchtzwembaden
Wandelpark Kapermolen
Golfterrein

@ Cultureel Centrum — Stadspark
@ Virga Jesse Ziekenhuis
@ Trein —en busstation
@ Kathedraal — Beiaardmuseum
@ Onze —Lieve—Vrouwekerk
@ Stedelijke Jeugddienst
@ Bioscoop
@ Stedelijke Sportdienst
@ Jachthaven

Hotels
[A]Holiday Inn
[BĴArcade
[Ĉ]Centurv

HASSELTIJW
-jJ 4 / jr 

rke \ __
tfA |

Dienst voor Toerisme.Lombaardstraat 3 (Stadhuis) 
B-3500 Hasselt.tel.01 1/22.22.35 - 011/22.59.61

Fax:01 1/22.88.94
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3. HĤSSELT, DIHfiTilKft IĴUIIKCEKTROl. n:IHSE3LEC0HHH K a S S E l T
L3toHISTORIĤ KRUCPUrKTO, ĤKTUĤLĤ TRĤFPUrKTO.

fKĵtOtrtlSO

de

agrablavigla kajgastana,

Ti-.jno

Foirtagcj: nardo kaj uendredo antautagneze.

P.erodroMO ftera-Kieuit
JarFo ircj:

danthaveno

4. GĤSTROHONIO

2. PĤ3"SDO naKserveJoj

Sp-ecialaĵoj
Kelkaj distancoj (provincaj Ĉefurboj)

la 
la 
la

Karnavalnardo (grasMardo) 
jaro 1987).
Vesperfoiro: je lundo la 1-a de junio (1987)(de la 16-a 
ĝis 22-a horo)
KerHesnardo: je la 22-a de septenbro (1987).

«alferMis konplete
IffiRE VRIENOEN"

firtfo iro"Hasselt-HonŭHartre":8iun sabatposttagnezon, 
Malantaŭ la urbdono.

Hasselt estas I.C.-stacio kaj do facile atingebla ekde 
Siuj Belgaj stacioj.
Info trajno: Tel.811/22.11.31

ÏSeMclurboj: DetMold (Gerwanio) - Sittard (Hederlando) - 
ItaMi (dapanio).

- Rapidbusservoj al Haaseik, Keerpelt kaj Geel kaj 
regulaj interligoj kun la plej gravaj koHur.unoj de 
•LiJŭurgo kaj kun iiaastricht en nederlando.

Infornoj pri aŭtobusoj: telefoŭo 811/25.31.46
~ Europobuso: fintwerpen - Hasselv - Roerwond - 

fiachen - Diisseldorf
liiFO: Tel. 012/74.12.92

La linburga Ĉefurbo estas la sese grava koHercurbo de 
Belgio. Vi ne satiĝas je la vidaĵo de la Hultaj 
butikoj, luksvendejoj, specialbutikoj kaj Siovendejoj. 
La vendejoj estas konataj pro siaj belgustaj aran^o, 
lunigado, nontrofenestro kaj precipe pro la kvalitaj 
varoj kiujn ili ofertas. La plej gravaj butikstratoj 
estas la"Koning filbertstraat", la "Hoogstraat" kaj la | 
"Denerstraat” kaj la apudaj stratoj. Kelkaj estas tute 
sentrafikaj. Duk la lastaj jaroj Hasselt akiris solidan 
reputacion kiel Hodurbo, sed ankaij koncerne 
antikvendejojn ĝia fano kreskas.
La vendejoj HalferMiĝas ekde la 9-a ĝis la IB-a, 
lundo ĝis sabato inkluzive.

B. Ĥntverpeno 76 Kk, Brugge 182 Km, Bruselo 81 Km, 
Genlo 136 Kh, firlono 172 Kh, Mcns 135 Kk, Lieĝo 42 Kh, 
HaMur 67 Kh
NL Maastricht 36 KN,Eindhoven 59 Kh, fiwsterdaH 183 Km.

