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De via redaktoro
La nuna numero supozeble atingos vin iom malpli frue ol 
kutime, ĉar la estraro iom longe laboris pri siaj komunikoj.
Tamen ĉio atingos vin ĝustatempe por nia JUBILEA 
JARKUNVENO.
Venu cxiuj!
Ĉi-foje estas vere minimume da ilustraĵoj – kulpas vi mem: 
sendu do multe pli regule ilustraĵojn por nia FENIKSO
 

Gerrit Berveling

Alvoko
Bv sendi estonte viajn bildojn, fotojn k.s. al la 
redaktoro! Via revuo bezonas vian subtenon!

GB

DE LA ESTRARO

1] Jarkunveno de Esperanto 
Nederland 2016

La estraro de Esperanto Nederland 
alvokas la membrojn de la asocio 
partopreni ĉi tiun specialan jubilean 
kunvenon, invitante ankaŭ specialan 
gaston. Samloke sekvos esperinde in-
teresa posttagmeza programo.

Tagordo de la 25-a jubilea ĝenerala 
kunveno de Esperanto Nederland, 
kiu okazos de la 10 h ĝis la 13 h la 
28an de majo 2016 en “De Karga-
door”, Oude Gracht 36, Utrecht 
(tel. 030-2310377).

Membro povas reprezenti maksimume 
du aliajn, se li aŭ ŝi transdonis la sub-
skribitajn mandatojn al la registranto an-
taŭ la komenco de la kunveno.

00. Alveno ekde la 10h00.
01. Malfermo de la ĝenerala  kun-
veno je la 10h30. Rememoro de la 
forpasintaj membroj.
02. Fikso de la tagordo; envenin-
taĵoj.
03. Protokolo pri la ĝenerala kunve-
no en 2015. Vi trovos tiun protokolon 
en ĉi tiu numero.
04. Agadraportoj pri 2015.
05. Financaj raportoj pri 2015.

5.1. Raporto de la kaskontrol-  
komisiono.
5.2. Rezultkonto pri 2015
5.3. Bilanco je 31-12-2015.

06. Proponoj: 
6.1.Propono de la estraro: fikso de 
la kotizoj por 2017: La estraro pro-
ponas ne ŝanĝi la kotizojn: la baza 
kotizo restas 30 eŭroj.
6.2.Buĝeto kaj laborplano 2016;  
   prognozo por 2017.

07. Elektoj
7.1.Estraro: Wald ten Hagen demi-
sias kaj ne estas reelektebla. La estr-
arano Pieter Engwirda estis elektita 
por la periodo 2013 - 2016, sed estas 
reelektebla. Novaj kandidatoj pretaj 
eniri la estraron estas la membroj de 
nia asocio Said Baluchi kaj Andries 
Hovinga, kiuj ĉeestis estrarkun-

venojn kaj deklaris sin pretaj sur-
preni estrarajn taskojn. 
Bezonataj estas kasisto, prezi danto 
kaj sekretario. La taskon de la ka-
sisto faciligas Ralph Schmeits, kiu 
pretas plu administri la financon. La 
membran administradon zorge ple-
numas Remment Balk. Por la kasis-
teco kandidatas Loes Demmendaal, 
kiu nun estas komitatano A por 
Neder lando; UEA petas konfirmi 
ŝin en tiu funkcio por nova periodo 
2016-2019. 
Ĉar ne decas, ke Esperanto Neder-
land longe restu sen prezidanto kaj 
sekretario, por unujara plenumado 
de tiuj funkcioj kandidatas respek-
tive Rob Moerbeek kaj Pieter Eng-
wirda, sed ni bezonas kontraŭkandi-
datojn. 

 7.2. Kaskontrolkomisiono.
 7.3. Arbitracia komisiono. 

En la komisiono estas Anneke  
Schouten-Buys (2013-2016), Johan 
Swenker kaj Marc van Oostendorp 
(ambaŭ 2014 - 2017). Por Anneke 
Schouten-Buys necesas (re)elekto. 
7.4. Nova komisiono por la Verloren 
van Themaat-premio.

08. Jubileantoj
Ni honoras tiujn, kiuj festas sian 
50-jaran membrecon, kaj laŭde men-
cias tiujn, kiuj antaŭ 25 jaroj aliĝis al 
nia asocio.
09. Informoj pri diversaj temoj. 
Interalie la Beneluksa kongreso, kiu 
okazos en Lier (BE), la 10-an kaj 11-
an de septembro 2016.
10. Verloren van Themaat-premio.
La ĵurio anoncas la gajninton.
11. Ronddemando.
12. Fermo. 

Pri la posttagmeza programo: Ni do-
nas okazon montri en po 20 ĝis 30 
minutoj la manieron en kiu niaj ak-
tivuloj informas la publikon pri Espe-
ranto. 
La estraro petas (kontraŭ)kandida-
tojn pro la prezida kaj sekretaria 
funkcioj en la estraro, kaj pliajn vo-
lontulojn por la protokolado, kiun 
lastfoje devis plenumi Wald ten 
Hagen. Jam nun utilas trovi novan 
membron de la arbitracia komisio-
no.
Kaj krome ni alvokas 
1) la lokajn kaj fakajn grupojn sendi 
koncizan jarraporton pri 2015 al: 
estraro@esperanto-nederland.nl
2) Ni denove invitas vin helpi al ret-
kursanoj: se vi pretas konversacii 
kun finintoj de la kurso Duolingo, 
pingveno, lernu.net k.a. (samkiel 
okazis siatempe por “Esperanto en 
etapoj”), bv informi nin per 
moerbeekr@gmail.com
3) Sed ĝuste por respondece hel-
pi al la atendeblaj retkursanoj ni 
tre rekomendas partoprenon en 
instru-kleriga semajnfino, por kiu 
Katalin Kováts sendis detalan projek-
ton. Ĝi celas iom altan lingvonivelon 
(prefere C1). Bv anonci vin por ke ni 
sciu ĉu la plano estas realigebla en 
nia lando.
4) Bv atenti ankaŭ nian alvokon por 
la posttagmezo post la Ĝenerala 
Kunveno de 28 majo: pri via manie-
ro informi la publikon pri Esperanto. 
Ni aüdis pri tre sukcesaj standoj kaj 
prezentoj.
5) Bv informi nin, ĉu vi planas par-
topreni la Beneluksan Kongreson 
(11-12 sept.) 
6) Pri via juĝo, ĉu indas ĉiujara ko-
muna numero kun “Horizontaal” bv. 
informi nin.  

Pro la akumulado de taskoj, Rob 
Moerbeek petas transpreni kelkajn el 
la ĉ. dek diversaj, apenaŭ serioze ple-
numeblaj. Bv kontakti per la retadre-
so indikita ĉe 2).
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2 ]Protokolo de la 24a ĝenerala 
kunveno de Esperanto Nederland, 
okazinta la 13-an de junio 2015 
de 10h30 ĝis 12h30 en “De Karga-
door”, Oude Gracht 36, 3511 AP 
Utrecht.

