Culturele Dag
op zaterdag 25 juni 2022 in Woudrichem
Dit jaar kunnen we weer een culturele dag organiseren en elkaar persoonlijk ontmoeten!
Deze dag, georganiseerd door een groepje vrijwilligers van de vereniging Esperanto Nederland,
vindt plaats in het pittoreske Woudrichem, gelegen in het Land van Heusden en Altena.
Woudrichem is een klein vestingstadje in Noord-Brabant aan de rivier de Merwede, waar Maas en
Waal elkaar ontmoeten. Aan de overzijde ligt het Slot Loevestein.
Het heeft sinds 1365 al stadsrechten.
De vestingwerken zijn nog vrijwel geheel intact. Gelegen aan het water, leefde men vroeger
voornamelijk van de visserij. Een bezoek aan het Visserijmuseum staat dan ook zeker op het
programma. Ook is het interessant er rond te wandelen met Esperanto begeleiding, er is veel te
zien. De veerboot uit Gorinchem komt midden in het historische stadje aan.
Simon Vinkenoog was hier in 2006 en schreef een gedicht over Woudrichem. Esperantiste Jorien,
woonachtig binnen de vesting in het stadje en een van de organisatoren, vertaalde het gedicht.
Hier de eerste regels:
"Kion urbo lernas de siaj rajtoj
Batalo por libereco por ciu civitano."
Onder begeleiding van Karina Scharff kan men tijdens de Culturele Dag ook zelf aan de slag om
gedichten te vertalen.
's Middags is er een concert van het bekende muziekduo Kajto, dat al heel lang door hen zelf
gemaakte liederen in het Esperanto zingt. Ze genieten dan ook grote internationale bekendheid.
Programma: begint om 10.30 uur en eindigt om 17 uur, gezamenlijke lunch inbegrepen.
Locatie: lunchcafé "Gewoon Ploon" Hoogstraat 19 in Woudrichem.
Bereikbaarheid: veerboot vanaf Gorinchem, snelbus uit Utrecht of Breda, per (brom)fiets of auto.
Eigen ophaaldienst (na opgave vooraf) vanaf haven of OV-halte naar locatie!
Kosten: programma inclusief lunch: € 15,-- . Niet-leden betalen € 20,--.
Extra: na afloop gezamenlijk avondeten (vis/vlees/vegetarisch), prijs circa € 25 (zonder drankjes)
zelf ter plekke te voldoen. Opgave vooraf noodzakelijk.
Aanmelden: via aanmeldingsformulier op website https://esperanto-nederland.nl/
of bij Smaranda: luminita.tintu@gmail.com vóór 10 juni a.s.
Betalen: € 15 of € 20 overmaken op rekening NL 10 TRIO 0786 8441 67 van penningmeester
Esperanto Nederland, Capelle aan den IJssel onder vermelding van "Kultura Tago Woudrichem".

