
Diepenbeek la 25an de majo 1993

Geestimataj,
je sabato

TAGORDO :
9:30

la muzeoj ne estas inkluzive de la

 
ALIĜILO por la renkontiĝo de sabato la 21/8/1993 en PEER

Naskigtago :

Partoprenos la "Limburgan Tagon" en Peer kun .... personoj.

SUMO : BEF
Mi pagos per via bankkonto :

Subskribo : 

18:00
20:00

12:30
14:00

Mi pagos surloke 
(Bonvolu forstreki la nevalidan.)

Ni tutkore invitas vin al nia Limburga Tago en Peer, 
la 21-a de aügusto 1993.

Limburga Esperanto Ligo 
Albert Claesen 
Zonnebloemstraat 13 
B - 3590 Diepenbeek

la 7-a de 
partopreno al

"Esperanto Limburg" 
068-2057146-94

BEF
BEF por infanoj

NOMO : . 
ADRESO : 

10:00
10:30

Mi pagos : . 
Mi pagos : . 
(6 ĝis 16 j.)

La kotizo estos 900 BEF inkluzive la 2 manĝojn kaj la 
vakero-prezentadon.
Eventualaj enirprezoj de
kotizo 1
Bonvolu enskribiĝi antau la 7-a augusto 1993. Post 
augusto la kotizo plialtiĝos per 100 BEF kaj la 
la vespermanĝo ne plu estos garantiita.
Hundoj ne estas akceptitaj !

Alveno en la Kultura Centro "'t Poorthuis", Zuider- 
vest, B-3990 Peer (apud la St-Trudo preĝejo : vidu 
karteton)
Bonveniga parolado
Gvidata vizito al la St-Trudo preĝejo, turo kaj karil- 
jono, A. Preud'homme-muzeo, regiona muzeo kaj 
harmonio muzeo.
Panmanĝo en la Salono "IMA", Baan naar Bree 6 
Rondveturado tendoĉare. Vizito al "Pony Express 
Station" (Grote-Brogel) kun vakero-prezentado. kaj 
maneĝo "Panhof".
Vespermanĝo en Salono "IMA" (varma plado) 
Agrabla vespero.

... x 900/1.000 BEF = 

... x 500/600 BEF = 
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Peer (Belgio)

La Kariljono

konsistas el 51 sonoriloj (t. e . kvar

pendis
la

dum

iama trabaro.
la sonorïlojn. per kio la

la 35 plej

ka j

La sonoriloj havas 3 funkciojn kaj 3 ektusmanierojn :
1. Por sonori kun libere pendanta frapilo.

Por aŭtomate ludi kun frapilo, gvidita per e1ektromagneto..2

3. Por ludi, helpe de la klavaro.

Antau la partofarado 
La kvin grandajn oni 

la du aliaj en nova trabaro.

staras sur la muroj 
subteniloj kaj 

malebligi la resonancon.

la
okcidenten.

sonorilo pezas 
en 1952

ligna sonoriItrabaro ege suferis de atmos- 
la nova trabaro metale farigis.

1500 
pezas 1160 

aliaj sonoriloj malpliigis
La plej grandaj 
sonoriloj. faritaj 
pezojn de la 
plej malgranda.

du sekvontaj
800 kgn. La
kgn. por 1a

Motoro propulsas la sonorïlojn, ili akse turnas 
libere pendantaj frapiloj tusas la sonori1vandojn. 
Martelo kaj elektomagneto ebligas aütomate sonorigi 
grandajn sonorilojn.

Pro tio ke la iama, 
feraj cirkonstancoj,
La nova trabaro 
ei kvar vertikalaj 
boj. Por 
faritaj.

Komence la sonoriloj 
vertikaloj mgoj. Nun ili- 

povas meti la kariljo-

La aüomata ludado 
mezhorajn melodiojn, 
rataj.

Tiu-ĉi estis aidone piifortigita. 
je la mezo de ia trabaro super la 
pendas pli okcidenten. Tiumamere om 
n i s t e j o n .

Komputoro kondukas la tutan sistemon. eksemple ■. semajntage je 
la dek-oka : la apogaturon. la horsignalon, je la plej granda 
sonoriio, poste 3 x 3 sonoradojn de angeiuso-sonorilo. 
fine la unu minutan sonoradon de la angeiuso-sonorilo.