00. Akcepto
Pri la akcepto respondecas Ans 
Bakker-ten Hagen. Ĉeestas komence 
24 partoprenantoj, poste 25. Do, 
entute ĉeestas 25 validaj voĉoj. 

01. Malfermo.
Ineke Emmelkamp malfermas la 
kunvenon je la 10h45. Multaj alvenis 
malfrue. 
Momento de silento estas por niaj 
mortintaj membroj, nome: sinjoroj S. 
de Kort, W. van der Linden, C. van 
Dijk, R. Bossong, W. Cortus en H. 
Bakker; sinjorinoj C.T. Behr-Kunst, 
A.M. Demmendaal-op den Brouw en 
S. van Westrhenen (jam en 2013).
Poste la prezidantino instalas 
voĉdonkomisionon: Bert de Wit kaj 
Ronaldo Nobel.
Sep personoj menciis, ke ili ne povos 
veni.

02. Fikso de la tagordo 
Al la tagordo aldoniĝas: 
6.1 Kotizo por 2016

04: komunikoj.
Hiddo Velsink kunportis librojn, el la 
postlasaĵo de iu sinjoro en Bilthoven. 
Cetere estas novaj libroj aĉeteblaj. 
Gerrit Berveling kunportis revuojn, 
kiujn li ricevis kiel redaktoro; ili estas 
libere haveblaj. 

04. Komunikoj
Arjen-Sjoerd de Vries komunikas pri 
la sekvo de la rikoltotago en februaro. 
Nova tago estas fiksita: la 10-an de 
oktobro; ĉiuj estas bonvenaj. Estas 
3-persona komisiono: Bert de Wit, 
Arjen-Sjoerd de Vries, Madzy van 
der Kooij. Arjen-Sjoerd disdonas la 
liston kun 14 demandoj; li petas ĉiujn 
elekti tri demandojn. Ankaŭ eblas 
poste fari tion retpoŝte.
Cetere li mencias, ke tri personoj 
pretas transpreni la taskojn de ges-roj 
Lathouwers rilate studsemajnfinojn. 
En marto 2016 la komisiono de Ineke 

Emmelkamp, Lilian van den Burg kaj 
Arjen-Sjoerd ekagos.

03. Protokolo pri la 23-a ĝenerala 
kunveno en 2014.
Akceptita, kun danko al la 
protokolistino.
 
04. Agadraporto pri 2014
Rob Moerbeek ĵus legis la 
agadraporton de la Norvega landa 
asocio. Tie oni eĉ mencias klubojn 
de nur 2 personoj. Tiamaniere eĉ 
Merkurio ekzistus.
Li aldonas, ke gratulservo estas grava 
instrumento por teni membrojn. 
Iu sinjorino ĉe NoSoBe telefonas 
maljuniĝintajn membrojn. Ineke 
Emmelkamp kelkfoje sendas kartojn 
al kelkaj. 
Ans Bakker demandas al Rob, kiu 
farus la telefonadon. Ne estas la 
momento nun pridiskuti tion, sed la 
estraro pripensos la aferon. Els van 
Dijk sugestas ke eble nur sendi karton 
estas iom pli simpla afero por fari 
ol telefoni. Ŝi faris tion por KUNE 
siatempe. Kartoj ĉiam estas bonvenaj 
laŭ ŝi.
Oni akceptas la agadraporton kaj 
dankas la kompilistinon.

05. Financaj raportoj pri 2014
5.1 Raporto de la kaskontrol-komisiono
Bert de Wit laŭtlegas la jesan raporton 
de la komisiono: Gerrit Berveling kaj 
Bert de Wit. Ili trovis ĉion en ordo, 
kaj dankas la kasiston. La membroj 
malŝarĝas la kasiston aplaŭdante. 
5.2 Rezulto pri 2014
Wald ten Hagen raportas, ke la rezulto 
en 2014 estis - € 12.055,72,--. Estas 
7,5% de la kapitalo. Kaŭzoj:  - La 
katedro nun funkcios sub la aŭspicioj 
de UEA. La universitato duobligis 
la necesan sumon, nun ĝi kostas € 
20.000,-- jare. Esperanto Nederland 
pretis subvencii la duonon de tiu 
sumo. Duono de la sumo estas ĉiam 
pagata al la profesoro, la alia sumo 
estas varia sumo, kiu dependas de la 
katedraj agadoj.
- La antaŭpagoj de estrarkunvenoj kaj 
jarkunveno de 2015.
- Nia komitatano Loes Demmendaal 
ĉeestis la komitatkunsidojn dum 
la UK en Buenos Aires, tial la 

vojaĝkostoj estas altaj. 
- La altaj bankkostoj estis rezulto de 
malsukcesaj enkasiĝoj, du fojojn.
Kaŭzo estas malklareco de procedo.
Kelkaj kostoj estis pli malaltaj ol ni 
antaŭvidis:
- La kostoj de Fenikso estas po € 
2,60 por numero. Grafika Centro 
daŭre estos la presisto de la Fenikso.
- Merkurio ne plu ekzistas kaj donis 
la monon al Esperanto Nederland: 
€ 760,--. Estas menciite ĉe 
«informado».
- Ni ŝparis multe da mono pro tio, ke 
la jarkunveno denove okazas en la 
Kargadoor.
La enkasigo de kotizoj estas bona: 
estas 85 rajtigiloj. En 2014 90% 
de la membroj pagis sian kotizon, 
sekve mankas tamen pli ol € 2.000,-
-, ĉar kelkaj ankoraŭ ne pagis. Tiuj, 
kiuj ne pagis, ricevis mesaĝon de la 
kasisto. Ni dankas Pieter Engwirda, 
kiu telefonis al multaj membroj por 
efektivigi tion. 
Ne estas demandoj pri la rezultkonto 
pri 2014.
Esperanto Nederland serĉas novajn 
estraranojn: prezidanto kaj sekretario. 
Sen ĉi tiuj personoj la organizo ne 
povas pluvivi.
5.3 Bilanco je 31-12-2014
Denove ne estas demandoj, ĉar tre 
klaraj klarigoj, do akceptita.
06. Proponoj
6.1. Propono de la estraro: fikso de la 
kotizoj por 2016. La estraro proponas 
ne ŝanĝi la kotizojn: la propono estas 
akceptita. Oni rajtas kompreneble 
pagi pli. Rob Moerbeek sugestas 
iom pli pagi se oni kapablas, ĉar 
Esperanto Nederland ne daŭre povas 
frandi la kapitalon. Certe necese estas 
pri informado kaj instruado.
6.2 Buĝeto kaj laborplano 2015. 
Pri la katedro: € 5.000,-- Esperanto 
Nederland tuj pagas, por la alia € 
5.000,-- UEA sendas fakturon kun 
klarigoj, pri la variaj kostoj. Eblas 
ankaŭ iom pli pagi se li alimaniere 
instruas Esperanton. Kutime la 
instruado estas kalkulita en la regula 
€ 5.000,--.
6.3 Ŝanĝoj de statutoj kaj 
huishoudelijk reglement. (Dit gaat 
in het Nederlands, want genoemde 
documenten zijn in het Nederlands).

