“La Amsterdama Rondo”
kunvenoj de esperantistoj - ĉiun duan dimanĉon en la monato
Kunvenejo: Hotel De Koopermoolen, Warmoesstraat 3 – 5, 1012 HT Amsterdam.
Organizanto:laamsterdamarondo@gmail.com.
020-6946 073 (Peter) aŭ 023 5242 643 (Bert)

INVITO AL KUNVENO DE
LA AMSTERDAMA RONDO
je dimanĉo, la 13a de januaro, en Hotel De Koopermoolen
Komenciĝo je la 15a horo. Fino ĉirkaŭ la 17a horo

PRI LA MUZEO NEELTJE PAUW
Johan van der Hoek rakontos ĉi foje pri muzeo kiu ne estas vaste konata, sed certe indas viziton se vi estas en la
ĉirkaŭaĵo de la poldero De Beemster. La patrino de Janny van der Hoek loĝis tie. Vi povas sperti la pasintan
tempon kaj vidi kiel oni vivis en la komenco de la pasinta jarcento, uzante la marĉgason por lumigi kaj varmigi. En
antaŭa kunveno Johano jam parolis pri la maniero laŭ kiu oni povas kapti marĉgason
(vidu:http://home.kpn.nl/hoekje.001/nedgas.htm). Nun li parolos pri la muzeo, la historio kaj la nuno.

OVER HET MUSEUM NEELTJE PAUW
Johan van der Hoek vertelt deze keer over een museum dat niet wijd en zijd bekend is, maar zeker een bezoek
waard is als u in de buurt van de Beemster-polder bent. De moeder van Janny van der Hoek woonde daar. U kunt
de voorbije tijd ervaren en zien hoe men in het begin van de vorige eeuw leefde, waarbij moerasgas werd
gebruikt om te verlichten en te verwarmen. In een vorige bijeenkomst heeft Johan al gesproken over de manier
waarop moerasgas kan worden opgevangen (zie http://home.kpn.nl/hoekje.001/nedgas.htm). Nu spreekt hij
over het museum, de geschiedenis en het nu.
De bijeenkomst vindt plaats in Hotel De Koopermoolen, Warmoesstraat 3-5, 1012 HT Amsterdam. Hoe te bereiken?
Vanaf het Centraal Station-westzijde: ga naar het Victoria-hotel (prins Hendrikkade), steek de tramrails van het
Damrak over, ga de Nieuwe Brugsteeg in. Aan uw rechterhand vindt u de Warmoesstraat.
Vanaf het Centraal Station-oostzijde: loop naar de St. Nicolaaskerk (Prins Hendrikkade), ga naar rechts tot aan de St.
Olofssteeg. Ga dit straatje door. Het verlengde is de Warmoesstraat.
Wat kost het? U betaalt uw eigen consumpties. Koffie, thee, drankjes, lichte maaltijden – de prijzen liggen op een
gemiddeld niveau van de horeca.

De la 17a-20a de januaro: Esperanta Vintro en Pustevny, Ĉeĥio. Skiferio kaj kurso. Inf. Pavol Kaščák, Bartošovice
15, Ĉehio. - retadreso: verdastacio@gmail.com
Kiu preferas la varmon, elektu: Je la 26a-27a de januaro Nacia Kongreso de Esperanto en Wellington, NovZelando. inf. David Ryan: info@esperanto.org.nz
De la 26a de aprilo-4a de majo: Printempas en kastelo Greziljono. Kursoj, ekzamenoj, migrado. Vidu:
http://gresillon.org/spip.php?rubrique20&lang=eo
Esperanto – internacia lingvo
www.esperanto-nederland.nl

