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Amlkaea trans Hasj 

Week van de Internationale Vriendschap 
Semajno de la Internacia Amikeco 

1980 

TER INLEIDING 

Het is dit jaar de tiende keer dat in Kalmthout de Week van de Inter-
nationale Vriendschap wordt gevierd. Wat in 1971 begonnen is met een 
eenvoudige attentie, is in de loop van negen jaren uitgegroeid tot een pro-
gramma van een ganse dag met deelneming van de plaatselijke bevolking, 
van de andere BeNeGo-gemeenten, van sympathisanten van overal in Vlaan-
deren, Wallonië, Nederland en soms zelfs uit andere landen. De plaatselijke 
Esperanto-groep 'La Erikejo' heeft met dit initiatief werkelijk aan 
Kalmthout een speciale bekendheid gegeven. 

Bij deze tiende viering gaat onze speciale dank naar Jos Orban, die reeds 
negen maal het sekretariaat van deze aktiviteit waarnam, naar Edward 
Symoens en Jo Naazen, die tweemaal en eenmaal het voorzitterschap van 
het organiserend komitee waarnamen, en naar al die personen die met raad 
en daad hebben meegewerkt. 

Dit jaar zijn er ook mooie initiatieven in Antwerpen en in Leuven en enige 
andere meer beperkte op andere plaatsen in Vlaanderen. Er zijn er ook op 
zovele andere plaatsen ter wereld. Zij zijn de kernen van initiatieven die 
overal ter wereld tot ontplooiing moeten komen in de laatste week van 
februari, de Week van de Internationale Vriendschap. 

We hopen echter dat niet alleen de Esperanto-verenigingen deze idee zullen 
uitdragen. Elke vereniging en elke persoon kan in die laatste week van 
februari eens speciaal de internationale vriendschap bedenken en in de 
praktijk brengen. Dat is het werkelijke doel van die week. 

Wim M.A. De Smet 
Voorzitter van het 
Organiserend Komitee 1980 
te Kalmthout 

3 februari 1980 
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ST. JOZEF 

 

Specialiteit van worstenbrood! 

Heidestatiestraat 67 

Kalmthout-Heide 

Tel. 66 80 83 

 

BOUWMATERIAAL 

Sr 

REN  STEVENS  
HEIDE 	 uit sympathie 

KLEIN CITE
0 

 

Heidestatiestraat 41 — Heide 

Jan-Cassimon-Bernaerts 
Withoeflei 21 — Heide 
tel. 	66.91.59 

GRANEN-ZADEN-MESTSTOFFEN-TUINGEREEDSCHAP 

Alles voor de biologische teelt 

Erkend door het Ministerie van Volksgezondheid voor de verkoop van bestrijdings-
middelen tegen onkruid—ziekten—insecten. 
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27 novembro 1979 
Kun plezuro mi salutas la enlogantojn kaj vizitantojn en Kalmthout, Belgio, 
kiuj baldaŭ  partoprenos la lokajn arangojn planitajn kunlige kun la Semajno 
de Internacia Amikeco. 

Tiu Semajno, unue elpensita de la parolantoj de la Internacia Lingvo 
Esperanto, donas al ĉiuj homoj okazon pozitive pensi pri la bnernacia 
komprenigo kaj memori, ke ni ĉiuj estas anoj de unu komunumo — la 
komunumo Homaro. 

Sed la Semajno de Internacia Amikeco ne estas nur okazo por pensado, sed 
ankaŭ  okazo por praktika agado. Despli salutinda estas la iniciato de 
Kalmthout, kiu kunligas parolantojn de Esperanto, lokajn instancojn, kaj 
ĉiujn civita nojn. 
Gratulojn, kaj bonen sukceson! 

Humphrey Tonkin 
Prezidanto 

Universala Esperanto -Asocio 

26 januaro 1980 
Spite la restrukturon de la neŭtrala Esperanto-movado en Belgio, la amik-
eco inter la senideanoj el le diversaj regionoj de le lando devas daŭri kiel 
antaŭe. Prestige manifestacio kiel le Semajno de la Internacia Amikeco de 
Kalmthout restas unu ĉefa momento de la Esperanto-movado. 

Mi deziras plenan sukceson por la realigo de via riĉa programo! 
D-ro Pol Denoël 

Prezidanto 
Belga Esperanto-Federacio (BEF) 

2 februari 1.980 
Voor de tiende maal wordt te Kalmthout de Week van de Internationale 
Vriendschap besloten met een traditiegetrouwe reeks feestelijkheden. 
De Vlaamse Esperantobond wenst de organisatoren uit ganser harte geluk 
met dit initiatief, dat getuigt van heel wat inzet en volharding. 
De interna ideo', die in de huidige Esperantobeweging al te vaak op de 
achtergrond is geraakt, wordt hier in feite tot levende werkelijkheid. 
Tegenover al de negatieve vernietigingskrachten, die ons leven en onze ge-
meenschap permanent doorkruisen en ondermijnen, moeten wij even 
standvastig positieve tegenkrachten opstellen, die wortelen in liefde en 
vriendschap, verstandhouding en overleg. In deze geest wens ik de 
organisatoren van deze Week het grootst mogelijk sukses toe. 

Edward Symoens 
Voorzitter 

Vlaamse Esperanto-Bond 
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ALLES OVER EN IN ESPERANTO ! 
DOORNSTRAAT 22 

031/27.24.05. 	 2610 	WILRIJK 

KERK en LEVEN 
uw Parochieblad 

naast artikels over de wereldkerk 
al het plaatselijk nieuws 
inlichtingen : uw parochiepriester 

/Y/ OJVIDA 

crèmerie — patisserie — bakkerij 
St.Jozeflaan 
Donderdag - vrijdag gesloten 

La magazino 

MONAT 
iĝas grandioza sukceso ! Ĉiutage alvenadas ĉe la eldonistoj 
dekoj da abonmendoj. Se vi ne jam estas inter la abonantoj, 
petu senpagan provnumcron de MONATO de la eldonejo : 
TK/Stafeto, Heideweg 20, B-2120 Schoten. 
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Hoe de Week van de Internationale Vriendschap 

in Kalmthout gegroeid is 

In 1980 gebeurt te Kalmthout voor de tiende maal een viering van de Week 
van de Internationale Vriendschap (WIV), Het loont de moeite eens terug 
te blikken op die vorige jaren en na te gaan hoe het gegroeid is. 