Luchtvaartstraat 180, Tel. 811/21.25.53
Bi tie oni povas praktiki Siujn aktivecojn per 
Kotcraviadiloj kaj glisiloj, kiel konencanta aKatoro au 
kiel internacia vojaĝanto.
fierbaptoj kaj rondflugoj je denokrataj prezoj.

HĤRKT" (granda foirplaco), "SINT 
üozefstrato), kaj "KONING ĤLBERTSTRĤĤT" (Reĝo 
Ĥlbertstrato). Tiu prestiĝa projekto signifas sendube 
novan allogejon por la linburga cefurbo.

Ekde la jaro 1977 la urbo Hasselt estas fuzic de:
HfiSSELT, Kuringen, Kernt, Sint-LaHbrechts-Herk,
Steuoort kaj UiH-aertingen kaj nonbras nOHente 65.502 dz. 
enloĝantoj.

ankau sur 
"KanaalkoH"

Kron la fankonataj tenploj de la gastronoKio vi povas 
elekti kiel turisto el Multaj bonaj kaj tawen 8ipaj 
nanĝejoj kaj rapidlunĉejoj.
ĤnkaiĴ en la restoracioj de la Ŝiovendejoj kaj de la 

eblas rapide kaj bone nanĝi. En llasse.lt 
estas proksiHUHe 65 restoracioj. En kelkaj oni ankaŭ 
pouas nendi Hasseltajn specialaĵojn.

Hasselt, ĝinurbo, estas 
urbo. Ui elkore bonvenas.

"GROTE riĤRKT” (granda foirplaco) 
(du tura kvartalo), enirejo 

(sekvu la "r" indikilojn

Senerale oni pagu (10 Fr. hore) 
urbcentro, de lundo ĝis sabato, 
dek-naiĴa, aŭ oni uzu parkdiskon.
Estas ankaŭ parkadgaraĝo -"TT-PĤRKING" je nur kelkaj 
paŝoj de la "GROTE hĤRKT" (granda foirplaco) en 
"TfeEETOREHUIiK" (du tura kvartalo), enirejo tra 
"Capucienenstraat” (sekvu la "r" indikilojn sur 
Halgranoa ringo).
Parki ankaŭ eblas en diuersaj trafikMalviglaj stratoj, 
apenaü ekster la urbcentro, ankaŭ sur jenaj 
parkejoj:"Kolonel Dusartplein" - "KanaalkcM" - "Sint- 
Truidersteenveg" kaj 'ĉe Ja Xultura Centro.

En la Jaro 1987 oni nalferMis koMplete la butikan 
galerion: "DE UĤRE VRIENDEN" (La veraj anikoj) kun 
preskaŭ 50 vendodoHoj. Enirejoj trouiĝas en la "GROTE 

JOZEFSTRĤĤT" (sankta

por parki en la 
inter la naŭa kaj la

Hasselt, Sefurbo de la provinco Linburgo, en Kallonga 
tenpo elkreskis al grava restadejc por turistoj.
Hasselt estas dinanika, kreskanta urbo, kun kvalite 
agnoskita butikcentro.
Kiel koMercurbo ĝi nun okupas la sesan lokon en Belgio* 
KroMe la urbo estas graua instruadocentro kun totala 
lernantaro de pli ol 34.000 da gejunuloj (L.U.C.

' inkluzive).

(je la 3-a de narto en la

En Ĉi tiu HOMento albordiĝejoj estas kcnstruitaj por 40 
jaRtoj en la baseno de la Ĥlbertkanalo. (vidu 
uoĴHapeton, kontraŭe de "l'iusea"(Muzeoj).
La situo estas ideala, je kelkdek Hetroj de la 
butikcentro. Gravaj plibonigaj kaj plibeligaj laboroj 
estas plenuHataj.

Info.: Navigadoservo, Tel.: 211/22.59.12.

