
Hasselt. la 1-an de junio 1996

Karaj Gesamideanoj,

ALIĜILO: Limburga Tago, sabaton, la 17-an de aügusto 1996 en Maaseik.

Subskribo: 

15:30h
18:00h

esperonto 
intornotionol® tool 
po: Ĥ. CLĤCSCN 
Zonnobloemstroot 13 
B-3590 Diepenbeek

Alveno kaj akcepto kun kafo kaj “knapkoek” (loka specialajo). 
Vizito al la “Museactron”, muzeo por vidi, ludi kaj fari.
Panmango
Vizito al la “Kerkschat St.-Catharina”, la plej valora pregeja 
trezoro en Limburgo.
Vizito al la "Van Eyck-expo”, 
Vespermango
(tri manĝmetoj: supon, varman ĉefpladon kaj deserton) 

Kotizo: 900 BEF (500 por -12 jaraj infanoj) inkluzive la du mangojn kaj la 
enirprezojn de la muzeoj.
Bonvolu enskribiĝi antaŭ la 5-an de aügusto 1995. Postaj enskribigoj kostos 100 
BEF pli kaj ni ne povas garantii êiun programeron.
Hundoj kaj aliaj dombestoj ne estos akceptotaj pro praktikaj kialoj !

La jam tradicia Limburga Tago okazos ĉi-jare en la malnova urbo Maaseikje sabato 
la 17-an de aügusto 1995.
Ni kunvenos en salono de la hotelo ‘Ter Eycker Poorte”, kiu trovigas je la 
“Venlosesteenweg 3”.
(Vidu mapon)
Programo: 09:30h

10:30h
12:00h
14:00h

limburgo Esporonto-ligo
ofdoling von de vloomse esperontobond sekcio de flondro esperonto-ligo

Nomo: 
Adreso: 
Vegetarano: jes  ne  (metu signon en la bona kvadrato.)
Partoprenas la Limburgan Tagon kun  persono(j) 

 
 

Mi pagos :  x 900 / 1000 BEF = ............... BEF
 x 500 / 600 BEF = ............... BEF

Sumo: ............... BEF
Mi pagos / per via bankkonto: Esperanto Limburg 068-2057146-94 / sur loke.
(Bonvolu forstreki la nevalidan)

«TITĈL» «VOORNĤĤM» «NĤRM»
«STRRRT»
«POSTCODC» «GĈMĈĈNTĈ»
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Wij hopen alvast op een positief antwoord van uwentwege, en danken u bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Beheerraad: Mevr. Franssem

De "Ontbijtclub" is reeds jarenlang het meest beluisterde programma van de regio, eike 
zondag tussen 10 en 13 uur, boordevol met lokale informatie en toffe muziek.

(B) Bank J. Van Breda en Co. 645-5946151-86 
(NL) Rabo Reknr. 15.02.31.636

V.Z.W. Veronica Anders Maaseik 
Bleumerstraat 59, 3680 Maaseik 

Tel: 089/56.17.17 of 089/56.78.00 
Tel/Fax: 089/56.59.60 
BTW BE 424.365.397.

opZONDAG....rZZ....£?.<f om.,/// uur in onze studio's aan de Bleumerstraat 
of op ZONDAG om uur 59 te Maaseik.
Onze presentator Paul,Sander of presentatrice Willeke, zal dan de vragen met u 
overlopen,alvorens het gesprek live wordt uitgezonden, zodat alles in een rustige 
gemoedelijke sfeer verloopt.

onsxrraat-

////’ •

Bij deze willen wij u of een afgevaardigde vriendelijk uitnodigen voor een kort interview in
- nraaj-programma De Ontbijtclub" aangaande het onderwerp: /

... eJ...././...<3Je<^................

-.......

HllMAASEIK FM 105.6!
(B) Bank J. Van Breda en Co. 645-5943724-84
(NL) Rabo Reknr. 15.02.31.636

AAN.'Txz’^.^isa-.^ 

s.../?.......

Maaseik,..*Jĉ?...£?./X 1996.