1968 - De Zweedse industrieel en filantroop EricCarlén vat de idee op dat 
een week van het jaar speciaal zou besteed worden aan vriendschap tussen 
de volkeren en hij stelt daarvoor de laatste week van februari voor. Hij zet 
zijn plan uiteen voor het bestuur van Universala Esperanto-Asocio, dat de 
idee aanvaardt en dat naderhand alle landelijke en plaatselijke verenigingen 
verzoekt deze idee uit te dragen en er andere verenigingen en instellingen in 
te betrekken. 

1969 - In talrijke landen (echter niet in België) worden landelijke en plaat-
selijke komitees gevormd, die allerlei initiatieven uitwerken in de laatste 
week van februari en die alzo de idee van internationale vriendschap uit-
dragen. Op 8 oktober wordt te Antwerpen het Esperanto Kultureel Aktie-
komitee Antwerpen opgericht, dat besluit initiatieven terzake te nemen; 
stadsbeiaardier Jo Haazen neemt er de leiding van. 

1970 - Het vorig jaar opgerichte EKAA richt een suksesvolle internationale 
avond in op woensdag 25 februari. Mensen van 18 verschillende nationali-
teiten groeten de aanwezigen. Er zijn optredens van Noorse volksdansers, 
van de zangeres Cécile van Dijck, van de goochelaar Polsko, van een Itali-
aanse gelegenheidsredenaar. Een indrukwekkend ere-komitee patroneert 
deze viering. 

Het Ministerie van Nationale Opvoeding laat aan alle scholen in het arron-
dissement Antwerpen een rondschrijven geworden, waarin het voorstel dat 
gedurende die week in de lessen godsdienst of moraalfilosofie aandacht zou 
besteed worden aan de internationale vriendschap; een begeleidende tekst 
bezorgt een leidraad voor deze behandeling. 

1971 - Ondanks het sukses van het vorig jaar komt het EKAA er niet toe 
terug zulke internationale avond in te richten. In enkele Vlaamse Espe-
ranto-groepen gebeuren echter wel enkele beperkte initiatieven. Het Minis-
terie van Nationale Opvoeding laat hetzelfde rondschrijven bezorgen als 
het vorig jaar. 

In de Sint-Jozefskerk te Heide-Kalmthout wordt de eucharistieviering van 
zaterdag 23 februari te 18 uur in het teken van de internationale vriend-
schap gesteld. Z.E.H. A. Boeykens, pastoor, predikt er over dit thema en 
het gemengd modern koor 'Vreugde' zingt liederen, die in het teken van 
internationale vriendschap staan, o.a. enige liederen in de internationale 
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KEURSLAGERIJ Hugo VERLINDEN 

Heidestatiestraat 31a 
2180 Heide-Kalmthout 
Tel. (031) 66.89.21 

„NATUURBRON„ 

MEVROUW L.TAS 

UITGEBREID ASSORTIMENT NATUURVOEDING 

HEIDESTATIESTRAAT 76 

2180 HEIDE-KALMTHOUT 

TEL. 031/66 90 32 

Fiets u gezond ! 

Rijwielhandel S. Aerts - Verpraet 
Heidestatiestraat 27 
Kalmthout 
tel. 66 97 01 

ESSO station Van HAM 

KAPELLENSTEENWEG 482 
2180 KALMTHOUT 
tel. 031 66 98 57 
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taal Esperanto. Dit was meteen het begin van een traditie in Kalmthout, 
want vanaf dat jaar is elk jaar een eucharistieviering van de zaterdag van de 
WIV besteed geweest aan dit thema, zowel in sermoen, als in gezangen 
door het GMK ,Vreugde', als in de bindteksten van het geheel. 

De Esperanto-liederen die het koor gezongen had, wekten de aandacht van 
de Vlaamse Televisie, die naderhand opnamen hiervan kwam maken en dit 
enige weken later uitzond in het zeer populaire programma 'Panorama'. 

De op 25 mei 1971 te Kalmthout opgerichte Esperanto-groep 'La Erikejo' 
besluit voortaan de viering van de WIV ter plaatse op zich te nemen. 

1972 - In de Sint-Jozefskerk te Heide-Kalmthout staat de eucharistieviering 
van zaterdag 26 februari weerom in het teken van de IV door sermoen, 
gezangen en bindteksten. Naderhand heeft in de zaal 'Trefpunt' een volks-
dansavond plaats, ingericht door 'La Erikejo' en waar dansen uit allerlei 
landen worden aangeleerd. Verscheidene, te Kalmthout verblijvende 
buitenlanders, nemen hieraan deel. De firma 'Plastilit' laat hiervoor 
affiches drukken; een lovenswaardig initiatief dat ze sindsdien elk jaar 
herhaald heeft. 

Ook in enkele andere Vlaamse Esperanto-groepen gebeuren beperkte initi-
atieven, alsmede in jeugdverenigingen van Kalmthout en in een kulturele 
avond te Brussel. 

Het Ministerie van Nationale Opvoeding laat nogmaals het rondschrijven 
zenden en ook het Nationaal Sekretariaat voor het Katholiek Onderwijs 
toont belangstelling. 

1973 - Op zaterdag 24 februari in de namiddag trekt een groep van een 
vijftigtal Vlamingen, Walen en Nederlanders vanuit Belgisch Putte door 
Nederlands Putte en dan door de Kalmthoutse heide met het motto 
'Grenzen mogen ons niet scheiden'. Zij worden opgewacht door de burge-
meesters van Kalmthout en van Essen, die hun initiatief loven. Naderhand 
volgt de reeds klassieke eucharistieviering, In de avond is er een debat over 
internationale vriendschap, waaraan een Spaanse immigrant en een Zweedse 
dame deelnemen. Het geheel wordt opgevrolijkt door liederen van een 
Amerikaans student en enkele dansjes. 

Het Ministerie van Nationale Opvoeding laat het rondschrijven thans ge-
worden aan alle scholen van de ganse provincie Antwerpen. 

1974 - De heer burgemeester van Kalmthout ontvangt de deelnemers van 
de reeds tot een traditie uitgegroeide Dag van de IV op het gemeentehuis 
om hen te feliciteren voor hun werking. In de namiddag trekt een groep 
van wel 80 deelnemers (6 nationaliteiten) door de Kalmthoutse heide over 
de Paalberg (waar toespraak door volksvertegenwoordiger Suykerbuyk) 
naar Nederlands Putte, onder het zelfde motto "Grenzen mogen ons niet 

7 



• 
't Meiklokje 
BAKKERIJ 
J.GEERTS 
STATIESTRAAT 28 HEIDE 

	
Tel. 66.84.48 

 

FIETSEN F es Roger 
HEIDESTATIESTRAAT 39 
2180 KALMTHOUT 
TEL. 66 80 88 

fiENAini 0 
Garage F. VAN TRIER 

— de garage met de meest betrouwbare en snelle dienst na verkoop 
— specialist in plaatsen van LP gasinstallatie 
— verkoper: Erik Calle, tel. 68 88 44 

Kapellensteenweg 186 KALMTHOUT 

Tel. 66 80 41 - 66 80 00 
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scheiden". Na de eucharistieviering is er een kulturele avond met een dia-
projektie over ontwikkelingshulp in India, en volksdansen. 