"Hasseltse jenever" (Hasselta ĝino); "Sint- 
Laubertusdrepke"; "Hasseltse speculaas" (spickukaĵo) 
"deneverbessensteentjes"(juniperkernetoj);
"Hazelnotentaart" (aveltorto) kaj "Vinsternikken" 
(kukoj) duH la festotagoj.

fiŭte aŭ buse al la linburga Befurbo: sen prcileraj, ĉar 
Hasselt estas facile atingebla per aŭtostrada- kaj 
aŭtorapidvojaro de la unua klaso.
ElirejnuMero 29 de la E.314.

27, 28 aŭ 29 de la E.313.
Vidu uojnapeton sur la kovrilo.

llasse.lt


5.SKIZITft HISTCRIfi URBOPSOSEMftDB

ankaü parkejoj, hoteloj

6. VlDIHDfiJOd EH Lft URBOCEHIRO

Provinca wuzeo (vidu rubrikon 7)

7. MUZEOJ.

de 1286,

"Fruitnai'kt"laen
Kuzeo

-"Huis Stellinguerf en üaerdenhof", zngule de la 
“tiaastr ichterstraat" kaj la "Guido Gezellestraat".
En tiu konplekso de du belaj historiaj. konstruaj'o j, 
estontece loĝiSos la urbonuzeo. La restaüradaj laboroj 
koHencigis en la jaro 1987.

regule 
Ëiuj

Monato 
nuzeon en iun

Honnenstraat"

la 
la

Muzeua Pater Valentinus Paquay - Heilig Paterke.
(Huzeo “Patro Valentinus Paquay" Sankto Paêjo.)

8. BICIKLĤDI
VIDIHCftaOd DE Lft PftRTITIVftJ KOHUHUHOJ.

InforMtabulo
"Hasseltse

-"Huis
Markt"

-“Sint-Quintinuskathedraal"
(frukto foirplaco)
Katedralo, konstruita de la 11-a §is la 19-a jarcento.
Riĉa neblaro kaj Murpentrajoj.
La kariljono estas rigardata kiel la unu el la plej 

bonaj sooorilaroj en Belgio.

Se la proponita urboprouenado Ŝajnas al ui tro laciga, 
alnenau uizitu la plej grauajn uidindajojn (parkejo: 
"kolonel Dusartplein").

Prouinciaal ?luzeun(Provinca nuzeo)
En la prouinca beginejo, Zuiuelnarkt 33, Hasselt, 

Tel.011/21.02.66
Variaj ekspozicioj de Moderna arto.

Malferwaj: fiiutage de la 9-a gis la 17-a kaj duono 
Eniro senpaga.

Minderbroedersstraat 21, 350Q Hasselt, tel.011/22.15.87 
En la estinta Malsanula üanbro de la Monah'ejo, krowe 
HortoSanbro de Patro Valentinus, trouiĵas la uzobjektoj 
kiuj apartenis al la "Sankta Patro de Hasselt" (1828 - 
WB§).

-"BorrelHanneke", en la “Haastrichterstraat".
Statuofontano, kiu sinbolas la Hasselt-an 

§inindustrion.

Hazelaarroute (ftveluj-itinero)
La turista biciklo - aü aüto-itinero, uojMontriligita 
per la fanaj sesangulaj tabuletoj, eslas 65 Km. longa. 
La vojo (itinero) kondukas vin laü kuindeko da 
vidindajoj en la partitiuaj koMunuMOj kiuj oerte estas 
rigardindaj (trabajaj kaHpuldoMoj, Huelejoj, kasteloj, 
preĝejoj kaj kapeletoj) La vojMapo trouiĝas dorsflanke 
de la turista Mapo (vidu rubrikon 5) kaj la priskribo 
de la vidindaĵoj trovi§as en la aneksa faldfolio.
En la soKerHonatoj de la jaro 1987 okazis serS-ekskurso 
laü la aveluj-itinero.

En 
loĝigis 
en la

fialferMaj: Siutage, escepte lunde, de la 14-a ĝis la 
18-a. Fernitaj en la nonato de januaro Por 

grupoj eblas aliaj Halfernaj horoj je denando
Enirprezoj: nur unu enirprezo por aMbaü Huzeoj.

