NIEUWSBRIEF

2018/05 NOVAĴLETERO

*

Woord van het bestuur - Vortoj de la estraro
Beste leden en vrienden van La Konko
*Op 9 oktober was er de inhuldiging van een hartstarter (AED) in het OLV-college in de
Lijsterbeslaan, Mariakerke. Onze vereniging heeft 150 euro gesponsord in dit toestel. Een bord
met de sponsors zal binnenkort aan de voorgevel van de school hangen.
* We naderen het einde van het jaar. Dit wil zeggen dat we terug moeten denken aan het
vernieuwen van het lidgeld
- Lid van La Konko met elektronische nieuwsbrief kost 15 euro
- Lid van La Konko + Vlaamse Esperantobond (FEL) met papieren tijdschrift Horizontaal kost 30
euro, met elektronisch tijdschrfit 25 euro.
- Lid van ILEI, de vereniging van Esperantoleraars kost 22 euro met papieren tijdschrift IPR,
12 euro met elektronisch tijdschrift
- Lid van UEA, de wereldesperantobond kost 44 euro met elektronisch jaarboek en elektronisch
tijdschrift Esperanto ( code MB)
Gelieve het bedrag over te maken naar de rekening van La Konko BE27 0014 7012 9673 of
FEL en het formulier uit Horizontaal van november te bezorgen aan Flory
* Nationaal Zamenhoffeest : zaterdag 15 december te Luik om 11u30, Protestantse tempel,
Quai Marcellis 22 (1,7 km vh station) - prijs 30 euro incl. maaltijd en concert. Inschrijven kan tot
1 december
SAMENKOMSTEN NOVEMBRO - DECEMBRO
-

Gespreksnamiddag voor gevorderden : elke maandag 14u - 15u45 (niet 24+31 dec)
Cursus beginners : elke maandag 16u - 17u
Bestuursvergadering maandag 12 november om 16u
Nieuwjaarsviering : maandag 7 januari om 15u45 in cafetaria OC De Boeie
Activiteiten voor januari en februari bezorgen tegen 26 november !
KUNVENOJ EN ESPERANTIO - SAMENKOMSTEN IN ESPERANTOLAND

- Mediteranea Esperantoweek 2-9 maart, Les Issambres (Fr)
- 12e Mezorienta samenkomst, 28-31 maart, Ka^san, Iran
- 9e Aziatisch congres : 25-28 april, Danang, Vietnam
- 71e IFEF congres (spoorweg) : 3 - 10 mei, Malaga, Spanje
- 52e ILEI congres (leraars) : 13 - 20 juli, Čačak, Servië
- 104e UK Wereldcongres : 20 - 27 juli, Lahti, Finland
Meer info : www.esperanto.be/kalendaro / www.lakonko.be / www.eventoj.hu/2018.htm.