La du sonoriioj el 1952 estas la lama el la turo.
Ili anstatauas la sonorilojn, kiujn la Germanoj forprenis 
la Dua Mondmilito (1940-1945).

la horojn kaj la 
preparataj kaj prilabo-

de la turo kaj konsistas 
diversaj horizontalaj tra- 
la pendiltrabo estas ligne

is la lOan de Majo 1992.
La tri grandaj sonoriloj pendas al ligna sonori1trabaro.

au apodaturo ludas 
kiuj antau estas

en la kariijono oni tute revoĉdonis ilin. 
uzas por sonori. Tri el ili pendas en la

kgn. La 
kgn. kaj 

: gis 9.5

La kariijono de Peer 
oktavoj) kaj enoficig



111

regias la

1 a

la

1. La tono ne estas pura kaj ĝi ne povas esti regulata.
2. La ebla danĝero por fendiĝi dum la sonorado.

Tradukis 
Tajpis :

estas regulebia luko.
Oni povas kompari la

la frapilon kun 
tempera-

1 a 
o n i

Kvankwam metroj 
klavon, tio 
turfluktuo.

: Paul Goewie
Henri Schutters

La klavaro troviĝas en la kari1jonistejo. Gi estas 
duobla-vanda kaj isolata. En la tegmento 
Sur la kiavaro oni ludas mane kaj piede.
du vicoj da kiavoj kun ia supraj kaj subaj klavoj de piano.

La mainova sonorilo nun provisore troviĝas en ia predejo. 
Gi loke farita estis je 1641 kaj pezas 1500 kgn.
Oni ne eblas enprem ĝin en la kariljono kaüze de :

Ju pli maigranda estas 
jomsto eblas iudi .
Kiam la distanco estas tro mallarga. la frapilo restas je 
sonorilvando (kun subpusita klavo) kaj la sono estas 
mallautigita.

La piedpedaioj estas 
estasplifortikaj Car oni

kompareblaj kun tiuj de crgeno. 
lam uzas grandan forton sur gi.

da ferdrato interkonektas 
estas mairegulata per 'ia plej malgranda

Antau ciu ludado. ia kariljono estas vocdonata per 
ĝustigaj srauboj super la kiavaro. Per tiuj 
distancon inter la frapiloj kaj la sonori1vandoj.

la distanco. des pli nuancate ia karil-
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AntwGr; en, 23-b-£>J.

r.araj geamikoj,

rermesu ke mi diru kelkajn vartajn pri la Limburga Tagn.

i i audis nur unu plendnn: manko rle flegadn pri komencantoj.

Persana rimarko:

Cetere mi nur audis laudnjn.

Ü.Uerstraeten
cit □crnardsasteenideg 1ü7d 

?’SoD Hoboken-Antuierpen.

-Intau Sio mi kore gratulas la organizantojn ! Ili bone prizorgis la 
programon kaj eĉ donis nekutiman folklornn knlnron al la ekskurso por tendo- 
Èaro kiun Èiu partopreninto funde Quis !

La akceptosalona estis tre bela kaj digna, la kontakto kun la oficial- 
uloj tre spontanea kaj etosplena.

La menĝoj tre abundaj kaj bongustaj, ege aprecataj... kaj la suno ( ne 
nur pro senkosta kunlaborado) ankau plifirmigis la kompletan sukceson !!

la prezidantoj de FEL ( Alex Humet) kaj APE ( Georges uossois) Ge- 
estis, mi opinias ke ili estus povintaj aldoni iam pli da soleneco al la tuto 
pere de (mallonga) mesaĝo.

,.i persone ege ĝojas pro tia, ĉar nun Êiu partopreninto hejEeniris kun 
la plej bana rememoro pri ĉio.

i->i nur volas atentigi pri fakto kiu estis povinta aldoni ankorau pli da 
brilo al via imitinda iniciato kaj realigo !

i'iun reaj gratuloj kaj ĝojesprimo pnr via meritplena sukceso mi kore kaj 
sincere salutas.

Car

Estas temo pri kio oni povas debati kaj longe poroli. La organizantoj 
certe ne bremsis au malhelpis al tiu ege grava tasko. Fakte estas la parto- 
prenantoj mem kiuj devas aktivi kaj ekparoli au konversacii kun la homoj kiuj 
ĉirkaŭas ilin....

Guste dum tiaj personaj kontaktoj kün la Esperanto-publiko tiuj prezi- 
dantoj povas profiti de tiu okazo por pli malferme paroli pri siaj respektivaj 
asocioj, por instigi la publikon al pli intensa laboro pur Esperonto, entuzi- 
asmigi ilin per bonaj ekzemploj de celtrafa propagando, ktp.

.-.i substrekas: pro tiu manko kulpas la prezidantoj, sed... estas la tas- 
ko de la organizantoj at2nti_ni_ili n pri tio au - pli btme - jam antaue peti 
ilian kunlaboron en tiun sencnn.

iïi pardonpetas. Tute ne estas mia intenco kritiki ! Kontraüe: via Lim- 
burga Tago estis kompleta sukceso!!!

A1 la organizantoj du la Limburgo Tago 
p/a Albert Claesen 
Zonnebloemstraat 1J 
359L Diepenbeek

via



’t

ceren.
Henri Schutters 

(tel. 011-63.55.92).
J.B.

