
KONGRESO de BELGA ESPERANTO- EDERACIO 
MARKOLA KONGRESO 

50-jara JUBILEO de la LokaESPERANTO-KLUBO 1927-1977 

Pro v/zora PROORA P'7 kaj Informoj 
Adreso de la 

A KCEPTEJO : 

"Middenstandshuis", Lange Steenstraat. 
Strato sen trafiko;  alirebla nur por piediranto j c 
Je paro da minutoj de stacidomo kaj Granda Placo 

13,30 h 

15 ho 

16,30 h 

17,30 h 

19,30h.  

SABATO, 28 majo 
Malfermo de la akcepte jo , informejo kaj transdono de kongresaj dokumento j 

Foriro por vizito al la urbo, mezepoka beginejo kaj monumento j 

.Kunsido  de B.E.F.  

0Administrantara kunsido de la societo "Heroldo de Esperanto" 

ĝis 23 ho En festsalono de la akcepte jo, varia interkona vespero 

DI. 4ANC0; 29major,  
9 h. 

10 h0 

11 ho 

13 h. 

15 ho 

18 ho 

20 ho 

10 h. 

Malfermo de la akce pt e j o o 

Diservo laù ekumena spirito (Sint Michielskerk;  Ri j selsestraat ) 

Oficiala akcepto en la urbodorno kaj solena malfermo de la kongreso 

Komuna tagmanĝo (Restoracio "De Tuin", Spoorweglaan) (Antaùe enskribi) 

Gvidataj vizitoj tra la urbo. 

Posttagmeze la ĉefaj stratoj estas fermitaj por la trafiko, pro la 
diversaj folklora j kaj turistaj festoj kiuj altiras multe da vizitanto j . 

Granda Placo, forflugo de granda varmaera balono 

En festsalono de la akcepte j o, teatra prezentado de la grupo TESPA el Parizo 
Programo 	1) "Soleco" de Emilija Lapenna 

2) "La Forpasinto" de R. de Obaldia 
3) "Aûtuna j ventoj" de P a Val.ès 

LUNDO, 30 majo. 
Pluraj stratoj de la centro restas fermitaj por la trafikoo faùrigo de la 
diversaj popularaj festaktivecoj kaj merkato j o Sonorilarkoncerto 

Vizito al la urba biblioteko, kie estos aranĝita ekspozicio de Esperanto-libroj 
kaj dokumento j o La ekspozicio restos alirebla dum tuta monato 

-La Esperanto-fondaĵo de la urba biblioteko jam posedas 20206 librojn 
kaj 701 diversajn revuojn de kiuj I.174  jarkolektoj estas bindita j ; 
krome ankoraû 2020 jarkolektojn de kiuj ni serĉas mankanta jn numerojn 

-Poste, daùrigo de vizito al la urbo, al la muzeo kaj al diversaj ekspozicio j 

(De la kongresaj okazinta ĵo j estos farita kolorfilmo o ) 

InfornoÇ  r ta aûtom bilisto1 
Escepte por la hotelo Broel, ne ebbs parki en tuja proksimeco de la hoteloj. 
Parke jo j troviĝas proksime de la stacidomo kaj longe de la rivero (arnbaùf1anke) .  

Ankaû en kelkaj stratoj.  
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