Printempo

1998
(1)
januaro
februaro
marto

Oficiala informilo de la komitatanoj al la membraro de

Esperanto-Asocio en la Ek regiono Mozo-Rejno
kaj

Verviersa Esperanto - Grupo

Informations en franc ais /
Informoj en la franca:
( xx-32-87-330292
: JMJacques@galaxycorp.com
J.-M. Jacques, Pl. Verte 23 bte 3,
B-4800 VERVIERS
Informatie in het Nederlands /
Informoj en la nederlanda:
( xx-31-4330-62015
: sinno@ibac.rwth-aachen.de
T. Sinno, In 't Oord 45,
NL-6291 VN VAALS
Informationen auf deutsch /
Informoj en la germana:
( xx-49-2403-66888
fax.xx-49-2403-64041
U. J. Moritz, Im Ro merfeld 44,
D-52249 ESCHWEILER
Kotizo kaj abono al ” Senlimeù
Belgio
370 BEF
Konto n-ro: 000-0245571-64 de
Esperanto-Grupo, r. Donckier 22,
B-4800
VERVIERS
Nederlando
20 NLG
Konto n-ro: 5789437
de Marnoland-grupo (hr. n.g.m.
Hoen), NL-6181 BG ELSLOO
Germanio
18 DEM
Konto n-ro: 663201
bankkodo 390 500 00 de Senlime
(Monika Hogen), Im Pesch 20,
D-52134
HERZOGENRATH

Nur niaj (regule) kotizintaj
membroj ù uas rabaton
okaze
de
Trilanda
Renkontiù o kaj abonon al

PERIODA^O
PERIODIQUE

Senlime, Esperanto-Asocio en Eò regiono Mozo-Rejno,
kaj belga
INVITAS

Asocio Por Esperanto
V I N A L D U-T A G A

Trilanda Renkontiù o en Dinant (Belgio)
sabaton, la 27an kaj dimanç on, la 28an de junio 1998.
INFORMAS Marcel Delforge,
Rue des Glacie res 16, B-6001 MARCINELLE
( XX-32-(0)71/43.14.13

PROVIZORAn PROGRAMOn,
ALIè ILOn kaj PREZOJn : vidu ene.

Komunaj grupvesperoj en Kelmis
La tri grupoj : Marnolando (NL),
Akeno (D) kaj Verviers (B) en la
estonto klopodos organizi komunajn
kunvenojn en Kelmis (ejo: Select, iama
esperantista kulturdomo en Neutrala
Moresneto... kaj en niaj songxoj...).
Jam okazis tie, kun relative granda
sukceso (40 partoprenintoj : vidu
pagxon 3an) unua Zamenhof-festo la
20an de decembro 1997.
Kompreneble, la programoj de tiuj
komunaj klubvesperoj laueble aperos
en tiu-cxi informilo, kaj igxos la cxefa
parto de nia ”Senlima agendo„ . Sxajne
tro malfruas por organizi ion la 4an de
marto kaj la 24an de aprilo, kiel unue
antauvidite. Tamen versxajne okazos

io, la 29an de majo (la dato estas
konfirmota).
Marjorie Boulton, doktorino pri
literatura scienco, iama direktorino de
pedagogia kolegio, fama angla
esperanto-verkistino (Virino cxe la
landlimo, Zamenhof, Dek du piedetoj,
Okuloj, Rimleteroj, Faktoj kaj
fantazioj,...), estos en Belgio fine de
majo kaj komence de junio. Senlime
kaj la Verviersa grupo parte financos
sxian vojagxon kaj sxi prelegos (en
esperanto) en Kelmis je dato kaj pri
temo decidotaj (eble la 29an de majo).
Sxi ankau parolos en Bruselo la 3an de
junio.

La membro-kotizo koncernas la civilan jaron kaj
estas nun TUJ pagenda. La paganto klare indiku la
celon de la pago, ekzemple:
membro-kotizo Senlime 1998 por S-ro XXXXXXX.
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Dekkvin kilometrojn cxirkaue de

Dinant
videblas multaj interesajxoj : ruinigxintaj au restaurigitaj fortresoj, patriciaj
domegoj kun pompaj gxardenoj, belaj
vilagxetoj arigitaj cxirkau modesta
pregxejo, famobrila abatejo au simple
loka muzeo. Laulonge de riverego
Mozo sinsekvas rokaj kaj verdaj
pejzagxoj.

TRILANDA RENKONTIGXO EN DINANT
PROVIZORA PROGRAMO
A. Vendredon, la 26an de junio 1998
Eblos tranokti vespere en Yvoir (10 km apud Dinant : Instituto » Nia Diino /
Notre dame é - prefere kunportu littukojn, kvankam eblos lupreni ilin 120 BEF).

B. Sabaton 27an de junio 1998
Ekde 10h00 Cxu trajne/cxu automobile : rendevuo antau la stacidomo de
Dinant.
Trajnoj el Bruselo kaj Liegxo alvenos 9h15 - 10h15 - 11h15.
Senpaga autoparkejo apud Stacidomo.
Ekde 10h30 Komenco de la arangxo en apuda kafejo (kun lokalo) :
interkonatigxo - babilado - kafo.
11h00 - 12h30
Gxenerala Asembleo de Senlime
Agad-raporto de la komitato
Kas-raporto kun bugxeto
Renovigo de la komitato : eblas kandidatigxi per la aligxilo

Riverego ”Mozo„ , episkopa pregxejo,
citadelo. Sxipetoj ebligas agrablajn
promenadojn sur Mozo.

La groto ”Mirinda„ , traborinta la
kalkon, montrigxas tia, kia la naturo
gxin kreis : blanka kaj feina.

Cxirkau la 13a h. : foriro per automobiloj al vilagxo Anhee (5 km),
restoracio » Delices de lçArtisan é,
rue Grande Anhee (tel. 082/61.22.09),
parkejo sur la granda placo de la vilagxo.
Tagmangxo : supo - farcxita kokidajxo - gratenajxo - deserto - kafo.
Cxirkau la 15a h. : reiro al Dinant per automobilo,
2a parkejo (apud la ensxipigxejo).
Ensxipigxo kaj sxippromenado sur la Mozo (Freyr).
Cxirkau la 17a h. : du eblecoj
1) tiuj, kiuj tuj rehejmeniras : kafo kun sandvicxo en kafejo apud
stacidomo
2) vespermangxo en vilagxo Yvoir : Instituto » Notre Dame é
Distra vespero (versxajne kun pola akordeonisto)
Samideanojn, kiuj volas reiri trejne, oni kondukos al la stacidomo.
Tranoktado en la Instituto » Notre Dame é Yvoir (rue du Redeau 70 al Crupet S-ro Meunier - tel. 082/61.03.99 - 61.12.29 ; faks. 082/61.03.92).
Cxambroj kun lavujo kaj litoj, necesejoj en la koridoro
(prefere kunportu littukojn + kovrilon, eblos lupreni littukojn).
Matenmangxo.

C. Dimancxon, la 28an de junio 1998
10h30 matene, rendevuo apud la episkopa pregxejo (Collegiale),
renkontigxo kun la pola grupo el Gorzow (40 personoj).
Vizito de la urbo. Komercaj stratoj.
12h00 Akcepto en la urbodomo - honorvino.
13h00 Tagmangxo en Anhee (varma supo + malvarma plado).
16h00 Automobile : al vizito de la groto » La Merveilleuse é
(anstataue ebleco viziti la citadelon).
La citadelo, konstruita de Nederlandanoj inter 1818 kaj 1821 superstaras la
urbon kaj la riveregon.

17h00 Kafo kaj kuko (au simila) en kafejo apud la stacidomo.
Vespermangxo en Yvoir, preparita de polinoj, krome pagenda.
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L. L. Zamenhof

En la antaua numero
de nia informilo, mi
rememorigis al vi, ke
esperanto eniris Belgion ek
de marto 1898, antau
baldau 100 jaroj.
Tiam okazis la unuaj
belgaj kursoj, interalie en
Bruselo kaj poste en Spa...
Tiuepoke raportis pri
tio, interalie ”La Esperantisto„ , gazeto kiu estis tute
dulingve verkita : en la
internacia lingvo esperanto
kaj en franca lingvo.
Cxu ni ne devus,
almenau kelkfoje, retrovi
ankau tiun eble taugan
propagand-manieron ?

Kelmis, Select (Belgio) : unua
sukcesplena Zamenhof-festo,
sabaton, la 20an de decembro 97.
Ferus dçesperanto

Entuziasmuloj pri
esperanto

Les retrouvailles en
terre calaminoise

Festa rekunveno en
kalamina tereno

Voici 110 ans, Louis Lazare
Zamenhof lanc a lçidee dçune langue universelle : lçesperanto. En
1908, un premier etat esperantiste
faillit mˆme naıtre. Cçetait a
Moresnet Neutre.

Antau 110 jaroj, Ludoviko
Zamenhof lancxis la ideon pri
lingvo universala : esperanto. En
1908, unua esperantista sxtato ecx
estis naskigxonta. Estis en
Neutrala Moresneto.

Pour commemorer cet
anniversaire, le groupe
esperantiste de Verviers et
lç association ” Senlimeù (sans
frontiôres) ont organise des
retrouvailles en terre calaminoise.
Au centre culturel, ce premier
”Trilanda„ a rassemble une
quarantaine de participants, dont
une dizaine venus dç Aix-laChapelle et une petite quinzaine de
Vaals.

Por memorigi pri tiu datreveno, la Esperantista Grupo en
Verviers kaj la asocio
” Senlimeù (sen limoj) estis
organizintaj festan rekunvenon en
kalamina tereno. En la kultura
centr o ( Sel ect), ti u unua
”Trilanda„ Zamenhof-festo arigis
kvardekon da partopren-antoj, el
kiuj deko venintaj el Akeno kaj
etan dekkvinon el Vaals.

Cette manifestation sçinscrit
dans le cadre dçun renouvellement
de la presence esperantiste dans la
region.
Ainsi, desormais, une fois
par mois, ces trois groupes se
reuniront au mˆme endroit.

Tiu manifestacio enskribigxas en la kadro de renovigo de la
esperantista cxeesto en la regiono.

Tiel, ekde nun, unu fojon en
monato, tiuj tri grupoj kunvenos
en la sama ejo.
Inf. : xx-32-(0)87/33.02.92

Info. au 087/33.02.92

«

LE JOUR
Verviers, le 22 decembre 1997

LA TAGO
Verviers, la 22an de decembro 97
trad. J.-M. Jacques.
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Nç oubliez pas notre site
Internet (mˆme si vous nçˆtes
pas branche, vous pouvez le
visiter dans un cybercafe, un
centre culturel, chez un
copain,...).

