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Organo de la ESPERASITISTA RONDO AACHEN-Germanio GERMANIO 

NOTHBERG 

sabaton, ĵa 16an de rai o 
9.00 

10.30 
11.30 
12.30 
13.30 
1..00 
16.00 
17.00 
18.30 
20.00 

akcepto (Ki) 
laborkunsido I (Ki) 
laborkunsido U (Ki) 
ta`zaneo (Ki) 
f oriro (Ki) 
ekskurso (no) 
h af crar;zo (Ki) 

T f .r- 1 i- -- - - 
veszermanog 

disra vespero (Ki) 

dimanc `r . :_ 17ar de ma io 

9.00 ra ten ian o (Ki) 
11.00 katolika meso (St) 
12.30;.ag!ango (Ki) 
13.30 urelezo II/ /I (Ki) 
15.30 pr^Tenado 	a o . 3 	~_ ~.. ~... 	k a u i~ u 

Ki = Killewittchen 
No = ducrruino tiothberg 
St = preejo St. Barbara Stich 

Kontaktadreso 
Claus J. Günkel 
Moosweg 36, D-5180 Esc iw-_ler 
xx 49 2403 28951 

Kunv en e j o 
Ferienheim Killewittchen 
Bohler neide 7 
Eschweiler 
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TRILANDA 
16+17 MAZ 1987 

Redaktas Claus J. Günkel , Moosweg 36 
D - 5180 Eschweiler 
Telefono 02403 28951 

Numero 12 
la j artriono 1987 
10.L.1987 

ESCHWEILER 



ALVENO: • Bicikle. Federacia ŝoseo 3 264: K:;l n - Kerpen 
- Langerwehe - Eschweiler - Broichwe_den (Wii_rselen) 

•Aŭte. Vidu la ĉi-kunan faltfolion. 
ITrajne. Anoncu sufiĉe frue, ke vi venos trajne por esti al-
portota. Eliru ĉe la ĉef stacidomo "Eschweiler Hbf". 
Vi povos alveni en Eŝva'lero sabate% dimanĉe je tiuj ĉi horoj 
inter la 7a kaj la 22a (alihore bv. ne alveni) : 
(X = nur sabate , t = nur dimanĉe)(La horaro estas sen garantio. 
le Azeno (Aachen Hbf) : 7.10 X, 7.45, 8.08, 8.34, 9.02, 10.13, 
11.00, 12.32, 13.04, 13.31 X, 14.11 , 14.38 X, 15.02, 16.03, 
16.47 X, 17.08 t, 17.26, 18.08, 18.44 t, 19.32, 19.55, 20.58. 
De Ko1 or.o ( Köln Hbf) ; 7.21, 8.03 X, 8.10 t, 8.28 X, 10.27, 
10.56, 12.00, 12.27 X, 13.15, 14.01 , 14.47, 16.07, 16.4.1 , 
17.1 3 , 18 .25 , 19.22 X, 19.55, 21.16. 

PREZOJ: Nek estas kotizo nek ia pago por la programo aŭ  por la ekskurso. 
Nur la manoj kaj la tranoktado en la kunvene j o estas pagenda j . 

manĝoj 

	

prezoj 	laŭ  aĝo 

	

cris inkl. 	17'ara pli aéa 

	

I VARMA I AGMAN 	SA  :  A 10 ä 
Peklita parka!) (Kasseler) en 

	

krema saŭco, 	terporua kaco, 
salato. 6,- DM 8 ,- DM 

II MALVARMA VESPERMANCO SABATON 
Plado kun vianda j o j kaj div- 
ersaj 	salatoj. 6,- DM 8,- DM 

DI TRANOKTADO KUN MATENMANGO 

6,- DM 8 - DM 

Laŭ  deziro: kafo, 	teo, lakto, 
ovoj, 	panoj, froma5oj, marme- 
ladoŸ , 	cerealo j , diversaj vi-  
andaj oj . 

IV VARMA TAGMANGO DIMANCCN 
Cordon Bleu (viandsteko farĉ- 
ita per fromaao kaj 	ŝinko) , 
terpomoj kun petroselo, div- 
ersaj 	legomoj. 

+~..~.....+.. ~... 

