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LIMBURGSE ESPERANTOVERENIGING (L.E.V.) 

STICHTINGSVERGADERING 

DONDERDAG, 8 JUNI 2006, OM 20.00 UUR 

 
Omdat er buiten de Noord-Limburgse Esperantovereniging (Nord-Limburga Esperanto-
Societo, afgekort NOLIMES), met zetel te Peer,officieel geen enkele Esperantoclub in 

Limburg meer bestaat, nam deze club, hierin gesteund door Ivo Durwael, voorzitter van de 

Vlaamse Esperantobond (Flandra Esperanto-Ligo, afgekort FEL.), het initiatief om alle 
Limburgse esperantisten onder te brengen in één enkele vereniging voor Limburg, die dan 

voor de buitenwereld “Limburgse Esperantovereniging” (afgekort LEV, in het Esperanto 

“Limburga Esperanto-Asocio”, afgekort LEA) zou heten, met het doel de Esperantobeweging 

in onze provincie nieuw leven in te blazen. 
 

Daarom werden in een eerste fase alle Limburgse esperantisten uitgenodigd die voor dit jaar 

hun lidgeld aan FEL betaalden en de Limburg aanduidden als club waarbij ze wensten aan te 

sluiten (precies 20 personen). In feite komt die operatie dus alleen neer op een naamver-
andering van NOLIMES en een uitbreiding van haar werkingsgebied tot heel Limburg, wat 

niet betekent dat mensen van buiten de provincie niet zouden kunnen toetreden tot LEA als zij 

dat wensen. Integendeel, iedereen behoudt zijn vrijheid. 

Bovendien werden de volgende niet-leden van FEL wegens hun verdiensten uitgenodigd: 
Jos Lemmens (Beringen-Paal), Mathieu Haex (Genk), Jan Bovendeerd (Dilsen-Stokkem), 

Josy Hermans (Genk), Johnny Timmermans (Ham). 

 

Niet minder dan 14 esperantisten reageerden positief op de oproep om aan deze stichtings-
vergadering deel te nemen. Namelijk in alfabetische volgorde: 

Jan Doumen (Hechtel-Eksel), Ben en Kris Indestege (Dilsen-Stokkem), Jos Lemmens 

(Beringen-Paal), Rik Leijskens (Meeuwen-Gruitrode), Ivo Miesen (Maastricht, NL), Carsten 

Mischke (Mol, van Duitse nationaliteit), An Olijslagers (Veghel, NL), Hendrik Schoofs 
(Peer), Henri Schutters (Peer), Remy Sproelants (Beringen-Paal), Johnny Timmermans 

(Ham), Jos Vandebergh (Houthalen-Helchteren), Edddy Willems (Hamont-Achel). 

Ben en Kris Indestege brachten Ivo Miesen (Maastricht) en Carsten Mischke (Mol) mee.  

 
De volgende esperantisten hebben zich verontschuldigd: 

- Herman Umans (Wellen) en Johan Noelanders (Brustem) willen wel lid worden van LEA en 

op de hoogte gehouden worden; 

- Mathieu Habex (Genk), looft het initiatief maar is belet wegens drukke beroepsactiviteiten 
en gezondheidsproblemen; 

- Guido Cooreman (Hasselt) kan momenteel niet deelnemen aan de activiteiten; 

- Albert Claesen (Diepenbeek), Hugo De Munck (Zonhoven), Jan De Spriet (Peer) en Emiel 

Vanderfeesten, (Opglabbeek), zijn belet. 
- Josy Hermans (Genk), wacht af. 

Van Marcel Aerts (Hasselt) ontvingen wij geen reactie. 

Gustaaf Rombaut (Beringen-Paal) overleed op 85-jarige leeftijd kort na de uitnodiging. 

Al deze personen, evenals de weduwe van Gustaaf Rombaut, zoals haar man een vurige 
esperantiste, zullen van al onze activiteiten op de hoogte worden gehouden. 

 

Voorzitter (vroeger van NOLIMES en nu van LEA), Henri Schutters, verwelkomt alle 

deelnemers in het Esperanto en verheugt zich over de talrijke opkomst. Dan gaat hij verder in 
het Nederlands en verklaart nogmaals het doel van het initiatief en benadrukt dat dit niet 

betekent dat er geen plaatselijke clubs zouden mogen bestaan. Integendeel zal hij de  

oprichting van dergelijke clubs toejuichen en zoveel mogelijk steunen. 