Il n est pas trop
tard, mais il est
temps !
Verviersa
Esperanto-Grupo
Kotizoj / Cotisations
Belgoj logxantaj en Euregiono
povas gxiri la subajn kotizojn
al la konto nü
Les belges habitant lçEuregion
peuvent virer les cotisations
suivantes au compte nü

de:

000-0245571-64
Esperanto grupo
Rue Donckier 22
4800 VERVIERS

Senlime

10 Euro
370 BEF

APE 1997-98

400 BEF

UEA 1998

1900 BEF

Vous lçavez sans doute
compris, le processus dçintegration du groupe esperantiste
de Verviers dans lçassociation
internationale Senlime se
poursuit inexorablement et avec
succôs.

Vi tion sendube
komprenis, la proceso pri
integrigxo de la esperantista
grupo de Verviers en la
internacian asocion Senlime
neflekseble kaj sukcese
pludauras.

Nous avions lçhabitude de
rencontrer nos amis allemands
et neerlandais deux fois par an
(au minimum) : lçaugmentation
de nos loisirs et lçamelioration
des conditions de circulation
devraient nous permettre de les
rencontrer desormais (presque)
chaque mois... en terrain
”neutre„ : le centre culturel
”Select„ a La Calamine.

Ni kutimis kunveni
(minimume) dufoje en la jaro
kun niaj germanaj kaj
nederlandaj geamikoj : la
kresko de nia libertempo kaj la
plibonigo de la trafikaj
kondicxoj devus ebligi al ni
renkonti ilin ekde nun (preskau)
cxiumonate... sur ”neutrala„
tereno : la kultura centro
”Select„ en Kelmis.

Ce sera lçoccasion pour
n o u s , e s p er a n t i s t e s d e
l ç e u r eg i o n p r o c h e s d u
”Drielanden-punt„ , de pratiquer
notre langue dans des
conditions normales : avec des
”etrangers„ .

Estos la okazo por ni,
esperantistoj en Euregiono
proksimaj de la
”Trilanda
punkto„ , praktiki nian lingvon
en normalaj kondicxoj : kun
”fremduloj„ .

Nul doute que cette
nouvelle fac on de proceder sera
bien plus efficace que celle qui
consistait a nous rencontrer a
Verviers, entre francophones...
de moins en moins nombreux !
Nous esperons donc que
tous nos membres auront a
coeur de nous suivre sur cette
voie (et penseront aussi a nous
soutenir, pas seulement
moralement).
Dçavance, merci a tous, et
a bient°t !

Sen ia dubo tiu nova
maniero procedi estos multe pli
efika ol la antaua, kiu konsistis
el renkontoj en Verviers, inter
francparolantoj... pli kaj pli
malmultnombraj !
Ni do esperas, ke cxiuj
niaj membroj tutkore sekvos
nin sur tiun vojon (kaj
malforgesos ankau subteni nin,
ne nur morale).

Antaue, dankon al cxiuj,
kaj gxis baldau !
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Aliù ilo: Trilanda Renkontiù o/APE pikniko
ì iu partoprenonto nepre kompletigu apartan aliù ilon (aò fotokopion) kaj resendu ù in antaò la 10a de junio 1998

al A.P.E., rue des Glacie res 16, B-6001 CHARLEROI (( 071/43.14.13).
Forstreku la nevalidajn menciojn kaj signu per kruceto la elektitajn alternativojn.

S-ro/S-ino/F-ino:

££££££££££££££££££££ ££££££££££££££££££££

Naskiù dato:

familia nomo (por alfabeta ordigo)

Adreso:

££££££
jaro

monato

antaò nomo aò persona nomo

££££££££££££££££££££££££££

tago

strato kaj numero

££ £££££££ £££££££££££££££
landa

}

urba kodoj

urbo

££££££££££££

££££££££££££

tel. n-ro (kun zona prefikso)

telekopiila n-ro (kun zona prefikso).

• legis, komprenis kaj aprobas la partoprenkondiç ojn
• aliù as al la Trilanda Renkontiù o / APE pikniko 1998 en Dinant
• hodia antaò pagas la (devigan kaj nerepageblan) aliù -kotizon al la konto 001-0840710-87 de APE :

£ 2.750 BEF

£ 2.200 BEF pro rabato

(la du tagoj + tranoktado en du- aò

plurlita ç ambro

+matenmanù o)

£ 1.125 BEF

£

900 BEF pro rabato

£ 900 BEF

£

720 BEF pro rabato

Tiu-ç i
aliù -formulo
nuligas la antaò a(j)n.

(nur sabato 27/06/98)

(nur dimanç o 28/06/98)

Rabaton ù uas NUR membroj de APE kaj Senlime, kotizintaj por 1998, kaj gejunuloj (<26 jaraj).
Multnombra familio bonvolu kontakti la organizanton pro kroma rabato.

• estas vegetaran(in)o
• deziras esti komitatan(in)o de Senlime
Dato:

££££££
jaro

monato

JES
JES

NE
NE
Subskribo:

tago

Bonvolu noti, ke nur la membroj de la asocio ricevos personan invitilon kaj informojn pri la Trilandaj Renkontiù oj kaj
pri aliaj asociaj aferoj. Krome, ili ù uas rabaton okaze de ç iu Trilanda Renkontiù o.
Por (unuafoje) membriù i, necesas uzi apartan aniù ilon kaj pagi la aliù kotizon por la kuranta jaro.
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1998
(2)
aprilo
majo
junio

Oficiala informilo de la komitatanoj al la membraro de

Esperanto-Asocio en la Ek regiono Mozo-Rejno
kaj

Verviersa Esperanto - Grupo

Informations en franc ais /
Informoj en la franca:
( xx-32-87-330292
: JMJacques@galaxycorp.com
J.-M. Jacques, Pl. Verte 23 bte 3,
B-4800 VERVIERS
Informatie in het Nederlands /
Informoj en la nederlanda:
( xx-31-4330-62015
: sinno@ibac.rwth-aachen.de
T. Sinno, In 't Oord 45,
NL-6291 VN VAALS
Informationen auf deutsch /
Informoj en la germana:
( xx-49-2406-7809
: Hogen@t-online.de
K. Hogen, Schû tz-v-Rode-Str.
34 D-52134
HERZOGENRATH
Kotizo kaj abono al ” Senlimeù

10 Euroj (au egalvaloro):
Belgio
370 BEF
Konto n-ro: 000-0245571-64 de
Esperanto-Grupo, r. Donckier 22,
B-4800
VERVIERS

PERIODIQUE

Senlime, Esperanto-Asocio en Eò regiono Mozo-Rejno,
bedau rinde devas informi vin, ke la

Trilanda Renkontiù o en Kerkrade (NL)
dimanç on, la 25an de oktobro 1998
eble NE okazos (pro organizaj malfacilajoj, interalie pri la prezoj).

ORGANIZIS kaj INFORMIS : Peter Parren,
Heimansstraat 18, NL-6285 AM EPEN ( XX-32-(0)71/43.14.13

PROGRAMOn, ALIè ILOn kaj PREZOJn (pri Kerkrade
aò eventuala alia loko) vi do ne trovos en tiu-ç i
informilo, sed eventuale en sekvonta aò en aparta
posta po+ta«o. Ni petas pardonon pro tiu nevola fu+a«o.

Komunaj grupvesperoj en Kelmis
La tri grupoj : Marnolando (NL),
Akeno (D) kaj Verviers (B) en la
estonto klopodos organizi komunajn
kunvenojn en Kelmis (ejo: Select, iama
esperantista kulturdomo en Neutrala
Moresneto... kaj en niaj songxoj...).

Nederlando
20 NLG
Konto n-ro: 5789437
de Marnoland-grupo (hr. n.g.m.
Hoen), NL-6181 BG ELSLOO

Jam okazis tie, kun relative granda
sukceso (40 partoprenintoj : vidu
pagxon 3an) unua Zamenhof-festo la
20an de decembro 1997, kaj du-tri
klub-vesperoj en 1998.

Germanio
18 DEM
Konto n-ro: 6623201
bankkodo 390 500 00 de Senlime
(Monika Hogen), Im Pesch 20,
D-52134
HERZOGENRATH

Kompreneble, la programoj de tiuj
komunaj klubvesperoj laueble aperos
en tiu-cxi informilo, kaj igxos la cxefa
parto de nia ”Senlima agendo„ .
Tiucele la komitato petas vian helpon.

Nur niaj (regule) kotizintaj
membroj ù uas rabaton okaze
de Trilanda Renkontiù o kaj
abonon al tiu-ç i informilo.

PERIODA^O

La programo de la estontaj kunvenoj
nepre devas esti alloga : ideale, ni
sxatus inviti famajn kaj (relative)
forajn esperantistojn. Efektive, neniu
sialande profetas, diras proverbo.
Ni ankau nepre bezonas cxeestantojn.
Tute vane estas venigi bonegan
preleganton, artiston au prezentiston,
se neniu estos en la salono...
Ni ankau regule anoncos la kunvenojn
al la gazetaro : kio sekvos se gazetisto
(au simpla interesigxanto) venos kaj
trovos (preskau) neniun ?

La membro-kotizo koncernas la civilan jaron kaj
estas nun TUJ pagenda. La paganto klare indiku la
celon de la pago, ekzemple:
membro-kotizo Senlime 1998 por S-ro XXXXXXX.
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Krom eraroj kaj forgesoj, jen nia 98a

Membraro
Komitato:
B
DELFORGE
JACQUES
LENTZEN
D
BIENEN
GU NKEL
HOGEN
NL
SINNO
SOUREN

Marcel
Jean-Marie
Heinrich
Wolfgang
Claus J.
Klaus
Trude
Anneliese

Membroj:
B
BOVENDEERD Jan
BOVY
Jean-Pierre.
DAENEN
Marie
DE MUNCK
Hugo
DE WEERD
Stella
DESTABELLE Roger
GROSJEAN
Henri
HONOREZ
Jean
JACOB
Jose
JUNG
Nicole
LIBENS
Christian
MONTI
Bernadette
PETRE
Rene
SCHRYMECKER Mathieu
SOSSOIS
Georges
TILLEUX
Ghislaine
VAN DEN KIBOOM Walter
VANBREUSE
Rita
D
BRAUN
Joseph
BRUCKMANN Ferdinand
HOPPE
Werner
KNAPSTEIN
Bruno
LANGENBACH Ulf Peter
MORITZ
Uwe Joachim
SCHNELLE-MORITZ Ursula
NL
BOSSE-SIBBEL Jeannette
GENTEN
Hans
HANSE
Jan
HOEN
Nico
KERVERS-V.THOLEN Els
SLUIJTMAN
Wim
VAN DEN HORTS Mila
VAN DOOREN Marcel
VAN ERP
Mareje
WILSON
Hans

SENLIME MALLONGE
TERITORIO
La Euregiono Mozo-Rejno estas
translime kunlaboranta, kulture richa
komunumo, ene de la Europa Unio.
La Euregiono Mozo-Rejno konsistas el
la belgaj provincoj Limburgo (800.000
enloghantoj) kaj Liegho (1 miliono da
enloghantoj), el la suda parto de
nederlanda Limburgo (700.000
enloghantoj), kaj el la subregiono
Akeno (parto de la distrikto Kolonjo,
kun pli ol 1 miliono da enloghantoj).
Tiu trilingva regiono, kie lingvaj kaj
naciaj limoj ne kongruas, travivis
longan komunan historion.
Kontakt-punkto inter tri gravaj kulturaj
fluoj, la Euregiono Mozo-Rejno celas
Europan Unuighon.

