
Houthalen, la 17-an de majo 1994

Geestimataj gesinjoroj,

NIA TAGORDO :

09.30 h

10.00 h

10 30 h

Komuna panmanĝo en nia kunvenejo " de Kring ",12.00 h

13 30 h

18 00 h

20.00 h

ALIĜILO POR LA LIMBURGA RENK0NT1Ĝ0 ENSTOKKEM, SABA TON, 20.08.1994.

personoj.

kaj la hodiaüa dato, Mia subskribo 

Mia nomo estas 
Mia adreso estas 

Alveno en la salono " de Kring ", konata trinkejo en Stokkem 
Estas granda parkejo, malantau kaj apud nia kunvenejo, vidu mapeton 
Akcepto, bonveniga parolado, modesta regalo.

Gvidata vizito al la centro, evehtuale vizito al la urbdomo 
Libera vizito al la foiro aü la festa bazaro en la centro

Promenado historia kaj vizito al la muzeo " de Wissen " (plektomuzeo) 
1 Gvidata amuza promenado laülonge la rivero, la Mozo
2. Aü libera rondirado en la centro, la festa bazaro kaj la foiro.

Alveno en la restoracio " de Oude Maas " (la Malnova Mozo).
1. Kradrostado ekstere sur la granda teraso, en pitoreska ĉirkaŭaĵo
2. Se la vetero malbonos, ni ricevos varman tagmanĝon en la restoracio. 
Agrabla kunestado.

Limburga Esperanto-Ligo
Albert CLAESEN
Zonnebloemstraat 13
B-3590 DIEPENBEEK

La kotizo estos 900 BEF inkluzive la du manĝojn kaj la enirprezon de la muzeo.
Bonvolu enskribiĝi antaŭ la 5-a de aügusto 1994.
Postaj enskribiĝoj kostos 100 BEF pli kaj ni ne povas garantii ĉiun programeron.
Hundoj kaj aliaj dombestoj ne estas akceptitaj, por praktikaj kialoj !

Mi partoprenos " la Limburgan Tagon " en Stokkem kun ..
Mi pagos  x 900 BEF = BEF.
Mipagos ..................... x450 BEF = ... .... BEF. (por infanoj - 12 j.)
Mi pagos entute ... = BEF sur loke aü per bankkonto,
ESPERANTO LIMBURG 068-2057146-94. (bonvolu forstreki la. nevalidan !)

Ni tutkore invitas vin, al " NIA LIMBURGA ESPERANTO-TAGO " en Stokkem 
(3650 Dilsen-Stokkem), je sabato, la 20-an de aügusto 1994.



Houthalen, 17.05.1994

Geachte Mevrouw, geachte Heer,

DAGORDE :ONZE

09.30

10.00

10.30

Gezamelijke broodmaaltijd in onze vergaderzaal " de Kring ",12.00

13.30

18 00

20.00

INSCHRIJVING VOORDELIMBÜRGSEDAGINSTOKKEM, ZATERDAG, 20.08.1994

personen.

en de huidige datum, Mijn handtekening 

Mijn naam is 
Mijn adres is 

Aankomst in zaal " de Kring ", gekend café in Stokkem 
Er is ruime parkeergelegenheid achter en naast de zaal (zie plan) 
Ontvangst, welkomstwoord, bescheiden onthaal.

Geleid bezoek aan het centrufrij eventueel bezoek aan het Stadhuis.
Vrij bezoek aan de markt of de braderie in het centrum.

Historische wandeling met bezoek aan het museum " de Wissen " (vlechtmuseum)
1. Geleide ontspannende wandeling langs de stroom, de Maas.
2. Of vrije bezoeken in het cenrum, de braderie en de markt

Limburgse Esperanto-Liga
Albert CLAESEN
Zonnebloemstraat 13 
B-3590 DIEPENBEEK

Wij nodigen U van harte uit op ONZE LIMBURGSE ESPERANTO-DAG in Stokkem 
(3650 Dilsen-Stokkem), op zaterdag, 20 augustus 1994.

