19a MARKOLA KONGRESO
BRUGGE, BELGIO, 19-21 APR. 1985
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Esperantókongres
De Brugse Esperanto-Groep organizeert van heden vrijdag tot 21 april een
„Markola Kongreso".
De voornaamste betrachting van de
Esperantobeweging is de bevolking
bewust te maken van de taalproblemen in de wereld en te wijzen op de
mogelijkheden die het Esperanto kan
bieden als algemeen aanvaarde tweede
taal. Dit gebeurt o.m. via plaatselijke
groepen die over de ganse wereld
verspreid zijn.
Binnen de Esperantobeweging
wordt ook een groot aantal kongressen
en . ationale bijeenkomsten georgan d, waar leden van verschillende ta groepen aan deelnemen en waar
in de praktijk bewezen wordt wat
Esperanto waard is.
Een „Markola Kongreso" is één van
deze bijeenkomsten. Jaarlijks komen

Esperantisten uit Noord-Frankrijk,
Engeland en Vlaanderen bijeen in een
stad uit één van voornoemde gebieden, om elkaar en elkaars streek beter
te leren kennen.
Heden vrijdag wordt het weekeind
ingezet met een gemeenschappelijke
maaltijd in de feestzaal van de Brouwerij Henri Maes op de Walplaats te
Brugge. Tijdens de volgende dagen
staan o.m. museumbezoek en een bustocht op het programma. Enkele verenigingen binnen de Esperantobewe.ging maken van de gelegenheid gebruik om een leden- of bestuursvergadering te houden. Morgen zaterdag is
er ook gelegenheid voor personen die
Esperanto door zelfstudie leren om
hun problemen aan deskundigen voor
te leggen. Meer informatie op tel.
33.00.04.
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19` Kongres van de
Esperantisten
Tijdens het voorbije weekend hebben in totaal 92 Esperantistén, voor
de kleine helft Engelsen en verder
o.m. Belgen, Fransen. Nederlanders en Duitsers. déelgenomen aan
een drielanden-ontmoeting die in
19&S. voor het eerst sinds vele jaren,
te ''e plaatsvond.
Het makend werd ingezet met een
gemeenschappelijk avondmaal in de
Brouwerij Henri Macs, Walplein.
Eregast en spreker was daar de h.
Gregoire Maertens, voorzitter van
de Wereld-Esperantobond. De
avond werd opgeluisterd door Nicole Pairoux. een Waalse zangeres
met een Esperanto-repertoire.
Tijdens de volgende dagen was er
een sightseeing (in samenwerking
met Reiswijs/Cools Travcl), museumbezoek aan Gezellekwarticr en
Dijver (in samenwerking Met de
Vrienden van de Stedelijke Musea)
en een avondwandeling (dank -zij
het stadsbestuur, dat de reit-verlichting enkele weken vroeger ,dan
gepland in werking gesteld heeft).
Even belangrijk als de uitstappen.
was echter de mogelijkheid die de
deelnemers kregen om internationak kontakten te leggen en om oude
kennissen terug te zien. Enkele verenigingen binnen de Esperanto-Beweging hebben trouwens van ..de
gelegenheid gebruik gemaakt om
een bestuursvergadering te houden.
Volgend jaar (22 april) vindt het
Markola Kongreso plaats te Folkestone.
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Esperantisten hielden
drielandenontmoeting

BRUGGE — Tijdens het voorbije weekend hebben in totaal
92 Esperantisten, voor de kleine
helft Engelsen en verder o.m.
Belgen, Fransen, Nederlanders
en Duitsers deelgenomen aan
een drielandenontmoeting die in
1985 voor het eerst sinds vele
jaren te Brugge plaats had.
Het weekend werd ingezet met
een gemeenschappelijk avondmaal in een Brouwerij aan het
Walplein. Eregast en spreker
was daar de h. Grégoire Maertens, voorzitter van de wereld
Esperantobond. De avond werd
opgeluisterd door Nicole Pairoux, een Waalse zangeres met
een esperanto-repertoire.

Tijdens de volgende dagen was
er een sightseeing, een museumbezoek aan het Gezellekwartier
en de Dijver en een avondwandeling.
Even belangrijk als de uitstappen was echter de mogelijkheid,
die de deelnemers kregen om
internationale contacten te leggen en om oude kennissen terug
te zien. Enkele verenigingen
binnen de esperantobeweging
hebben trouwens van de gelegenheid gebruik gemaakt om
een besttiittsvergadering te houden. Volgend jaar, op 22 april
gaat het Markola Congreso door
in Folkstone in Engeland.

Esperantisten bliezen verzameling

Het organizatiekomitee dat instond voor het 19e Markola Kongreso.
Afgelopen weekeind hebben in totaal 92 Esperantisten, onder wie Britten, Belgen, Fransen, Nederlanders en
Duitsers deelgenomen aan een drielandenontmoeting die in 1985, voor
het eerst sinds vele jaren, te Brugge
plaatsvond.
Het weckeind werd ingezet met een
gemeenschappelijk avondmaal in de
brouwerij Henri Maes, Walplein te
Brugge. Eregast en spreker was daar

de h. Grégoire Maertens, voorzitter
van de Wereld-Esperantobond. De
avond werd opgeluisterd door Nicole
Pairoux, een Waalse zangeres met een
Esperanto-repertoire.
Tijdens de volgende dagen stond er
nog een sightseeing. een bezoek aan
het Gezellekwartier en een avondwandeling op het programma.
Even belangrijk als de uitstappen

was echter de mogelijkheid die de
deelnemers kregen om internationale
kontakten te leggen en om oude kennissen terug te zien. Enkele verenigingen binnen de Esperanto-beweging
hebben trouwens van de gelegenheid
gebruik gemaakt om een bestuursvergadering te houden.

Volgend jaar vindt het Markola
Kongreso plaats te Folkestone.