HISTORIO
Jam de antau la dua mondmilito,
esperantistoj el la tri najbaraj landoj
kutimis renkontighi. Ili ofte biciklis kaj
tranoktadis unu che la alia.
El tio naskighis la tiel nomataj
Trilandaj Renkontighoj, kiuj ankorau
nun chiujare (printempe kaj autune)
okazas en tiu regiono. Chiu el la
regionaj esperanto-grupoj (Akena,
Marnolanda, Verviersa,...) siavice
organizis la Trilandajn Renkontighojn.
Plurfoje, grupeto da volontuloj
klopodis starigi ian konstantan
organizan komitaton, kun pli-malpli
mallonga sukceso.
Tiel, iom post iom, naskighis la ideo
transiri de Trilanda Renkontigho al
trilanda asocio. Tiu-chi fondighis la
17-an de oktobro 1993, okaze de
historia Trilanda Renkontigho en
Kelmis (Belgio), renkontigho kies
temo estis la iama esperantista projekto
pri (esperantlingva) shtato en proksima
Neutrala Moresnet.
Unu jaron poste, okaze de alia Trilanda
Renkontigho, chi-foje en Comblain-auPont (Belgio), la dua ghenerala
Asembleo de la membroj aprobis la

definitivan statuton kaj la internan
funkciadon de la Asocio.

EL LA STATUTO
ART. 1. - La asocio Senlime celas
plifortigi la interpopolan
interkomprenighon helpe de la
internacia lingvo esperanto, precipe en
la Euregiono Mozo-Rejno. Ghia nuna
sidejo estas: Tienbundersweg 38, NL6321 CR WIJLRE.
ART. 2. - 1. Membro estas chiu
esperantisto loghanta en la Europa
Unio, kiu interesighas pri la Euregiono
Mozo-Rejno kaj kiu apogas la asocion
[...].
ART. 7. - La administra komitato
konsistas el membroj, laueble
reprezentantaj chiujn grupojn, kaj
esperantistoj pretaj aktive kunlabori
kun la asocio (ekzemple organizante
Trilandan Renkontighon) en ghia
regiono.

ORGANIZO
La Asocio estas estrata de la Ghenerala
Asembleo, kunvenanta chiujare okaze
de Trilanda Renkontigho, sed la
chiutaga vivo de la asocio estas
prizorgata de komitato (kunvenanta
chiun duan monaton), kiu konsistas el:
- tri sekretarioj (unu por chiu lingvo),
inter kiuj unu ghenerala sekretario;
- tri kasistoj (unu por chiu lando), inter
kiuj unu centra kasisto;
- aliaj konstantaj kunlaborantoj (pri
taskoj kune difinitaj).
Unu el la chefaj taskoj de la komitato
estas la organizado de la Trilandaj
Renkontighoj. La komitato sendas
personan invitilon kaj informojn pri
renkontighoj kaj pri aliaj asociaj aferoj
al chiu kotizanta membro (tiu-chi
krome ghuas rabaton okaze de chiu
Trilanda Renkontigho).

KOTIZO
Membrigho validos nur post pago de la
kotizo: informojn pri tio vi legu en tiucxi informilo au sur niaj ret-paghoj...
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PROTOKOLO PRI LA LASTA GXENERALA ASEMBLEO DE

Senlime

okazinta la 27an de junio 1998 en Dinant (B) prezide de Trude SINNO.

protokolo pri la
anta a
è enerala
Asembleo en Lieù o estas
1) La

unuanime aprobita.

raporto pri la
agado de la komitato estas

2) Skribita

verkita kaj disdonita de T. SINNO:

Tl.R. Lieù o

Malgraò la samtempa okazo de
Markola Renkontiù o en Oostendo,
la Tl.R. estis sufiç e bone vizitita kaj
entute la ç eestantoj +ajnas esti
kontentaj. Ni ricevis peton de
handikapitulo, ke ni laò eble provu
trovi lokojn kie eblas partopreno de
rulseù uzantoj kaj ne-mar+antoj.
Enketilon kiun ni disdonis en Lieù o
redonis trionon da partoprenintoj;
konkludoj, eventualaj +anù oj
ankoraò ne estis pridiskutitaj.
Pri la renkontiù o aperis raportoj en
kelkaj lokaj belgaj, germanaj kaj
nederlandaj gazetoj kiel ankaò en
Esperantlingva gazetaro.

AMIKEJO

En novembro 1997 aperis
nederlandlingva artikolo pri Neò trala
Moresneto kaj Amikejo en
nederlanda jarlibro: Historische
Studies
Geuldal
far
M.
SCHRYMECKER.

KULMINA FESTO

La 13an de decembro ni invitis al
Select, la iama renkontejo de
Esperantistoj en Amikejo, la
limloù antojn, nome membrojn de
kluboj Marnolando, Akeno kaj
Verviers. Ni provis enkonduki en
tiun historian lokon novan
Esperantan vivon kun komuna
bankedo,
leù era
babilado,
muzika«oj. Nia celo tamen estas
aranù i tie regulajn Zamenhof-festojn
kun pli kultura programo.

KOMITATAJ KUNVENOJ

Ankaò la komitatkunvenoj okazas
nun regule en Select. Ni kunvenis la
2an de novembro 1997, la 8an de

februaro kaj la 17an de majo.
Kiel ç iam, unu el la ç efaj laborpunktoj estas la analizo de la lasta
Tl.R., la preparo de la nuna Tl.R.
kies ç eforganizanto estas S-ro
DELFORGE kaj pridiskuti lokon kaj
temon de la venontjara Tl.R. en
printempo 1999.
Nia plej grava koncerno tamen
estas haltigi la disfalon de niaj lokaj
grupoj kaj plibonigi kunlaboron inter
komitatanoj, grupoj kaj individuaj
esperantistoj. ì u valoras persisti je
kelklokaj malbone vizitataj grupvesperoj aò faski ilin en komunaj
grupvesperoj en Kelmis. Nuntempe
en la limregiono ni agas dutrake,
daò rigi la kokajn grupojn kaj oferti
de tempo al tempo prelegvesperojn
por ç iuj. Do ù is nun ni havis
prelegon pri Eò ro kaj alian pri la
Granda Placo en Bruselo. Kontentigan solvon ni ankoraò ne atingis.
Kelkaj el niaj membroj ankaò
partoprenis la finmar+on de Monda
Mar+o kontraò la infanlaboro kiu
finis en NL sur la Trilanda Punkto.
Ni konstatis ke kelkaj el niaj
membroj ne sufiç e frue ù iras siajn
kotizojn al » Senlime é. Ü i devus
atingi unu el la kasistojn plej malfrue
ù is la 15a de februaro. Samtempe
ni petas vin aldoni sur la
transpagiloj kaj aliù ilo ç iam bone
legeble viajn nomon, loù lokon kaj
celon de la ù irado.

KLUBA AGADO

Gastoj al niaj aranù oj estas ç iam
bonvenaj, sed bonvolu antaò via
vizito nepre kontakti la grupojn aò
personojn indikitajn.

ESTONTAJ ARANè OJ

14an - 21an de oktobro: +ipveturado
de
Arnhem
al
Antverpeno - Midelburg - Gouda Arnhem. Informoj ç e P. PARREN.
25an de oktobro: Trilanda Renkontiù o en NL-Kerkrade.
27an de novembro, je la 20-a h.:
prelego de S-ro DEMARCHE:
» Kiel belas nia regiono é, en

Select, B-Kelmis.
12an de decembro: Trilanda
Zamenhoffesto en Kelmis.
21an de marto 1999: Tl.R. en DStolberg.

Financa raporto
buù eto estas prezentitaj
3)

kaj

de la
centra kasisto (Klaus HOGEN).

KONTO 1997
Elspezoj
Administraj kostoj
Vojaù -kostoj
Informilo
Gajno
SUMO

Ek roj

Enspezoj
Ek roj
Tl.R. Akeno (profito)
Tl.R. Liegxo (profito)
Membro-kotizoj
Donacoj (vojagx-kostoj,...)
SUMO

240
91
22
561
914
292
121
333
168
914

BUè ETO 1998
Elspezoj
Administraj kostoj
Vojaù -kostoj
Informilo
Gajno
SUMO

Ek roj

Enspezoj
Ek roj
Tl.R. Akeno (profito)
Tl.R. Liegxo (profito)
Membro-kotizoj
Donacoj (vojagx-kostoj,...)
SUMO

140
100
30
374
644
100
100
344
168
644

Renovigo de la
komitato:
4)

- S-ro Uwe Joachim MORITZ ne
rekandidatiù as
- S-ro Klaus GU NKEL estas elektita
sed, pro personaj kialoj, funkcios
nur ek de februaro 1999.
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Projekto de J.-M. Jacques:
realigi (por francparolantoj ?) retan
lernejon. Antaua pasxo estas la jam nun
realig-itaj ret-pagxoj pri la liceo
Plombimonta...

USONO

Orlando kaj gxia
virtuala lernejo
Les diplomoj de la Florida High School
estas agnoskitaj de la Florida Sxtato.
Tamen, instruistoj kaj lernantoj nur
komunikas inter si per Internet.