De deelnamekosten zijn 900 BEF inclusief de 2 maaltijden en de inkom in het museum.
Gelieve in te schrijven voor 5 augustus '94. Latere inschrijvingen kosten 100 BEF meer en wij
kunnen U dan niet alle programma-onderdelen garanderen
Honden en andere huisdieren zijn om praktische redenen niet toegelaten 1

   

Ik neem deel aan
Ik betaal :  
Ik betaal :
Ik betaal samen .............. = .......
ESPERANTO LLMBURG 068-2057146-94.

" la Limburgan Tagon " in Stokkem met.
..x 900 BEF = BEF.

........... x 450 BEF =  BEF. (voor kinderen - 12 j)
.. BEF ter plaatse of per bankrekening, 

(gelieve het overbodige te schrappen I)

Aankomst in het restaurant " de Oude Maas " ( la Malnova Mozo).
1. Barbecue, buiten op-het groot terras, in een schilderachtige omgeving.
2. Bij slecht weer, krijgen wij een warme maaltijd aangeboden in het restaurant. 
Gezellig samenzijn.



Mededeling Aan pers en radio

Hasselt, 24 mei 1994.

Geachte,

Deze bijeenkomst zal dit jaar doorgaan in Dilsen op:

zaterdag 20 augustus 1994 om lOu.

Programma: zie bijlage.

Onze hartelijkste dank bij voorbaat.

Hoogachtend,

Wij doen een beroep op uw welwillende medewerking om bijgaand bericht gratis in uw berichtge- 
ving op te nemen.

Als socio-culturele vereniging, houdt ESPERANTO-LIMBURG weer haar jaarlijkse internationa- 
le bijeenkomst.

AERTS Marcel, secretaris.
Lazarijstraat 122
B-3500 HASSELT
Tel. 011/25.34.67



Bjjlage

PROGRAMMA:

Datum: zaterdag 20 augustus 1994.

Dagorde:

9u30 Bijeenkomst in Stokkem, zaal "DE KRING"

lOu. Receptie

10u30 Geleid bezoek aan het centrum, gebeurlijk bezoek aan het gemeentehuis.

12u. Gemeenschappelijke broodmaaltijd in "DE KRING"

Historische wandeling en bezoek aan het museum "DE WISSEN"13u30

18u.

Gezellig samenzijn.20u.

Warme maaltijd in het restaurant "DE OUDE MAAS"
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e Wissen is voor iedereen.

Kir.rod

je dat ?
. ' ■’■' •' h

Genk

Hasselt

Tongeren &

Nccrootcrtn d

o

De Wissen, 
een ontdekkingstocht 

door het Maaslandschap

1 oktober - 31 maart 
zondagmiddag: 14 uur - 18 uur 
groepsbezoeken op afspraak

1 april - 30 september (1994: vanaf 1 mei) 
zaterdag en zondag: 14 uur - 18 uur 
werkdagen: 9.30 uur - 18 uur

BEZOEKERSCENTRUM VAN DE MAAS 
EN DE VLECHTKUNST

Provincio 
Limburg

Bezoekerscentrum 
De Wissen 
Maaspark 
3650 Stokkem
Tel. 089/75.21.71 
vanuit Nederland: 
00-32-89/75.21.71
Fax 089/75.21.72
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DILSE\ 

STOKKEM\ j

Opoctcrcn
StoUccm A

NEGENOORD'

o
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E® WSSIEN

Provincie Limburg: Natuurcentrum
De Europese Unie heeft aan dit project een toelage 
verstrekt in het kader van het Interregprogramma.

Antwcrpon 
Brussd

"Wis"

<j|>e tentoonstellingen in
De Wissen zijn geopend:

❖

O
Maastnch!.

O

*

■<•>

Nogcnoord

Alr" 3a®*38»

mechelen

Voor lagere en middelbare scholen heeft De Wissen 
uitgewerkte lessenpakketten, met voorbereiding, 
bezoek en naverxverking.
Voor jongeren betekent De Wissen een actieve ont- 
dekkingstocht lansgs boeiende thema’s. Een aanrader 
voor jeugdgroepen die in de buurt bivakkeren ! 
Gezinnen kunnen De Wissen als leerrijke én ont- 
spannende afxvisseling inbouxven in hun vakantie- 
programma. Het centrum is mooi te combineren 
met talrijke andere beziensxvaardigheden in 
Stokkem en omgeving. En een gezin op doortocht 
kan gebruik maken van de verzorgde logiesvoorzie- 
ningen.
Clubs, bedrijven, actieve zestigplussers,...; voor heel 
xvat groepen past De Wissen perfect in een boeiende 
dagtrip naar Dilsen-Stokkem.
Ook creatieve mensen 
komen aan hun trekken. 
Geregeld xvorden in 
De Wissen xvorkshops 
georganiseerd rond 
kunstambachtelijk vlecht- 
xverk. Men leerl een 
eeuxvenoude techniek 
met verrassend moderne 
toepassingen