Er werden wat fondsen genoemd 
in het huishoudelijk reglement, 
en dat was wat ingewikkeld qua 
administratie. Gekozen is om ze 
«Celoj» te noemen, maar het fonds 
als zodanig af te schaffen. Faulhaber-
celo, Mabesoone-celo worden nog 
wel genoemd, om de namen niet 
verloren te laten gaan. Art. 25 wordt 
dan aangepast. Ans Bakker vraagt, 
of het leerstoelfonds ooit nog wel 
iets heeft opgeleverd. Volgens Ineke 
Emmelkamp alleen het eerste jaar. 
Het doel moet nog steeds zijn, om 
in en bij de universiteit iets met 
Esperanto te doen. 
Bert de Wit vindt, dat we iets 
moderner moeten handelen: iets met 
crowdfunding doen; kan prima via 
de website. Dan moet er wel echt een 
project geformuleerd worden. Punt 
voor 10 oktober. 
De Verloren van Themaatprijs staat 
nog in guldens, dat wordt nu in 
euro’s. F 500,-- → € 250,--, dus een 
kleine verhoging.
Els van Dijk komt nog even terug 
op de leerstoel. Wim Jansen was 
communicatief naar Esperanto 
Nederland. Zij vraagt, wat Federico 
Gobbo doet. Hij schrijft iets op de 
website, het komt niet in Fenikso. Niet 
iedereen leest de website; datzelfde 
geldt trouwens ook voor Fenikso. 
Esperanto van UEA heeft altijd iets van 
Federico over wat hij doet. 
Hans Erasmus meldt, dat Gobbo 
een bulletin in het Esperanto maakt, 
helaas niet in andere talen. Binnenkort 
gesprek tussen hen om dat bulletin 
tweetalig te maken: Esperanto en 
Nederlands.
Onderaan bij Faulhaber: art.25, lid 
1 : ”te” moet er uit. Ineke zal Koos en 
Frans vragen de veranderde artikelen 
op de website aan te passen. Het 
huishoudelijk reglement hoeft niet 
via de notaris.

07. Elektoj.
Ineke Emmelkamp demandas, ĉu 
iu vere deziras skriban voĉdonon. 
Neniu deziras. 
7.1 Novaj estraranoj ĉiam estas 
bonvenaj. Juri Smolders ne ĉeestas; 
dum unu jaro preskaŭ ne estas 
kontakto kun li. Li ne sendas kopion 

de sia identigilo, do ne povas esti 
enskribita en la registro de KvK. La 
estraro decidas, ke li ne plu povas esti 
membro. Ans Bakker diras, ke li ne 
mem demisias. La estraro do devas 
peti lin demisii. Absolute teorie li 
restas estrarano ĝis sekvonta jaro. 
Rob Moerbeek diras, ke li unue estis 
ege aktiva, kaj ke ni devas zorge 
pritrakti lin. 
Ineke Emmelkamp demisias kaj 
ne estas reelektebla, sed certe ne 
malaperas el Nederlanda Esperantujo. 
Do, restas nur tri estraranoj. Ŝi 
estas membro de la studsemajnfina 
komisiono. 
Rob Moerbeek ankaŭ demisias, sed 
estas reelektebla. Komence de la jaro 
li havis gravan sanproblemon. Se 
neniu volas transpreni lian taskon, 
li daŭrigos,sed li volonte transdonos 
al pli juna persono. Ans Bakker jam 
dankas lin pro lia multa laboro. Li 
estas aplaŭde akceptita.
Els van Dijk alparolas Ineke. Ŝi 
konas Ineke jam de ŝia 15-jaro. Ŝi 
forte laŭdas Ineke pro ŝia multa 
labora. Trovi anstataŭanton estos tre 
malfacile, do ŝi korege dankas ŝin.
Oni ankaŭ povas veni por “gustumi” 
la etoson. La estraro kunvenas 5 - 6 
fojojn jare.
7.2 Kaskontrolkomisiono
Ĉu la samaj homoj rajtas esti elektitaj 
aŭ ne? La samaj estas elektitaj: Loes 
Demmendaal restas, Bert de Wit kaj 
Gerrit Berveling demisias. Rudi Koot 
proponas aliĝi, same kiel Franklin 
van Zoest. Du personoj kontrolas, la 
tria estas rezervulo.
7.3 Arbitracia komisiono: la samaj 
personoj restos denove. Ili estas 
membroj de Esperanto Nederland: 
Marc van Oostendorp, Anneke 
Schouten-Buijs kaj Johan Swenker. 
Ili en tiu komisiono havas nenion por 
fari ĝis nun. Venontjare oni bezonas 
novan membron de ĉi tiu komisiono.

08. Informado pri diversaj temoj
8.1 Goslinga-kolekto: ĉio estas en 
Roterdamo nun. Oni devas elekti la 
objekton, kaj poste foti ĝin.
8.2 Drongo-festivalo. 
Lastjare ĝi estis ege sukcesa tago 
en la biblioteko de Amsterdam. 
Andries Hovinga konfirmas tion. 

Ĝi estis tiel sukcesa, ke oni decidas 
havi ĝin nun dum du tagoj. Bert de 
Wit diras, ke li eble povas fari kune 
kun alia organizo. Pri instruado li 
kontaktos Federico Gobbo. Se ni 
estas tie dum du tagoj, devas esti 
multaj voluntuloj. Estas festivalo 
pri lingvoj, do Esperanto Nederland 
nepre devas ĉeesti. (Alvenis 25-a 
membro). Ĉu iu kontraŭstaras? 
Ronaldo Nobel demandas la datojn: 
25a-26a de septembro en Utrecht; 
Ans Bakker malkonsilas utiligadon 
de stando kune kun alia organizo. 
Ineke Emmelkamp konsentas. Gerrit 
Berveling volas kunhelpi. Pieter 
Engwirda havos kontakton kun 
Federico Gobbo por aranĝi ion tie. 
Tio ne estos senpaga, sed Federico 
Gobbo havas bonan statuson. Ineke 
ankaŭ ĉeestos du tagojn. Andries 
Hovinga ankaŭ ĉeestos. La estraranoj 
supozeble ankaŭ deĵoros. 
8.3 Semajnfino en la suda parto de 
Nederlando. Unu programo, unu 
manĝejo. Pli miksita ol en Wijk aan 
Zee. Datoj: 30a kaj 31a de oktobro, 
1a de novembro. Bert de Wit ankaŭ 
instruos. Marijke Lathouwers ne, ĉar 
ŝia edzo malsanas. Katalin Kovats 
estas petita, sed ŝi ne povas. Pluraj 
instruistoj de rekta metodo estos 
bezonataj. Rob Moerbeek mencias, 
ke NGGE havas sian kulturan tagon 
en la aŭtuno. NGGE prezentos tie ion 
pri la Slovaka literaturo.
8.4 Bert de Wit mencias ke oni povas 
aranĝi provlecionojn en la biblioteko 
de Haarlem, la 29-an de aŭgusto. Ans 
Bakker demandas, ĉu la estraro jam 
decidis ion pri la Roots-festivalo. 
Se oni devas elekti inter Drongo kaj 
Roots, Drongo estas laŭ ŝi preferinda. 
Ans Bakker demandos la 14-an de 
junio en la Amsterdamo Rondo ĉu 
Miko pretas fari ion. Ineke promesas 
helpi per materialoj.