E

n la Florida High School,
ne estas lernantoj en la
klasoj ; ecx ne ekzistas
klasoj. Temas pri virtuala gimnazio
cxe Internet. La ekrano de la
komputilo prenas la kokon de la
nigra tabulo. Hejmtaskoj kaj
korektoj intersxangxigxas per
elektronika mesagxaro.
La FHS estas la unua tiutipa
establejo apartenanta al la publika
instruado (kaj do senkosta) kiu
disdonas la programojn kaj
diplomojn aprobitajn de Usona
Sxtato. Depost la 1a de januaro, gxi
proponas al kelkaj du centoj da
aligxintoj kvin fundamentajn
lernobjektojn. Gxi ilin preparas
ankau por la SAT (scholastic
aptitude tests) pri angla kaj
aritmetiko, la oficialaj kontinuaj
kontrol-taskoj pri konoj. Deklarita

celo : oferti en la jaro 2000 tutan
kursaron ebligantan al la lernantoj
obteni sian graduation (diplomo pri
fino de duagrada lernado) dankçal
la nuraj kursoj de la TTT-ejo.
Julie Young, la lernejestrino de la
FHS, tuj malmiskomprenigas : sxia
gimnazio neniel similas al
perkoresponda lernejo : ”La
lernanto tute ne estas sola en sia
angulo ; gxi partoprenas veran
informadikan komunumon. Cxiu
disponas pri ”sia„ instruisto, kun
kiu gxi persone ekrilatas cxiam
kiam gxi deziras.„ .
De kie venas la lernantoj? Multaj
estas tre forte motivigitaj junuloj
kiuj, krom la kursoj en sia origina
gimnazio, sercxas aliri tra la plej
bonaj vojoj al la supera instruado.
La defora instruado ankau estas la
ideala solvo por izolitaj junuloj

(kampara logxloko, foiraj familioj,
malsanuloj, junaj deliktuloj).
Paradokse, sur la tereno de
personigita kontakto alportas la
lernejo tra Internet, malgrau la
distanco, nekompareblan pluson.
Leila Parrish, instruistino pri
gramatiko, parolas pri instruado
”lau mezuro„ : ”La lernantoj
konfidas al ni per elektronika
leteraro siajn malfacilajxojn, sen la
inhibicio de la fingro levenda antau
la klaskamaradoj.„
La
metodo
supozas
memdisciplinon. Cxar, je la 14-18
jaragxo, ne estas evidente esti,
fronte al la ekrano, samtempe
ludanto kaj arbitracianto de sia
propra destino.
Pionirino de la institucio, Leila
Parrish kun gxojego ekkonis la
rezultojn de la unuaj nivel-testoj
efektivigitaj fine de februaro far la
inspektoroj de la Florida sxtato :
”Niaj lernantoj estas inter la plej
bonaj.„ Per kio persvadi tiun
Sxtaton renovigi sian jaran
subvencion
(1,3 milionoj da
dolaroj) kaj la privataj n
subtenantojn daurigi sian helpon.
Cxe IBM, oni konsideras ke la
eksperimento de la gimnazio en
O r l a n d o h a va s ”s t r a t e gi a n
intereson„ .
LE VIF/LçEXPRESS 8/5/98

Plej multaj el vi certe ecx ne
rimarkis, ke ene de nia TTT-ejo pri
Esperanto, Senlime kaj la
esperantista grupo en Vervies,
kasxigxas aliaj pagxoj dedicxitaj al
la liceo en Plombimonto, lernejo
kies lasta estro mi restos, cxar gxin
oni mortigis sur la altaro de
sxparoj.
Kiam mi forlasis la belan verdan
situon de tiu mortinta lernejo, mi ne
povis toleri tion kaj decidis rete
revivigi gxin, kreante virtualan
lernejon, kiel Monsinjoro Gaillot
kelkajn monatojn antaue faris pri
sia diocezo.
Ne

havante

tempon,

nek

instruistaron, mi ne povis krei
veran lernejon kiel la Florida FHS :
mi ecx ne sciis, ke gxi ekzistis, sed
mi songxis...
La TTT-ejo de la Plombimonta
liceo fakte enhavas ”ligilojn„ al
aliaj pedagogiaj TTT-ejoj, kaj tiel
povas esti uzita de instruistoj kaj
lernantoj. Kompreneble, la belga
sxtato nek agnoskas nek subtenas
iamaniere tiun iniciaton.
TTT-ejo havas sukceson nur se gxi
ofertas ian servon al la vizitantoj.
Cxu nia Senlime TTT-ejo, kiel la
aliaj esperanto-pagxoj, ofertas vere
interesan servon?
Cxu

ne

estus

interese

L.C.F. Plombieres

krei
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ETATS-UNIS

Orlando et son
ecole virtuelle
Les diplo mes de la Florida High School
sont reconnus par léEtat de Floride.
Pourtant, profs et el` ves
ne communiquent que par Internet.

A

la Florida High School, il
nçy a pas dçelôves dans
les classes ; il nçy a
mˆme pas de classes. Cçest un
collôge virtuel sur Internet. Lçecran
de lçordinateur tient lieu de tableau
n o i r . D e vo i r s e t c o r r i g es
sç echangent par messagerie
electronique.
L a F H S e s t l e p r e mi e r
etablissement du genre relevant de
lçenseignement public (et donc
gratuit) a dispenser les programmes
et des dipl°mes agrees par un Etat
americain. Depuis le 1er janvier,
elle propose a quelque deux cents
i n s c r i t s c i n q m a t i ôr e s
fondamentales. Elle les prepare
egalement aux SAT (scholastic
aptitude tests) dç anglais et
dçarithmetique, les tests officiels de
contr°le continu des connaissances.

Objectif declare : offrir en lçan
2000 un cursus complet permettant
a ux el ôves dç obte nir l e u r
graduation (dipl°me de fin
dçetudes secondaires) a partir des
seuls cours du site.
Julie Young, la directrice de la
F H S , l ôv e d ç e m b l ee t o u t
malentendu : son collôge nça rien a
vo i r a ve c u n e ec o l e p a r
correspondance : ”Lçelôve nçest pas
du tout seul dans son coin ; il
p a r t i c i p e a u n e ver i t a b l e
communaute informatique. Chacun
dispose de ”son„ professeur, avec
qui il entre en contact personnel
chaque fois quçil le souhaite.„ .
Dçou viennent les etudiants?
Beaucoup sont des jeunes fortement
motives qui, en plus des cours de
leur collôge dçorigine, cherchent a
acceder aux meilleures filiôres du

superieur. Le tele-enseignement est
aussi la solution ideale pour les
jeunes isoles (habitat rural, familles
foraines, malades, jeunes
delinquants).
Cçest, paradoxalement, sur le
terrain du contact personnalise que
lçecole via Internet apporte, en
depit de la distance, un plus
incomparable. Leila Parrish,
professeur de grammaire, parle
dçenseignement ”sur mesure„ :
”Les elôves nous confient par
courrier el e ct r onique l e u r s
difficultes, sans lçinhibition du
doigt quçil faut lever devant les
camarades de classe.„
La methode suppose une
autodiscipline. Car, a 14-18 ans, il
nçest pas evident dçˆtre, en tˆte a
tˆte avec un ecran, a la fois le
joueur et lçarbitre de son propre
destin.
Pionniôre de lçinstitution, Leila
Parrish a pris connaissance avec
jubilation des premiers tests de
niveau effectues a la fin de fevrier
par les inspecteurs de lçEtat de
Floride : ”Nos elôves font partie des
meilleurs.„ De quoi persuader cet
Etat de renouveler sa subvention
annuelle (1,3 millions de dollars) et
les sponsors prives de poursuivre
leur aide. Chez IBM, on considôre
LE VIF/LçEXPRESS 8/5/98

La plupart dçentre vous nçont sans
doute mˆme pas remarque que, parmi
les pages de notre site internet sur
lçesperanto, Senlime et le Groupe
esperantiste de Verviers, se cachent
dçautres pages consacrees au lycee de
Plombiôres, ecole dont je resterai le
dernier directeur, car elle a ete sacrifiee
sur lçautel des economies.
Quand jçai quitte le site verdoyant de
cette ecole morte, je nçai pas pu le
tolerer et jçai decide de la faire revivre
en creant une ecole virtuelle, comme
Monseigneur Gaillot lç avait fait
quelques mois plus t°t pour son
diocôse.
Nç ayant ni te mp s , ni eq uip e
pedagogique, je ne pouvais pas creer
une veritable ecole comme la FHS

dçOrlando : je ne savais mˆme pas
quçelle existait, mais je rˆvais...
Le site du lycee de Plombiôres contient
en fait des ”liens„ vers dçautres sites
pedagogiques, et peut ainsi ˆtre utilise
par des enseignants et des etudiants.
Evidemment, lçetat belge ne reconnaıt
ni ne soutient dç une maniôre
quelconque cette initiative.
Un site internet nça du succôs que sçil
offre un service a ses visiteurs... Le site
de Senlime, comme les autres pages
sur lçesperanto, offre-t-il un veritable
service?
Ne serait-il pas interessant de creer une
ecole internationale sur Internet, qui
utiliserait lçesperanto? Pensons...
J.-M. Jacques

Verviersa
Esperanto-Grupo
Cotisations
Les belges habitant lçEuregion
peuvent virer les cotisations
suivantes au compte nü
de:

000-0245571-64
Esperanto grupo
Rue Donckier 22
4800 VERVIERS

APE 1997-98
UEA 1998
SENLIME 98
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ì iu partoprenonto nepre kompletigu apartan aliù ilon (aò fotokopion) kaj resendu ù in antaò la 25a de septembro 1998

al Peter PARREN, Heimansstraat 18, NL-6285 AM EPEN.

Forstreku kaj/aò korektu la nevalidajn menciojn kaj signu per kruceto la elektitajn alternativojn.

Senlime : Membro-identigilo
Naskiù dato :

££

jaro

mon.

££

Afabl A-Nomo F-Nomo
Strato

££

tago

tel. n-ro : Tel#nro
nova

££££££££££££

faks. n-ro : Faks#nro
nova

L#o - Kodo

££££££££££££

Urbo

• legis, komprenis kaj aprobas la partoprenkondiç ojn
• aliù as al la Trilanda Renkontiù o de la 25a de oktobro 1998 en Kerkrade (NL)
• hodia antaò pagas la (devigan kaj nerepageblan) aliù -kotizon :

£ 800 BEF

£

640 BEF pro rabato

£ 45 NLG

£

36 NLG pro rabato

£ 40 DEM

£

32 DEM pro rabato

al la konto 000-0245571-64 de Esperanto-Grupo, rue Donckier 22, 4800 VERVIERS
al la konto 5789437 de Marnoland-Grupo (S-ro N. Hoen), 6181 BG ELSLOO
al la konto de Senlime, Aachen: 6623201 Sparkasse Aachen (BLZ 390 500 00).
Rabaton ù uas NUR membroj de Senlime, kotizintaj por 1998, kaj gejunuloj (<26 jaraj).