et vlechtcentrum

et de Maas vervlochten

et Maascentrum

Beleef het leven in, op

<^>e Wissen, kijken én doen

De Wissen is beslist geen muf museum ! Het bezoe- 
kerscentrum gebruikt de modernste audiovisuele 
middelen om u de verschillende aspecten van Maas, 
uitenvaarden en vlechtkunst op een actieve manier 
te laten ontdekken. In De Wissen is er altijd bewe- 
ging, letterlijk zowel als fisguurlijk ! Ook in het prach- 
tige heempark, dat aansluit bij het bezoekerscen- 
trum.

U volgt de ontwikkeling van de mand, succes- 
produkt van de Stokkemse korvers. U ziet het 
leven van deze mensen, u maakt kennis met 
de levende siervlechtkunst in Europa en de 
prachtige realisaties van het hedendaags 
vlechtdesign. En misschien wilt u zelf wel een 
‘wisje’ vlechten onder begeleiding van een 
ervaren vlechter ?

et heempark

Wandel zeker even rond in de heemtuin, 
een ‘buitenmuseum’ met de typische land- 
schapselementen en plantengroei van de 
Maasuiterwaarden. Uiteraard ontbreken 
de vele wilgesoorten niet. De waterpartij- 
en in het park zijn een verkleinde weerga- 
ve van het Maaspark Negenoord, de uiter- 
waard tussen Stokkem en de Maas.

<^>aar ligt De Wissen ?

De Wissen is gelegen tussen de oude stadskern van 
Stokkem en de Oude Maas. Vlakbij ligt het natuuront- 
wikkelingsgebied ‘Negenoord’. Dit gebied zal na het 
einde van de grindwinning een nieuwe bestemming 
krijgen met als functies: natuur, landbouw en stiile 
recreatie.
De Wissen is bereikbaar met het openbaar vervoer van- 
uit het treinstation van Genk:
• tijdens de weekdagen met lijn 9, halte Stokkem cen- 

trum,’
• tijdens het weekeinde met lijn 45, halte Lanklaar 

kruispunt.

DE WISSEN
BEZOEKERSCENTRUM VAN DE MAAS EN DE VLECHTKUNST

en rond de Maas, van haar 
bron in Frankrijk tot haar 
monding in Nederland. Kijk 
naar het eeuwig stromende 
water op de reuzegrote 
Maaswand, die het hele 
stroomgebied toont. Stap in 
de 'tunnel' en voel u als een 
vis. Doe de reuzen-Maaskei 
opengaan en ontdek zijn 
binnenste. Bekijk het mini- 
leven door een microscoop. 
Luister naar de streekvogels. 

En laat u tenslotte in het auditorium de hele Maas 
overvliegen, van bron tot monding !

<^>e Wissen biedt nog meer:

• Een café-restaurant met terras aan de winterdijk, 
vanwaar u een mooi gezicht hebt op de Oude Maas. 
Het is beschikbaar voor feesten.

• Logiesmogelijkheden (3 kamers en 4 studio’s) 
voor gezinnen en kleine groepen.

• Een auditorium met audiovisuele faciliteiten 
(ca. 45 plaatsen)

• Een polyvalent vergaderlokaal (ca. 45 plaatsen).

