Sekretariejo:
S-ino P. Huybrechts
Rozendreef 33
2180 Ka linthout
tel.: (031) 66 99 88
Ka lithout , aprilo 1981-a
La E r i k e j o
La estraro de la Kalnzthoat-a Esperanto-grupo
ŝatus havi la ĝo j on ke vi partoprenus en kelkaj ei la eroj de la
f e stado de la
ekzisto
d e k j a r a
dimanĉ o la 24-a de maj c 1981-a.
Programo:
1) 11.00a h: Renkontiĝo ĉ e la stacidomo de Ka±rathout por komuna
vizito al la AREORETUM, kie la aza le o j kaj rododendronoj plene f loradas . Enirprezo: BF 25. -.
2) 12.30a h : Kampina bufedo en salono "De Heibloem". Part oprenprezo : BF 450.-. Antaŭa enskribiĝo necesa!
3) 13.30a h: Ekpromeno al la erike j o de Kamthout .
4) 15.15a h: Festa sesio en salono "De Heibloem"
a) De Smet W . , prezidanto de LA ER IKEJO, parolos
(ned.erlandlingve) pri la dekjara ekzisto de la
grupo.
b) syinoens E. , prezidanto de la Flandra :EsperantoLigo , parolos (nederland.lingve) pri la ro lo de la
lokaj grupoj en la Esperant o-movado .
c) Demonty M. , prezidanto de Belga Esperant o-Eede racio : "Esperanto en Be lgio" .
ĉ ) Maertens G. , prezidanto de Universala EsperantoAsocio: "Perspektivoj de la Esperanto-movado en
la venonta] jaroj".
d) Omaĝo al kelkaj membroj.
e) Gratuloj de kelkaj, i. a. de la kornunarnestro de
Ka linthout , s -ro L. van den Maagdenberg.
5) 17.15a h: Komuna foto.
6) 17.30a h: Honoraj trinka ĵ o j .
Por partopreno a l la Karnpina bufedo (budenoj, viandaj oulko j ,
ŝinko , fromaĝo, riza kaĉ o , kafo) necesas enskribii antaŭ la
15-a de majo. Pagoj povas okazi al konto 001-0779431-1 5 de LA
ERIKEJO a ŭ surloke al la kasisto. Enskribib ĉe la kasisto de
LA ERIK'EJO , E. Bo ehme , Plant ini aan 10, 2090 St a broe k , telefono
(031) 64 40 47.
La salono "De Heibloem" de festentreprenisto Liza troviĝas je
la adreso He uve l 62, Ka lm.thout , je nrkall 500 m de la stacidomo
de Ka lmthout . Iel.: (031) 66 92 70.
Estu bonvena j !
La estraro de LA ERIKEJO