Mocht u interesse hebben, mogen wij u dan vriendelijk verzoeken om uw komst telefonisch te 
willen bevestigen via ons telefoonnummer 089/ 56.78.00.
Indien wij niet aanwezig zijn, kan u een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat.
Zou u liever op een andere zondag te gast willen zijn, dan mag u ons eveneens contacteren.



pregejo.IB^O la pregejo servisgis
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»
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konsistanta el
flanki La de du

Booingaardstrato 12
Maaseik

MJNORITMONAĤEJO KAJ -PREĜEJO

reminiscenco: memorajo
travejo: distanco inter vertikalaj disigoj (kolonoj ktp) 
porciunkula: etpar ta.

Super la portalo enkonstruigis baroka, kalkstona kapelo, 
rondarka niCo kun konkforinma kupoleto kaj Dipatrina statuo, 
Jonaj duonkolonetoj sur soklo kaj alo-partoj.
Sui la l.ransversaj traboj trovigas ancjelkapetoj kaj entableinento kun super 111 
segmentforina frontono kun kartUŜo. Tiesupre trovigas masonferiniLa rozfenestro 
en brika kadro kun kalkŝtona volbŝtono, provizita per arkfenestro.

Diun franca Revoluclo en 1797 la monahejo inalfondigls kaj en 1837 la bieno 
est.is aCetita de la Ursulinoj, kiuj instalis tie internulejon.
I.te 1802 gis 1840 la pregejo servis kiel paroha pregejo. La lerneiaj 
konstruaĵoj, alkonstruigitaj de la Ursulinoj okcidente de ia monaliejo, dat.Uĵas 
de la dua duono de la 19-a jarcento. La origina Minoi itpre'Qejo konsistas el 
l.a prefjejo kun apude, je la okcidenta flanko, du - unu ppst la alia situitaj - 
inonaTieja j domoj.

la estalilo cle la Minoritoj en Maaseik reiras 'g.ls 1626. En 1627 ili aceL.is 
donKin en Boonigaordstrato (tiam Grafostrato) kie ili instalis kapelon.

monafieja pregejo S-ta Bonaventura estas baroka sal.onpregejo kun 
mal frugotikaj rerniniscencoj*. La navo konsistas el dek unu travejoj*. 
kvinflanka'i'iorejdisliino ka j porciunkula* kapelo alkonsLruita al 1a fiorejo. 
I.a kvarangu.la turo, dekstre apud la fasado, dati^as el la periodo dum kiu la 
prefiejo servis kiel parolia pregejo.

En 163/, post a&eto de la (iirkauantaj domoj, komencigis 1a konstruado de la 
preQejo, k.iu finkonstruiüis en 1664 kaj dediŭi&is al S-ta Bonaventura.

Kiel meblaron ni menciu la barokan êefaltaron kun figurado de 
kalvario en la blazono de princepiskopo Jan Theodoor van Beieren, la renesanc- 
stilajn Tiorejajn benkojn, la rokokan panelaron, la jubeon kaj r.x>rdojn same 
rokokstilajn, ia orgenon el 1872 kaj la alirejon al la inonalieĵo Lra I udovik- 
XV.l-a portaio kun prezentado de 'Mater Doiorosa'.
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2) La prégejtrezoro (S-ta Katarinapregejo):

1

■;■,<

rellkvo. La verkaĵb kaj i 1 ustrajoj mont.ras Ja karakterizaĵojn (k- 
manuskr i.ptoj verki taj kaj ilustritaj cle irlandaj aü anglaj monaTioj. au 
kinj produktiĝis si.ib ilia infiuo en la kontinento.
En la Maaseika kripto vi ankau trovos la plej malnove konservatajn 
teksaĵojn el Europo samkiel multajn relikvujojn kaj arfjentaĵojn.

bakejmuzeon: lau spiralQtuparo vi aivenas en 17-an jat centan kelbakejon. 
ĉiuĵ tiamaj bakistaj bezonaĵoj troviĝas tie.

regionan arkeologian muzeon: oi tie vi voja’gas laft diversaj arkeologiaj 
trova^oj tra J.a. praliistor.io, la Romia etnko 
kaj Mezepoko. la originala muzeprezent.arlo 
rakontas laŭ objektoj, fotoj, desegna*joj kaj 
modeloj pr.i. k.iel vivis la lioinoj on ia regtono 
de Maaseik en fora pasinteco.