----------------------------------ML-MS-WH-HH

ln samenwerking metde het Armand Preud'hom- 
Limburgse Esperanto me- en Heemkundig 
Liga organiseert Esper- museum op het pro- 
antoclub Peer op zater- gramma. Na de middag, 
dag 21 augustus in Peer vanaf 12.30 uur, opent in 
de jaarlijkse Limburgse zaal IMA aan de Baan 
Esperanto Dag. Daar- naar Bree een Esperan- 
aannemenhonderdbin- to-info- en -boeken- 
nen- en buitenlandse stand. Om 14 uur gaat 
Esperantisten deel. De het per huifkar naar het 
dag is bedoeld om Es- Pony Express Station 
peranto te promoten en waareen WesternShow 
om het stadje Peer bij de wordt opgevoerd en 
Esperantisten onder de naar manège Panhof. ’s 
belangstelling te bren- Avondsisernogeenge- 
gen. zellig samenzijn.

Ook aan mensen die wil- 
De deelnemers worden |gn kennis maken met 
tegen 9.30 uur in Ont- Esperanto is gedacht. In 
moetingscentrum ’t ’t Poorthuis en in zaal 
Poorthuis verwacht. Om jma staan de hele dag 
10 uur wordt hen daar mfostands opgesteld 
een receptie aangebo- om Esperanto bij het 
den. Omstreeks 10.30 brede publiekte introdu- 
uur staat een geleide 
stadswandeling met be- |nfo: 
zoeken aan de St.-Tru- 
dokerk, de beiaard, het 
harmoniemuseum en 



personoj antaŭnomo membreco en la jaroj dxx urbo poŝtkodo aĝo
2 S-ro Guido d93 Antwerpen B-2018

d932 S-ro B-2018

60
48

73

38

68

d93 d92 d91 d90 d892 S-ro Jos Houthalen-Helchteren B-3530

62

71

41

41

Zoutleeuw B-3440 35

PL
d932 S-ro Leon
d931 S-ro Marek PL

52

1
2 
ï 
1
4 
ï 
ï
1
2
1

1
2
2
2
1
1

2
1
1

3 
ï 
ï 
ï

1 
ï 
ï

1 
ï 
ï

1 
ï 
ï

S-ro
S-ro
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-ro
S-ro

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

Lut
Annelies
Willy & Marie
Marc
Arpad
Barbara

Henny
Alex 
Theo 
Eduard

Marie-Louise
Mathieu
wiiiy
Marcel
Jules
Alfons

Mathieu
Marcel
Georges
Jef.........
Jan
Ingrid
Gustaaf
Henri
Jan
Lilianne

d93
d93
d93
d93d92d91 d90 d89 
d93
d93 d92 d91 d90 d89
d93
d93 d92 d91 d90 d89
d93
d93
d93
d93 
d93
d93d92d91 d90 d89 
d93 d92 d91 d90 d89 
d93

d93
d93 d9-1 d90 d89
d93 d91 d90
d93d92d91 d90 d89
d93d92d90"ƒ
d93
d93
d93 d92 d91
d93
d93
d93
d93
d93
d93
d93
d93

Antwerpen
Berchem
Beringen / Koersel 
Brasschaat

Peer
Vaals
Welkenraedt

Diepenbeek 
Edegem 
Eksel______
Geel
Genk
Genk__ ___
Genk
Genk
Genk
Genk

Meeuwen
Mortsel
Oostakker

Hasselt
Hoboken 
Houthalen

Kelmis
Marcinelle
Marcinelle

Paal-Beringen
Peer
Peer
Peer

B-3990
NL-6291 ET
B-4840

B-2600
B-3582
B-2930
B-3590
B-2650
B-3941
B-2440
B-3600
B-3600
B-3600
B-3600
B-3600
B-3600
B-3500
B-2660
B-3530

B-4720
B-6001
B-6001
B-3670
B-2640
B-9041
B-3583
B-3990
B-3990
B-3990

Albert
Dirk

André
Theo
Josy
Brigitte
Emiel



Dato Deb. Kred. Saldo
24 05 2021 213 -213
24 05 2021 535 -748

285 -1 033
1 771 -2 80424 05 2021
490 -3 294

24 05 2021 60 -3 354
07 06 2021 10 803 -14 157
05 08 2021 42 680 28 523
21 08 2021 23 490 5 033

37 647 42 680 5 033

Limburga Tago 1993 - Peer 
Priskribo

etiketten voor uitnodigingen 213 x 1 BEF 
omslagen uitnodigingen 214 x 2,5 BEF 
postzegels pers 19x15 (kas)
postzegels België drukwerk 161 x 11 (kas) 
postzegels Ned. + Duitsl. drukwerk 35 x 14 (kas) 
fotokopie Limburgse dag 30 x 2 BEF (kas) 
Onkosten (deelname bezoek en activiteiten) 
Deelname 52 personen
Eten 's middags en 's avonds