09. Jubileantoj
Estas kelkaj 25-jaraj jubileantoj: 
S-ro Gerrit Berveling, S-ro Wald ten 
Hagen, S-ino Tanja van Huis, s-ro 
W.A. Luiten, s-ino Ria Neep, s-ino 
Romana Ruig, s-ino Jellie Westerhof, 
s-ino Wijnia. La du unue menciitaj 
ĉeestas kaj ricevas karton. La aliaj 
ricevos ĝin poŝte.
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50-jara jubileanto: s-ro Edwin Burg. 
Li ne ĉeestas, kaj ricevos diplomon 
poŝte. Ineke Emmelkamp laŭtlegas 
tekston, kiun ŝi trovis rete. Li 
naskiĝis en NL Indië, transloĝiĝis 
Nederlandon, studis, laboris ktp. 
Li ege aktivis en Nederlanda 
Esperantujo, inter alie en L.E.E.N. 
kaj IEI.

10 Verloren van Themaat-premio.
La ĵurio, kiu konsistas el Els van 
Dijk, Joke Hoobroeckx kaj Kees 
Hoeijenbos, ĉi-jare ne atribuas la 
premion, bedaŭrinde. La komisiono 
petas la ĉeestantojn sendi proponojn. 
Els van Dijk konstatas, ke plej ofte 
ne eblis trovi kandidato. Temas pri 
kalendara jaro. Ineke Emmelkamp 
aŭdis, ke Els kaj Kees ne plu estos 
en la komisiono. Ŝi donas donacetojn 
al Els kaj sendos saman al Kees 
Hoeijenbos. Joke Hoobroeckx 
kun multaj duboj restos. Ŝi kaj Els 
supozas, ke novaj personoj povas 
havi freŝajn vidpunktojn. 

11. Ronddemandado
11.1 Gerrit Berveling parolas pri 
Fenikso. La pasinta numero estis 
duobla numero kun la Flandroj. Daŭre 
okazas miskomprenoj. Kostas tiom 
da ĝeno kun la Flandroj, ke li nun 
mem deziras eklerni la kompiladon. 
Eble li ankaŭ povas peti helpon de 
Ralph Schmeits. Li ankaŭ mencias la 
librolegadon en lia hejmo. Li esperas 
ke venos pli da homoj: La 11-an de 
julio, kun lunĉo. Estas de 11 :00 – 
15:00 horo.
11.2 Ronaldo Nobel mendis jam 
trilitan ĉambron en Lille, do se iu 
bezonas liton, tiu diru tion.al li.
11.3 Ans Bakker transdonas salutojn 
de Stella de Weerdt el Belgio.
11.4 Rob Moerbeek mencias, ke la 
jarkunvenon de NGGE nur vizitis la 
du estraranoj: nur Simon Smits kaj 
li. Simon Smits surprenas sur si ĉiujn 
taskojn.
11.5 Simon Smits aldonas ke li serĉis 
la tagordon de ĉi tiu kunveno en la 
retejo. Ineke Emmelkamp sendis ĝin 
retpoŝte kaj ĝi estis en Fenikso de 
marto
11.6 Wil van Ganswijk demandas, 
kiu iam vidas anoncojn rete pri 

senpaga instruado de Esperanto. Ĉu 
aliaj personoj vidas ĝin, oni ne scias. 
Wil van Ganswijk hejme havas kvar 
kursanojn. Rob Moerbeek petas 
transdoni informojn pri kursoj al 
NGGE. Unesco ankaŭ volas scii pri 
tio.
11.7 Marjet Erasmus doet het in het 
Nederlands; zij wil deze vergaderingen 
in het Nederlands, zodat niemand iets 
mist. Op 26 juli is er een Esperantodag. 
Brian Barker heeft velen al met mails 
bestookt. Het UK is dan bezig. De 
oranje poster is dan in alle landen, 
waar Esperanto gesproken wordt, 
op het web te zien. Zij vraagt zich 
af, of het bestuur hier aandacht aan 
heeft besteed. Het is de bedoeling op 
zo’n manier in het land duidelijk te 
maken, dat er een Esperanto-congres 
is. Ineke zal een basis persbericht op 
de website te zetten en dat naar leden 
te sturen. Het is al de derde keer dan 
Brian Barker deze oproep doet.
11.8 Marjet Erasmus is benaderd 
i.v.m. een klein festival in Leiden. 
De bedoeling was het 18e sonnet 
van Shakespeare voor te lezen op 
Pinksteren. Zij heeft rondgeschreven 
om te vragen, wie dat wilde doen. 
Jolanta van Holsteyn heeft dat 
gedaan in de vertaling van Reto 
Rossetti. Zij vertelt er iets over. Het 
was in het kader van bijbelverhalen, 
over de twaalf apostelen, die andere 
talen spraken. Er zijn 12 talen 
uitgezocht. De organisator is een 
bekende dichter in Leiden. Russisch, 
Spaans, Hongaars en Engels waren 
onder de andere talen. Hij heeft ook 
een mooie inleiding over Esperanto 
gehouden. Het is zo goed gevallen, 
dat hij zoiets elk jaar wil doen. 
Aanvullend: Gerrit Berveling is dit 
jaar bij de Rotterdamse Operadagen 
weer aangesproken (door iemand 
uit publiek), omdat hij er vorig jaar 
bij was bij een voorstelling over 
Moresnet en Esperanto.
11.9 Rob Moerbeek mencias ke la 
6-an de junio ĉe la Mondfederalistoj 
li prezentis Esperanton. En aŭtuno ili 
havos kvaronhoron por prezenti.
11.10 Bert de Wit mencias, ke aliaj 
havas ankaŭ ideojn: «Urbo kune» 
estas projekto en Amsterdam de ne-
Esperantistoj. Ne estas interligo kun 

UEA. Eble Pieter Engwirda povas 
kontakti ilin.
11.12 Ineke Emmelkamp mencias ke 
venontjare la GEK estos en Munkeno. 
Ŝi vizitis la GEK-on en Hameln. Estis 
bona kongreso.
Ŝi trovis ion pri anglalingva programo 
(Duolingo), per kiu 5000 homoj 
eklernis Esperanton. Post kelkaj 
minutoj venos surprizo.