 2 

Daarna verzoekt hij de aanwezigen in de volgorde van hun zitplaats zich voor te stellen, met 

bijzondere nadruk op hun geschiedenis i.v.m. Esperanto. (Deze voorstelling staat op een 

afzonderlijke lijst die als bijvoegsel bij het verslag is gevoegd met de bedoeling haar te 

kunnen aanvullen met nieuwe gegevens en latere nieuwe leden.) 
Dan doet de voorzitter een oproep aan alle aanwezigen om loyaal mee te werken om deze 

onderneming tot een succes te maken, geen kritiek te leveren buiten de vergaderingen en 

slechts opbouwende kritiek op de vergaderingen, geen negatieve dingen te zeggen (anti-

reclame) over Esperanto in het bijzin van niet-esperantisten. Wat het taalgebruik betreft, duidt 
hij aan dat het bestuur van NOLIMES eerder heeft beslist Nederlands te spreken op formele 

vergaderingen als deze die te maken hebben met de organisatie en de werking van de 

vereniging. Esperanto daarentegen is de voertaal op alle bijeenkomsten die de beoefening van 

de taal tot doel hebben, nl. lezingen, filmvertoningen, taalstudierondes enz., evenals op 
activiteiten buitenshuis die alleen voor esperantisten bedoeld zijn zoals Limburgdagen, 

wandelingen enz. Na een bijeenkomst of vergadering wordt er op een publieke plaats, café, 

cafetaria , taverne enz. geen Esperanto, maar Nederlands gesproken om geen aanstoot te 

geven aan niet-esperantisten. Esperanto heeft immers niet als doel de nationale talen of 
dialecten te vervangen, maar uitsluitend te dienen als communicatiemiddel tussen mensen die 

een verschillende taal of verschillende talen spreken. Uitzondering hierop: wanneer zich in het 

gezelschap Nederlandsonkundigen bevinden. 

 
Dan doet hij een aantal voorstellen i.v.m. de toekomstige activiteiten van de vereniging: 

- Op de eerste donderdag van iedere maand (behalve onder de vakantie): Esperanto-activiteit: 

voordracht met een gastspreker, film, video, documentaire, kwis enz. 

- Op de andere donderdagen: cursus voor beginnelingen en gevorderden. 
- Esperanto promoten. 

- Affiches ophangen in de Limburgse bibliotheken (initiatief van Ben). 

- Documentatiemap samenstellen voor promotie van de taal en neerleggen in de Limburgse 

bibliotheken. 
- Map met propagandamateriaal bezorgen aan de leden (om degelijke en juiste informatie te 

kunnen geven aan anderen). 

- Jaarlijks Zamenhoffeest op een zaterdagavond in de buurt van 15 december (geboortedag 

van Dr. Zamenhof). 
- Inhuldiging in Peer (waarschijnlijk einde 2007) van 2 appartementtorens, die de “Porta 

Nova” (Nieuwe Poort) vormen en de Esperantonamen “Turo Dekstra” en “Turo Liva” krijgen, 

in tegenwoordigheid van Euro-parlementslid en Poolse esperantiste Margareta Handzlik (die 

al heeft toegezegd) en burgemeester Kelchtermans. 
- In 2008 : herdenking van de oprichting in 1908 van de eerste Esperantoclub in Peer, die de 

naam droeg “Bataladi kaj Triumfi” met de latere monseigneur Broekx als voorzitter. 

- Publicatie over de geschiedenis van het Esperanto in Limburg. 

- Jaarlijkse prijs voor een (externe) Limburgse promotor van Esperanto. Henri en Jan willen 
zich hiermee bezighouden. Wie nog? 

- Afspraken maken tussen de leden om verplaatsingskosten te besparen bij het bijwonen van 

Esperanto-activiteiten. 
- Informatieblad uitgeven voor leden en sympathisanten (wie wil hieraan meewerken?). 

- Voorstelling van het Esperanto in de Limburgse hogescholen en Universiteit Hasselt. 

- Verbroedering van Peer met Parchim (Duitsland, gelegen in de buurt van Berlijn), waar ook 

een Esperantoclub bestaat. 
- Steunkaarten verkopen aan sympathisanten (Amikaro de Esperanto). 

- Sponsors zoeken voor onze vereniging. 