- Plenkreskuloj 40 Fr.
- Grupoj - C.J.P. (kultura junulara pasporto) 

tria a§o 30 Fr.
- Malpli ol 16 jaraj 20 Fr.
- Halpli ol 12 jaraj senpage.

al vi, 
laülonge

h Interkonsentite, gvidata pronenado eblas (konpenso 
700 Fr.por 2 horoj). Estas agrabla kaj lerniga 
sperto Hature ankaü eblas en la franca, gernana aü 
la angla lingvo.

Steynverdia-f ietsuandeling (“Steynvord ia"-b ic iklo- 
pronenado) Tiu 6i loka, 15 Km. longa itinero Montras al 
ui la plej belajn loketojn de Stevoort. 
kaj ekveturpunkto £e la koHununa dono, 
Dreef" 
m Eblas lui biciklojn en la stacidoHO de Hasselt, ankaü 
por netrajnovojaĝantoj.(rezervado,tel.011/22.11.01) kaj 
en la feria-centro "de Borggraaf' (vidu rubrikon 12).

aügusto 
en kiuj

de julio kaj 
urboproMenadoj

turisMa servo skizis 
52 gravaj vidindaĵoj, 
(2 ĝis 3 horoj).
kaj la priskribo de la

Kapellekensroute (kapeletoj-itinero)
La itinero kondukas laü la plej gravaj kapeloj de 
Hasselt. Entute 103 Km. longa, ĝi povas esti dividita 
en du partoj. La broŝuro kun foto kaj priskribo de £iu 
kapelo (106 entute) kaj la vojHapo kostas 100 Fr.

Prefere piede, vi vizitu la urbcentron kaj tio tute ne 
estu Monotona penigaĵo, eĉ kontraüe.
Por faciligi al vi, la
urboproHenadon laülonge de
MonuMentoj aü historiaj fasadoj 
La napo pri la laü'irenda vojo 
vidindaj'oj kostas 10 frankojn. 
En tiu ci Hapo estas nenciitaj 
kaj la plej gravaj konstruajoj.

(1) "Virga Jesse" (bransetc de Jesse, patro de David 
laü hiblia).

(2) ... de ia graflando “LCOK".

fiMbaü Huzeoj estas loĝigitaj en ia "Uud Uasthuis" 
(Halnova Hospitalo) Thonissenlaan 73, 3500 Hasselt, 
tel.011/22.60.08 (vidu uojMapeton sur la frontpaĝo)..

-■■iSoerenKrij9KonuMent" iKanparana MiutHonuKentoj sur 
la "Leopoldplein (1898)" (Leopoldplaco).
En la jaro 1798 finigis la kanparannilito, insurekcio 
de la kanparanaro kontraü la francaj okupancoj. Sur la 
batalkaHpo, proksiMe de la kapeleto de Hilst, tiu 

okazintaĵo reKeMoriĝas la 5-an de decenbro. 
-“ünze-Lieve-Vrouuekerk, Kapelstraat" (Nia-Kara- 
Dipatrino-preĝejo, Kapelstrato). Si tie eblas aduiri 
grandan nonbron da artaĵoj kaj la stasuon de Nia-Kara- 
Sinjorino - Virga-Jesse el la 14-a jarcento.(1)
La sekvontaj Virga-Jesse festoj okazos en 1989. Sur la 
placeto antaü la preĝejo troviĝas statueto kiu figuras 
la Hasseltan urbgigantcn "Don Christophe" aü la 