12. Fermo
Wald ten Hagen fermas. Oni aplaŭdas 
Ineke Emmelkamp por ŝia laborego 
dum la jaroj. Li havas donacojn 
por Ineke. Ŝi estos dumviva honora 
membro de Esperanto Nederland. 
Estas ŝia dua honora membreco: 
ankaŭ de NEJ ŝi estas honora 
membro. Ŝi jam ricevis florojn dum 
la lasta estrarkunveno, la 150-a de 
Esperanto Nederland. Ŝi ricevas 
cetere fotolibron; Esperantan 
insignon kun 50 sur ĝi; pralinojn 
de Leonidas kaj valorkuponon. Ŝi 
dankas por la donacoj.
Ŝi por la lasta fojo fermas la 
jarkunvenon de Esperanto Nederland, 
je la 12:35a.

MvdK, Utrecht/Rijswijk

3] Libroservo dum la membrokun-
veno
Surloka libroservo verŝajne ne funk-
cios dum la membrokunveno, sed ĉi-
jare vi ja povas antaŭmendi librojn 
k.a. kaj ricevi tiujn en la membro-
kunveno sen aldonaj sendokostoj. Se 
vi volas utiligi tiun servon, bonvolu 
fari vian mendon en la Reta Katalogo 
de UEA: katalogo.uea.org, plej laste 
en merkredo la 25an de majo antaŭ 
12.00 h. Ĉe la mendo, vi menciu ke 
vi volas ricevi la librojn en la mem-
brokunveno de EN (sabaton 28 majo 
2016).

Kore salutas Ralph Schmeits

SENAPAGA programo (Vindozo) kun tre vasta esperanta vortaro: Kompleta Vortaro 
kun ĉ. 2.800 ilustraĵoj.  Vi trovas la vortojn en la kapvorta parto (17.000) aŭ en la alfabe-
ta-parto (55.000).
Krome oni aldonis pliajn vortarojn: esperanto-angla, nederlanda, franca, italiana, his-
pana kaj germana.
La vortaro estas senpage kaj povas senprobleme distribuita inter viaj esperanto-amikoj.

Sendu vian nomon al KVortaro@yahoo.com

Marjorie Boulton (1924) estas angla aŭtorino, verkanta kaj en la angla lingvo kaj en Esperanto. Ŝia 
verkaro ampleksas poeziaĵojn, dramojn, novelojn, rakontojn kaj eseojn. Krome ŝi tradukas. De la 
27a de septembro 1953 ĝis la 8a de majo 1954, Marjorie Boulton kaj William Auld korespondis 
poŝtkarte. El ĉi tiuj 'Rimleteroj' mi proponas unu poemon. 
           LUNO                                                      MAAN
         1  Febre flavruĝa, froste pala,                Koortsachtig rossig, ijzig bleek, 

 aŭ en nubranda aŭreolo,                       of in 'n omwolkt aureool,  
      la ripetema, nebanala                           geneigd om zich te herhalen, (de) niet banale 
      luno restadas amsimbolo;                     maan blijft een liefdessymbool; 
 
  5  mortaj vulkanoj, blankaj valoj              uitgedoofde vulkanen, blanke dalen 
      ŝajnas, per mensa tajdotiro,               schijnen, door geestelijke “eb en vloed”, 
      la rigardanto de fataloj,                     de toeschouwer te zijn van lotsbestemmingen, 
      la hipnotisto de sopiro.                        de hypnotiseur van het verlangen.  
 
      Aliaj geamantaj ostoj                           Andere gebeenten van geliefden 

       10   sub tiu luno senpersona                        onder deze onpersoonlijke maan 
      ripozas en aliaj frostoj,                      rusten in andere bevroren gronden, 
      ostoj estintaj, senbezonaj...              gewezen gebeenten, niet nodig...   
 
      Kaj multaj postvenontaj paroj            En vele volgende paren 
      kredos pri lunrigard' infane,              zullen kinderlijk geloven in de maneblik, 
15   en longaj, revobrilaj staroj                 terwijl ze lang staan te kijken, vol schitterende dromen  
      sub sama luno, man'-en-mane.           onder éénzelfde maan, hand in hand. 

_____________________________________________________________________________________________
PRI LA POEMO
Versoj 1-2.  Febre flavruĝa, froste pala, 

       aŭ en nubranda aŭreolo, 
Leginte la titolon, ni scias, ke ĉi tie temas pri 
la luno. Kiel la koloro de la luno povas esti tiom 
ŝanĝiĝema (variema)? 
  Ĉio dependas de la atmosferaj kondiĉoj ĉe ni, 
  sur la tero. 
Alia vorto por 'flavruĝa' estas kupra°.         koper 
  letterlijk:flavo + ruĝa = geelrood 
Kial 'febre' flavruĝa? 
  Bela kontrasto kun ‘froste pala’, varmo kaj 
  malvarmo. 
  Eble febra kiel la amantoj mem? 
Ni notu en verso unu harmoniajn son-grupojn: 
  fe- bre / bre- fla – vru- fro- (aliteracioj). 
Jen vortelekto eble hazarde°              toevallig 
konstruita sed tamen rimarkinda. 
Versoj 3-4.  la ripetema, nebanala 

           luno restadas amsimbolo; 
Kial la luno estus tia? 
  ripetema, ĉar la ciklo de la fazoj ĉiam 
  ripetiĝas; 
  nebanala kvankam° oni vidas ĝin              hoewel 
  oftege° kaj jam de jarcentoj oni       zeer dikwijls 
  parolas pri ĝi. 
  Eble nebanala, ĉar ĝi restas, same kiel la 
  suno, mistera? 
Kial amsimbolo? 

  Eble diri ke la luno estas amsimbolo estas iom 
  troiga°? Geamantoj aliflanke ŝajnas  overdreven 
  ami promenadi en la lunlumo? 
Kial la luno estus amsimbolo, kaj ne la suno? 
  La sunon pli ofte ni ligas°                     
verbinden 
  al energio. 
Kial ĝi restadas amsimbolo, kun la sufikso 
-ad-? 
  por montri la ege longan periodon  
 
Resume pri strofo 1: 
Ĉar ĝi estas tiom kutima, la luno povus impresi 
kiel banala, enuiga kaj tede°                  vervelend 
ripetema. Male, pro iaj kialoj la luno daŭre 
inspiras al ni tiun strangan senton pri amo. 
                        --- 
Verso 5.  mortaj vulkanoj, blankaj valoj 
Kio estas 'mortaj' vulkanoj? 
  Tiaj, kiaj ne plu erupcias°.                    uitbarsten 
Kion sugestas 'blankaj' valoj? 
  Neprofundaj, malfermaj, dolĉaj. 
Jen notinda en ĉi-tiu verso bela son-harmonio ! 
Versoj 6-7.  ŝajnas, per mensa tajdotiro, 
                la rigardanto de fataloj°,  
Kion la poetino volas diri per la esprimo 'per 
mensa tajdotiro'? 
            iro = getrek; tajdo = getij, letterlijk: getijdetrek 