Stokkem ligt waar de Maas haar grillige bedding door 
het Limburgse landschap vlecht. Stokkem is van ouds- 
her bekend als het ‘korversstadje', centrum van de 
ambachtelijke mandenvlechterij. Het materiaal hier- 
voor, de buigzame wilgetwijgen ('wissen’), werd geoogst

langs de vochtige 
Maasoevers.
De Maas is altijd een 
beetje de nayelstreng 
geweestvan 
Stokkem. Zij over- 
stroomde geregeld, 
maar liet daardoor 
een vruchtbare laag 
ïandbouwgrond ach-' 
ter. Stokkem had 
vroeger zelfs een 

haventje aan de Maas, maar dat raakte in onbruik toen 
de Maas' in de winter van 1816 een andere weg vond en 
de oude Maasarm langzaam dichtslibde. De rivier voer- 
de gedurende tienduizenden jaren grind aan uit de 
Ardennen, dat tot in 2005 wordt ontgonnen in het 
gebied ‘Negenoord'. De Maas is een grens, wat Stokkem 
in de middeleeuwen belangrijk maakte als versterkte 
grensplaats Maar zij is 
ook een bindteken tus- 
sen de Limburgers op 
de beide oevers.
Stokkern en de Maas, 
ze horen voor altijd bij 
elkaar.

ti



ĉ u V I S C I I s ?

V

Francio ĝis ĝia

de kie vi havos belan

estas atingebla per publika -transporto ekde la fervojstacio

"De Wissen" 
esplorekskurso tra 

la Mozpejzaĝo.

vin kiel fiŝo. Malfermigu la gigantan Moz-ŝtonegon kaj makovru ĝian internon. 
Rigardu la mini-vivantaron tra mikroskopo. Aŭskultu la region-a.j 
Kaj fine flugu vi super la tuta Mozo, de fonto ĝis elfluejo.

n bi rdo j n.

La plektadcentro.
Vi sekvos la evoluon de la korbo, sukcesprodukto de la korbistoj de Stokkem. 
Vi vidos la vivon de tiuj homoj. Vi konatiĝos kun la viva plektarto de Eŭropo 
kaj kun la belegaj realigoj de la hodiaŭa plektad-dezajno. Kaj eble vi volos 
mem plekti "vergeton", helpate de sperta plektisto, ĉu ?

La hejmparko.
Mepre promenu en la hejmĝardeno, subĉiela muzeo kun la tipaj pejzaĝeroj kaj 
plantoj de la interdigaj herbejoj. Kompreneble ne mankos la diversaj salik- 
specoj. La akvopartoj de la parko estas reduktita reproduktajo de la Mozparko 
"Negenoord", la herbejo inter Stokkem kaj Mozo.

Kie troviĝas "De Wissen" ?

"De Wissen" troviĝas inter la malnova urbocentro de Stokkem kaj "Oude Maas". 
Tuj apud la natur-evolu-teritorio "Negenoord". Post kiam finiĝos la gruz- 
elfosado ĉi tiu teritorio havos novan destinon kun funkcioj kiel : naturo, 
agriftulturo kaj kvieta rekreacio.
"De Wissen: " 
de Genk :
- dumsemajne per la linio 9-a, haltejo Stokkem centro
- dum semajnfino per la linio 45-a, haltejo Lanklaar vojkruciĝo.
Interplektita kun Mozo.
Stokkem troviĝas tie, kie Mozo "plektas" sian kaprican fluejon tra la Limburga 
pejzaĝo. Stokkem jam delonge estas konata kiel la "korbisturbeto", centro de 
la metiista korboplektado. La materialo iiucela, la flekseblaj salikbranĉetsj, 
rikoltiĝis laŭlonge de la humidaj Mozbordoj. Mozo ĉiam estis iomete la umbilika 
ŝnuro de Stokkem. Regule inundis ĝi, postlasante fekundan agrikulturan 
tertavolon.

La Mozocentro.
Travivu la vivon en, sur kaj ĉirkaŭ Mozo, ekde ĝia fonto en Francio ĝis ĝia 
elfluejo en Nederlando. Rigardu la eterne fluantan akvon sur la giganta 
Moz-ekrano, kiu montras la tutan riverbasenon. Eniru la "tunelon", kaj sentu

"De Wissen" ofertas ankoraŭ pli :
- Trinkej-restoracion kun teraso ĉe la vintra digo, 
vidon super la "Oude Maas " (malnova Mozo) 
Gi estas. je disjpono por festoj.

- Loĝeblecojn (J ĉambrojn kaj 4 studiojn) por familioj kaj etaj grupoj.
- Aŭditorion kun aŭdvida ekipaĵo (c. 45 lokoj).
- Poliva_Jentan kunvenejon (c. 45 lokoj).