En la antaügai cleno trovi.gas bele aranöi ta spio-lioi barejo, l.le trov.ifjas 
ne ni.ir 150 specioj (te lierboj kun latina kaj neclerlanda noiiioi, sod ankai’t 
ripozbenkoj kaj la "knapkuk-knabliio", statiio kie] odo a.l. la Maaseika 
speoia laĵo, 1« "knapkuko".

En ĵ.i. tiu novbaroka pregejo Lroviĝas la plej grava pregejtrezóro de 
Liinbnrgo. En la trezot ejo vi trovos la "Codex Eyckensis" (Kodokso Eikensa). 
Ja plej malnova (el la 8-a jarcento) rnozepoka manuskr ipto konservi ta on 
Belgio.
l.a.ü pia Jegendo, oi tiu evangeli-1 ibro esl.as verkita de du rnoiwi.inoj <>] 
lêi abatejo de Al.dene.ik, Tiu Kodekso duin longa ternrx) estis konsidei ata kiel

1) Museactron grupigas tri muzeojn :
apotekmuzeon■- ver^ajne la plej konatan en Maaseik. En &i tiu aütentika 

apoteko -la plej malnova privata apoteko de nia lando - jam 
en ]a 17-a jarcento fariOis piloloj. I..a venenlibro, 
receptolibro, granda kol.ekto da de) f taj, stanaj kaj l.igna j 
potoj, pistiloj, boteloj, .., vi simple gustunias la etoson de 
niaj prageavoj.
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interpretado de la nuna tempo.
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Johano, por 
veron,

la moderna rm.il tpanela verko estas sinsekvo de kontrastoj kaj konfrontas 
vizilanton kun la hodi.aüa, foje suferiga, realeco.

Tamen nen.i.o estas tiel nedaüra...
Ankaü ci tie la Ŝtonigprocezo senpardone ekatakas kaj f.infine ne 
restas muJ.to de tiuj "kantantaj kaj muzikantaj angeloj".

la vekigantaj adoleskantoj puŝpreme sinsekvas por kapti. ekvideton de 
modernaj pop-idoloj kiel ekzernple Michael Jackson.

Liel diri, iomete perdis la fadenon kaj celas reatingi Ja 
'veritas .

k i el 
du

Kvankam ne estis facile fari la transiron de la mezepoka tempobildo al n.ia 
dudeka jarcento.- la kontaktpunktoj kun la verko de Jan van Eyck estas klaraj 
kaj la kornponaSb simila.

I.a kavali.ro j sidas surcevale en moderna saltrajdado en "Askona etoso" 
inter kuk- kaj kreinajoj. Malantau tiu mondo de reklamo kaj 
senpersonaj spektantoj troviQas inalsataj infanoj kiaj birtfot.iin.iguloj.

I.a t.nt.o aspekLas. en k.l.ara kontrasto kun la. mezepoka D.i.a êafido, .. 
plinobJigita karikaturo kun larga skalo de koloroj kaj konsistas el dek 
panel.o j.

IttLMin iii

l.a i eQi.soro trovigas supre, tiaro enmane. Li rigardas kaj vidas Ja.
la. f.ino de la kruco, najlitan manon kaj konscias ke tiaro ne plu kadras 
en la nuna tempo. Tiel en la verko de Jan Peeters, Ja TronanLa Krisl.o 
estas anstataüita de suferanta Kristo.

La panelo de la JusLaj Jugistoj cedas lokon al la prezentado de ,1a plei 
gt avaj problemaroj de la nuntempo, norne malriceco, problemoj pri 
narkotajoj, rnaniuloj kaj aids-rnortintoj kaj trov.i.Qas rektlinie kontrmi 
la senpoveco de la al la teinpo ligitaj soci.alaj servoj. Panjo Theresa 
figurasci tie la veran 'karitaton.' Senzorga junularo pasas 
malpurigiLa jn rnurojn.

Adamo kaj Eva igis "forsiritaj" astronaütoj kiuj ŝvebas tra sentanpa 
spaco.