- Jaarlijks een Esperantodag ergens in Limburg organiseren. 
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- Databank maken van (potentiële) leden en sympathisanten in Limburg (hierbij werd door Jos 

Vandebergh opgemerkt dat men moet oppassen dat men de wet op de privacy niet overtreedt). 

- Regelmatig artikels laten verschijnen in de pers. 

- Esperantoweekends organiseren (FLEJA met medewerking van LEA). 
- Meewerken aan het Servo Centro: dienstverlening aan iedereen, hoofdzakelijk gericht op 

informatie over vreemde landen: bv. Iemand wil de vertaling van een (korte) tekst in het 

Japanees, het metroplan van Peking enz. 

- Info-avond in september met het oog op de basiscursus. 
- Grote vergadering in het najaar (nl op donderdag 7 september) waarop alle esperantisten van 

Limburg worden uitgenodigd: oproep tot de aanwezigen om zoveel mogelijk potentiële leden 

aan te spreken. 

 
Planning van de Esperanto-activiteiten in het najaar: 

Jhaudon, la 07.09.06: Spertoj de kongresanoj en Florenco kaj Serajevo (far Remy kaj Carsten) 

Jhaudon, la 05.10.06: Pasporta Servo far Rob Ketelaar (petota far Ivo) 

Jhaudon, la 02.11.06: Allerzielendag, geen activiteit. 
Jhaudon, la 09.11.06: Prezento de BEMI (far Ivo) 

Jhaudon, la 07.12.06: Prospektivoj de la nova jaro 

Prezento (en la nederlanda) de MONDPACO (far Johnny) 

Sabaton, la 16.12.06: Zamenhoffesto (en Genk?) 
   Partopreno en Zamenhoffestoj aliloke 

 

Voorstellen: 

- De groep EUROKKA vragen voor een optreden ergens in 2007. 
- Ivo wil bij NEJ (Nederlandse Esperantojongeren) vragen of en welke esperantisten er zijn in 

Nederlands Limburg om grensoverschrijdend te kunnen werken. 

- Om gegevens te verzamelen over esperantisten en Esperanto een e-mail-adres aanvragen bij 

FEL: limburg@esperanto.be. 
- Contacten leggen in het Esperanto met andere esperantisten via GHANGALO PX 

(praatcafé). 

- Wim Jacqmart subsidieert namens het Provinciebestuur van Limburg grensoverschrijdende 

projecten met Nederlands Limburg 
- Kan LEL worden opgevolgd door LEA in de Culturele Raad van Limburg met het oog op 

subsidies (vraag gesteld aan Jos Vandebergh)? 

 

Mededelingen: 
- Vijf van de aanwezige leden van LEA gaan einde juli naar het wereldcongres te Firenze 

(Universala Kongreso de Esperanto en Florenco): Henri Schutters, Jan Doumen, Rik 

Leijskens, Remy Sproelants, Ben Indestege. De twee laatste gaan vandaar verder naar 

Serajevo, waar het jaarlijkse wereldjongerencongres plaats heeft).  
- Remy bezorgt aan de weduwe van Gustaaf Rombaut condoleanties vanwege de nieuwe 

Limburgse Esperantovereniging. 

- Remy schrijft samen met Jos Lemmens een brief aan Ivo Durwael, voorzitter van FEL, met 
het verzoek het kasgeld van de vroegere club van Beringen officieel over te maken aan LEA 

zodat hierover later geen discussie kan ontstaan. (Ondertussen is dit gebeurd: Ivo heeft 

schriftelijk hieraan zijn goedkeuring gegeven.) 

 
Secretaris, 

 

Jan Doumen 

 

mailto:limburg@esperanto.be
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ALFABETISCHE LEDENLIJST VAN DE  

LIMBURGSE ESPERANTOVERENIGING 

OPGEMAAKT OP  08.06.06 
Voor de betekenis van de afkortingen zie onderaan. 