•
•
•
•

Multnombra familio bonvolu kontakti la organizanton pro kroma rabato.

estas vegetaran(in)o
estas komencant(in)o kaj deziras lingvan helpon
venos per mia propra aò tomobilo
deziras esti komitatan(in)o de Senlime
Dato:

££

jaro

mon.

££

££

tago

£
£
£
£

JES
JES
JES
JES

£
£
£
£

NE
NE
NE
NE

Subskribo:

Bonvolu noti, ke nur la membroj de Senlime ricevos personan invitilon kaj informojn pri la Trilandaj Renkontiù oj kaj pri aliaj asociaj aferoj.
Krome, ili ù uas rabaton okaze de ç iu Trilanda Renkontiù o.
Por (unuafoje) membriù i, necesas pagi la aliù kotizon por la kuranta jaro (10 Eò roj) kaj poste uzi apartan aniù ilon (kiun ni sendos al vi).

Nçoubliez pas notre site Internet (mˆme si
vous nçˆtes pas branche, vous pouvez le
visiter dans un cybercafe, un centre
culturel, chez un copain,...).
Merci de votre visite !
http://www.galaxycorp.com/JMJacques
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Somero

1998
(3)
julio
a gusto
septembro

Oficiala informilo de la komitatanoj al la membraro de

Esperanto-Asocio en la Ek regiono Mozo-Rejno
kaj

Verviersa Esperanto - Grupo

Informations en franc ais /
Informoj en la franca:
( xx-32-87-330292
: JMJacques@galaxycorp.com
J.-M. Jacques, Pl. Verte 23 bte 3,
B-4800 VERVIERS
Informatie in het Nederlands /
Informoj en la nederlanda:
( xx-31-4330-62015
: sinno@ibac.rwth-aachen.de
T. Sinno, In 't Oord 45,
NL-6291 VN VAALS
Informationen auf deutsch /
Informoj en la germana:
( xx-49-2406-7809
: Hogen@t-online.de
K. Hogen, Schû tz-v-Rode-Str.
34 D-52134
HERZOGENRATH
Kotizo kaj abono al ” Senlimeù

Nederlando
20 NLG
Konto n-ro: 5789437
de Marnoland-grupo (hr. n.g.m.
Hoen), NL-6181 BG ELSLOO
Germanio
18 DEM
Konto n-ro: 6623201
bankkodo 390 500 00 de Senlime
(Monika Hogen), Im Pesch 20,
D-52134
HERZOGENRATH
Nur niaj (regule) kotizintaj
membroj ù uas rabaton okaze
de Trilanda Renkont-iù o kaj
abonon al tiu-ç i informilo.

PERIODIQUE

Senlime, Esperanto-Asocio en Eò regiono Mozo-Rejno,
bedau rinde devas konfirmi, ke la
Trilanda Renkontiù o en Kerkrade (NL)
dimanç on, la 25an de oktobro 1998
NE okazos (pro organizaj malfacila«oj, interalie pri la
prezoj). La sekvonta renkontiù o okazos printempe en
Germanio (informojn en la sekvonta informilo de
”Senlime⬫). Ni ree petas pardonon pro tiu nevola fu+a«o.

Enhavo
Pri la estonteco de

10 Euroj (au egalvaloro):
Belgio
370 BEF
Konto n-ro: 000-0245571-64 de
Esperanto-Grupo, r. Donckier 22,
B-4800
VERVIERS

PERIODA^O

Senlime

p. 2

Nia agendo

p. 3

Montpelier-aj ekskursoj

p. 4

Kiom belas nia regiono

p. 5

Responsa eldoninto : Jean-Marie Jacques
Pl. Verte 23 bte 4
B - 4800
VERVIERS
Belgio.
La membro-kotizo koncernas la civilan jaron : ekde
nun ni ricevas la pagojn por 1999. La paganto klare
indiku la celon de la pago, ekzemple:
membro-kotizo Senlime 1999 por S-ro XXXXXXX.
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PRI LA ESTONTECO DE

Senlime

Notre association Senlime
repose essentiellement sur
quatre piliers:
• ce bulletin dçinformation
• les rencontres des trois
pays
• les reunions a La
Calamine
• lçamitie entre les
membres.
Il faudrait absolument
• mettre sur pied a
lçavance un programme
de reunions a dates fixes
pour La Calamine
• soutenir ce bulletin (a
lçaide !).

Ni ne devas malkasxi al ni, ke nur
kvar praktikaj realigoj fortikigas
la asocion Senlime : tiu-cxi
inform-bulteno, la komunaj
kunvenoj en Kelmis, la Trilandaj
Renkont-igxoj kaj la amikeco
inter la membroj kaj komitatanoj.
Mi ne tro timas koncerne la
trilandajn renkontigxojn, malgrau
la mankanta ”numero„ cxi-autuna.
Estus ja diable terure se ni ne
sukcesus starigi etan renkontigxon
dufoje en la jaro, en nia
Euregiono.
Sed cxu suficxus du renkontigxoj
por subteni la sxanceligxeman
intereson de ”esperantantoj„ (ni ne
parolu pri la duonfanatikaj
esperantistoj, kiuj fakte konsistigas ve malaperantan specion)?
Ni nepre devas pluorganizi ion
kroman. Cxar jam malaperis la
prelegoj en Verviers (Eupen,
Baelen, Welkenraedt,
Soumagne, ...), ni felicxe (re)
trovis Kelmis-on. Plej urgxas, ke
gxi regule funkciu. Tiucele,
antaua pretigado de komuna
programo certe estas nun nepre
realigenda etapo.
Pri la informilo, mi zorgadas. Sed
gxi ne povos pludauri se la aliaj
kolonoj de nia asocio malaperas
au tute malfunkcias.

Komitatanoj ne forgesu :
venontan komitat-kunsidon
la 25an de oktobro.
Venu kun ideoj : kiel
vivteni nian aferon?

Kvankam mi estas supersxutata da
laboro (profesie, mi estras
Verviersan lernejon por 160
mensaj handikapituloj, imagu...),
mi volonte daurigos la aperon de
tiu-cxi informilo, kondicxe ke mi
ricevu helpon.
Mi kompreneble, kiel mi jam
skribis, unue devas koni la liston

de la membroj kaj la oficialajn
informojn. Tio dependas nur de la
komitatanoj de Senlime.
Due, mi bezonus okazan helpon
de ”amatoraj„ gazetistoj, kapablaj
foje-foje verki artikoleton
(maksimume unu etan pagxon) pri
iu temo, kiu iele rilatus al la
esperantista agado en Euregiono
Mozo-Rejno.
Tiuj artikoloj (kiel nuntempe
decas ecx por amatoro) nepre estu
tajpitaj per moderna tekstoprilaborilo (tajpu mem au trovu
amikon, kiu...). Tiun-cxi informilon mi eldonas per MS-Publisher
97, kiu kapablas legi kaj pri-labori
tekstojn, verkitajn lau internaciaj
normoj (atentu pri supersignoj, k.t.
p.!) per jenaj programoj :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publisher
Teksto sola (DOS)
Rich Text Format
Word 2.x por Windows
Word 6.0/95 por Windows /
Macintosh
Works 3.0 por Windows
Works 4.0 por Windows
WordPerfect 5.x
WordPerfect 6.x
Windows Write.

Viaj kunlaborajxoj povas esti
senditaj al mi sur disketo au per la
reto. Mi kompreneble ankau
eventuale povas reuzi nigreblanke viajn bildojn en konatajn
formatojn (.gif, .jpg).
Nenial sendu al mi fotokopiendan
au tajpendan artikolon, nek
tekston sen rilato kun Senlime
(ekzistas aliaj pli dikaj revuoj) !
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Celante plifortigi la interpopolan
interkompreniù on, helpe de la
internacia lignvo esperanto,
precipe en la Euregiono MozoRejno, Senlime publikigas, por
siaj kotizintaj membroj, agendon
pri la esperanto-aranù oj en la
Euregiono. Ü i povas enhavi la
programerojn de la lokaj grupoj.

Rappel / rememorigo:
Paù oj / Pages E.G.V.-Senlime
ç e / sur Internet:

1998/99 (1)
Merkredon, la 14an de oktobro
1998 - 20h00 - Arnhem (NL):
esperantistoj kaj ne-esperantistoj
ensxipigxos al 8-taga krozado
(Arnhem - Gorinchem Antverpeno - Middelburg Willemstad - Gouda - Wijk bij
Duurstede - Arnhem).
Elsxipigxo en Arnhem cxirkau la
13h00 la 21an de oktobro 1998.
Specialaj (ne-devigaj) arangxoj por
esperantistoj.
Inf. Peter PARREN:
( xx 31 43 4 55 14 36.
N-B: S-ro PARREN sercxas
esperantistojn, ne nur por
partopreni la sxipadon, sed ankau
por gvidi kaj/au amuzigi la
partoprenantojn en la vizitotaj
urboj. Antauan dankon al cxiu
bonvolema helpanto.

Vendredon, la 23an de oktobro
1998 - 20h00 - Kelmis (B):
komuna grupvespero de Senlime
(prelego de J.-M. JACQUES pri
Montpelieraj ekskursoj: prelego
pri la regiono cxirkauanta
Montpellier, kun belaj lumbildoj).
Ejo: salono 8 en SELECT.
Inf. J.-M. JACQUES:
( xx-32-87 / 33.02.92.

Bhutano, kiel iam antaue anoncite.

Sabaton, la 12an de decembro
1998 - 18h00 - granda salono en
Select, Kelmis (B):
dua Trilanda Zamenhof-festo de
Senlime.
Inf. Trude SINNO:
tel.( xx 31 4330/62015.

* Januaro - februaro 1999:
vintra pauzo (pro la vintraj veterkondicxoj, ni ne kunvenos en
Kelmis).

Dimancxon, la 21an de marto
1999 - 9h00 - Stolberg (D):
Trilanda Renkontigxo.
Inf. Klaus HOGEN:
( xx 49 2406 7809.

31 julio - 7 augusto: 84-a
UNIVERSALA KONGRESO DE
ESPERANTO en BERLINo
Inf. Marcel DELFORGE:
( xx-32-71 / 43.14.13.