6,- DM 8,- DM 
a 

— Lii+r Z i: 

- Aachen. 
44. 
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SPECIALA OFERTO trtttttrrttrrttrt 

I,II, kaj IV 
CIO INKLUZIVE KOSTAS NUR 	 15,- DM 25,- DM 

Vi ĉiukaze pagos NUR SURLOKE. 
Pro organizaj kialoj ni petas vin, bonvolu sendi vian alieilon 
aŭ  alaenaü telefoni al la menciita adreso Z s la 10a de majo. 
Koran anticipan dankon! 

r 

TELEFONO: En la kunvene j o mem ne estas telefono. Apud la kunvene j o 
estas trinkejo, kies posedanto nomieas Hirtz. En urĝaj 
kaz o j vi povas telefoni al tiu trinkejo. Sabaton ek de la 
8a matene ĝis la 12a ta meze iu el la LKK estos en la 
trinkejo Killewittchen ĉiun duonan horon. Se vi parolas la 
germ?nan , vi povas ankaŭ  telefoni intertempe. 
Jen la numero de la trinkejo: xx 49 2403 23897. 7/ 2 

LA3CRKUNSTDW : i.a. pri la 	 TLR kaj aliaj 	i? _ jaferoj o 	venonta 	ka 31 	tr ~ar.~.~a   
kaj pri TriLA, la lus komencita „Trilanda Arkivo". Ciu 

bv. kunporti fotojn, memoraj ojn, leterojn, invit-
ilojn ktp. pri estintaj Trilandaj Renkontiĝoj, ĉar 
oni intencas verki ion pri ilia historio. 

EKSKURSO: Ni vizitos la duonruinon de la kastelo de Nothberg. Tie ni 
rigardados la konstruaj on, esploros la kastelan ĉirkaï e j on 
kaj ceestos ar ieologiajn laborojn - ĉio gvidate. Desegn_ajoj 
pri la kastelo el la 13a jarcento kaj pri ties fundamento 
trovi;as sur la titola pago. Cetere la kon_strumaniero estas 
unika en Mezevropo. 

PRELEGOJ: i.a. „Strategio de la Esperanto-Movado", „Paroli sen eraroj 
estas pli facile ol paroli kun eraroj". 

KATOLIKA MESO: Gi okazos dulingve en'kuncelebro dum la kutima familia 
meso dimanĉon je la 11a. Ankaŭ  ne-katolikoj kompreneble 
estas kore bonvenaj. La preZejo St. Barbara situas en la 
strato Friedrichstraße en la kvartalo Stich. 

PROM ADO: Killewittchen situas tute meze en la Eŝvajfera urba arbaro, 
kiu jam apartenas al la norda arto de la Ej f elo. Vidindaj 
lokoj por tien promeni estas la arbara restoracio Bohler Heide 
kun cervoparko, la arbaraj lagoj, la muelilo de Gressenich, 
la regiono Korkus kaj la proksima ŝutmonto "Schwarzer Berg", 
kiun oni oficiale povas grimpi per ŝtuparo kaj de kiu oni 
povas vidi la tutan ĉirkaŭe j on - je tagoj kun bela vetero eĉ  
vidi ĝis Kolonjo (55 km). 

TRANOKTADO: En la kunvene j o estas 6 dorrn ambr o j por po inter 1 aŭ  6 per-
sonoj. La nombro de personoj po ĉambro dependas de la nombro 
de partoprenanto', kiuj deziras tranokti. Ciu ĉambro estas 
hejtebla, havas ŝrankon kaj du ĉambroj eĉ  estas kun piraj 
lavaboj . Ankaŭ  estas lavĉambro kun multaj lavaboj kaj tri 
duŝiloj . Se multmulte da personoj intencas tranokti, ankaŭ  
estas amasl o�e j o por Ĉirkaŭ  20 personoj - do ne timu tra-
nokti, ĉar estos sufiĉe da loko por ĉiu. Se tiuj kondiĉoj 
ne plaĉas al vi, indiku tion por ke ni mendu hotelan ĉambron 
por vi. 
Kunportu dormsakon aŭ  litajon kun kuseno, ĉar ni nur havos 
lita j n stablo j n kaj matracojn. 
Se vi intencas tranokti, nepre nepre sendu al ni vian ali--
ilon aŭ  almenaŭ  telefoni al xx 49 2403 28951 Zi s la 10a de 
majo 1987. Dankon! 