 

Doumen Pieter Jan, geboren op 02.08.1938, woonachtig in 3940 Hechtel-Eksel, Peerderbaan 

81, gepensioneerd leraar moderne talen en freelancevertaler, leerde Esperanto kennen als 
leerling aan het college van Hamont, leerde Esperanto in 1974 door zelfstudie uit 

belangstelling voor de taal, was één jaar lid van de club van Hasselt in 1987, werd in 1996 lid 

van de club van Peer, waarvan hij secretaris werd, woonde één wereldcongres bij (nl. in 

Zagreb) en verschillende congressen in België, lid van FEL en UEA., secretaris van LEA. 
Tel. en Fax: 011-73.20.47 – E-mailmadres: pieter.doumen@myonline.be 

 

Indestege Ben, 26 jaar, woonachtig in 3650 Dilsen-Stokkem, Gaspeldoornstraat 23, student 

aan de V.U.B., initiatiefrijke voorzitter van de Limburgse afdeling van FLEJA, organiseerde 
een treffen van Esperantojongeren in Diepenbeek in oktober 2005; lid van TEJO. 

GSM: 0474-76.36.82 – E-mailadres: ben@esperanto.be  

 

Indestege Kris, 23 jaar,broer van Ben, woonachtig in 3650 Dilsen-Stokkem, Gaspeldoorn-
straat 23, groothandelaar in fruit en groenten, werd Esperantist omdat hij Ben moest 

vergezellen, die van zijn ouders niet alleen naar FLEJA- en TEJO-bijeenkomsten mocht gaan. 

Lid van FLEJA en TEJO. GSM: 0497-33.10.64 – E-mailadres: zie Ben. 

 
Lemmens Jos, geboren in 1934, woonachtig in 3580 Beringen-Paal, Maasheidestraat  7, 

leerde Esperanto van E.H. Beckers, toen leraar aan het college van Beringen, dé pionier van 

Esperanto in Limburg, die aan honderden jongeren de taal leerde en het bracht tot voorzitter 

van IKUE; Jos was lange tijd voorzitter van de Club van Beringen, die sinds vele jaren niet 
meer bestaat, en schenkt archief en kassaldo aan de nieuwe Limburgse vereniging; op dit 

ogenblik is hij geen lid meer van F.E.L. Tel. 011-42.26.36 

 

Leyskens Rik, geboren in 1939, woonachtig in 3670 Meeuwen-Guitrode, Neerhovenstraat 8, 
gepensioneerd zelfstandig vertegenwoordiger van firma in industriebouw, leerde enkele 

woorden in het Esperanto van zijn oma, waardoor zijn belangstelling voor de taal werd 

opgewekt, volgde de basiscursus in 2001, sindsdien lid van NOLIMES, van FEL en UEA. 

Tel. 089-85.47.41 – E-mailadres: stefan.leijskens@pandora.be 
 

Miesen Ivo, ongeveer 30 jaar, politicoloog, woonachtig in NL-6227 GE  Maastricht, 

Drenckgaard 72C, voorzitter van BEMI , organiseert fietstochten tot in Siberië, stelt voor te 

onderzoeken of het niet mogelijk is de Esperantisten van Nederlands Limburg, waar geen 
enkele regionale Esperanto vereniging bestaat, lid te laten lid van LEA.  

Tel. 0031-48-361.69.40 – E-mailadres: ivo-m@aas-nl 

 

Mischke Carsten, ongeveer 30 jaar, uit Hamburg (Duitsland), doet stage als chemicus in 
bedrijf te Mol, lid van FLEJA, bestuurslid van FEL. E-mail: Carsten.MISCHKE@cec.eu.int 

 

Olijslagers An, ongeveer 40 jaar, geboren in Neerpelt, maar woonachtig in NL-5462 AV  

Veghel (Noord-Brabant), Chrysantenstraat 3, volgde een cursus Esperanto uit belangstelling 
voor de taal, maar staat zo een beetje alleen en sloot zich daarom aan bij FEL en bij LEA; 

sociaal contact via Esperanto is voor haar belangrijk. 

Tel. 0031-413-35.28.94 - E-mailadres: a.olijslagers@tiscali.nl 

 

mailto:pieter.doumen@myonline.be
mailto:ben@esperanto.be
mailto:stefan.leijskens@pandora.be
mailto:Carsten.MISCHKE@cec.eu.int
mailto:a.olijslagers@tiscali.nl
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Schoofs Hendrik, geboren in 1952,woonachtig in 3990 Peer, Bergskenstraat 1, gepen-

sioneerd mijnwerker, maar werkte voordien als internationaal vrachtvoerder, waarbij hij de 

problemen ten gevolge van de talenverscheidenheid in Europa aan den lijve ondervond; 

daarom volgde hij in 1991 de basiscursus Esperanto te Peer met Mathieu Habex  van Genk als 
cursusleider en bleef sindsdien actief lid van de club en lid van F.E.L. Tel. 011-63.42.67 