"De Wissen" , rigardi kaj fari.
"De Wissen certe ne estas mucida muzeo I
La vizitcentro uzas la plej modernajn aŭdvidajn rimedojn por aktive malkovrigi 
al vi la diversajn aspektojn de Mozo, interdigajn herbejojn kaj plektarton.
En "De Wissen" ĉiam estas moviĝo, tiel li,tere kiel figure ! Ankaŭ en la 
belega hejmparko, kiu aldoniĝas al la vizitcentro.



Stokkem iam eĉ havis etan havenon ĉe Mozo, sed. tiu iĝis. ekster uzado depost 
kiam Mozo trovis novan fluejon en la vintro de 1016 kaj iom post iora 
plenŜlimiĝis. La rivero dum dekmiloj da jaroj alportis gruzon el Ardenoj. 
Tiu estos ekspluatata ĝis 2005 en la regiono "Negenoord". Mozo funkcias 
landlime. Tio en la mezepoko igis Stokkem grava kiel fortikigita limurbo. 
Gi ankau estas ligilo inter la Limburganoj sur ambaü riverbordoj.
Stokkem kaj Mozo : ili apartenas unu al la alia por ĉiam.

La ekspozicioj en "De Wissen" estas alireblaj :
- de la 1-a de oktobro ĝis la 31-a de marto :

- dimanĉposttagmeze de la 14-a ĝis la 18-a horo.
- grupvizitoj post interkonsento.

- de la 1-a de aprilo ĝis la 30-a de septembro :
- sabate kaj dimanĉe de la 14-a ĝis la 18-a horo
- labortage de la 9«J0-a ĝis la 18-a horo.

"De Wissen" estas por ĉiu.
Por baz- kaj mezgradaj lernejoj "De Wissen" ellaboris lecionaron kun preparo, 
vizito kaj praktikado. Por junuloj "De Wissen" signifas aktivan esplorekskurson 
tra interesaj temoj. Rekomendinde por junulargrupoj kiuj bivakas en la regiono. 
Familioj povas preni "De Wissen" en sian feriprogramon. La centro estas bone 
kombinebla kun multaj aliaj vidindajoj en Stokkem kaj ĉirkaŭajo. Preter-

. pasanta familio povos uzi la nete prizorgatajn loĝeble.co jn.
Kluboj, entreprenoj, aktivaj pli-ol-sesdekjaruloj ... por multaj grupoj 
"De Wissen" perfekte kadras en inteyesa tagekskurso al Dilsen-Stokkem.
Ankau kreivaj homoj ricevos sian parton. Regule "De Wissen't organizas 
seminariojn ĉirkaŭ metiista plektlaborado. Oni larnas multjarcentan teknikon 
kun surprize modernaj aplikoj.



DE WISSEN: centrum van de Maas13. Kijkkasten rond de opening

1. De balie
14. Witte paneeltjes aan de Maasbuis

2. Het Maaslint
15. Onderzoekstafel

3. De Maasbuis
16. Statief met verrekijker

17. Auditorium

18. De tuin

Zoogdieren uil de Maas en omgcving (otter, beverrat).
Enkele algemene wilgensoorten.
Van grondwater in de Maasvallei tot in de kraan thuis.
Enkele fbssielen uit het Maasgrind.

Via de smalle uithoek van het Maascentrum kunnen we plaatsnemen in het 
auditorium.
Op de 3 schermen maken we kennis met
- menselijke activiteiten langs de Maas
- een helicoptervlucht boven de Maas (voorlopig is er alleen ongeveer 40 
km ten noorden van Verdun)
- kaartjes en schema’s die bij de Maasvlucht horen.

Met de vergrootglazen ontdekken we allerlei diertjes die 
Maas leven.

we 
hetHet centrum van de Maas bevat weimg gegevens over planten in en langs 

de rivier. We nodigen je echter wel uit een bezoek te brengen aan de 
natuurvriendelijke tum.
Deze weerspiegelt in het klein de plantengroei van hooiweiden en bosjes in 
de Maasvallei en van onvervuide, verlaten Maasarmen.

