“La Amsterdama Rondo”
kunvenoj de esperantistoj - ĉiun duan dimanĉon en la monato
Kunvenejo: Hotel De Koopermoolen, Warmoesstraat 3 – 5, 1012 HT Amsterdam.

I N V I T O A L K U N V EN O D E
LA AM S T E R DAMA R O N D O
je dimanĉo, la 11a de novembro, en Hotel De Koopermoolen
Komenciĝo je la 15a horo. Fino ĉirkaŭ la 17a horo

OVER BOEKEN EN MENSEN

Het is traditie: in november praten we met elkaar over boeken die we gelezen hebben en
waarover we iets willen vertellen. Natuurlijk over Esperanto-boeken, maar ook over
Nederlandse boeken. We verdelen de tijd die iedereen krijgt om wat te vertellen naar het
aantal personen dat iets wil vertellen. Verder houden we wat tijd over om vragen te stellen.
Dus: laat je horen in Esperanto op 11 november! Wij zijn benieuwd.

PRI LIBROJ KAJ HOMOJ

Estas tradicio: en novembro interparolas pri libroj kiujn ni legis kaj pri kiuj ni volas ion
rakonti. Kompreneble pri Esperanto-libroj, sed ankaŭ pri nederlandlingvaj libroj. Ni dividos
la tempon kiun ĉiu havos por rakonti laŭ la nombro da personoj kiuj volas ion rakonti.
Cetere ni volas rezervi iom da tempo por starigi demandojn. Do: aŭdigu vin en Esperanto
je la 11a de novembro! Ni scivolas..

De bijeenkomst vindt plaats in Hotel De Koopermoolen, Warmoesstraat 3-5, 1012 HT Amsterdam. Hoe te bereiken?
Vanaf het Centraal Station-westzijde: ga naar het Victoria-hotel (prins Hendrikkade), steek de tramrails van het
Damrak over, ga de Nieuwe Brugsteeg in. Aan uw rechterhand vindt u de Warmoesstraat.
Vanaf het Centraal Station-oostzijde: loop naar de St. Nicolaaskerk (Prins Hendrikkade), ga naar rechts tot aan de St.
Olofssteeg. Ga dit straatje door. Het verlengde is de Warmoesstraat.
Wat kost het? U betaalt uw eigen consumpties. Koffie, thee, drankjes, lichte maaltijden – de prijzen liggen op een
gemiddeld niveau van de horeca.

Je la 9a kaj 10a de novembro: Drongo-festivalo en Nijmegen. Informoj haveblaj ĉe Andries
Hovinga. andries.hovinga@tiscali.nl aŭ ĉe info@esperanto-nederland.nl.
Je la 17a de novembro: Malferma Tago ĉe UEA, Nieuw Binnenweg 176, Rotterdam. Prelegoj de
Fernando Maia: “Sed libroj kun homoj: strategia libropolitiko kaj programoj por UEA kaj
Esperanto”; Federico Gobbo, kiu parolos pri "Esperanto en mezlernejo, ne pro propedeŭtiko, sed
pro la interna ideo” kaj la historiisto Ward de Kock, kiu prelegos pri la "Nederlanda Laborista
Esperantismo".
Op 9-10 november in Nijmegen het Drongo-festival waar je alles kunt vinden over talen en waar
Esperanto-Nederland een informatiekraam heeft.
Op 17 november open dag bij UEA, met bijdragen van Fernando Maia, Federico Gobbo en Ward de
Kock. Traditioneel ook presentatie van nieuw uitgekomen boeken door Ionel en korting bij aankoop
van boeken.
Esperanto – internacia lingvo
www.esperanto-nederland.nl