Het Ministerie van Nationale Opvoeding richt zich weerom tot de scholen 
van de provincie Antwerpen. 

1975 - Benevens de ontvangst op het gemeentehuis te Kalmthout en de 
eucharistieviering, en de wandeling Heide-Nederlands Putte (180 deel-
nemers) welke besloten wordt met een suksesvolle ontvangst op het 
gemeentehuis van Nederlands Putte, wordt er die dag ook driemaal een 
televisiefilm over Esperanto getoond, waarnaar talrijke leerlingen van 
Kalmthoutse scholen komen kijken. 

De belangrijkste nieuwigheid is deze keer echter de verkiezing van een 
jonge man en een jonge vrouw uit België of Nederland, die gedurende een 
jaar het symbool van de internationale vriendschap zullen zijn: de Benelux-
ambassadeur en -ambassadrice van de Internationale Vriendschap. Vier 

jongens en vier meisjes hebben zich hiervoor kandidaat gesteld. Gedurende 
de feestavond ondervraagt een vijfkoppige jury hen. Verkozen worden 
Ben Weber uit Middelburg (Nederland) en Veerle ~els uit Puurs, en zij 
worden overladen met geschenken; ook de andere kandidaten krijgen een 
deel van de geschenken. 

Wegens de omvang, die de organisatie genomen heeft, funktioneert voort-
aan een apart inrichtend komitee, waarin buiten leden van 'La Erikejo' ook 
andere personen ingeschakeld zijn en waarvan de heer burgemeester van 
Kalmthout elk jaar het ere-voorzitterschap waarneemt. 

1976 - De internationale wandeling is deze keer anders georiënteerd. Men 
vertrekt uit Roosendaal, men wordt toegesproken aan de grens te Essen, 
men wordt ontvangen op het gemeentehuis van Essen en men gaat dan ver-
pozen op de Kiekenhoeve te Essen, waar volksdansen worden ingericht. 
De jury beoordeelt er de kandidaten voor de ambassadeursrol en laat haar 
keuze vallen op Hans Muller uit Den Haag en Katja•LSdiir uit Gentbrugge. 
In de namiddag gaat de wandeling (120 deelnemers) van Essen door de 
heide naar Kalmthout, waar men stoetsgewijs met de jeugdfanfare van de 
Chiro van Heide naar het gemeentehuis trekt. Er zijn ook de reeds klas-
sieke eucharistieviering en gezellige avond. Nieuw was echter dat in de na-
middag benevens de wandeling er een gespreksuur was over het thema 
"Kan het onderwijzen van Esperanto bijdragen tot de internationale 

vriendschap?" 

1977 - Voor het eerst wordt er een programmabrochure van de viering uit-
gegeven. Nieuw is ook het feit dat men op de vrijdagavond een inleidende 

voordracht inricht, namelijk een uiteenzetting van de heer en mevr. 
Woessink uit Arnhem over hun reis naar China; deze avond in het natuur- 

Vervolg op pagina 15 
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ALGEMENE SCHILDERWERKEN EN WOONINRICHTING 

73tuno V an .zMauwaeze 
Ka1mthout1aar 19, helde-Katmthout  

TEL. 031/66.97.16 

jeans store maud  
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN 

Rifle - Lee - Landlubber - Tripper 
Lois - Winchester - Lucky Star 

Parka's en Jackets 
Tevens Indische en hippe kleedjes, sweat shirts, 

shetland truien, hemden, ook OPA HEMDEN 
en bretellen voor groot en klein. 

Ook : Kinderkleding vanaf 0 jaar ! 

Open : dinsdag t/m zaterdag tot 20 uur. 
zondag tot 15 uur. Maandag gesloten. 

van harte welkom : MAGDA DALVING 

Eikelstraat 42 - KALMTHOUT - Tel. 66.99.68 

10 



j 

Kapellensteenweg 247 
2180 KALMTHOUT 

Verwaarloosd interieur 
doodse muzikale omlijsting 

smakeloos eten 

ONVERZORGDE BEDIENING 

Dat is het KOEKOEKSNEST ! ! I 

Stationplein 10 — Heide 	reservatie 66.87.89 

WASSERIJ 
	

int - 31ofef 
Statiestraat 12 
Heide-Kalmthout 
Tel. 66 85 85 

NIEUWKUIS 
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PROGRAMMA 
ven de WEEK VAN DE INTERNATIONALE VRIENDSCHAP 1980 

17 tot 23 februari 1980 

Van zaterdag 16 feb. tot vrijdag 22 feb.: Verscheidene activiteiten in Leuven, inge-
richt door ,Esperanto 2000'. 

VRIJDAG 22-02-1980 in Antwerpen 

20.00 — 22.30 h Internationale volksliederenavond door de Esperanto-
troebadoer Olivier Tzaut (Zwitserland), ingericht door de 
Koninklijke Esperantogroep 'La Verda Stelo' te 
Antwerpen, Feestzaal Ouellinstraat 31. Toegang vrij. 

ZATERDAG 23-02-1980 

Tiende viering van de Week van de Internationale Vriendschap in Kalmthout 

(onder de auspiciën van het Ministerie van Nederlandse Cultuur en van de 
Cultuurraad van Kalmthout) 

09.30 — 11.00 h Wedstrijd voor de verkiezing van de Benelux-Ambassadeurs 
van de Internationale Vriendschap, in de grote zaal naast de 
kerk van Heide-Kalmthout (nabij station Heide). 

11.30 — 12.00 h Ontvangst op het gemeentehuis te Kalmthout met installatie 
van de Benelux-Ambassadeurs van de Internationale Vriend-
schap. 

12.00 — 13.30 h Gelegenheid tot middagmalen in de grote zaal naast de kerk 
te Heide. 

14.30 — 16.30 h a. Grote grenswandeling vanaf station Essen doorheen 
Essen (België) en Nispen (Nederland) naar de'Kiekenhoevé 
te Essen. 