Verspreid in het centrum hangen weetjes op over de Maas op cirkelvormi- 
ge schijven. Je zult verrast zijn wat je er allemaal zult lezen. Met de 
kijker kun je ook doorheen de spleet en het venster naar buiten kijken.

m en langs de

Ter hoogte van de Limburgse Grensmaas bevatten de witte panelen ook 
langs de binnenkant tekst en fbto’s. Ze illustreren de natuur langs de 
Limburgse Grensmaas.

Kennismaking met de Maas

Langs de Maasbuis overlopen we de Maas in 60 stappen vanaf de bron 
(bovenaan) tot de monding. Dia's tonen er ons beelden van dezelfde 
steden en zijrivieren, zoals aangegeven op het Maaslint. De symbolen 
bovenaan verwijzen naar
- de bevaarbaarheid van de Maas of evenwijdige kanalen
- steden en grensovergangen
- plaatsen waar Maaswater gebruikt wordt om er drinkwater uit te berei- 
den.
De volledige Maas is opgesplitst m een aantal gedeelten:
- de Lotharingse Maas
- de Ardense Maas
- de Waalse Maas
- de Limburgse Grensmaas
- de Nederlandse Maas.

Wie in de ruimere omgeving op verkenning wil gaan, raden 
een brochure (20 fr.) en een boekje (150 fr.) aan over 
Grensmaasgebied. Deze zijn te verkrijgen aan de balie.

Dit lint laat ons toe een vluchtige reis langs de Maas af te werken. Als we 
rond de paal stappen, komen we langs steden, zijrivieren en doorheen 3 
landen.

Bij de inkom is er reeds onmiddellijk een dubbele ontmoeting met de 
rivier. De balie zelf bevat een bochtige goot met stromend water. In deze 
goot zijn 2 camera’s ingebouwd. Ze tonen beelden van langs de Maas.



Op onderzoek langs de Maas 9. Hindernissentunnel

4. De stroomsnelheidsmeter

5. Monitor: de rivier staat nooit stil

6. Vistrap met sluis

10. Ontgrindingstafel

7. Rivierenkaart

8. Vissenbak 11. Vogelkast

12. Overstromingstafel

De stroomsnelheid kunnen we op een aantal manieren beïnvloeden. Door 
1, 2 of 3 knoppen aan te zetten, wordt het debiet steeds groter.
Als we aan het wiel draaien, beïnvloeden we de hellingsgraad van de 
waterloop.

Een meerkeuzeprogramma waarbij veranderingen van de rivier in 3 
stappen uitgelegd worden.

Met de regelmaat van een klok draait hier een koite video. We krijgen 
een algemene indruk van het historisch hoogwater eind 1993.

De Maas en haar buren werden op deze wand ingekerfd. Naast de loop 
van de rivieren worden ook stroombekkens voorgesteld. Door op de peren 
te duwen, kunnen we een vloeistof door de slangen persen.

Bij het doorlopen van de tunnel, beleven we wat ee vis meemaakt in de 
Maas.
De parels stellen een dichte plantengroei voor. Dit maakt de doorgang 
moeilijk maar biedt ook beschutting voor kleine vissen.
De borstels verwijzen naar de sterke stroming in de rivier.
De verwarmingstoestellen maken duidelijk dat vissen het te warm kunnen 
krijgen en zo in ademnood (zuurstofgebrek) geraken.
Het zwerfvuil verwijst naar de vervuiling in sommige gedeelten van de 
Maas.
Voor de sluisdeur zit de vis geblokkeerd. Ondertussen wordt die belaagd 
door aanvallers in de flanken.
Mensen (schippers) weten hoe ze de sluis in en uit moeten.
Vissen zitten echter dikwijls geblokkeerd aan sluizen, tenzij er een vistrap 
is.
De verticaal bewegende borstels stellen de op- en neergaande beweging 
van het water in de sluis voor.

Doorheen de 8 kijkgaatjes ontwaren we een ei. Bij het openen van de kast 
vememen we van welke vogel ze ziin. Leggen we ons oor te luisteren, 
dan horen we die vogel beter roepen. De vogels zijn ongeveer op ware 
grootte afgebeeld.

