Uitnodiging
“La Verda Stelo”
Esperanto in Zeeland

S.P. SMITS
DEKEN TOMASLAAN 32
4453 AL ’S-HEERENHOEK
e-post: spsmits@hotmail.com

Geachte lezer,
Zoals eerder aangekondigd nodigen wij u hierbij uit voor een Esperanto bijeenkomst van La
Verda Stelo op
DINSDAG 16 AUGUSTUS 2022 VANAF 14.00 TOT 16.00 UUR.
Locatie: Atrium Zorgcentrum Ter Reede. Multifunctionele ruimte 2,
Vredehoflaan 370, 4382 CJ Vlissingen
Met aansluitend een bezoek aan
MUSEUM SCHELDEWERF, ‘DE OUDE VERBANDKAMER’
WILLEM RUYSSTRAAT 100 4381 NK VLISSINGEN

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk die belangstelling heeft voor ofwel het leren
van de taal ofwel de geschiedenis van Esperanto in Zeeland en daarbuiten.
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Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:
1. Opening en nadere kennismaking
2. De ervaringen van een aantal mensen uit onze groep met het online leren van
Esperanto via de onlinecursus www.pingveno.nl. Belangrijk is vooral om te kijken
hoe we hen kunnen ondersteunen bij het verder volgen of opnieuw oppakken van de
cursus.
3. Esperantoverhalen uit Zeeland en de rest van de wereld.
De bijeenkomst is vooral bedoeld als een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje
en er is een kraampje met Esperantospulletjes.
Aansluitend brengen we een bezoek aan het Museum Scheldewerf met verhalen over deze
beroemde scheepswerf in het hart van de stad Vlissingen.
Zoals gezegd maken we tijdens de bijeenkomst nader kennis met elkaar en zal er ook al hier
en daar een aanvang worden gemaakt met het converseren in Esperanto.
Ook degenen die ons inlichtingen kunnen geven over familieleden of kennissen, die in het
verleden met Esperanto actief waren, zijn van harte welkom. Hoe meer Esperanto verhalen
hoe beter. Kent u verder mensen waarvan u denkt “die zijn ook geïnteresseerd” neem ze
vooral mee naar de bijeenkomst.
Omdat we vooraf graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen verzoeken wij u aan
te melden via het onderstaande e-mailadres als het kan graag voor 10 augustus a.s.
Emailadres La Verda Stelo: LaVerdaStelo.Vlissingen@gmail.com of spsmits@hotmail.com
Voor het bezoek aan het museum en de consumpties vragen wij een bescheiden bijdrage
van € 7,50 per persoon (ter plekke contant te voldoen).
Graag tot ziens op dinsdag 16 augustus in Vlissingen.
Met vriendelijke groet,
La Verda Stelo
Simon Smits, Ingel Baaijens, Willem Jan Gasille
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