Heide 	13.56h (omnibus) 
Vertrek treinen uit Antwerpen 13.51 h (Benelux) 

Roosendaal 14.12 h (Benelux) 

b. Parallel met de wandeling, in de grote zaal naast de kerk 
te Heide, gesprek over het tema "Waarheen met de Week van 
de Internationale Vriendschap?" 

16.30 — 17.00 h In Gasthof van Thillo te Essen: ontvangst door het gemeente-
bestuur van Essen. 
Stoptrein uit Essen: 17.30 h 
Aankomst te Heide: 17.41 h 

17.45 — 18.45 h Gelegenheid tot avondmalen in de grote zaal naast de kerk 
te Heide. 

19.15 — 20.00 h Inde kerk te Heide (Sint-Jozefkerk) Eucharistieviering in 
Esperanto, met muzikale omlijsting. 

20.00 — 23.00 h Gevarieerde avond in de grote zaal naast de kerk te Heide, 
met o.a. de Esperantotroebadoer O. Tzaut (Zwitserland). 

Voor verdere inlichtingen: 	Jos OMan, 
Statielei 17a 
B-2180 Kalmthout 
Tlf. (031) 66.95.49 
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PROGRAMO 

de la SEMAJNO DE LA INTERNACIA AMIKECO 1980 

17-a gis 23-a de februaro 1980 

De sabato la 16-a gis vendredo la 22-a: Diversaj arangoj en Loveno fare de 
'Esperanto 2000' 

Vendredo 22.02.1980 en Antverpeno 

20.00.22.30 h Internacia popolkantvespero kun la Esperanto-trubaduro 
OLIVIER TZAUT (Svisio), okaze de la Semajno de la Inter-
nacia Amikeco, organizita de la Rega Esperanto-grupo 
'La Verda Stelo' en Antverpeno. 
Ejo: Festsalono Quellinstraat 31, Antwerpen. 
Eniro senpaga. 

Sabato 23.02.1980 
DEKA FESTADO DE LA INTERNACIA AMIKECO EN KALMTHOUT 
sub le aŭspiciado de la Ministerio pri Nederlanda Kulturo 
kaj da la Kultura Konsilantaro de Kalmthout. 

09.30 - 11.00 h Konkurso por la elekto de la Beneluksaj Geambasadoroj 
de la Internacia Amikeco. 
Granda salono apud la pregejo de Heide-Kalmthout 
(Ce la stacidomo de Heide). 

11.30 - 12.00 h Akcepto en la komunuma domo de Kalmthout kun 
instalo de la Beneluksaj Geambasadoroj de la Internacia 
Amikeco. 

12.00 - 13.30 h Okazo por tagmangi en la granda salono apud la pregejo 
de Heide-Kalmthout. 

14.30 - 16.30 h Granda limregiona promenado ekde la stacidomo de 
Essen tra Essen (Belgio) kaj Nispen (Nederlando) al la 
'Kiekenhoeve' (= Kokinfarmo) en Essen. 
Forveturo per vagonaro: 

omnibusa el Heide: 	13.56 h 
beneluksa el Antwerpen: 	13.51 h 
beneluksa el Roosendaal: 	14.12 h 

Paralele kun la promenado: Interparolo pri la temo 
"Kien kun la Semajno de la Internacia Amikeco" en la 
granda salono apud la pregejo de Heide. 

16.30 - 17.00 h En Ia gastejo Van Thillo akcepto fare de la komunum-
estro de Essen. 
Omnibusa vagonaro el Essen: 17.30 h 

(en Heide: 17.41 h). 

17.45 - 18.45 h Okazo por vespermangi en la granda salono apud la 
pregejo de Heide. 

19.15 -20.00 h En la pregejo de Heide, la 'Sint-Jozef-Kerk', eŭkaristio- 
celebrado en Esperanto, muzike kadrita. 

20.00 - 23.00 h Varia vespero en la granda salono apud la pregejo de 
Heide, kun i.a. la Esperanto-trubaduro OLIVIER TZAUT 
el Svisio. 

Por pliaj informoj kontaktu: S-ro Jos Orban 
Statielei 17A, B-2180 Kalmthout-Heide 
tif. (031) 66.95.49. 
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/40-de« Viktor 
en dochter 

UURWERKEN 
JUWELEN 
OPTIEK 

Kapellensteenweg 110, Kalmthout - tel. 66 87 25. 

 

beoomouliel p.v.b.a. 

  

TOONZALEN VAN DE WIJGAART 

Naast Douanekantoor 	's Zondags open 

Nieuwstraat 113 ESSEN 	Tel.: 031 - 67.21.06 
Vanuit Nederland 	Tel.: 09-3231 67.21.06 
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• 
Vervolg van pagina 9 

vriendenhuis 'De Berk' te Essen had echter geen groot sukses en dit experi-
ment werd in de volgende jaren niet hernomen. 

De ambassadeursverkiezing heeft in de voormiddag plaats en levert als 
laureaten op: VicBoyens en mevr. Lutgarde Bredael-Smekens, beide uit 
Antwerpen; zij worden tijdens de ontvangst in het gemeentehuis geïnstal-
leerd in hun funktie. De wandeling (100 deelnemers) gaat weer van 
Kalmthout naar Nederlands Putte en wordt besloten met een schitterende 
ontvangst op het gemeentehuis. Intussen heeft er ook een gesprek plaats 
over "Internationale Vriendschap en Europese Integratie". Eucharistie-
viering en gevarieerde avond besluiten de dag. 

De Limburgse Esperanto-Vereniging organiseert ook een Dag van de Inter-
nationale Vriendschap op de zaterdag, die de Week inleidt, te Stokkem en 
te Dilsen. Het sukses is echter beperkt en het blijft bij die ene keer. 

1978 - Het Ministerie voor Nederlandse Cultuur verleent zijn auspiciën aan 
onze viering. Ook Antwerpen is terug wakker geschoten, want 'La Verda 
Stelo' organiseert op de vrijdagavond een kulturele avond met zangkoren 
en een instrumentaal ensemble. 

Luc Potiau van Sint-Niklaas en Diana van Gompel uit Nijlen worden in de 
voormiddag tot ambassadeurs verkozen en naderhand in het gemeentehuis 
te Kalmthout in hun funktie geïnstalleerd. De wandeling leidt weerom 
naar Nederlands Putte, waar de deelnemers weer even hartelijk worden ont-
vangen. Intussentijd was er voor de niet-wandelaars een uiteenzetting over 
Amnesty International, de nieuwe Nobelprijswinnaar voor de Vrede. Eu-
charistieviering (oekumenisch deze keer) en gevarieerde avond zijn ditmaal 
niet het einde, want op de zondagmorgen is er ook te Burcht iets te doen, 
namelijk een door beiaardier Jo Haazen gespeeld internationaal beiaard-
concert. 