  La luno kaŭzas la oceanan tajdon kaj nian 
  humoron, kvazaŭ ankaŭ la homa menso konas 
  refluon kaj fluson (“ups-and-downs”). 
Jam de antikvaj tempoj la homo povis 
konsideri la lunon kiel okulon rigardantan la 
teron. 
Laŭlitere, la komparo temas pri la homa 
emo° rigardi la lunon kiel misteran ¨             
neiging 
okulon kiu observas la teron. 
Kial ni konsiderus la lunon tia? 
  La kontemplado de la luno ofte logas°     lokken 
  nin al tiaj komparoj, ĉar ĝi jam de miloj da  
  jarcentoj ŝajnas observi la 
  travivaĵojn° de la homaro°.    wedervaren; 
mensheid 
Kio do estas tiu 'fatalo'? 
Kp. PIV: Antaŭfiksita, neevitebla  
superega° leĝo° de la                         opperste; 
wet 
okazontaĵoj°                        toekomende gebeurtenis 
Kion supozigas la unua vorto: 'antaŭfiksita'? 
  Ke iu aŭ io antaŭfiksis tiun leĝon. 
Kaj la vorto 'superega'? 
  Ke neniu leĝo povas esti pli forta. 
Verso 8.  la hipnotisto de sopiro. 
Laŭ la vortaro hipnotisto kreas konscienco-
staton, karakterizatan de alta 
sugestiemo°'.            sterke neiging tot het 
suggereren 
La hipnotisto manipulas niajn sentojn. Do, 
dank’ al la influo de la luno, la deziroj 
estas/estus manipulitaj. 
Notu: hipnoti° = troviĝi en hipnota stato 

                         (gehypnotiseerd 
zijn) 

          Oni hipnotigas/hipnotizas alian; oni 
          metas alian en la hipnotan staton. 
Kiel klarigi tian influon°?                          beïnvloeding 
  Ofte la vido de la luno igas nin revadi pri tia 
  stranga, ege mistera aĵo kaj pro tio, aŭ dank’ 
  al tio, dum kelkaj minutoj, la luno vekas, 
  nutras nian sopiron, nian deziron. 
 
Resume pri strofo 2. 
La luno estas por homo io mistera! Unuflanke 
ĝi estas senviva aĵo, aliflanke la homo vidas ĝin 
kiel spektanto. Efektive, ĝi ŝajnas rigardi, eĉ 
observi la vivon sur nia tero. Pli eĉ: ĝi influas 
niajn dezirojn. 
                                      --- 
Verso 9.  Aliaj geamantaj ostoj 
Kial tiu aludo° al geamantoj?                 
verwijzing 
  Laŭdire° amantoj havas                  naar men zegt 

  specialan ligon° kun la luno. Oni facile       band 
  povas diveni° kial !                                     
raden 
Aliaj ostoj? 
  Do temas pri mortaj geamantoj. 
verso10.  sub tiu luno senpersona 
Senpersona = ? 
  Ĉu ne priloĝata°                                 niet bewoond 
Kie ni troviĝas en ĉi tiu verso? 
  Sur nia propra terglobo. 
Verso 11.  ripozas en aliaj frostoj, 
Kie estus tiuj frostoj? 
  Ne nur en glaciaj landoj sed ankaŭ aliloke:  
  ili estas tutsimple enterigitaj ie ajn, kie  
  vivo malestas° (forestas°)                   is afwezig 
  do kie ne estas ia korpa varmo . 
Verso 12.  ostoj estintaj, senbezonaj 
Kiel kompreni 'ostoj estintaj'? 
  La ostoj daŭre plu ekzistas. Oni komprenu 
  'mortintaj ostoj', ili ne plu funkcias kiel 
  'vivantaj ostoj'. 
Kial 'senbezonaj'ostoj ? 
  Kp. PIV: senbezona = ne bezonata°      niet nodig 
  Estante mortaj, ili estas senutilaj°.       nutteloos 
Jen notinda rilato:  luno senpersona... 
                               ostoj senbezonaj 
kaj la muzikeco de tiu vortparo: 
  ‘ostoj estintaj’ (agordo konsonantrimo). 
 
Resume pri strofo 3. 
La luno frida, senviva pensigas la poetinon pri 
la mortaj geamantoj. Per nova 'mensa 
tajdotiro' ŝi nun kondukas la leganton en aliajn 
'blankajn valojn' sub tiu luno, alivorte: sur nia 
tero. 
                          --- 
Vs 13-14.  Kaj multaj postvenontaj paroj 
              kredos pri lunrigard' infane, 
'lunrigardo'? 
Jen grava, esprimplena vorto pri tiu ege 
populara ideo, ke la luno rigardas nin. 
Kial ni emas pensi tion? 
  Iel° la vido de la luno          op één of andere manier 
  povas sugesti al ni la bildon de rigardanta 
  okulo. 
La vorto 'paroj' referencas al kiu vorto? 
  Al geamantoj (verso 9) kaj al amsimbolo 
  (verso 4). 
Kial tiaj paroj kredas infane? 
  Enamiĝintaj paroj, kiel infanoj, ne kapablas 
  rigardi la lunon objektive. Ili laŭdire 
  emas° konsideri la lunon kiel ion                   neigen 
  vivantan. 
Vs.15-16.  en longaj, revobrilaj staroj 
              sub sama luno, man'-en-mane. 

Kial tiuj paroj longe staras tie anstataŭ 
promeni? 
  Verŝajne ili estas kelkfoje vere 
  impresataj° de la bela nokta         onder de indruk 
  spektaklo. 
Pri kio ili povus revi? 
  Ili eble amas poezie revadi pri la mistera 
  beleco de la spektaklo, pri neatingeblaj aŭ 
  almenaŭ nun nur esceptokaze atingeblaj 
  celoj°...                                                              
doeleinden 
  Eble ankaŭ ili emus° revi pri ia ideala vivloko? 
 
Resume pri strofo 4. 
En strofo 3 temis pri la pasinteco, nun temas 
pri la estonteco. Kvankam la luno perdis por la 
moderna mondo multe de sia mistera beleco, ĝi 
restos amsimbolo. 
 
 
PLIAJ KOMENTOJ 
La luno 
1) Kio estas la fazoj° de la luno?   schijngestalte 
  La luno havas rondan formon, sed tiu ne ĉiam 
  estas videbla de sur la tero. Kion ni povas 
  vidi, tio estas la parto kiu en iu momento iĝas 
  videbla al ni danke al la sunlumo: jen la 
  tielnomata fazo de la luno. 
2) Kio estas novluno°?                         nieuwe 
maan 
  Komenco de la unua fazo de la luno, kiam ĝi 
  estas apenaŭ videbla, ĉar nur etparte 
  prilumata de la suno. 
3) Kiam videblas lunarko°?                   maansikkel 
  Kiam malpli ol lunduono estas videbla, inter 
  la novluno kaj la unua fazo aŭ inter la lasta 
  fazo kaj la novluno 
4) Kaj kio estas lunĝibo°?  wassende/afnemende 
maan 
  Jen fazo de la luno, kiam pli ol la duono kaj 
  malpli ol la tuto de ĝia surfaco estas  
  prilumata de la suno. Do, inter la unua 
  duonluno kaj la plenluno, kaj inter la plenluno 
  kaj la lasta duonluno. 
5) Kiam ni diras ke estas plenluno? 
  Kiam la lunrondo estas plena, alivorte kiam la 
  luno montras al ni sian tute plenan flankon. 
Kiel oni povas informiĝi pri la ĉiutaga stato de 
nia natura satelito? 
Kio estas luneklipso°?                 
maansverduistering 
  malapero kompleta aŭ parta pro trairo en la 
  ombro aŭ duonombro de nia tero. 
6) Kio estas lunatiko°?                          maanzieke 
  Homo ege kaprica kaj humorŝanĝa. 