Doorheen de duikersbrillen en het troebel water bemerken we vissen. De 
vissen kunnen zo groot worden als ze hier afgebeeld zijn. Per 2 brillen 
zijn er vissen die kenmerkend zijn voor ecn gedeeltc van de Maas:
- de Lotharingse Maas
- de Waalse Maas
- de Limburgse Grensmaas
- de Oude Maas (Stokkem)
- de Nederlandse Maas.

Stuwen en sluizen verhinderen de trekmogelijkheden voor vissen. Bij 
ledere sluis/stuw zou er een vistrap moeten zijn. De werking van sluis en 
vistrap kunnen we hier schematisch nabootsen.

De kegel stelt de vorm van diepe grindplassen voor. De video verduide- 
lijkt de plannen om verdere gnndwinning aan Nederlandse kant te combi- 
neren met het verbreden van de Maas.
Mettertijd kan de video in 10 verschillende stukjes opgevraagd worden. 
Een schaalmodel zal het volume van de ontgrinding tussen Visé en Roer- 
mond in de loop van de 20e eeuw voorstellen.



Antujerpen, 21-S-9A.

Karaj geamikoj,

Mi estas certa ke la plej granda parto de la ĉeestintoj sarnopinias!

Tamen eta marĝenaĵo.

ras

Cetere kun miaj reaj koraj gratuloj mi salutas vin ĉiuj

sincere kaj amike

J.Verstraeten
3t Sernardsesteenujeg 107B
2SS0 Hoboken-flntuierpen

vivis la gajan etoson de la tioma kunesto 
renkontiĝo kaj kunesto !

Vi povas esti kontentaj pro via entrepreno kaj sendube meritas 
sinceran aplaudon por la granda penado kiun ĉiam postulas eĉ la plej 
modesta aktiveco.

Ni devas pripensi ke ne nur estas la Limburga ■ lago, sed ankau ke 
estas pluraj Esperanto-eventoj en Belgio.

Se oni vnlas ĉeesti al ĉiuj (kiun ĉiuj organizantoj profunde espe- 
!) oni devas disponi pri financaj eblecoj.

Bonvolu konsideri mian sugeston ne kiel kritiko, sed - tutsimple - 
kiel rimarko kiu nur celas la bonon (kaj la sukceson !) de niaj aktivec- 
□j.

Nenie mi audis malkontentajn rimarkojn, neniu grumblis, ĉiuj tra- 
en la proverba gesamideanara

Cu ne estus pli oportune disigi la aliĝkostojn ? Oni fiksu unu 
ĝenerala-,] surno)) por la aliĝo kaj apartaj prezoj por la manĝoj, enirprez^-oj 
au aliaj programeroj.

Mi pensas al fervora juna antverpenano kiu iĝis senlabora kaj devis 
rezigni al partopreno al la Limburga Tago ĉar la kompleta aliĝo estis tro 
multekosta por li ! Se li estus devinta pagi nur simplan aliĝon, li estus 
partopreninta.... Cu lia kazo estus escepta ?

A1 la Organizintoj de la L^mburga Tago 
p/a Albert Claesen

Zopnebloemstraat 13
359Ü Diepenbeek

Hvankam jam buŝe mi esprimis mian kontentecon al vi pri via sukces- 
plena organizado, mi - tamen - ankorau vorte volas gratuli vin pro la 
glata evoluo de la tuto !!



Limburga Esperanto-Ligo 
afdeling van de vtaamse esperantobond sekcio de la flandra esperanto-ligo 

Stokkem 20-08-94

S "Oude Maas”

esperanto 
intemationale taal

1 konsumaĵo
1 consumptie



Kath. Kring"

ï panmanĝo kun kafo aü teo
1 broodmaaltijd met koffie of thee

en la n 
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Limbutga Eaperanto-Ligo 
afdeling van de viaamse esperantobond sekc» de la flandra esperanto-ligo 

• “'"“L , Stokkem 20-08-94mtemationale taal



konsumaĵo 
consumptie

Limburga E^peranto-Ligo 
afdeling van de vlaamse esperantobond sekcio dc flandra esperanto-ligo 

Stokkem 20-08-94esperanto 
intemationate taal

“de "Kath. Kring"



Limburga Esperanto-Ligo 
afdeling van de vlaamse esperantobond sekcio de la flandra esperanto-ligo 

Stokkem 20-08-94esperanto 
intemationale taal

"De Wissen"

