PROGRAMMA

14.30 u. — 18.15 u.: Namiddagzitting, voorgezeten door dr W. WINKELMANS, ondervoorzitter van de Vlaamse Afdeling, docent aan
het RUCA

10 u.: Openingsvvoord door dr W. M. A. DE
SMET, voorzitter van de Vlaamse Afdeling
10.10 u. — 12.30 u.: Morgenzitting, voorgezeten door volksvertegenvvoordiger H. SUYKERBUYK, ondervoorzitter van de Vlaamse Afdeling
a. "Is Europa leefbaar?" door E.P.A. VERLEYE, direkteur van het Centrum Rijckevelde
in Brugge
b. "De taalproblemen in de EG-instanties"
door de hr. M. SWALEF, hoofdvertalerrevisor van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen
c. "De evolutie van de Esperantobeweging
in de EG" door de hr. G. MAERTENS,
voorzitter van de Universala EsperantoAsocio
d."Vlaming in Europa", door de hr. M. COPPIETERS, lid van het Europees Parlement
12.30 u. — 14.30 u.: Middagmaal en middagpauze.

14.30 u. — 16.00 u.: Besprekingen in vier
vverkgroepen:
a. "Taalimperialisme en taalminderheden", geleid door drs Y. PEETERS, adjunkt-sekretaris-generaal van de "Association pour la
Defense des Langues et Cultures menacees"
b. "Het Nederlands in de EG” door de hr. H.
RAU, oud-stafmedevverker van het 38ste
Algemeen Nederlands Congres
c. “Talenondervvijs in een Europee^Brspektief" door senator F. PIOT
d. "Esperanto in een Europese Taalpolitiek"
door de hr. G. MAERTENS, direkteur van het
Europees Esperanto-Centrum
16.00 u. — 16.30 u.: Koffiepauze
16.30 u. — 17.30 u.: Plenumzitting met resumering van de bevindingen in de groepen
17.30 u. — 18.00 u.: Bespreking van moties
18.00 u. — 18.10 u.: Slottoespraak door de
voorzitter van de namiddagzitting
18.10 u.
18.15 u.: Dankwoord door de
voorzitter van de Vlaamse Afdeling

'
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TOELICHTINGEN

1. Dit colloquium heeft plaats in de salons van
Holiday Inn, Boeveriestraat 2 te Brugge,
nabij het station, tel. 050/33 53 41
2. De deelnemingsprijs bedraagt:
400 fr. voor leden van 1980 of 1981
500 fr. voor anderen.
Deze som behelst het gemeenschappelijk
middagmaal, de koffie en de dokumenten.
3. Vermits het aantal zitplaatsen beperkt is,
gelieve men zich in te schrijven door betaling
voor 8 december 1980 (zie onder nr. 4).
4. Lidmaatschap van de Vlaamse Afdeling van
jjAinternationale vereniging (met zetel in Pa^ffborn, Duitse Bondsrepubliek) kost vanaf
1981: 680 fr. (540 fr. voor 65-plussers, jongeren, CJP-ers en verdere leden van een
gezin). Die bijdrage kan vvorden gestort op
rek. 404-7033451-33 van “Europa Club”,
Stabroek. Leden in Nederland kunnen betalen op rek. 14.05.24525 van Rabo-bank
Ossendrecht, giro 1107397.
5. Verdere inlichtingen kunnen bekomen
v/orden op het adres van de vereniging of
telefonisch bij de voorzitter (031/66 99 49) of
bij de sekretaris (02/356 86 86), bij voorkeur buiten kantoortijd, of te Brugge op tel.
050/33 19 81 (de heer F. Roose).

VERENIGING VOOR DE
BEVORDERING VAN DE
BETREKKINGEN TUSSEN DE
EUROPESE
TAALGEMEENSCHAPPEN
“Eŭropa Klubo”
Vlaamse Afdeling
Aarlenstraat 78
1040 Brussel

COLLOOUIUM
“PLEIDOOI VOOR EEN EUROPESE
TAALPOLITIEK”

Brugge, Holiday Inn,
zondag 14 december 1980
met de medevverking van het Instituut voor
Sociale Vorming