1979 - De Antwerpse Esperantogroep 'La Verda Stelo' heeft de goede weg 
gevonden en organiseert weerom een geslaagde vrijdagavond met een inter-
nationaal liederrepertorium door de Bob Boon-zangers, en eveneens onder 
de auspiciën van het Ministerie voor Nederlandse Cultuur. 

Het ijzige winterweer heeft het aantal deelnemers wat gedrukt, maar ze 
kwamen toch uit allerlei plaatsen van België en Nederland, zelfs uit Frank-
rijk. De Waal Georges Sossois wordt Benelux-ambassadeur verkozen, met 
als ambassadrice Gert van Tongerloo uit Mortsel. De wandeling gaat deze 
keer naar Huibergen, waarde deelnemers zowel aan de grenspaal als in het 
gemeentehuis verwelkomd worden door de burgemeester. De thuisblijvers 
praten over het Internationaal Jaar van het Kind. Zoals elke keer zijn er de 
geslaagde eucharistieviering met internationale liederen (ook in het Espe-

ranto) en de gevarieerde avond. 
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tel. 66 63 03 

Heidestatiestraat 74 - Heide - Tel. 66 82 74 

EIEI MANS 

Geschenken 
Huishoudartikelen 
Huwelijkslijsten 
HUIS 

EUROP FOTO L. VAN CAMP 

Kapellensteenweg 316 

2180 Kalmthout - Tel. 031/66.75.93 

crninimarkt 	̀- eide 

verse groenten 
fijne charcuterie 
kip aan `t spit 

In Kalmthout, Hertendreef 12, is de zetel gevestigd van de 

VERENIGING VOOR HET INVOEREN VAN DE 
NIEUWE BIOLOGISCHE NOMENKLATUUR (N. B.N.) 

Leden in meer dan 30 landen. 
Teksten in het Nederlands, Esperanto, Engels, Frans. 

Lidgeld 300 fr., voor het ganse leven. Sluit aan! 

Postrekening 000.1093764-89. 
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• 
De Dag van de Internationale Vriendschap te Kalmthout is al zozeer een 
ontmoeting tussen Noord en Zuid geworden, dat de Vlaamse Afdeling van 
de 'Vereniging voor de Bevordering van de Betrekkingen tussen de Europe-
se Taalgemeenschappen' (Eŭropa Klubo) er haar jaarvergadering heeft ge-
plaatst; ook de Vlaamse Esperanto-bond wilde dat doen, doch heeft dit in 
laatste instantie afgelast. 

En wat voor 1980? Het programma vindt u in deze brochure. Het is de 
tiende maal dat in Kalmthout iets gebeurt terzake. Er is hier een echte 
traditie ontstaan, die Kalmthout tot symbool van de Week van de Inter-
nationale Vriendschap maakt in de Benelux, en waarvan zowel de bevolking 
van Kalmthout als van de omgevende gemeenten kan genieten. Dit alles is 
gegroeid dank zij de Esperantogroep 'La Erikejo', het gemeentebestuur van 
van Kalmthout, Z.E.H. A. Boeykens van de Sint-Jozef-parochie te Heide, 
het Gemengd Modern Koor 'Vreugde', de burgemeesters van enige om-
liggende gemeenten en enige onbaatzuchtige entoesiaste medewerkers. 

Ook te Antwerpen marcheert de zaak terug goed na een inzinking van enige 
jaren. Maar onze bedoeling moet zijn dat op talrijke plaatsen van Vlaande-
ren, Wallonië en Nederland in de laatste week van februari allerlei aktivi-
teiten zouden plaatsgrijpen, die de internationale vriendschap als onder-
werp hebben. En niet alleen daar, maar over de ganse wereld! 

En hier gaan we ook terug inde goede richting. De Vlaamse Esperanto-
Bond, wiens voorzitter trouwens iemand van onze 'Erikejo' is, doet thans 
een oproep tot al zijn plaatselijke afdelingen om de WIV te vieren en voor-
al op de zaterdag deel te nemen aan de viering te Kalmthout. Ook de Uni-
versala Esperanto-Asocio zal er dit jaar eens een speciale aandacht aan 
besteden, waarbij Kalmthout als voorbeeld voor de ganse wereld wordt 
gesteld! We zullen er trouwens een speciale aandacht aan besteden in het 
debat (voor niet-wandelaars): "Waarheen met de Week van de Internatio-

nale Vriendschap? " 

1980 zal een mijlpaal zijn. Het zal ook van u allen afhangen. 
W.M.A. D.S. 

Deze brochure werd ontworpen door het Esperanto-Centrum Antwerpen. 
Ook ŭw drukwerk verzorgen wij degelijk 
en nog een iétsje goedkoper ! 
O ja, ook dat is belangrijk, als u aan ons een werk toevertrouwt, dan steunt 
u bovendien de Esperantobeweging want zij gaat met de (weliswaar kleine) 
winst lopen ! 
Esperanto-Centrum, Arsenaalstraat 5, B-2000 Antwerpen (België). 
Specialiteit van zetwerk in vreemde talen. 
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wooninrichting 

devo heidestatiestr. 15, 
heide- kalmthout 
tel 031 - 66 87 02 

STUDIEBUREEL DRIEHOEVE 

TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR 

Wiezelo 61, Wuustwezel 

Tel. 63.32.41 

Elektro 

113 
ELEKTRO J. BERNAERTS p.v.b.a. 

Heidestatiestraat 19 

2180 	Kalmthout 

huis 
VERELST 

beslist uw specialist dameskleding 

heidestatiestraat 59 a — 2180 heide - kalmthout 

tel. (031) 66 74 97 

18 



• 
KALMTHOUT INTERNATIONAAL 

Dat een initiatief gelijk de Week van de Internationale Vriendschap in 
Kalmthout vlot ingang heeft gevonden is wel te danken aan de gunstige om-
standigheden aldaar. Kalmthout is wel anders dan een andere Belgische 
gemeente: het grenst ten westen en ten oosten aan Nederland en nagenoeg 
1/10 van zijn inwoners zijn buitenlanders. Zulke gemeente, en trouwens 
ook de buurgemeente Essen, heeft dan ook vele troeven in de hand om 
plaatsen van internationale uitstraling te worden. 

Een aantal geografische en historische omstandigheden hebben tot gevolg 
gehad, dat Kalmthout en Essen juist die speciale positie zijn komen te 
bekleden. 

