Aangename kennismaking met . .

De Esperanto-jeugdgroep

Blj hun eerste lustrum
werd de Esperantojeugdgroep St.-Kruis
op het gemeentehuis
ontvangen.

Het is hartverkwikkend nader kennis te
maken met deze groep geestdriftige verdedigers van de internationale taal ESPERANTO. Zij weten, zoals de meeste mensen in
onze tijd, dat er dringend behoefte is aan
een internationale taal omdat de grenzen
zo snel vervagen, en omdat echt contact
slechts mogelijk is als er rechtstreeks van
mens tot mens kan gepraat worden.
Maar de moeilijkheden van de keuze heb.
ben zij reeds opgelost : geen nationale taal
zeggen zij, heeft ooit een kans om algemeen
als internationaal aanvaard te worden : dit
is door alle taalgroepen, omdat het aanvaarden van een nationale taal tevens niet te
versmaden voordelen op velerlei gebieden
meebrengt voor de volkeren die deze taal
spreken : derhalve zullen er steeds grote
blokken zijn die zich tegen het opdringen
van een andere nationale taal als tweede
taal verzetten.
ESPERANTO, als neutrale internationale
taal maakt dus een kans, en in elk geval is
reeds zeer interessant voor internationale
correspondentie, verzamelen en toerisme.
ESPERANTO, is niet moeilijk om leren,
omdat o.a. er geen uitzonderingen zijn en
een groot aantal nieuwe woorden worden
uitgeschakeld door het gebruik van vóoren achtervoegsels.
Voorbeeld :
( jongen - meisje )
knabo - knabino
( man
-vrouw )
viro
- virino
- dochter )
( zoon
filo
- filino
De groep te Sint-Kruis is aangesloten bij
de Belgische Esperanto-federatie en bestaat
als jeugdgroep volledig op zichzelf, alhoewel het ontstaan geschiedde op initiatief
van de Brugse Esperanto-groep Paco & Justeco, met medewerking van de scoutgroep
Don Bosco in 1964.
De eerste groepsleden die trouw gebleven zijn vormen grotendeels het bestuur :
Voorzitter is Paul Blondelle die reeds op verschillende congressen het woord heeft gevoerd en ook reeds het internationaal congres te Budapest meemaakte (in 1966) ; secretaris Dirk Maertens (congressen te Brussel, Budapest en Madrid, afgevaardigde bij
de jeugdraad, ook als sekretaris) een duiveldoet-al die thans ook in universitaire kringen de roem van ESPERANTO verspreidt.
Kassierster : Hilda Lauwers, die ook te Madrid met het internationaal Esperanto-leven
kennis maakte en steeds in zorgen zit oin
de eindjes van het jaar aan mekaar te knopen. Linda Goethals bestuurslid, taalspecialiste.

Gezien de meeste van deze bestuursleden
slechts op het week-eind vrij zijn, werden
bijkomende bestuursleden aangesteld : De
Cock Angele, Maertens Johan en Johan
Tamsin.
Zij samen leiden deze groep van 80 leden
waarvan de oudste 20 jaar is ! Om een taal
te bestuderen die zij niet onmiddellijk kunnen omzetten in geld ! Zij dwingen wel respect af. Alhoewel zij beseffen dat zij nooit
geen massa-beweging zullen uitmaken, doch
de idee moet levendig houden opdat
uiteindelijk ES P E Fi AN TO in de scholen
zou kunnen aangeleerd worden, blijven zij
verder actief met het geven van cursussen,
o.m. tijdens de Paasvakantie ( aanvang op
woensdag 9.4.'69 te 10 uur in het Schuttershof), bestaande uit zes lessen.
Zij beweren lachend dat zij bij de bijeenkomsten te Brussel in de nationale Esperailto raad, geen taalproblemen kennen : en ze
hebben nog gelijk ook.
KALENDER
15 - 28 febr. : Tentoonstelling schilderwerken W. Jonckheere in „Studio Gerard
David" Wollestraat 28 Brugge.
20 febr. : Open Zangstonde ingericht door
het coördinatiecomité van de Cultuurverenigingen om 20 u. in het Schuttershof.
20 febr. : Literaire Kring : Bespreking van
het werk van H.Mulisch "Het stenen
bruidsbed" In "De Zorge" om 20 uur.
27 febr. : Bond van grote en jonge Gezin•
nen : Discussieavond Vrijetijdsbesteding in het gezin.
In "De Zorge" om 20 uur.
3 maart : V.T.B. : Voordracht over Italië :
"Italiaanse symfonie"
In de zaal Sint-Elooi om 20 uur.
9 maart :Toneelgezelschap Reynaert :
Eénakterfestival
In het Schuttershof om 20 uur.
14 maart : Trefpunt : Voordracht met debat
over de Belasting op de Toegevoegde
Waarde (B.T.W.) In de zaal St-Elooi
om 20 uur.
16 maart : Bond van grote en jonge gezin
nen : Algemene leden- en feestver
gadering in het Schuttershof om 20 u
LANGSPEELPLAAT

van FREDDY FLAMENGO
De langspeelplaat van Freddy Flarbengo is verschenen. Ze bevat 10 aria's
uit opera's en operettes. De kostprijs
bedraagt 195 fr.
Te koop bij de zanger zelf :
Delaplacestraat 63
Tel. 356.87
Ook op het redactieadres van "Vrij
en Vrank" Engelendalelaan 89
P. Blondelle ondertekent het gulden boek