Kial tia nomo? 
  Pro la fakto, ke la luno daŭre ŝanĝiĝas. 
7) Kio estas alluniĝi°?                  op de maan landen 
  Manovri por malsupreniri al ĝi kaj suriĝi sur 
  ĝin. 
Kio estas surluniĝo°?                           maanlanding 
  La alveno sur la surfacon de la luno de 
  spac-veturilo°.                                   ruimteschip 
  La unua kunhoma sukcesa surluniĝo estis tiu 
  de la usona° Apollo 11; la 21an de     Amerikaanse 
  julio 1969. La unua homo kiu metis la piedon 
  sur la lunon estis la usonano Neil Armstrong. 
Kial en nia moderna tempo, la luno perdis multe 
de sia mistera influo? 
  Pro la fakto, ke la homo nun sukcesis alluniĝi, 
  la luno perdis multe de sia 
  multjarcenta° mistero.                       eeuwenoud 
  Sed… io de ĝi, ĉar ĝi daŭre reaperas en nian 
  vivon kiel eterna, muta°                   sprakeloos, stom 
  spektanto. 
  Eble influas ĝia rilato kun la vespero kaj la 
  nokto. Pro tio ĝi iel sugestas trankvilon, 
  ripozon, revadon, tute kontraste al la suno. 
 
La lunkalendaro°                                     maankalender 
Lunkalendaro baziĝas sur la ciklo de la 
lunfazoj. 
Kio estas lunjaro? 
  la daŭro de dek du lunaj monatoj. 
Kio estas lunmonato? 
  Lunmonato estas la tempo inter du sinsekvaj 
  fojoj ke la luno troviĝas en la sama pozicio 
  rilate al la tero. Ekzistas variaj kalkul- 
  metodoj kun la sekvo, ke ankaŭ variaj 
  rezultoj eblas. 
La islama lunkalendaro, ekzemple, konsistas el 
12 monatoj de alterne 30 kaj 29 tagoj. En tiu 
ĉi kalendaro la novluno estas ĉe la komenco de 
la monato. 
 
José Argüelles (1939-2011), amerika Nov-Aĝa 
aŭtoro, baziĝis sur la majaa kalendaro kaj 
proponis lunkalendaron de 13 monatoj, ĉiu kun 
28 tagoj, kaj do entute kun jaro de 364 tagoj. 
Kiujn avantaĝojn tia kalendaro povus havigi? 
  Tia kalendaro montrus la naturajn 
  ciklojn° de la luno ĉirkaŭ la tero.              cyclus 
  Efektive, dum unu rondiro de la tero ĉirkaŭ 
  la suno, la luno rondiras ĉirkaŭ  la tero 
  13 foje. 
Laŭ tiu aŭtoro, la lunkalendaro de 13 monatoj  
estus bona, natura alternativo. 
  Efektive, la luno jam de jarcentoj influas 
  nian vivon surtere per sia preskaŭ ĉiutaga 
  apero en la ĉielo kaj ankaŭ i.a. pro la 
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EL MIA LETERKESTO

1] Je la 28a de decembro 2015 ĝis la 
4a de januaro 2016 mi estis per mia 
aŭto en la nova silvestra renkontiĝo 
en Nideggen (apud Aachen) sub 
gvidado de Andreas Diemel el Duis-
burg. Antaŭe ni havis Internacian 
Festivalon sub gvidado de Hans 
Dieter Platz la jarfinan aranĝon. 
Andreas prenis la taskon por aranĝi 
ion dum la jarfino de H.D.P. Li ne 
plu faros ĝin.

Hieraŭ mi telefonis al Ineke Em-
melkamp kaj ŝi diris kial vi ne 
faros raporton pri la nova Lu-
minesk-aranĝo jarfina por Fenik-
so. Ĉeestis nur du Nederlandanoj 
i.a.Rob Keetlaer kaj mi.

Oni intencas por la dua fojo organizi la 
Luminesk-aranĝon fine de ĉi tiu jaro.

Ni havis multajn prelegojn pri di-
versaj temoj, i.a. Amri Wandel. Li 
prelegis pri Einstein.

Ankaŭ Dieter Rooke, kiu ankaŭ 
ĉeestis la aranĝon kune kun sia ĉina 
edzino Liu Jun. Ili prelegis, kantis 
kaj prelegis pri diversaj temoj. Ili 
montris bildojn de sia geedziĝo kaj 
rondiro per trajno en Svislando.

La ekskursoj iris al Aachen kaj 
Monschau.  Estis interesaj urboj kaj 
ni ankaŭ iris al la centro de Nideg-
gen.
Ni dormis kaj manĝis en Junul-
gastejo en Nideggen.

Ankaŭ estis diversaj koncertoj. Juna 
Blindulino i.a. ludis la pianon kaj 
kantis dum du vesperoj.

En la novjartago 2016 ni iris supren 
al la tegmento por vidi artfajraĵon. 
Dum la silvestra vespero ni aŭdis 
muzikon kaj povis danci. Estis tre 
agrabla aranĝo kaj mi esperas, ke 
pli da nederlandanoj iros tien fine 
de ĉi tiu jaro. La loko ĝis nun ne es-
tas konata.

Amikajn salutojn,
Gerda Dercks.

2] Estimataj, 
NGGE informas vin, ke estis al-
donita nova parto de la lingva ru-
briko ‘alternsemajna ripeto’. 
Bonvolu rigardi la retejon de Espe-
ranto Nederland.

Nome de la prezidanto de NGGE, 
Rob Moerbeek, salutas vin

DE RONALDO

Estimataj

in de vorige Fenikso stond dat ik een 
yahoogroup aan zou maken om ver-
der te brainstormen over por-espe-
ranta agado (facebook is een draak 
van een medium als je berichten te-
rug wilt vinden). Die is er inmiddels, 
en aanmelden gaat als volgt:
Als je een yahoo-account hebt of 
aan wilt maken kun je naar http://
groups.yahoo.com/group/ideumado .
Als je geen yahoo-account wilt kun 
je een mailtje sturen naar ideuma-
do-subscribe@yahoogroups.com, 
een bevestigingsverzoek ontvangen 
en dan op “beantwoorden” drukken 
of een link aanklikken.