!

http://www.ping.be/ jmjsenlime/

Inf.: J.-M. JACQUES
( xx 32 87/33.02.92
: jmjsenlime@ping.be

Vendredon, la 27an de novembro
1998 - 20h00 - Kelmis (B):
komuna grupvespero de Senlime
(prelego de S-ro Raymond
DEMARCHE pri ” Kiel belas nia
regionoù : prelego pri la regiono
cxirkauanta Verviers-on, kun belaj
nekutimaj lumbildoj).
Ejo: salono 8 en SELECT.
Inf. Raymond DEMARCHE:
( xx-32-87 / 22.68.18.
N-B: la temo do ne estos la landeto

Pro eblaj programsxangxoj,
prefere telefonu cxe la menciita
persono antau ol partopreni
aktivax on.
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Prelego en Kelmis, la 23an de oktobro (20a h.) :

”Montpelieraj ekskursoj
Jean-Marie Jacques

Esperanto on line
En ao t dernier, quelque
3000 esperantistes venant
de 70 pays ont participe au
congrôs de lçUniversala
Esperanto Asocio qui se
tenait a Montpellier. Pour
tout savoir sur ce
rassemblement et sur
lçactivite des adeptes de la
langue internationale du
docteur
Zamenhof,
branchez-vous sur
http://www.esperanto.net
ou
http://www.esperanto-usa.
org.

Jean-Marie Jacques restadis dum
pluraj semajnoj en la regiono de
Langvedoko-Rusiljono, kaj fine
partopreni s l a Uni ver salan
Kongreson en Montpeliero.
Post kelkaj lumbildoj pri la
kongresejo, ek al unua ekskurso
duontaga, en Aubais, vilagxo 35
km nord-oriente de Montpeliero,
kie okazis la cxiujara festo de
mondcivitanoj.
Tiam J.-M. Jacques invitos vin
akompani lin ”De Cevenoj gxis
Mediteraneo tra Langvedoko„ .
La deirpunkto estos la monto
Aigoual au Aiqualis (pluvema), de
kie cxe bona vetero videblas la
Pireneaj, Cevenaj kaj Kantalaj
montoj, la Ventuo kaj la Alpoj
(gxis la Blanka Monto kaj la
Maladetta), la Langvedoka
ebenajxo, la Mediteraneo...
Tra la turisma urbeto Meyrueis, vi
aliros la pentrindan Cevenan
”Kornicxo„ n, vojon konstruitan,
laulonge de montara kresto, de la
regxo Ludoviko la 14a, komence
de la 18a jarcento, por ebligi
armean lukton kontrau protestantoj.

Le 23 octobre a 20 heures,
au ” Selectù a La Calamine,
J.-M. Jacques donnera une
conference en esperanto sur
le thôme :

” Excursions de
Montpellierù
Avec le collaboration du
Ministôre de la
Communaute franc aise.

Fine de tiu kornicxo, en St. JohanoGarda, vi admiros la belegajn
multkolorajn marfisxojn vivantajn
en la akvarioj de la Atlantida
Parko. Pri la sorto de la persekutitaj
protest-antoj rakontas ”muzeo de la
dezerto„ , kiun vi vizitos.
Per la TCV (trajno vapora de la
Cevenoj), vi atingos Prafrance kaj
gxian surprizan bambu-ejon. Pro
speciala mikroklimato, tiu 40hektara parko ricxas je diversaj
e kzo t i kaj ar boj ( s e k v o j oj ,
tuliparboj, ginkoj, palmoj).

Survoje al Nimes, la prelegonto
montros al vi etan provencan
vilagxon kiun li aparte sxatis :
Castiljono Garda, de kie videblas la
fama ponto de lçGard.
Tiun preskau tro famkonatan
romian postrestajxon ni evitos kaj
preferos vi ziti unu el la
multnombraj sed malbone konataj
romiaj ejoj : Ambrussum, iama
urbo kie oni ankorau nun povas
lauiri perfekte konservitan romian
vojon.
Tiam nia rondo kondukos nin al la
urbo Montpeliero, kun kiu eblas
konatigxi per trajneto surstrata. Ni
preterpasos kelkajn vidindajxojn de
la malnova parto de la urbo kaj de
la moderna Antigona kvartalo,
fama pro sia novklasikisma stilo.
Poste ni nepre ekiru al la
Montpelier-a strando en Palavas-laondoj, kie estis planita rokkoncerto de esperanto-kantanta
grupo, por gejunuloj de 10 gxis 100
jaroj.
Fine, daurigante nian vojon lau la
marbordo, ni atingos Seton por
admiri la belegajn panoramojn de
la monto St. Kler al la urbo kaj
haveno, la lago Thau, la Cevenoj,
ankau gxis Agde (kaj ... kiam
belveteras... al la Pireneoj
proksimaj).
Por ne iluziigi iujn ajn, mi klare
rememorigas ke, kvankam ni vidos
kelkajn lumbildojn el Montpeliero
kaj la kongresejo, la temo de tiucxi prelego ne estos la kongreso
mem, sed ja dumaj ekskursoj.
Per proksimume 150 lumbildoj ni
esperas iom revarmigi vin per lastaj
sudaj sunbriloj, antau la tiam
baldau ekkomencigxonta vintro...
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Prelego en Kelmis, la 27an de novembro (20a h.) :

”Kiom belas nia regiono
Raymond Demarche
La 17an de marto 1993, post la
dissplitigo de flanka vitro de lia
automobilo, oni sxtelis de
Raymond DEMARCHE
lumbildojn pri lia regiono, kiujn li
projekciis nur kvin fojojn !
Kiamaniere ilin poste uzis la
malkuragxa enviulo, kiu faris tiun
enrompon ?
Post tiu misaventuro, la turisma
raportisto pacience refotis, ecx
plibele, sian aron da perditaj bildoj.
La gespektontoj vagos cxirkau
Verviers : interalie inter Herve, la
abat-ejon en Val-Dieu, la placon en
Clermont, la monteton de la Tri
limsxtonoj, la florumatan irantaron
en Hergenrath, la kastelon en
Raeren.
La natursxatantoj estos
kontentegaj,... ecx miregitaj.
Raymond DEMARCHE projekcios
dum tiu kunsido centkelkon da
altkvalitaj kolorlumbildoj. Vi nepre
ne bedauros vian veturadon al
Kelmis. Ja estas certeco.

¶

Kial ne profiti el la prelego de
Raymond DEMARCHE por viziti
la regionon?
Post nokto en hotelo ”Amigo„ au
cxe (esperantista) amiko, kial ne
viziti la urbon ? La turisma domo
(strato Xhavee, apud la stacidomo)
eldonis esperantlingvan
brosxureton pri Verviers.
En gxi vi malkovros belan
promenadon tra la stratoj kaj
agrablaj cxirkauaj padoj. En la
centro, amaso da magazenoj kaj
restoracioj pasigos al vi agrablan
momenton.

” Quelle belle region
que la no treù .
Avec le collaboration du
Ministôre de la
Communaute franc aise.

Posttagmeze au dimancxe, la
cxirkaua regiono kun la lagoj (La
Gileppe, Eupen, Spa-Warfaz,
Robertville, Butgenbach), la Altaj
Marcxoj (Fagnes),... atendas vin.
Ne forgesu viajn botojn se vi
deziras iri al la Marcxoj (”Baraque
Michel„ ,...), sed ne timu : la loko
estas cxiam vizitebla.
Informojn vi ankau certe trovos en
Kelmis, dum kaj post la prelego de
Raymond DEMARCHE.
Kelmis ne estas vespere atingebla
per la autobusoj au trajnoj. Tamen,
krom la eblecoj de pasporta servo,
vi facile povus agrable logxigi vin
en Liegxo, Akeno,...
En Vervierso estas almenau du
suficxe bonaj hoteloj :
- Amigo (str. Herla 1, tel. xx.32/087/ 22.11.21) en la cxirkauurbo,
- Ho tel des Ardennes (pl. de la
Victoire 15, tel. xx.32/087/22.39.25) apud la stacidomo.
Bonan restadon en nia Euregiono !

Inter la Verviers-aj vidindajxoj
trovigxas la urbo-domo.

Le 27 novembre a 20
heures, au ” Selectù a La
Calamine, R. Demarche,
conferencier agree par le
Service des Affaires
Culturelles de la Province
de Liôge, donnera une
conference en esperanto sur
le thôme :

Verviersa
Esperanto-Grupo
Cotisations
Les belges habitant lçEuregion
peuvent virer les cotisations
suivantes au compte nü
de:

000-0245571-64
Esperanto grupo
Rue Donckier 22
4800 VERVIERS

APE 1998-99
UEA 1998
SENLIME 99
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Senlime : Membro-identigilo

Senlime en Montpeliero
alterigxi kaj en Montpeliero kaj en
Bruselo.

La fotajxo montras la aviadilon
speciale luprenitan de nia asocio
por transporti siajn multnombrajn
m e m b r o j n a l l a k o n gr e s o
Montpeliera, precize kiam gxi
forlasis la flughavenon de
Frejorgues kaj suprenflugis la
urbon.
Pro manko da pilotoj , l a
flugkompanio permesis al ni ankau
uzi nian propran piloton.

La fakto estas suficxe malofta por
esti substrekita.

Ni do sercxis volontulon, kaj finfine
estas denove Jean-Marie Jacques,
kiu kuragxe kaj ne flankigxante
stiris la aparaton. Felicxe li sukcesis

Fakte, ja temas pri la urbo
Montpellier kaj la piloto ja estas
via amiko Jean-Marie, sed la foto
felicxe estas ekrana kopio farita
per komputilo dankçal la fama
flugsimulilo de la firmao Microsoft
( ”M S -F l i gh t Si mu l a t o r f or
Windows 95„ ).

Nçoubliez pas notre site Internet (mˆme si
vous nçˆtes pas branche, vous pouvez le
visiter dans un cybercafe, un centre
culturel, chez un copain,...).
Merci de votre visite !
http://www.galaxycorp.com/JMJacques
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1998
(4)
oktobro
novembro
decembro

Oficiala informilo de la komitatanoj al la membraro de

Esperanto-Asocio en la Ek regiono Mozo-Rejno
kaj

Verviersa Esperanto - Grupo

Informations en franc ais /
Informoj en la franca:
( xx-32-87-330292
: JMJacques@galaxycorp.com
J.-M. Jacques, Pl. Verte 23 bte 3,
B-4800 VERVIERS
Informatie in het Nederlands /
Informoj en la nederlanda:
( xx-31-43-3062015
: sinno@ibac.rwth-aachen.de
T. Sinno, In 't Oord 45,
NL-6291 VN VAALS
Informationen auf deutsch /
Informoj en la germana:
( xx-49-2406-7809
: Hogen@t-online.de
K. Hogen, Schû tz-v-Rode-Str.
34 D-52134
HERZOGENRATH
Kotizo kaj abono al ” Senlimeù

Nederlando
20 NLG
Konto n-ro: 5789437
de Marnoland-grupo (hr. n.g.m.
Hoen), NL-6181 BG ELSLOO
Germanio
18 DEM
Konto n-ro: 6623201
bankkodo 390 500 00 de Senlime
(Monika Hogen), Im Pesch 20,
D-52134
HERZOGENRATH
Informilo eldonita de la
Verviersa Esperanto-Grupo
kun la subteno de la Belga
Ministerio de la Franclingva
Komunumo.