Maria VirguJ.ino igis patrinfiguro kun ciutagaj zorgoj cirkaü 
est.as la patrino kiu, foje vane, atendas gis inalfrunokLe la 
hejmenvenon de siaj infanoj. Foje, post Longa atendado,  
en rulsego, kiel viktimoj de trafiko, milito ktp, akompanataj de la 
morto kaj kun la edziga sukerajo ankoraü enmane.

kavali.ro


kolorrican estontecon...

I ĈI
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Kiam J.a rnoderna Dia Ŝafido fermiĝas, ni vidas apokalipsan bildon. 
aldonita teksto ceias al unuigo de evuluo...

tn la 'lastia panelo ni vidas ke la soleca nt.mtempa houio ludas la lastan 
violonon kaj balancas inter stiinul- kaj dormigiloj. Supre trovigas 
Anjo, kiel simbolo de junularo kiu tarnen plenespere kaj gaje pluserSas

F.n i.a meza panelo Dia Safido estas anstatauita de la ideo pri Ora 
Bovido, kiu tronas sur aütornobilo. Estas mondo de perforto kaj iii.ili. to 
k.iun la komunuikiloj avide kaj lerte eluzas. N.i vidas modernajn 
ilojn kiel televidon, largaĵn aŭtososeojn kaj gigantajn logejarojn. 
"Mesagaj Patrinoj" promenas êie kun siaj mortintoj kiel akuzo kont.rail 
la ma.l justeco. Aüaj daure sin komparas en beleckonkursoj, sed finfine 
tamen similas unuj la aliajn. L.a. antitezoj de mondaj sciencistoj k.iel 
Einstein, Darwïn, Hawkins kaj Freud unuflanke kaj la senkapaj pseŭdo- 
sciencistoj ali flanke.
Adamo kaj Eva, kiuj estis forŝiritaj el la universo, nun estas denove 
troveblaj en la centra panelo.

De el la centra panelo la rakonto pludaüras knn prezentado kiu s.imi las 
al la "Dejeuner sur l'herbe" (Matenmango sur l'tierbo) de F.douard Mmot 
ka j atentigas nin pri la medio-problemaro. Tiel ni. vidas ke poste vi.vo 
nur plueblos sub kloso provizita per artefarita spi.ro de X'vi.vo. Tiii 
ci panelo ankau mont.ras l.a stultan laboretoson'kiu ofte strece ef.ik.ns 
ka j estas Ciamei vetkura.do kontrau la tempo. Fabriklaboristoj kiuj ce 
^enst.ablo'sprucas tavolon post tavolo sur kotsirmilon kaj detruas la 
ozontavoion cirkaü nia tero, La grandaj frigidiloj en nia 
pojzajo montras grandan similecon kun krateroj...
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CENTRUM INFORMATIE

EIKERPOORT

08 .

BOSPOORT

BLEUMERPOORT

ouoe

INFORMATIE

NEDERLAND

HEPPERPOORT

OVERNACHTINGEN

HOTEl. TER EY( KER POORTI-I)

PoeFLTE-”

CULTUREEL CENTRUM
KAPEL SIEMKENSHEUVEL
KAPEL VEN
KERK Si -ANNA (HH HARLINDIS & RELINDIS)
KERK Sl.-GERTRUDIS (O.L V. van RUST)
KERK St.-LAURENTIUS
RIJKSWACHT
R.T.T. CENTRALE
SPORTHAL
WATERSPORTCENTRUM HEERENLAAK
WATERSPORTCENTRUM LEEUWERl K 
ZWEMBAD

14 .
15.

AUTOBUSSTELPLAATS 
BIBLIOTHEEK
BRANDWEER
CAPUCIJNENKERK 
ST.-CATHARINAKERK 
KERKSCHATTEN 
KRUISHERENKERK 
OPENBARE DIENSTEN 
FINANCIEN 
MINDERBROEDERKERK 
MAQUETTE
VAN EYCK TENTOONSTELLING 
MUSEACTRON 
PAROCHIECENTRUM
POLITIE 
POSTKANTOOR 
STADHUIS 
DIENST TOERISME 
ZIEKENHUIS 
ADMINISTRATIEF CENTRUM

09 .
10 .
11 .
12 .
13.