"LangeMan" (alta viro). 
-“Stadhuis, Groenplein" (UrbdoMO, Verda Placo).
Palricia dono de 1675 kaj la Perono, kiu sixbolas la 
en 1232 akiritajn urbrajtojn, ornanas la urbdonan 

placon. Cetere Hasselt estis unu el la 12 Lonaj 
civitoj (2) kaj unu el la 25 “Bonaj Civitoj" de la 
tiana Episkoplando Luik.
-"Hinderbroederskerk, Kinderbroedersstraat" 
(Fvaneiëltana piwjo, llinilopbfoeteŝŝtmo)
T io estas Multvizitata pilgriHejo, pro la to.Mbkapelo 
kaj la Huzeo de la "Heilig Paterke" (Sankta Patreto) 
(vidu rubrikon 7) 
-"Hendrik van UeldekeMonuMe.it, Thonissenlaan (1928) 
(HonuMento de sinjoro Hendrik van Ueldeke, Thonissen- 

aleo (1928))
Li konsideriĝas kiel la fondinto de la nederlanda 

literaturo. Li naskiĝis Sirkaü 1128 en la bieno 
"Veldeke" proksine de Spalbeek.
-“Begijnhof, Zuivelnarkt 33“ (Seginejo, Laktaj-foir- 
placo 33)
En la jaro 1707 konenciĝis la konstruado de tiu 

kOHplekso. La preĝejo de tiu plac-beginejo estis 
detruita en la jaro 1944 (vidu ruinojn).

ürbcstuzeo
Pritraktas la Hasseltan historion kaj tiun de la 
Graflando "LŬ0N". La pretendita"Mirakla HostiMontrilo" 

ankaü estas ekspoziciita. En la jaro 1987 
(printenpo) estis ekspozicio pri la Grizaj itonaĥinoj en 
Hasselt. 
Nacia fiinwuzeo 
Industria-arkeologa Muzeo pri la historio kaj 
produktado de niaj alkobolaj trinkaĵoj e«fazante 
g'infabrikado. En la Monato de septenbro 1987 oni 
definitive loĝigis la nuzeon en iun estintan
distilejon en la "Vitte Horsnenstraat" (blankaj
Monaĥinojstrato), brancostrato de la "Der.erstraat"

-"Refugiehuis Herkenrode'' (rifuĝejo), 
Maastrichterstraat 100.

Finkonstruite en 1544, 91 estas la plej nalnova burĝa 
konstruaĵo en Hasselt. LongteMpe ĝi servis kiel 

soldatejo (kazerno) de la 11-a linireginento, pro lio 
la statueto "De piot Het het floschke" (La 
infanteriano kun la kvasteto)

K Duh la Konatoj 
organiziĝas guidataj 
rajtas partopreni.

’t Sweert" (doMO "La Glavo") en la "Grote 
(granda foirplaco) de la jaro 1659.

h 'uis nun jan estas klasif ikitaj, 59 historiaj 
MonuHentoj, preĝejoj, burgodoMOj kaj unu pejzaga 
parko pro siaj historiaj valoregoj, laü Reĝa dekreto.

UeldekeMonuMe.it


9. PROMEHI

Urboparko, 8e la kultura centro.

KaperMolenpark

Hatura prowenado - piede tra Hasselt
la Hasseltaj ciutage, escepteen

tel.5,

ĝis la fino

estas kine
Maturregiono "Borggravevijvers"(lagetoj "Borggraue")

13VerwilghensingelGouuerneur

KievitB ieno

Tel.65ftstridlaanKoningin

11. KULTURO - DISTÜO
lapetu 8e

19. REKREĤCIO

la ondo-

VojMontriligitaj proHenaduojetoj. BroSuro je dispono en 
la feria-centro ''De Borggraaf" (vidu rubrikon 10).

011/22.77.82
28.06.77
22.20.95

kaj 
estas

Glitskatejo
BlososportcentruH, 
(ring)
Tel. 311/22.54.43

ftliaj teat.roj
Teatro-trinkejo "'t Schuurtje" en Sint-LaHbrechts-Herk, 
tel. 011/27.20.41
"Kroontheater (kron-teatro), HauerMarkt 17,
tel.011/21.26.39
Renkonti§-centroj en Siuj kuartaloj.
x InforMOj 8e la Kultura seruo, Thonissenlaan 73, 
tel.011/22.60.08

12. LO80DC
Hoteloj en Hasselt
- Belvedère kaj Crovn Royal, 011/27.38.67 

Sint-Truidersteenweg 381 (26 SaMbroj)
- Century, Leopoldplein 1 (14 SaMbroj) 011/22 47 99 

For kaj hejne-aran§o Hr.42.