Na de laatste ijstijd zijn grote hoeveelheden zand in deze streken afgezet 
en op zulke gronden heeft slechts een schaarse plantengroei zich kunnen 
ontwikkelen. De door drie stromen gevormde delta heeft de overwegende 
westenwinden met meer kracht het zand laten ophopen dan oostwaarts het 
geval is. De eerste bewoners van deze streken hebben op deze zandgronden 
een harde strijd moeten leveren om het bestaan en zij hebben de toestand 
slechts kunnen verbeteren met schapenteelt en turfsteken. De schapen 
hebben het heidelandschap bestendigd en de turfvaarten vanuit Kalmthout 
en Essen naar Roosendaal hebben voor een vlotte afvoer van deze brand-
stof gezorgd. 

Als na tachtig jaar strijd tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Neder-
landen de Vrede van Munster in 1648 een definitieve grens tussen beide 
heeft vastgelegd op grond van reeds bestaande grenzen tussen bezittingen 
van edelen en van abdijen, dan verdeelde voortaan een staatsgrens dit heide-
gebied en werden Kalmthout en Essen afgesneden van Roosendaal. Deze 
grens is gebleven, mits enige onderbrekingen en mits enige wijzigingen, en 
hij is in 1830 de definitieve staatsgrens van het nieuwe Koninkrijk België 
geworden. 

Door al die eeuwen bleef de heidestreek van Kalmthout buiten het normale 
verkeer, want dit richtte zich vanuit Antwerpen over land meer naar Breda, 
en naar Roosendaal en Bergen-op-Zoom over het water. Hierin kwam 
slechts verandering toen men in 1854 de spoorlijn tussen Antwerpen en 
Nederland aanlegde en deze over de kortste weg naar Roosendaal liet 
passeren. Essen werd een belangrijk grensstation en het kreeg, evenals 
Kalmthout, een gemakkelijke reisverbinding met Antwerpen. Verschei-
dene Antwerpenaren kwamen nu te Kalmthout grote oppervlakten goed-
kope gemeentegrond opkopen, die ze tot domeinen omvormden en 

bebosten. 
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BLOEMEN 

ALADIN 

wij schenken jaarlijks de bloemen aan 
de Benelux-ambassadrice van 
de Internationale Vriendschap 

HEIDESTATIESTRAAT 47, 2180 KALMTHOUT 
tel. 66.75.51 

P. V. B. A. 

FIRMA VAN ISEGHEM 
S VERSTRAFTEN 

St.-Bernardesesteenweg 631 
Hoboken 

Glascement voor volledig glazen constructies 
Stopverf 

Glas — Glas in lood 
Spiegels 
„Securit"-glas 
Gekleurd glas 
Aluminiumstangen voor koepels Telefoon (031) 27 28 75 
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• 
Rond 1900 had het bosrijke Kalmthout reeds een speciale aantrekkings-
kracht op de welstellende Antwerpenaren om er buitenverblijven op te 
richten of er zich te komen vestigen. Daarenboven werd het station met de 
naam 'Heide' het vertrekpunt voor mooie wandelingen in het nog gaaf ge-
bleven heidegebied. Naarmate de treinverbindingen beter werden, en dit 
vooral na de Tweede Wereldoorlog, groeide het aantal inwijkelingen en ont-
stond een belangrijke wijk nabij het station van Heide. Het omvangrijke en 
weinig bewoonde Kapellenbos vormde echter een grens tussen een zich uit-
deinende grootstad en nog enige kilometers landelijk gebied met bossen en 
natuurschoon voor de Nederlandse grens langsheen de spoorlijn. De uit-
breiding van de Antwerpse haven met haar vele buitenlandse bedrijven 
bracht meteen mee, dat vele buitenlanders dit gebied als het meest nabije 
villegiatuurgebied verkozen. 

Al is sinds het bestaan van de Benelux-verdragen de betekenis van de grens 
tussen Nederland en België doorlopend verminderd, toch blijft die grens 
nog altijd als een realiteit bestaan en scheidt hij twee staten met eigen wet-
ten, belastingsstelsel, mentaliteit, kultuur, politiek, onderwijsvorm enz. 
Talrijk zijn de Nederlanders die er de voorkeur aan geven te wonen in deze 
Belgische wig in Nederland, van waaruit men per trein gemakkelijk alle 
belangrijke centra van Nederland kan bereiken. 

En zo hebben de geografische en historische omstandigheden meegebracht 
dat er ten noorden van Antwerpen, doch er van afgezonderd door een 
bossengordel, langs één van de belangrijkste spoorlijnen van Europa, nog 
een stuk Belgisch grondgebied ligt, dat tegen Nederland aanleunt, door vele 
Nederlanders en andere buitenlanders bewoond wordt, en niettemin nog 
echt Belgisch en Vlaams is. 

Men zou het echt kunnen stellen dat dit gebied van Kalmthout en Essen 
niet alleen een sleutelpositie heeft in Benelux, maar zelfs in gans Europa. 
Men zou zelfs kunnen zeggen dat het een internationale roeping heeft, 
waarvan het zich ten volle zou moeten bewust worden. Tot op heden is 
van die bewustwording wel al iets te merken in de plaatselijke Esperanto-
groep 'La Erikejo', die uiteraard internationaal ingesteld is, maar nog niet 
veel bij de andere kulturele verenigingen en nog minder in de gemeente-
politiek. 

Tien jaar viering van de Week van de Internationale Vriendschap hebben 
aan Kalmthout een reputatie gegeven in Esperanto-middens. Als het plaat-
selijke kulturele en politieke leven ook op zijn beurt de belangrijke plaats 
van deze streek in het Verenigd Europa zal beginnen te beseffen en zal wil-
len bijdragen tot allerlei initiatieven met internationale omvang, dan kan 
onze streek nog een belangrijke rol vervullen en doorlopend de internatio-

nale vriendschap ten goede komen. 
W.M.A. De Smet 
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ELEKTO DE LA BENELUX-AMBASADORO KAJ -AMBASADORINO 

DE LA INTERNACIA AMIKECO 

1. Tago: Sabaton, la 23-an de februaro 1980. 

2. Horo: Inter 09.30 kaj 11.00h. 

3. Loko: En la granda salono apud la pregejo de Heide (apud la staci-
domo de Kalmthout-Heide). 

4. Kandidatoj: 

a. Ago: Inter 18 kaj 40. 
b. Lo§ejo: En Belgio, Nederlando aŭ  Luksemburgo. 

c. Flua scio de la nederlanda kaj/aŭ  franca lingvo(j); scio de la angla, 
germana kaj/aŭ  Esperanta lingvo(j) estas aprezata. 

d. Natura, sincera sinteno kaj facila socia interrilatado. 
e. Sufiĉa intereso por la grandaj politikaj, ekonomiaj, sociaj kaj kulturaj 

problemoj nuntempaj. 
f. La kandidatoj skribu al sinjoro J.Orban, Statielei 17A, 2180 Heide- 

Kalmthout, tlf. (031) 66.95.49, plej malfrue la 20-an de februaro. 