1.5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

06.
07 .

01. 
02 . 
03. 
04 . 
05 .

ST4OSVV/U

A - HOEVETOERISME
B HOSTELLERIE KASTEEL WURFELD
C HOTEL ALDENEIKERHOI'
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esperanto 
intemationale taal

en hotelo n 
in hotel

Limburga Esperanto-Ligo 
afdeling van de vlaanue esperantobond sekdo de flandra esperanto-ligo 

Maaseik 17-08-96

kafo kun "knap"-kuko 
koffie met "knapkoek"

Ter Eycker Poorte"



espenntö 
intemationaJe taal

al 
tot

Limburga Esperanto-Ligo 
afdeJingvudevlumseespenLfltolMnd xekcio de flaodra experaflto-ligo 

Maaseik 17-08-96

"Museactron"

. i enirbileto
1 toegangskaartje



■ 1
'Ter Eycker Poorte"

panmango 
broodmaaltijd

Kperantö 
inttmationale tul

en hotelo tr 
in hotel

Limburga Esperanto-Ligo 
aJdeling van de vjaamse esperantobond sekdo de flandra cspenuito-ligo 

Maaseik 17-08-96



al 
tot

Limburga Esperanto-Ligo 
afdding van dt vhamn eipenurtobond sekdo de flandra esperanto-ligo 

Maaseik 17-08-96eperanto 
intemationaJe taal

1 ______________

"St.-Catharina"

• i enirbileto
1 toegangskaartje



en hotelo ir 
in hotel

Limburga Esperanto-Ligo 
afdeling van de vlumse esperantolwnd sekdo de flandra esperanto-ligo 

Maaseik 17-08-96

Ter Eycker Poorte"

esperanto 
intemationale taal

- 1 vespermanĝo
1 avondmaal



al 
tot

Limburga Esperanto-Ligo 
afdtling van de vlunue aperanrebond sekdo de fhadra esparanto-ligo 

Maaseik 17-08-96

"Van Eyck-expo"

■ -| enirbileto
1 toegangskaartje

esperanto
intenrationale taal

ï _________
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De Stad Maaseik Is niet verantwoordelijk 
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E Apotheekmuseum
c 50 Fr. Region^al Archeolosisch Museumco
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® Bakkerijmuseum
.= De Stad Maaseik is niet verantwoordelijk 

voor gebeurlijke ongevallen.
MAASEIK BIEDT MÉÉRl

STAD MAASEIK
| Bewijs van toejang tot



antaŭnomo poŝtkodo aĝopersonoj membreco en la jaroj dxx urboveg.

2 53

41

71

1

1
56

4

51
64
76

62
49

38
41
49

75
44
45
44

S-ro
S-ino
S-ro
S-ro
S-ro
S-ro
S-ro
S-ro
S-ino
S-ro
S-ino
S-ro
S-ro
S-ro
S-ino
S-ro
S-ro
S-ro
S-ino
S-ino
Ges-oj
S-ro
S-ro
S-ro
S-ro
S-ro
S-ro
S-ro
S-ro
S-ino
S-ro
S-ro
S-ino
S-ro
S-ro
S-ro
S-ino
S-ro

Antwerpen 
Antwerpen 
Berchem 
Beringen / Koersel 
Brussel 
Diepenbeek 
Dilsen-Stokkem 
Eksel 
Ganshoren 
Genk 
Halle
Hamme-Mille 
Hasselt 
Hoboken 
Hoboken 
Hoboken 
Houthalen 
Houthalen-Helchteren 
Kapellen (Antwerpen) 
Liezele 
Marcinelle 
Marcinelle 
Meeuwen 
Opglabbeek
Oud-Turnhout 
Oud-Turnhout 
Paal 
Peer 
Peer 
Peer 
Peer
Saintes (Tubize) 
Stabroek 
Tienen 
Tienen 
Wemmel 
Wilrijk 
Zonhoven