DISTRA VESPERO: Surprizo!!! 

SE VI INTENCAS KONTRIBUI ION AL LA PROGRAMO DE LA TRILANDA RENKONTIGO, 
EKZ. LABORGRUPON, PRELEGON AU PROGRAMERON DUM LA DISTRA VESPERO, BONVOLU 
INDIKI TION PER VIA ALIGILO. 

CETERE: La ekskurso tra la akvobarajo DREILÄGERBACHTALSPERRE (indikita en 
Trilanda Kuriero n-ro 11) ne eblos. Anstataŭ  tio nun la kastelo. 

—Esperantista Rondo Aachen 
7 maj Close: Vojaĝa tra Portugalio 
4 jun Demarche: „Valona j legendo j " de M . LaG . 
2 jul temo decidota 

— Verviersa Esperanto-Grupo 
28 apr Demarche: Kelkaj belgaj rakontoi 
12 maj Film-vespero: Dum 20 jarcentoj 'EK) 
26 maj programo de la venontaj kunvenoj 
9 jun Esperanto-ludoj kaj 

Junulara Esperantista Indeana Ligo 
Lernokursoj kaj planoj pri la Internacia Kar-
navala Semajno februaron 1988.  La nova lim-
ago de JEIL estas 30, 

PROGRAMO DE LA KUNVENOJ 

'Cis revido' 



La Verda Stele 
PROGRAMO MARTO + APRILO 1987 

6/3 KVIZO "Konu vian lingvon" 
kun Jules Verstraeten 

13/3 INTERNACIA VESPERO: 
"Terstrukturiĝo" 
kun Bob Venhuizen (NL) 

20/3 INTERNACIA VESPERO: 
La IJK '86 en Israel() 
kun Martin Haaze (D) 

27/3 LABORGRUPOJ 

3/4 GREENPEACE sin prezentas 
far Martin Besieux en la 
NEDERLANDA lingvo 

10/4 INTERNACIA VESPERO: 
"Rakonto de vo jaĝantc" 
kun Marco Dutra (Brat . ) 

17/4 Sankta Vendredo 
Kunveno sen programo 

27/4 LABORGRUPOJ 

234 34 00 (ofic. 	horoj) 
218 63 76 (vespere) 

Antverpena Grupo 
Frankrijklei 140 
2000 Antwerpen 
tel. 
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ALIAJ ARAN OJ EN NIA REGIONO 

26 apr OLNE "Internacia Tago de la Nalf ermita j Pordoj" 
s-ro Rabosée, 10 rue Fosses-Berger, B-4641 Oive 

VERVIERS Esperanto-filmo "Dum Dudek Jarcentoj" 
Jean-Marie Jacques, Pl. Verte 23-bte 3, B-4800 Verviers 

maj ESCHWEILER "Trilanda Renkontiĝo" 	tradicia! 
EUPEN "Jubilea Festo" 
Club Esperanto, rue de Verviers 101, B-4700 Eupen 

30 okt/1 nov WAASMUNSTER "FLEJA-sema jnfino" tradicia! 
P. Haerick, M.Verdoncklaan 77, B-9219 Gent 
(Waaamunster situas apud Antverpeno.) 

12 maj 

16/17 

30 maj 

KARNAVALO EN BAR-LE-DUC 

De la 27a ĝis la 29a de marto ĉe- 
estis esperantistoj tiun feston en 
la belega Ufurbo de la francuja 
departemento Mono. Ne venis tiom 
multe kiel kutime, sed tio tute ne 
malhelpis festi, amuziĝi kaj sper- 
ti grandiozan atmosferon kaj etos-- 
on. Vivante en la malnova kvartalo 
geamiko j el 3 landoj (B,D,F) dan- 
cis, ridis kaj ŝvi ti s dum la gran- 
da balo ĝis la 5a matene (malgraŭ  
l' somertempsango) , guis la vid- 
indab jn (ekz. muzeon, horloĝturon 
kaj malicajn hundojn), varbis nov- 
ajn adeptojn kaj miksiĝis inter la 
karnavalumantaron plenp1enigantan 
la tutan centron kun procezioj, 
spektakloj kaj multe multe multe 
da koixf eto j . Lu necesas mencii ke 
plaéis al éiu? 	 cjg 
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