5. Elekto-kondiŭoj: 
a. .7urio de minimume tri personoj interparolos publike kun la 

kandidatoj por taksi ilian respektivan valoron. 
b. La sekvantaj eroj estos konsiderataj po ĵuriano: 

- lerteco en la gepatra lingvo 	 10 poentoj 
- scio de aliaj lingvoj 	 5 poentoj 
- §enerala sinteno 	 10 poentoj 
- §enerala scio rilate la aktualajojn de: 

la nuntempa politika vivo en la mondo 	5 poentoj 
la nuntempa socia-ekonomia vivo 	5 poentoj 
la nuntempa kultura vivo 	 5 poentoj 
la lingvo-problemoj en la mondo 	5 poentoj 

c. La decido de la jurio estas neŝan§ebla, eĉ  se la titolo ne estas alju§ita. 
ĉ. êirkaŭ  11.00 h la gajnintoj estas proklamataj. 
d. Dum la akcepto en la komunuma domo de Kalmthout (la saman 

tagon je 11.30 h) la komunumestro transdonos la honorajn insignojn 
al la Ambasadoro kaj al la Ambasadorino. 

e. Dum la vesperfesto ĉiuj kandidatoj ricevos interesajn donacojn. 

6. La Laŭreatoj konservas sian titolon gis la venonta elekto. 
7. Kion oni atendas de la Laŭreatoj? 

a. Precipe ke ili en sia ĉirkaŭajo disradiu kaj travivu amikecon kaj 
interkomprenigon. 

b. Ke ili, per siaj paroloj kaj agoj en vasta spirito de komprenemo kaj 
de toleremo, estu modeloj en siaj kontaktoj kun alilingvuloj, ali-
pensuloj, alisentuloj kaj fremduloj. 

c. Ke ili kiel eble plej ofte, kaj kondiĉe ke la vojagkostoj estu pagotaj, 
ĉeestu la naciajn kaj internaciajn kunvenojn, al kiuj ili eventuale 
estus invitotaj dum sia oficperiodo. 

8. Ciuj kazoj, ne antaŭviditaj en tiu ĉi regularo, estos findeciditaj de la 
Organiza Komitato. 
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• 
VERKIEZING VAN DE BENELUX-AMBASSADEUR EN BENELUX-AMBASSADRICE 

VAN DE INTERNATIONALE VRIENDSCHAP 

1. Dag - zaterdag, 23 februari 1980 

2. Uur - tussen 9.30 en 11.00 uur 

3. Plaats - grote zaal naast de kerk te Heide. 

4. Kandidaten 
a. Leeftijd: tussen 18 en 40 jaar. 
b. Woonplaats: België, Nederland of Luxemburg. 
c. Vlotte kennis van het Nederlands en/of Frans; 

kennis van Engels, Duits en/of Esperanto wordt gewaardeerd. 
d. Flinke, ongekunstelde, openhartige houding en gemakkelijke 

sociale omgang. 
e. Voldoende belangstelling voor de grote politieke, ekonomische, sociale 

en kulturele problemen van het ogenblik. 
f. De kandidaturen moeten schriftelijk worden gestuurd aan de heer 

J. Orban, Statielei 17/A, 2180 Kalmthout, telefoon (031) 66.95.49, 
uiterlijk tegen 20 februari 1980. 

5. Verkiezingsmodaliteiten 
a. Een jury van minimum drie personen zal met de kandidaten in het 

openbaar een gesprek voeren om hun kwaliteiten te appreciëren. 
b. De volgende punten komen in aanmerking: 

— Vaardigheid in de moedertaal 	 10 punten 
— Kennis van andere talen 	 5 punten 
— Algemeen voorkomen 	 10 punten 
—Algemene kennis i.v.m. de aktualiteit: 

in het politieke leven 	 5 punten 
in het sociaal-ekonomische leven 	 5 punten 
in het kulturele leven 	 5 punten 
inzake de taalproblemen in de wereld 	 5 punten 

c. De beslissing van de jury is onherroepelijk, ook indien de titel niet 
wordt toegekend. 

d. Omstreeks 11 uur worden de namen van de laureaten bekendgemaakt. 
e. Tijdens de ontvangst (dezelfde dag om 11.30 h) op het gemeentehuis 

van Kalmthout, worden de eretekenen aan de Ambassadeur en de 
Ambassadrice overhandigd door de burgemeester. 

f. Tijdens het avondfeest worden alle kandidaten een of meer geschenken 
aangeboden. 

6. De laureaten behouden hun titel tot de volgende verkiezing. 

7. Wat wordt er van de laureaten verwacht? 

a. Dat zij in de eerste plaats in hun omgeving vriendschap en menselijk 
aanvoelen zouden uitstralen en beleven. 

b. Dat zij door hun woorden en daden, in een ruime geest van verdraag-
zaamheid en begrip, tot voorbeeld mogen strekken in hun contacten 
met ander-taligen, andersdenkenden, andersvoelenden en vreemdelingen. 

c. Dat zij in de mate van het mogelijke en mits zij een vergoeding ont-
vangen voor de verplaatsingskosten, de nationale en internationale 
bijeenkomsten zouden bijwonen, waarop zij eventueel tijdens hun 
ambassadeursperiode zouden worden uitgenodigd. 

8. Alle gevallen, die door het onderhavig reglement niet voorzien zijn, 
worden door het organiserend komitee beslecht. 
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PRIJZEN VOOR DE KANDIDATEN EN DE LAUREATEN IN 1979 

Volgende instellingen, firma's en personen hebben in 1979 prijzen ter be-
schikking gesteld om de kandidaten en meer speciaal de laureaten van de 
wedstrijd voor de titel 'Benelux-ambassadeur en Benelux-ambassadrice van 
de Internationale Vriendschap' te belonen: 

— Gemeentebestuur van Kalmthout: twee tinnen schotels 

— Middenstand van Kalmthout: twee korven exotisch en inlands fruit, 
met versnaperingen, dranken e.a. 

— Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK), Agentschap Heide: een 
kunstboek over het werk van Frans Masereel 

— Naamloos: een kwartsuurwerk 

— Firma Buchmann, Kapellen: twee zonnebrillen, nieuwste model 

— Firma Tomado, Etten-Leur: een snelkookpan 

— De Nederlandse Boekhandel, Kapellen: twee boeken Wat een Leven' 

— Boekendienst Sonorilo, Wilrijk: 9 boeken in het Esperanto 

— Uitgeverij 'Heroldo de Esperanto': een jaarabonnement 1979 op het 
blad 'Heroldo de Esperanto' 

— Nutson Kleding, Essen: een aankoopbon ter waarde van 500 fr. 
— Mejuffer Cl. P., Antwerpen: 500 fr. 
— Garage Van Trier, Kalmthout: wasprodukten voor de auto 
— Flandria-bootreizen, Antwerpen: 5 Scheldetochten en 2 haven-

rondvaarten 

— Jeans Store Maud, Kalmthout: een T-shirt 
— Boekhandel Y. de Smet, Heide: een agenda 1979 
— De hr. W. de Smet, Heide: 4 sierduiven 
— Bloemenhandel Aladin, Heide: twee bloementuilen. 

Vermelden we ook, dat de vleeshandel Michel te Heide een grote hoeveel-
heid vleesbeleg voor de broodjes geschonken heeft; dat de Firma Plastilit 
affiches laat maken voor de feestelijkheden, en dat talrijke andere firma's 
en neringdoeners hun steun betuigen door reklame te plaatsen in onze 
programma-brochure. 

Aan allen onze hartelijke dank! 

Ook voor de wedstrijd van 1980 zijn al vele interessante prijzen binnen-
gekomen. Prijzen worden nog in ontvangst genomen tot kort voor de 
prijsuitreiking (ca 21 u.) op zaterdag 23 februari 1980. Gelieve kontakt op 
te nemen met Jos Orban, Statielei 17, Kalmthout-Heide 2180, tlf. (031) 
66.95.49. 

JURY VAN DE AMBASSADEURSVERKIEZING 1980 

Volgende personen hebben aanvaard de kandidaten te beoordelen: 

— De hr. Kievits, burgemeester van de gemeente Zundert (Nederland), 
voorzitter van BeNeGo, voorzitter van de jury; 

— Mevr. Elise Weide•Kehlet, lid van de Kommissie voor Vrouwen-
aktiviteiten van UEA, gewezen bestuurslid van verscheidene 
Esperanto-organisaties; 

— De hr. Jos Boudewijn, programma-direkteur van BRT-Antwerpen; 
— Mevr. E. Kervers-Van Tholen, gewezen voorzitster van de Nederlandse 

Esperanto-vereniging LEEN; 
— De hr. Frans Jacobs, voorzitter van de Middenstand van Kalmthout. 
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PRIJZEN VOOR DE KANDIDATEN EN DE LAUREATEN IN 1979 

Volgende instellingen, firma's en personen hebben in 1979 prijzen ter be-
schikking gesteld om de kandidaten en meer speciaal de laureaten van de 
wedstrijd voor de titel 'Benelux-ambassadeur en Benelux-ambassadrice van 
de Internationale Vriendschap' te belonen: 

— Gemeentebestuur van Kalmthout: twee tinnen schotels 

— Middenstand van Kalmthout: twee korven exotisch en inlands fruit, 
met versnaperingen, dranken e.a. 

— Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK), Agentschap Heide: een 
kunstboek over het werk van Frans Masereel 

— Naamloos: een kwartsuurwerk 

— Firma Buchmann, Kapellen: twee zonnebrillen, nieuwste model 

— Firma Tomado, Etten-Leur: een snelkookpan 

— De Nederlandse Boekhandel, Kapellen: twee boeken Wat een Leven' 

— Boekendienst Sonorilo, Wilrijk: 9 boeken in het Esperanto 

— Uitgeverij 'Heroldo de Esperanto': een jaarabonnement 1979 op het 
blad 'Heroldo de Esperanto' 

— Nutson Kleding, Essen: een aankoopbon ter waarde van 500 fr. 
— Mejuffer Cl. P., Antwerpen: 500 fr. 
— Garage Van Trier, Kalmthout: wasprodukten voor de auto 
— Flandria-bootreizen, Antwerpen: 5 Scheldetochten en 2 haven-

rondvaarten 

— Jeans Store Maud, Kalmthout: een T-shirt 
— Boekhandel Y. de Smet, Heide: een agenda 1979 
— De hr. W. de Smet, Heide: 4 sierduiven 
— Bloemenhandel Aladin, Heide: twee bloementuilen. 

Vermelden we ook, dat de vleeshandel Michel te Heide een grote hoeveel-
heid vleesbeleg voor de broodjes geschonken heeft; dat de Firma Plastilit 
affiches laat maken voor de feestelijkheden, en dat talrijke andere firma's 
en neringdoeners hun steun betuigen door reklame te plaatsen in onze 
programma-brochure. 

Aan allen onze hartelijke dank! 

Ook voor de wedstrijd van 1980 zijn al vele interessante prijzen binnen-
gekomen. Prijzen worden nog in ontvangst genomen tot kort voor de 
prijsuitreiking (ca 21 u.) op zaterdag 23 februari 1980. Gelieve kontakt op 
te nemen met Jos Orban, Statielei 17, Kalmthout-Heide 2180, tlf. (031) 
66.95.49. 

JURY VAN DE AMBASSADEURSVERKIEZING 1980 

Volgende personen hebben aanvaard de kandidaten te beoordelen: 

— De hr. Kievits, burgemeester van de gemeente Zundert (Nederland), 
voorzitter van BeNeGo, voorzitter van de jury; 

— Mevr. Elise Weide•Kehlet, lid van de Kommissie voor Vrouwen-
aktiviteiten van UEA, gewezen bestuurslid van verscheidene 
Esperanto-organisaties; 

— De hr. Jos Boudewijn, programma-direkteur van BRT-Antwerpen; 
— Mevr. E. Kervers-Van Tholen, gewezen voorzitster van de Nederlandse 

Esperanto-vereniging LEEN; 
— De hr. Frans Jacobs, voorzitter van de Middenstand van Kalmthout. 
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ELSp 0  

De kost.e weg 
naar uw doel  

vakantie, meubelen, auto, bouw-
grond, onvoorziene uitgaven... 

Vraag inlichtingen in meer dan 740 
KB—kantoren. 

KREDIETBANK 
De bank waar u meer aan hebt. 
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