1
1
2
2
1
1
1
1
1
11

3
1
1
1
1
1
2
3
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1
2
1
1

53

Willy 
Hendrica 
André 
Theo 
Paul 
Albert 
Jan 
André 
Clara 
Josy 
Renée 
Roger 
Marcel 
Jules 
Clementine 
Cor 
Alfons 
Jos 
Mireille 
Lydia 
Georges 
Marcel 
Jef 
Emiel 
Daniël 
Rudy 
Gustaaf 
Henri 
Henri 
Lutgarde 
Robert 
Hendrik 
Stella 
Bert 
Wim 
Jean 
Christine 
Hugo

d96 d95 d94 d92 d91
d96 d95 d93 d92
d96 d91 d90
d96 d93 NE.KU92HH.KU91BE
d96 d95
d96 d95 d94 d93 d92 d91 d90 d89
d96 d95 d94 d93 d92 d90
d96 d95 d94 d93 d92 d91 d90 d89
d96 d95 d92 d89
d96 d95 d94 d93 d92 d91 d90 d89
d96 d95 d94 d91 d90
d96 d94 club
d96 d95 d94 d93 d92 d91 d90 d89
d96 d95 d94 d93 d92 d91 d90 d89
d96 d95 d94 d92 d91 d90 d89
d96
d96 d93
d96 d95 d94 d93 d92 d91 d90 d89
d96
d96 d95 d94
d96 d95 d94 d93 d91 d90
d96 d94 d93 d91 d90 d89
d96 d95 d94 d93 d92 d91 d90 d89
d96 d93 d91 d90
d96 d95
d96 d95
d96 d95 d93 d92 d91 d89
d96 d95 d94 d93 d92 d91
d96 d95 d94
d96 d94 d93
d96
d96 d95 d94
d96 d95 d94
d96
d96
d96 d94 d92 d91 d90 d89
d96 d95 d94
d96 d94

B-2060
B-2018
B-2600
B-3582
B-1083
B-3590
B-3650
B-3941
B-1083
B-3600
B-1500
B-1320
B-3500
B-2660
B-2660
B-2660
B-3530
B-3530
B-2950
B-2870
B-6001
B-6001
B-3670
B-3660
B-2360
B-2360
B-3583
B-3990
B-3990
B-3990
B-3990
B-1480
B-2940
B-3300
B-3300
B-1780
B-2610
B-3520



Dato Priskribo Kred. Saldo

17-08-96 35 000 -44 870

17-08-96

17-08-96

44 870 47 300 2 430

Limburga Tago 1996 (Maaseik) 
Deb?

04-06-96
04-06-96
05-06-96
05-06-96
15-08-96
17-08-96
17-08-96
17-08-96

260
2 100
360
300
100

2 100
2 300
2 350

27 900
2 000
500

9 900
6 000
1 000

-16 970
-14 970
-14 470
-4 570
1 430
2 430

-260
-2 360
-2 720
-3 020
-3 120
-5 220
-7 520
-9 870

Saldo de la antaua pago_______________
Kopie stadsplan Maaseik (200 x 1,3 BF) (Kas)___________
Postzegels voor uitnodigingeii (150 x 14 BF) (Kas)_______
Omslagen voor uitnodigingen (150 x 2,4 BF)____________
Uitnodigingen met adressen geprint (150 x 2BF) (Kas) 
Bonnetjes voor consumpties en musea (6 x 60) (Kas)_____
Toegang Museactron (42 x 50) (Kas)__________________
Toegang St.-Catharina kunstschatten (46 x 50) (Kas)______
Toegang Van Eyck-expo (47 x 50) (Kas)_______________
Eten in Hotel Ter Eyckerpoorte (Knapkoek, middag, avond) 
middag = brood+broodjes met beleg +kofïie
avond = Aspergesoep, Kalkoengebraad met worteltjes en 
erwten, saus en frieten en pudding als nagerecht_________
deelname 31x 900 = 27900 via bank__________________
deelname 2 x 1000 = 2000__________________________
deelname 1 x 500 = 500__________________________
deelname 11 x 900 = 9900 via kas____________________
deelname 6 x 1000 = 6000_________________________
deelname 2 x 500 = 1000