Koncertoj
Hasselt estas kariljon-urbo. De junio ĝis septexbro on 
povas aüskulti kariUonan recitalon Siun sabat-uesperon 
Huaikfestiualo: tiu ci festivalo, kiu jan iĝis 
tradicio, okazas duw la lasta senajno de aügusto ka, 
konsistas precipe el orgen-kaj kariljonludo.

Renkonti§-centro por waljunuloj
La naljunuloj uizitanta.j estas bonuenaj en la renkontiĵ 
centro "De Boeluaar" (La Buluardo), 8e la angulo de 13 
"Guffenslaan" kaj la "Kunstlaan".
MalferMa: de la 14-a §is la 18-a, 
diwanSe tel.011/22.64.04

- MeKling, Kexpische Steenu.103 (7 8.)
- Parkhotel, Genkersteenu.3S0 (27 8.)
- Pax, Grote Harkt, 16 (8 8.)
- Scholteshof,KerHtstr.118,Stevoort (18 8.)
- Schoofs, Stationsplein 7 (14 8.)

For kaj hejxe-aran§o Mr.41
x Oni povas rezervi rekte ĉaHbrojn 8e la hotelisto aü 
pere de la B.T.R. (BelgiKftTourist Reservation), 
Postkesto 41, 1000 Brussel 23, telefono 02/230.59.29 

telekso 658888

- Chalet, Diestersteenweg 355, Kerwt (6 8.)O11/25.O0 4) 
*"--- - 21 20.81'

21.16 s: 
22.38. 7’ 
25.02.0 
22.31.8

Infcsport
Jrba Sportservo,
011/22.18.22

Rekreacia parko " Kapertwlen *
(nalantau la nuna naĝejo - "Elfde Liniestraat")

Urbz faKilia kaj -urinfana ksHpulbiena “Kiewit" 
Kiewitdreef 7, 3500 Hasselt, tel. 011/21.08.49 
ftkoHPano por lernejaj grupoj duH la labortagoj. 
Edukigaj aktivecoj por plenkreskuloj. 
Feria agado (laborseHajnoj, laborkawpado 
bienkanpado por faMilioj). 6iuj aktiuecoj 
rezervendaj.
Kro«e de la tipa kai-ipulagado, la bieno "Kiewit" hauas 
Multon proponindan: seKajnfinaj aktivecoj, pronenadoj, 
abeldoHo, hokfiSlageto, k.t p.Kawpadejo por junuloj dun 
la Honatoj julio kaj aügusto, regularo havebla je 
deHando. Tutjare libere alirebla.La propcnc estas vere 
tre granda kaj lau 8ies pla8o. Pli da konkretaj 
inforaoj oni trovas en la faldfolio Eiujare eldonata.

Kouritaj na§ejoj
Urba naĝejo, Elfde Liniestraat 21 tel
Hydra, Kuringersteenweg 518 
ftquatics, Schrijnwerkersstraat 4

Du vojHontriligitaj proHenadvojetoj Sirkau la porinfana 
bieno.Inforntabulo 8e la burĝodoHO. InforHoj: porinfana bieno 
(vidu rubrikon 10)
x Eblas fari gvidatajn naturproMenadojn, 
Servo por TurisHo.