 

Schutters Henri,  geboren in 1952, woonachtig in 3990 Peer, Panhovenstraat 10, licentiaat in 

de economie, maar werkzaam als bibliothecaris aan de Provinciale Hogeschool van Limburg 
te Hasselt; leerde Esperanto kennen in 1990, kocht de cursus voor zelfstudie, “Esperanto 

Programita” en leerde de taal naar rato van een les per dag, verstond de helft van wat er in die 

taal gezegd werd op de Limburgdag voor esperantisten in Genk, ging daarna les volgen bij 

Mathieu Habex in Genk, richtte in 1991 de club van Peer op en organiseerde onder de leiding 
van Mathieu Habex van Genk een basiscursus, die het eerste door 20 personen werd gevolgd. 

Sindsdien lid van FEL en UEA, thans voorzitter van LEA, woonde vier wereld-congressen bij 

(Montpellier, Praag, Zagreb, Vilnius).  

Tel. 011-63.55.92 – E-mailadres: henri.schutters@skynet.be 
 

Sproelants Remy, geboren in 1949, woonachtig in 3583 Beringen-Paal, Tumulusstraat 18, 

voormalig officier van het Belgische Leger, spreekt verschillende vreemde talen, nog actief 

als freelancevertaler en taalleraar, leerde daartoe aangespoord door zijn vader Esperanto vanaf 
2001 op eigen krachten, penningmeester van FEL, lid van UEA, woonde 2 wereldcongressen 

bij (in Zagreb en te Vilnius) en verschillende binnenlandse ontmoetingen en congressen. 

Tel. 011-43.20.10 – GSM: 0476-25.34.15 - E-mailadres: esperanto@biz.tiscali.be 

 
Timmermans Johnny, ongeveer 30 jaar, woonachtig in 3945 Ham-Kwaadmechelen, Den 

Dries 35, is stichter en voorzitter van de wandel- zaalvoetbalclub MONDPACO; deze naam 

werd bewust in het Esperanto gekozen omdat deze taal door haar neutraliteit volkomen 

weergeeft wat de vereniging bedoelt: de vrede onder de mensen te bevorderen door middel 
van sport en door de erkenning van de absolute gelijkheid van alle mensen, waardoor  

MONDPACO op dezelfde golflengte zit als Esperanto; hij is (nog) geen Esperantist. 

Tel. 011-42.26.36  

 
Vandebergh Jos, 59 jaar, administratief afdelingshoofd van de gemeente Houthalen-

Helchteren, woonachtig in 3530 Houthalen-Helchteren, Ambachtsstraat 39, esperantist sedert 

1978, vele jaren lid van de club van Hasselt, van de vroegere club van Houthalen, van FEL en 

UEA, oud-bestuurslid van FEL, oud-voorzitter van LEL (Limburgse Esperantoliga), die in 
feite niet meer bestaat, maar nooit officieel werd opgeheven, en die hij nog altijd 

vertegenwoordigt in de Culturele Raad van Limburg, oud-ondervoorzitter van de Belgische 

Esperantobond enz., bezit het archief van pastoor Beckers. Tel. 011-52.29.02. E-mail: 

Jos.Vandebergh1@telenet.be 
 

Willems Edmond (Eddy), ongeveer 60 jaar, woonachtig in 3930 Hamont-Achel, Schutterij-

straat 12, gepensioneerd ambtenaar van het kadaster, volgde gedeeltelijk een cursus Esperanto 
in Peer, stopte wegens tijdsgebrek, maar wil nu Esperanto volledig onder de knie krijgen. Tel. 

011-60.16.31 - GSM: 0477-70.40.46 

 

BEMI: Biciklista Esperantista Movado Internacia (Internationale Esperantofietsersbeweging) 
FEL: Flandra Esperanto-Ligo (Vlaamse Esperantobond) 

FLEJA: Flandra Esperanta Junulara Asocio (Vlaamse Esperantojongerenvereniging) 

LEA: Limburga Esperanto-Asocio (Limburgse Esperantovereniging) 

UEA: Universala Esperanto-Asocio (Wereldwijde Esperantovereniging) 

mailto:henri.schutters@skynet.be
mailto:Jos.Vandebergh1@telenet.be