1 enirkarto por museo
1 inkomkaart museum



/ Ei jjL Limburga Esperanto-Ligo 
afdeling van de vlaamse ejperantobond sekcio de la flandra esperanto-ligo

. «?™“ . Stokkem 20-08-94intemationale taal

ij kradrostado kun trinkaĵo
1 barbecue met drankje

mde "Oudelviias"
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1 kradrostado kun trinkaĵb
1 barbecue met drankje

Oude Maas"

Limburga Esperanto-Ligo 
afddingrandevUunseuperantobond tekciodelaflandrauperanto-ligo 

, Stokkem 20-08-94intemationate taal



personoj antaŭnomo membreco en la jaroj dxx urbo poŝtkodo aĝo

74

47

69
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Annelies 
Trude 
Jean 
Christine
Hugo

d94
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42
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49
62

2 
1 
2 
1 
ï 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
ï 
1 
1 
ï 
ï 
3
1 
4 
1 
1 
ï 
3 
ï 
1 
2 
ï 
ï

S-ino 
S-ro 
S-ro
S-ro__
S-ro 
S-ino 
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
S-ro 
S-ro
Ges-oj 
Ges-oj 
S-ro 
S-ro 
S-ro
S-ino 
S-ro 
S-ino 
S-ro 
S-ino
S-ino 
S-ro 
S-ino 
S-ino
S-ino 
Fam.
S-ino 
S-ino
S-ro 
S-ino 
S-ro

Mari-Roza
Willy
Bert
Paul
Edward

Aalst
Antwerpen 
Antwerpen 
Antwerpen 
Brasschaat 
Den Haag 
Deurne
Diepenbeek 
Dilsen-Stokkem 
Edegem 
Eksel
Eschweiler 
Genk 
Genk
Halle
Hamme-Mille 
Hasselt 
Hoboken 
Hoboken 
Houthalen-Helchteren 
Kalmthout 
Kalmthout
Kessel-Lo (Leuven) 
Marcinelle 
Marcinelle
Meeuwen 
Onhaye 
Oostakker 
Peer 
Peer 
Peer 
Peer 
Puurs
Saintes (Tubize) 
Schoten 
Stabroek 
Stokkem
Stokkem Dilsen 
Vaals 
Vaals
Wemmel 
WHnjk 
Zonhoven

B-9300
B-2060
B-2000
B-2000
B-2930
NL-2531 TV
B-2100
B-3590
B-3650
B-2650
B-3941
D-5224
B-3600
B-3600
B-1500
B-1320
B-3500
B-2660
B-2660
B-3530
B-2920
B-2920
B-3010
B-6001
B-6001
B-3670
B-5520
B-9041
B-3990
B-3990
B-3990
B-3990
B-2870
B-1480
B-2900
B-2940
B-3650
B-3650
NL-6291 ET
NL-6291 VN
B-18Ï0
B-2610
B-3520

Hilde
Albert
Jan
Ivo
André
Mercedes
Josy
Willy
Renée
Roger
Marcel
Jules
Clementine
Jos
Edward
W. M. A.
Ghislain en Paula
Georges
Marcel
Jef
Maurice
Ingrid
Henri
Lut
Hendrik
Lilianne
Lydia
Hendrik
Denise
Stella
Mady



Dato Priskribo Kred. Saldo

350 -2 308
20-08-21 14415 -16 723
20-08-21 2 850 -19 573
20-08-21 26 030 -45 603
21-08-21 52 650 7 047
22-08-21 2 000 9 047

45 603 54 650 9 047

Limburga Tago 1994 (Dilsen-Stokkem) 
Deb.

01-05-21
01-05-21
01-05-21
13-08-21

avondeten "De Oude Maas" 
ontvangsten van inschrijvingen 
ontvangen van gemeentebestuur

110
275

1 573

-110
-385

-1 958

etiketten voor uitnodigingen 110x1 BEF 
omslagen uitnodigingen 110 x 2,5 BEF 
postzegels 1573 (kas)
konsumatie en inkomboimetjes (70 x 5)
10 per blad, 7 BEF per blad, 3BEF dmk/blad 
receptie en broodmaaltijd "De Kiing" 
inuseum "De Wissen"