PERIODIQUE

Senlime, Esperanto-Asocio en Eò regiono Mozo-Rejno,
invitas vin al la
Trilanda Renkontiù o en Stolberg (D)
dimanç on, la 21an de marto 1999
Provizora programo : prelegoj de S-ino DRECKMEYER
kaj S-ro Yves PERAUT (SAT-ano), vizito de muzeo,
film-prezentado, ù enerala asembleo de Senlime,...
Pliaj informoj (prezoj, aliù o,...) en nia printempa

Enhavo
Pri la estonteco de

10 Euroj (au egalvaloro):
Belgio
370 BEF
Konto n-ro: 000-0245571-64 de
Esperanto-Grupo, r. Donckier 22,
B-4800
VERVIERS

PERIODA^O

Senlime

p. 2

Nia agendo

p. 3

Zamenhof-festo

p. 4

Nova«oj de la komitato

p. 5

Responsa eldoninto : Jean-Marie Jacques
Pl. Verte 23 bte 4
B - 4800
VERVIERS
Belgio.

La membro-kotizo koncernas la civilan jaron : ekde
nun ni ricevas la pagojn por 1999. La paganto klare
indiku la celon de la pago, ekzemple:
membro-kotizo Senlime 1999 por S-ro XXXXXXX.
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Dans notre precedent
numero, je faisais une
description, certes un peu
sombre mais realiste, de la
situation actuelle de notre
association.
Lçavenir de Senlime est
peut-ˆtre pourtant bien plus
prometteur que celui du
reste du mouvement
esperantiste.
Senlime ne serait-il pas le
premier des groupes
e s p er a n t i s t e s d ç u n e
nouvelle generation, dont
le
si ôge
serait
volontairement, non pas
une ville unilingue, mais
une region multilingue ?
Ces groupes seraient
federes (comme les etats au
niveau europeen) et
connectes par Internet,
formant enfin une veritable
association mondiale, sinon

PRI LA ESTONTECO DE

Senlime (2)
Mia antauxa artikolo pri la sama
temo ne vekis multajn reagojn. Jes
ja, kion aldoni ? Du personoj
tamen proponis sian helpon por
tiu-cxi informilo (kio ne estas nia
asocio), kaj mi dankas ilin.
Tamen la problemo restas
pripensenda. Senlime, laux mi,
devus esti unu el tiuj nov-tipaj
esperanto-grupoj, ne sidantaj en
unulingva urbo, sed intence
starigitaj en plurlingvaj regionoj.
Ni a a gad -r ond o est as la
Euxregiono Mozo-Rejno,
trilingva. Sed ni scias, ke ekzistas
aliaj Euregionoj, ankaux du- aux
plur-lingvaj. Mi sxatus se tie
kreigxus ankaux senlimaj asocioj
(Senlime2, Senlime3,...)
kunlaborantaj kun ni, ecx fondante
federacion da tiaj novtipaj
esperanto-grupoj.
Kompreneble, esperantistoj devus
forlasi sian hejmurbon, kaj veturi
kelkajn kilometrojn por
renkontigxi kun alilingvaj
esperantistoj (ne havas sencon, ke
Verviersaj esperantistoj, cxiuj
franclingvaj, interparolu per alia
lingvo...).
Kompreneble ankaux, tio metus
(metos ?) multajn organizajn
problemojn... sed niaepoke, kiam
regas auxtovojaj kaj retaj
komuni koj , cxu ili estas
nesolveblaj?

Komitatanoj ne forgesu :
venontan komitat-kunsidon
la 28an de februaro.
Pripensu la venonta(j)n
Trilanda(j)n Renkontigxo

La entreprenoj, antau kelkaj jaroj,
malfacile eklaboris pere de
komputiloj arigitaj en lokajn
retojn. Nun ili pli kaj pli ofte
internaciigxas kaj aliras la reton...
Cxu esperantistoj malfruu?

Tiu-cxi artikolo spegulas nur opinion de la
autoro, sed ne nepre
de la tuta komitato.

por propagandi pri esperanto kaj
informi la membrojn de Senlime
pri ties vivado kaj agado. Ni
disvolvu tiun estontecplenan ilon.
Mi proponas unue, ke cxiuj
membroj, kiuj disponas pri
retaliro, estu (ekde la jaro 2000)
senpage membroj de Senlime,
kondicxe, ke ili efektive
komuniku per tiu rimedo (tiu-cxi
informilo, ekzemple, ekzistus nur
kiel papera kopio de ret-pagxoj
kaj ne estus sendota al ret-anoj).
Por plifaciligi la estradon de la
asocio, la komitatanoj estu rete
konektitaj. Tial ili ricevu helpon
(materian, financan,...) en 1999.
Sur la reto jam ekzistas ekzemplo
de tia organizado: la ejo nomita
”Jointplanning„ senpage ebligas al
grupoj havi komunan virtualan
agendon, memorigilon kaj
adreslibron, disponi pri loko kie
stoki diversajn dosierojn kaj
informojn alireblajn de cxiuj
membroj (nuntempe gxis ”5 Mb„ ).
Eblas tiel konversacii sur la reto,
intersxangxi mesagxojn kaj
tekstojn (adresarojn, kontojn,...),
ecx ekzemple vocxdoni pri
difinita propono. Mallonge dirite,
eblus fari komitatkunvenon sur la
reto, eble pli efike ol en reala
loko...
Tia sistemo igxus absolute necesa
se ni volus efektive kunlabori kun
aliaj grupoj similaj (do foraj) al
Senlime. Mi ankaux imagas, ke la
komitatanoj de UEA (kiel de aliaj
mondaj asocioj) tirus grandajn
avantagxojn de tia sistemo...
J.- M. Jacques

Sur la reto, ni jam posedas ejon
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Euregiona kalendaro
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Celante plifortigi la interpopolan
interkomprenigxon, helpe de la
internacia lignvo esperanto, precipe
en la Euxregiono Mozo-Rejno,
Senlime publikigas, por siaj
kotizintaj membroj, agendon pri la
esperanto-arangxoj en la
Euxregiono.
Gxi eventuale povas enhavi la
programerojn de la lokaj grupoj
aux aktivajxojn organizitajn aux
subtenitajn de komitatanoj. Gxi
neniel igxu kompleta kalendaro de
esperanto-arangxoj (aliaj
ekzistas !).

Rappel / rememorigo:
Pagxoj / Pages E.G.V.-Senlime
cxe / sur Internet:

http://www.ping.be/ jmjsenlime
Inf.: J.-M. JACQUES
( xx 32 87/33.02.92
: jmjsenlime@ping.be

1998/99 (2)
Vendredon, la 13an kaj sabaton, la
14an de novembro 1998 - 9h00
gxis 17h00 - Charleroi (B):
Esperanto-Budo okaze de la
L i n g v a
F o i r o .
Ejo: Boato sur Sambro.
Sekretariejo: Kinejo PARADIZO,
Place Buisset, Charleroi (apud
stacidomo Charleroi Sud-a).
Inf. Marcel DELFORGE:
( xx-32-71/43.14.13
: apesp@infonie.be.
Vendredon, la 27an de novembro
1998 - 20h00 - Kelmis (B) prelego de
Raymond
DEMARCHE: "Kiom belas nia
r e gi ono" ( kun lumbildoj ) .
Ejo: Park-Kafejo, rue des
Carabiniers 2, Kelmis.
Inf. cxe Jean-Marie JACQUES
( xx 32-87/33.02.92
: jmjsenlime@ping.be
N-B: tiu prelego estas sekvota de
dua parto (dato jam ne fiksita...).
Sabaton, la 12an de decembro
1998 - 18h00 - Kelmis (B): dua
Trilanda Zamenhof-festo de
Senlime.
Ejo: Park-Kafejo, rue des
Carabiniers 2, Kelmis.
Inf. kaj deviga antaux-rezervado
(prezo: 600 BEF sen trinkajxoj)
cxe Trude SINNO
( xx 31 43/3062015
: sinno@ibac.rwth-aachen.de.
Vendredon, la 19an de februaro
1999 - 20h00 - Kelmis (B):
komuna grupvespero de Senlime
(ricxigu vian vorttrezoron per
lingvaj ekzercoj helpe de S-ro
Mathieu SCHRYMECKER).
Ejo: SELECT Lutticherstr. 264 au
Park-kafejo.
Inf. Trude SINNO:
( xx 31 43/3062015

: sinno@ibac.rwth-aachen.de.
* Dimancxon, la 28an de februaro
1999 - 14h00 - Kelmis (B):
komitat-kunveno de Senlime (nur
por komitatanoj kaj invititoj).
Inf. Trude SINNO:
( xx 31 4330/62015
: sinno@ibac.rwth-aachen.de.
Dimancxon, la 21an de marto
1999 - 10h00 - Stolberg (D):
trilanda renkontigxo de Senlime
(prelegoj
de
S-ino
DRECKMEYER kaj S-ro Yves
PERAUT, vizito de muzeo, filmprezentado, gxenerala asembleo de
Senlime, ...).
Antauxvidebla prezo: 50 DEM (45
DEM por membroj).
Inf. kaj deviga aligxilo cxe Klaus
HOGEN:
( xx 49 2406 7809
: Hogen@t-online.de.
Sabaton, la 27an de junio 1999 10h00 - Huizingen (B): APEpikniko.
Inf. Marcel DELFORGE
( xx-32-71 / 43.14.13.
: apesp@infonie.be.
* Julio - auxgusto 1999: somera
pauxzo (pro la feria periodo, ni ne
kunvenos en Kelmis).
31 julio - 7 auxgusto:
84-a UNIVERSALA KONGRESO
DE ESPERANTO en BERLINo.
Inf. Marcel DELFORGE
( xx-32-71 / 43.14.13.
e-mail: apesp@infonie.be.