Kineo (tt-kvartalo)
La "Trioscoop" en la “Sint Jozefstraat", 
koHplekso de 7 salonoj, kie la plej nouaj filnoj esta 
prezentataj.Infotho j: tel.011/22.98.98

En la jaro 1987 Halferniĝis tiu 8i 11 ha. granda, 
rekreaci- kaj prouenparko. Uizitu 8i tie la flor- kaj 
ĝarden-ekspozicion dun la soHerHonatoj

Sankta-Kikaela-Bieno - “De Barggraaf"
Borggraveuijuerstraat 5, 3500 Hasselt,
011/22.69.31
Renouita ludejo, Hini-golfo,hokfiŝado,tenisc,sportejoj, 
ludonado de bicikloj, natur-prowenoj, aninado.
Senpaga eniro.
Kafetario kun teraso: nalferxa ekde Pasko 
de oktobro. La feria óoho De Borggraaf estas KalferHa 
duM la tuta jaro.

Estas naü skizitaj naturproHenadoj 
partitivaj koHununoj.
- "Sasputvoogdij - St.Lanbrechts-Herk" (4 Kh.)
- "Driekastelentocht" (tri-kastel-ekskurso) (4,5 Kh.) 

En UiHMertingen.
- "De Borggraaf" (4 Km.)
- "Kinderboerderij Kiewit" (porinfana bieno) (2,4 kaj 

1,7 Kh )
- "Kuringerheide" (8,5 - 5,5 - 3 Km.)
- ''De Groene Delle" (3 Km.)
- "ftrHenwandeling naar Herkenrode" (8 Km.)
- "UeldekerMolenwandeling” (8 Kk.)
- "Sterrebeekwandeling" en Stevoort-Kuringen (11 Km.)
La dokunentujo en kiu trouiĝas 9 proHenad-Hapetoj, 
estas havebla 8e la "Dienst voor Tourisne" (servo por 
turisHo) kaj 8e la "P.U.L.T." kaj kostas 75 Fr.

6i tiu rekreacio-parko estas nalferMita en la Monato de 
najo 1987 He nur la aktiua sporteMulo sed ankaij la 
pasiva rekreaculo kaj la sunbanenulo ricevas pli ol 
sufiSe sian parton.
La sub&ielaj naĝekipaĵoj kun, kiel allogaĵoj, 
naĝejo kaj la glitejego, la SliMplaüdejo, la 
sportbanujo je olinpikaj dinensioj, la ega kuŝherbejo, 
la lud- kaj sportherbejo, la ludparko, proMenvojetoj, 
nini-golfludo kaj tenisejoj allogos la plej postulenan 
vizitanton.

Ekspozicioj
ĈiuteMpe oni povas viziti Multe da ekspozicioj, 
la Kultura-Centro, la Urb-Muzeo,
Hultaj artgalerioj kaj en la financaj institucioj.

Kultura Centro, Kunstlaan 5, tel. 011/22.99 31
La K.C.H,(kult.centro Hasselt) estas koHplekso de du 

teatroj kun 800 kaj 350 sidlokoj ( awbau ekipitaj per 
saHtewpa tradukado ), festosalond, 12 kunvenejoj, kaj 
du salonoj por ekspozicioj.
La K.C.H. estas la spino de aktiva socia-kultura 
urbovivo,kiu havas sian bazon en la renkcntiĝocentroj 
en la diversaj kvartaloj de Hasselto.
La centro estas vizitata de Heznowbre 2000pers Siutage.
La K.C.H. proponas duM tuta sezono:
-belegaj teatrovesperoj
-ekspozicioj: tutjare kaj senpage enireblaj
-edukigaj prograHoj 
-infrastrukturo disponebla por prezentadoj, 
ekspozinioj, kunvenoj festoj, kongresoj, k.t.p.
-legangulo: Malferna ekde la 9-a ĝis la 19-a 
-propra gazeto " Kien en Hasselto? " senpage havebla ce 
Ir 5*.rvo por TurisHO . Dni povas aboni 3in ■

i.a. ei 
la Prouinc-Huzeo, e

"Grenslandhallen”
Gouverneur Uerwilgensingel 70 (ringo),tel.011/22.57 75 
Ege Hoderna kaj plurfunkcia ekspozicio-centro. êi ti 
konercaj kaj fakaj foiroj, entrepenaj prezentadoj ka 
koncertoj estas organizitaj plurfoje duM la jaro. L 
ekspozicia surfaco estis duobligita ĝis 15000 m2 en 1 
jaro 1987.



