Programo de la Beneluksa Kongreso
Ĵaŭdo

10:00 kurso por komencantoj fare de Fransuaz

11:00 (ekde) akcepto. Ni rajtas lasi valizon en la gastejo.

12:30 tagmanĝo

12:30 tagmanĝo en la gastejo

14:00 kunsido de Belga Esperanto-Federacio

14:00 trankvila ekskurso en la urbo Charleroi mem.
Piedpromenado tra la centro de la urbo.

14:00 filmo por tiuj kiuj ne volas kunsidi

Alternativa programo por ne-ekskursemuloj:
•

Teknika helpo: individua helpado fare de Yves.
Ekzemple: ĉapelitaj literoj, vortaroj, literumilo.

•

Paroliga rondo gvidata de Piet Glorieux

16:00 kantateliero kun Ankie kaj Nanne de Kajto

18:30 vespermanĝo en la gastejo
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ni faras

20:00 biergustumado (Valère). Por homoj kiuj ŝatas
malkovri strangajn bierojn. Ni gustumos 6 eksterordinarajn
bierojn. Mi certe surprizos vin! (eta krompago)
20:00 (aŭ poste) Filmo
Vendredo
07:00-10:00 matenmanĝa bufedo
07:30 meditado gvidata de Jean Annet
10:00 ĝenerala asembleo de la Valona Esperanto-Asocio
10:00 laborkunsido pri la estonteco de la FEL

17:30 prezento de Fonduso Instigo fare de
Yves: kiel efike finance subteni la projektojn
Eventa Servo, Komputeko, esperantigo de
programoj kaj retejoj ktp? www.instigo.be

ni faras
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18:30 vespermanĝo
20:00 arta vespero kun la fama frisa duopo
Kajto! La repertuaro de Kajto konsistas el vigla
popolmuziko, maristaj kantoj, kanonoj kaj popoldancoj. Kajto kantas ĉefe en Esperanto sed
ankaŭ nederlande, frise kaj en aliaj lingvoj. Dum la
koncertoj la grupo invitas la publikon al kunkantado.
Legu pri Kajto en Vikipedio: www.mallonge.net/
kajto

14:00 grupa ekskurso al la tre vizitinda ŝiplifto de
Strepy-Thieu. Ni mendis buson por 40 personoj. Ne
estas krompago por la transporto aŭ la eniro; ĉio
estas inkluziva! Eksciu pli pri la ŝiplifto en Vikipedio:
www.mallonge.net/lifto
14:00 alternativa programo por la ne-ekskursemuloj

22:00 Lode prezentas sian ludon La Granda Vojaĝo,
sekvata de ludvespero (en la trinkejo).
Sabato
07:30 meditado gvidata de Jean Annet
10:00 libroservo
10:00 kurso por progresantoj fare de Alex Humet
10:00 kurso por komencantoj fare de Fransuaz
10:00 paroliga rondo gvidata de Piet Glorieux
11:00 prelego de Yves pri oftaj eraroj en Esperanto
12:30 tagmanĝo
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07:00-10:00 matenmanĝa bufedo
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18:30 vespermanĝo

07:30 meditado gvidata de Jean Annet

19:30 biergustumado (Valère Doumont): ni gustumos 5
malsamajn bierojn el 5 malsamaj belgaj stiloj (gueuze/
lambic, belga IPA, triple, bruna, kristnaska/vintra). (eta
krompago)

10:00 libroservo

ni faras

10:00 prelego de Jean Annet pri Urantio kaj pri la traduko
de la Urantia libro al Esperanto.
10:00 kurso por progresantoj fare de Alex
10:00 kurso por komencantoj fare de Fransuaz
11:00 prezento de Klaus Leith de la UEA/EEU-kampanjon
pri la eŭropunia « Konferenco pri la estonteco de
Eŭropo ». Prezento de ĉirkaŭ 45 minutoj, laŭeble kun
aldona tempo por posta diskuto.
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12:30 tagmanĝo
20:30 Kvizo sen vizo, prezentata de Klaas Dijkstra.
La kvizo vin direktos al ĉiuj anguloj de la terglobo, kaj
eĉ ekster tio. Per demandoj tekstaj, aŭskultendaj kaj
laŭvidaj, la partoprenantoj faros virtualan vojaĝon, kiu
ne eblis en la pasinta jaro: kien nun?
22:00 Ludvespero: La Granda Vojaĝo, skrablo kaj aliaj
tabloludoj (en la trinkejo).
Dimanĉo
07:00-10:00 matenmanĝa bufedo

14:00 promenado por la malfruaj forirantoj (Valère:
sporta/urba esplorado sur la ŝutmontoj)
14:00 vizito al la ekspozicio Têtes de l’art- Rockerill
Résident www.tetesdelart.org
14:00 libera vizito al la fotomuzeo en Mont sur
Marchienne, 5 km sude al la stacidomo. Ĝi enhavas
2.200 m² da daŭra fotoekspozicio kaj kelkajn provizorajn
ekspoziciojn. Se vi intencas viziti ĝin, indas antaŭmendi
lokon per la retejo www.museephoto.be.
Aktualigata programo: www.mallonge.net/bk2021