!
Pro eblaj programsxangxoj,
prefere telefonu cxe la menciita
persono antau ol partopreni
aktivax on.
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Komuna kunveno en Park Cafe, Schuetzenstr. 2,
Kelmis, la 12an de decembro je la 18a horo :

”Zamenhof-festo

Senlime
invitas vin al la

dua Zamenhoffesto
en
Kelmis / La Calamine
la 12-an de decembro 1998.

Pro transform-laboroj, nia bela
pasinjara solono en ”Select„ ne
disponeblos en novembro kaj
decembro. Mathieu Schrymecker
sercxis alian lokojn kaj ricevis
favoran oferton de Parc-Cafe, kaj
por la komuna grupvespero la 27an de novembro, kaj por la
Zamenhoffesto la 12-an de
decembro.
Por la prelego ni ricevos
saloneton en la unua etagxo,
kondicxe ke ni konsumu po 2
trinkajxojn.

Akcepto ek de la 18-a horo. Por nia festa arangxo eblos ricevi

t r e e ge b e l a n r e s t o r a c i a n
cxambron (aux kamencxambro
aux plantejo kun ekzotaj
plantegoj), kondicxe ke ni cxiuj
elektu ununuran komunan
mangxajxon (kun vegetara
alternativo).

MENUO

Le 12 decembre a 20
heures, au ” Parc-cafeù a
La Calamine, les
esperantistes des trois pays
voisins se retrouveront
pour se rememorer la
naissance de lçauteur de
leur langue, lors de la
traditionnelle

” Zamenhof-festoù

Kressupo
¶
Fileo de meleagro en drakunkola sauxco
Sezonaj legomoj
Terpomoj (laux elekto)
¶
(vegetara legomtorto alternative)
¶
Glaciajxo aux bakitaj vanilkuketoj
elekteblaj.
Ni atendas vian konfirmon kun
magxajxelekto gxis la 30-a de
novembro cxe

Tel xx31-43-3062015.
La tuto estas servota luksstile kun
sxtoftablotukoj, flor-dekoracio
ktp., en vere bela kadro. La
prezoj en cxi tiu restoracio
gxenerale estas altaj, sed la estro
akceptus por la supra arangxo
nurajn Bfr. 600 (DM 30.- Hfl
33.-). Trinkajxoj aldonigxus.
Ni provizore mendis por 20
personoj kun ebleco de altigxo al
30-35 personoj.
La salono, pro la festa atmosfero
kaj la largxeco, ne tauxgas por
granda aldona programo. Cxifoje
kiel pasintjare, la komitato
opinias ke la bona mangxajxo
estu la cxefa ero.
Aldoneblus ekzemple mallongan
festparoladon, deklamon de
poemoj, legadon de rakonto aux
alia teksto, anekdotojn, sxercojn,
kantadon, kaj lauxeble lotumadon
(por tio ni kolektu donacetojn).
Invititaj estas ankau, krom niaj
cxelimaj (Marnolandaj, Akenaj
kaj Verviersaj) membroj kaj
gepartneroj, aliaj (novaj kaj
malnovaj) interesuloj pli foraj...
Konkretajxojn ni povus
pridiskukti dum la komuna
grupvespero, la 27-an de
novembro. Bonvolu pripensi la
supran planon kaj aldoni viajn
ideojn, sugestojn, konfirmon.

Senlime (T. Sinno)

Por la komitato,
T. Sinno

In᠀t Oord 45
NL-6291 VN Vaals
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PROTOKOLO
PRI LA LASTA KOMITAT-KUNSIDO OKAZINTA
LA 25an de oktobro 1998 en Kelmis
Cxeestis:
S-roj Wolfgang BIENEN, Marcel
DELFORGE, Claus HOGEN,
Jean-Marie JACQUES, Heinrich
LENTZEN, S-inoj Trude SINNO
kaj Anne-Liese SOUREN.
Invitito:
S-ro Mathieu SCHRYMECKER.
Senkulpigxis:
S-ro Klaus GUENKEL.
Prezidis:
S-ro Marcel DELFORGE.
1. Protokolo pri la antauxa
kunveno estas unuanime aprobita.
2. Trilanda Renkontigxo
Dinant (fina analizo)

en

Kvindeko da personoj aligxis
(plejparte por la du tagoj). La
antauxvidita programo definitivigxis. Akcepto oficiala en la urbodomo ne estis organizebla
dimancxe, tamen vizito de la urbodomo jes ja okazis, dank'al
sindonemo de S-ro DELFORGE
kaj lia familio, kiujn ni ege dankas.
Finance, la rezulto estas profito da
1500 BEF por APE kaj Senlime.
APE do sxuldas 750 BEF al
Senlime, kiujn gxi pagos okaze de
venonta Trilanda Renkontigxo.
Multaj kritikoj estas ricevitaj:
• distancoj inter la diversaj
eventejoj tro grandaj ;
• mangxoj nebonaj, nesuficxaj kaj
nevariitaj ;
• akcepto far' la urbestro ne
okazis ;
• pag-problemoj (sistemo ne
kutima sed repago farita, cxio
fine en ordo);
• tamen, logxejo bona kaj reagoj tre
tauxgaj de S-ro DELFORGE por
savi la aferon...

3. Aktuala membro-listo,...
Post diskuto, la komitato decidas
ne sxangxi la antauxan
pagsistemon, sed plibonigi gxin,
unue pli regule informante la
adresaran responsanton (S-ron
LENTZEN).
Tiu-cxi ankaux rapide transsendu
la informojn al la komitatanoj
(necesajn por la sendado de la
informilo, la kontrolo de la pagoj
okaze de TLR, la kontregistado far'
Claus HOGEN, k.t.p.).
Komitatanoj ankaux tuj sendu al Sro LENTZEN la nomojn kaj
adresojn de cxiuj novaj
interesigxantoj pri esperanto aux
Senlime (ecx se ili jam ne pagis
kotizon...).
4. Estonteco de Senlime
Senlime ja estas grava loka grupo
en trilingva Euxregiono : gxi do
agu, ("r e kt e , kur a gxe kaj
neflankigxante"), konsekvence,
malgraux malfacilajxoj (personaj
konfliktoj, lokaj problemoj: ekz-e
sxangxoj kaj provizora fermo de la
kultur-centro SELECT).

Le 25 octobre a 14 heures,
au ” Selectù a La Calamine,
le comite de Senlime sçest
reuni pour preparer le
programme des activites
futures de lçassociation.
Aprôs avoir evalue les
resultats de la precedente
rencontre des esperantistes
des trois pays a Dinant, il a
prepare la rencontre
suivante, qui aura lieu en
Allemagne (Stolberg).
Il sçest egalement penche
sur divers problômes
dçorganisation et sur
lçavenir du mouvement
dans lçEuregion MeuseRhin.

Verviersa
Esperanto-Grupo

Programo por la unuaj monatoj de
1999 estas skizita (vidu la
agendon).
5. Trilanda Renkontigxo en
Stolberg (D) - 1999/03/21 (raporto
de K. HOGEN)
Provizora programo:
10h00 malfermo de la akceptejo
(kulturcentro)
10h45 prelego de S -ino
DRECKMEYER
11h15 foriro al muzeo pri zinko kaj
kudrilo

Cotisations
Les belges habitant lçEuregion
peuvent virer les cotisations
suivantes au compte nü
de:

000-0245571-64
Esperanto grupo
Rue Donckier 22
4800 VERVIERS

APE 1998-99
UEA 1998
SENLIME 99

Dauxrigo sur la pagxo 6
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Senlime : Membro-identigilo

Dauxrigo de la pagxo 5
11h30 vizito de la muzeo: du grupoj
- zinko far' S-ro LANGENBACH,
- kudrilo far' S-ro SPIELVOGEL.
13h15 Tagmangxo
14h45 Reiro al kulturcentro
15h15 Prelego de S-ro Yves
PERAUT (SAT-ano) pri aspektoj
de laborado (en rilato kun la muzea
enhavo).
16h00 Film-prezentado
16h30 Kafo, kuko
17h00 Gxenerala Asembleo
17h45 Adiauxo.
Antauxvidita kosto: 45,89 DEM.
Antauxviditaj prezoj: 50 DEM
(45 DEM se rabato).
Reklamo: eblos ricevi helpon de
urbaj varbistoj por afisxa gluado kaj
gazeta materialo.
La bugxeto (elspezoj) estos
proksimume 1800 DEM (por 40
partoprenantoj). La Grupo de
Verviers antauxe gxiru tiun sumon
al la Rondo de Akeno, el la havajxo
de Senlime en Belgujo.
6. Zamenhof-festo en Kelmis
Dua Zamenhof-festo okazos la 12an
de decembro en Kelmis (Parkkafejo, pro transform-laboroj en
S
e
l
e
c
t
)
.
Kadre de bona vespermangxo,
programeretoj estas antauxviditaj:
pianludado farç Claus HOGEN,
kunkantado, skecxo(j), poemlegado,....

7. Aktivado de Senlime kadre de
la Berlin-a kongreso
Ni antauxvidas nur disdonon de
esperantlingva informilo pri
"Senlime" (teksto cxerpita el nia
TTT-ejo).
8. Varbado
Diversaj gazetoj senpage uzeblas :
• en NL : "De Vondst"
• en DE : "Annonce"
• en BE : "Les Echos",...
Ni uzu nian monon por acxeti
propagandilojn, perkorespondajn
kursojn,...

JEVA sercxas novan responsulon.
Kadre de film-semajno en Akeno :
La eta knabino aux kiel oni trovas
ian helpon.
Televida elsendo pri esperanto
okazos el Nederlando (VPR I), la
8an de novembro je la 21a horo.
11. Venonta
Renkontigxo

Trilanda

Gxi devus okazi, en auxtuno 1999,
en NL (pro antauxaj fusxajxoj). En
kazo kiam Marnoland-grupo nenion
farus, cxiuj komitatanoj pripensu
kion fari, por la venonta kunsido.

9. Sekvonta laborkunsido
La protokolinto,
J.- M. Jacques

28an de februaro je la 14a horo en
Select (aux Park-Kafejo), Kelmis.
10. Diversajxoj
Premiere en Belgio : "Esperanto"
far' Semola teatro de warande,
Warandestraat 42, B-2300
TURNHOUT (1999/10/28-10/2920h15).
S-ro LENTZEN pretas helpi S-ron
JACQUES pri tajpado de la
informilo (de) Senlime.
FLEJA organizos feston sude de
Maastricht (Cxieltage, 13-16 majo
1999).

Nçoubliez pas notre site Internet
(mˆme si vous nçˆtes pas branche,
vous pouvez le visiter dans un
cybercafe, un centre culturel, chez
un copain,...).
Merci de votre visite !

http://www.galaxycorp.com/
JMJacques
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