CIRKLA MOVIGO DE LA DISTILADO

t

6. 'Poste fafaruno suferiĝos.5. Oni muefas fa grajnojn.

9. La findistifado.8. La fruda distihdo.

I

10. Oni grasigas fa o/ĝsojn per fa 
restado (feêo).

2. Oni draŝas fa /jrtid- 
materiadon.

11. Oni uzas fa fe/ggĵon de fa ofsoj por (a 
sterfgdo de fa /jgmpo.

4. Tn fa nudtoturo fa ĝer- 
migata ĥordeo estas se/q.- 
gata per varmfao.

3. La [jrudmaterialo ĝenniĝas 
sur fa pfanĝg de fa suèteg- 
mentejo.

7. Oni addonas giston por 
fermenti

1. Unue oni semas /ĵgj 
poste oni fafcas fa se/jtlon 
/(gj fa Piordeon.

A\\\\\ \



Esperanto groeit in Limburg

‘Wie zegt dat de fgnsttaaf Esperanto een nwoie droom is, maar door faast niemand 
gesprofen wordt, fteeft ĥet verfeerd voor. Jjgast de drie reeds bestaande cfubs werden 
in Limburg immers nog twee nieuwe Esperanto-verenigingen opgericht. ‘Voortaan fgn 
je oofin dfoutftafen-dfefcftteren en in Teer op geregefde tijdstippen mensen bj elfgar 
vinden die deze in 1887 ontworpen intemationafe fiufptaaf sprefgn.

tDoor een (ogiscfte opbouw en fiefdere structuren wil fiet Esperanto een mafjjefijf te 
feren tweede taaf voor iedereen zijn. dfierdoor fgn een 'Poof moeitefoos met een 
Cfiinees of een inwoner van de Ivoorfust over fgetjes en fgffjes converseren. ‘Befangrijf 
is dat geen van beide ftierfij vanuit taaffgndig standpunt bevoordeefd wordt, wat bij 
fiet Engefs niet aftijd fgn beweerd worden. dvfaar oofdicf tbj onze eigen tfuis fieeft 
dit zijn voordefen: een Vfaming fioeft voor een gespreffmet een ‘Waaf niet (meer) op 
fiet Jrans over te scbafefen en omgefeerd.

En fiet werfgt! ‘Daarvan fgn je je persoonfijf overtuigen op de infostand tijdens de 
jaarfijfse intemationafe Limburgse ‘Esperanto-dag, die op za. 22 augustus as. te 
dfasseft pfaatsvindt (fofgaf LfBLJESdlC).
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Partoprenantoj 1992 (Hasselt)
jen = Jenevermuseum

jen antaünomo urbo poŝtkodopers

1 1 2018
1 2060

Aline1 1 Beringen 3580
Gustaaf2 2 Beringen 3583
Houkes1 1 Den Haag NL-2531TV
Albert Diepenbeek1 3590

Edegem1 Ivo 26501
Clara1 1 1080

2 2 3600
1 3500
1 1 3500

Hasselt2 2 Wim 3500
André Hechtel-Eksel1 1 3941
Clementine Hoboken-Antwerpen1 1 2660
Jules Hoboken-Antwerpen1 1 2660

Houthalen-Helchteren2 1 Jos 3538
Mathieu 47201 1

1 NL-6224 HM
2 2 3670
2 2 Jan
1 1 Menouer
1 1 Henry

Marcelle Schoten1 1 2900
Stella Stabroek1 1 2940
Jean en Colette Wemmel4 4 1810

34 29

Mia
Jef Meeuwen

Mortsel

Josy
Edgard
Marcel

Henny
Willy

Antwerpen
Antwerpen

Ganshoren
Genk
Hasselt
Hasselt

Kelmis
Maastricht

Mostaganem
Peer

2640 
Algerije 
3990




