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Bspernnto Klubo iJasro] t. 

Chri s ti ae n r» Jo n . pr o:z •
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J. LIpsius3.ii nrn
Hasse1fc. 23/KII/79.3r>00 Hasefclt.

Al sro.J. Verstr oton 

107B kaslsoo Ff3L. St. Rernardse stv^ 

3710. Hoboken.

Ksti . .taj San:Ideanoj,
•i bovas la plezuron oeti ĉi kune la oficialan alinon de la 

^PJsporantista Klubo FlasseltV al FfDL. 
la prozs.estas:
Ctjristĵ r ens Jos , J. Lipsiuslaan 36. 33’Or. Hasselt.

KLel eble ploj baldau ni sciigos al vi la nomon do la sekr. 
Kun kor; j j kaj a fab1aj s a1u t o j.

Via.

iJ.Christiaens. nrez.
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oficiala organo
espcro Icatolika 
(fondita 1903}

INTERNACIA KATOLIKA UNUIGO ESPERANTISTA 
(fondita 1910J [

Beringen 1r\/\T.l./'79.Scndinto:

m. pr.
^ozenlaan 5

sl!u rr:----
Goede Vriend,
Op 9 dec Stuurde ik een aanvraag in om de g.roep i 
van Hasselt 

Esperanto Ligo,FEL.
Ik gaf daarbij de leden op met nog aan paar 

andere dingen,
Dat was te veel op een brief enN nu vraagt men 

me om op e^n brief alleen de aanvraag te zetten. 

Dit heb ik op de bi/jgaande bribef gezet,
'•Jees zo goed hem te ondertekenen en terug te 

zenden aan het adres boven on de brief. 

artelijk dank. /\an de ganse familie een zalig

te aanvaarden bij de Flandra

kerstfeest en gelukkig nieuwjaar. 
Tot kijks. ftis la revido.
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maaŭisa

\ ia ref.: 
I h nrF«;

VI» tacro dc: 
l h hrief \»n:

Ni» rrf.: 
Onie rcf.s

I>aU>:
Datum: datum als po-stmerk

Mevrouw, Mijnheer,

Esperanto komt de laatste tijd meer en meer in de belangstelling.
Vooral in Vlaanderen is er tegenwoordig veel vraag naar inlich- 
tingen, ook in uw gemeente.
Wellicht is de tijd rijp om er een plaatselijke Esperanto-kern 
op te richten.
Graag hoorden wij uw mening daarover en daarom nodigen wij u uit. 
op onze contactvergadering op

vrijdag 23 riovember 1979 om 20 u. 
in de Hogere Handelsschool 
Goeverneur Verwilghenlaan 1 
3500

Ons reeds verheugend op uw aanwezigneid, verblijft

j

HASSELT

met vriendelijke groeten

Arse»a&istiii«t 5 
B-20C0 AnMerpcn namens de Vlaamse Esperantobond 

J. Bovendeerd«(031) 16 05 05

Kantoorurrn; 
Oficaj horoj: 

9,W - 57.30 h.

Postrekening:
Ĝirlumto:

«00-0265338-43

Bunkrekc.jfnfi:
Bunkkonto:

402-7069801-50
Bonvolu ne sendl regisiritsjn sendajojn »1 nia asocio
Gelleve geen Mngetokende brleven oan onre vercmlglng te sturen



* tekstoj aldonitaj por pli bona legebleco sur la kopio

// * Esperanto Hasselt
GRUPO :

Prezidanto s

Tel.
* CooremansSekrotarie:

? s 1 6 17Tel.

Kasisto :

Tei.

HeprQz3nt2i&t(in)o en PoS.L.-adainistrantaro por 2.980
(por memorop Ĉiu 5G-*o da aeabroi- ?aĵti.gas je I v-nu'. &ŝsd,ŭ.i»t:r

* ĉiu 50-o da membroj rajtigas je 1 ... administranto 
__________ _______ _____ .* Christiaens

Tel.° se necese, daŭrig\?. dorsflanke 

Koraspondadi^eso s___. _ _ _ ________

Tei •

AKTIVECOJ EN I9?9

+ norabro de 
^eestinto j

difinojdatoj

i

f trriuU; i-\ b-fiv ■. , ,• r /..
cii A oe^.
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U^- ĈA,

'(u \i £~\ o ^ ^0

dato : 
subskribo :

aneksoj :



ESPERANTOBEWEGING AKTIEP IN LIMBURG

Tijdens de succesrijke tweedaagse hobby- en infobeurs in het 
Cultureel Centrum te Hasselt was ook een afvaardiging aanwezig 

van de ” Limburgse Esperantobond” (stand 38).
Aan deze stand werd uitvoerig uitleg gegeven over de eenvoud 

van de grammatika en de grote uitdrukkingsmogelijkheden die 

deze taal bezit.Ook waren tijdschriften, leesboeken, wetenschap- 

peliĵke boeken, en zelfs stripverhalen in het Esperanto, ter inzage 

Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, was de overgrote 

meerderheid van de belangstellenden het volkomen eens over het nut 
van een eenvoudige, neutrale, interaationale taal.
De meesten onder hen vonden zelfs dat de mogelijkheid moest bestaan 

om het Esperanto te leren in het middelbaar en zelfs al in het 
lager onderwijs.
Vele,reeds oudere mensen, herinnerden zich nog het Esperantolied:
" La Espero " dat ze in hun jeugd hadden leren zingen;een van hen 

begon het zelfs fier en uit volle borst te zingen, zodoende werd 

ook de welluidendheid van het Esperanto gedemonstreerd.
Voor nadere inlichtingen over de Esperanto beweging of over de 

zopas gestarte cursus in de Provinciale Handelsschool kan men 

steeds terecht bij:

Esperanto Limburg 

p/a. Justus Lipsiuslaan, 26 

3500 Hasselt 
tel.: 011/22 74 23