Je kunt ook een beheerder jou een 
uitnodiging laten sturen, via ideu-
mado-owner@yahoogroups.com

Er zijn nog meer email-lijsten die 
interessant zijn voor nederlands-
taligen, en de aanmeldrecepten 
zijn precies hetzelfde, alleen moet 
je “ideumado” vervangen door de 
naam van de groep.

<espned> is bedoeld voor alle ne-
derlandstalige esperantisten, per-
esperanta-agado en vertaalpro-
bleempjes

<esperanto-nl> is o.a. bedoeld 
voor mensen die het in het neder-
lands over esperanto willen hebben.

Voor mensen in België is er <espe-
ranto-en-belgujo>

Deze groepen/lijsten zijn zo rustig 
dat het geen zin heeft om de digest” 
(=alle berichten van de dag in 1 
mailtje ontvangen) te gebruiken

Via de zoekfunctie op http://groups.
yahoo.com/ kun je honderden an-
dere esperanto-lijsten vinden. Als 
vuistregel kun je aanhouden dat 
“rustige” lijsten actief zijn, en dat 
“drukke” lijsten hun beheerder ver-
loren hebben waardoor spammers 
er vrij spel hebben :-(
Er zijn ook lijsten buiten yahoog-
roups. Zo loopt de lijst nejkajfleja
bij googlegroups.com
                 Ronaldo Nobel’, hoofdbe-
heerder van <espned>,
ideumado-owner@yahoogroups.
com

Laatste nieuws voor deelnemers aan het studieweekend in Buurse:
Het gebouw Den Broam is helaas ’s avonds niet goed met het openbaar vervoer te bereiken. Als je te 
laat komt en geen verbinding meer hebt, laat het ons dan even weten. We kunnen dan regelen dat je 
door iemand opgehaald wordt van de bushalte in Haaksbergen. Het is wel handig wanneer je dit aan 
ziet komen, als je dit van te voren even meldt aan ons 
(op het emailadres studosemajnfino@esperanto-nederland.nl). 

  tajdoj° de la maro. Tia kalendaro           getijden 
  donus al ni 'naturan tempon', bazitan sur la 
  movojn° de suno, tero kaj luno, dum  bewegingen  
  nun ni vivas en kalendara jaro sen ia ajn ligo 
  kun la natura situacio, do tute 
  artefarita°.                                        kunstmatig 
Jen eble pli logika kalendaro ol nia nuna 
gregoria kalendaro, enkondukita de la papo 
Gregorio en la 16a jarcento. 
Eble ankaŭ ni povas kompreni la strangan 
esprimon de Z.: Li mensogas kiel kalendaro ? 
                                                  Hij liegt als een almanak. 
N.B. Kio estas ŝir(folia)kalendaro? scheurkalender 
  Kalendaro, kies foliojn oni ĉiutage devas 
  deŝiri°.                                        afscheuren 
 
La luno en aliaj lingvoj 
Porter des lunettes° pour lire          bril dragen 
  Uzi okulvitrojn por legi. 
Angle kaj france oni parolas ankaŭ pri la luno 
  rilate al la unua tempo de 
  edzeco°, kiam feliĉo                  echtelijke staat 
  superregas°. Oni tiam parolas pri…   overheerst 
  honeymoon kaj lune de miel. 
Jen bone konata franca kanteto: 
Au clair de la lune, mon ami Pierrot, 
prête-moi ta plume, pour écrire un mot, 
ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. 
Ouvre-moi ta porte, pour l’amour de Dieu. 
  Ĉe la lunlumo, amiko mia, Pedreto, 
  pruntedonu al mi vian plumon, ke mi skribu 
  vorteton,  
  mia kandelo mortis, mi ne plu havas fajron. 
  Malfermu la pordon, pro l’ amo de Dio. 
 
 
ESPRIMOJ PRI LA LUNO 
Zamenhof 
Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon. 
Alivorte? 
  Kontentiĝu pri tio, kion vi havas kaj ne provu 
  atingi neeblaĵojn.  
Nenia feliĉo maturiĝas sub la luno (sur la 
tero). 
Kion ni pensu pri tia ideo? 
  Jen ege pesimisma deklaro! 
  Tamen oni certe povas imagi en kiaj 
  cirkonstancoj iu emus esprimi tian opinion ! 
Aliaj 
Montri sian lunon. 
  Jen esprimo uzata kelkfoje pri homoj, kiam... 
  ies° nuda postaĵo estas videbla.            iemands 
  Ĉiu certe komprenos la 'poezian' komparon. 
Peti pri la luno /peti la lunon =? 
  peti neeblaĵon°.                            iets 

onmogelijks 
 
W.Auld pri la luno en 'La infana raso':  
Mi vidis la lunon salti kaj ŝanceliĝi°,   
wankelen 
petola° luno, vi estas ebriulo!'       ondeugend 
Kial la luno estus petola kaj ebriulo?   dronkaard 
  Ĉu eble ĉar ĝi daŭre /ĉiunokte ŝanĝiĝas? 
  Ebriulo riproĉas aliajn pro ebrio, do ankaŭ la 
  Ŝanĝeliĝe vidatan lunon. 
Noteto: en la ndl. kaj la franca oni dirus: 
  'ebriulino' sed en la angla ĉiuj astroj, ĉiuj 
   aĵoj° estas neŭtraj.                            dingen 
                                 --- 
          Amuza kromekzerceto:    
          Lerni flue retraduki esperanten ĉiujn  
          nederlandajn tradukaĵojn !  
 
 
TRADUKEKZERCOJ 
Antaŭa 
1) La almanako kaj la gazeto alportas la 
mensogojn en la landon. 
2) Propagando estas la arto alian kredigi pri 
tio, kion vi mem ne kredas. (Huizinga).  
3) La entuziasmo de la aŭskultantoj montriĝis 
en laŭtaj aplaŭdoj.  
4) Peti sian eksigon/Eksiĝi pro sankialoj.  
5) Longa estas la vojo per lecionoj, mallonga 
kaj efika (celtrafa) per ekzemploj. (Seneca). 
6) Li iris/marŝis kun diklipo/lipmienante kun 
paŭta grimaco. 
7) Kelkfoje/Iafoje la sento parolas pli forte ol 
la prudento/intelekto.  
8) Iu ajn/Ĉiu iĝas poeto, eĉ la plej proza ulo, 
se/kiam la amo lin kaptas (Plato). 
9) Kio estas amo? La bezono eskapi de si mem. 
(Baudelaire). 
10) Oni kaptas pli da muŝoj per kulero da 
mielo ol per barelo da vinagro. 
Nova 
1) Dat zal gebeuren als de maan drie tuiten 
heeft. Dat zal nooit gebeuren. 
2) Als de maan vol is, schijnt ze overal. Als 
iemand gelukkig is, kan iedereen dat zien. 
3) Bij hem komt de maan al door de wolken/de 
bomen. Hij begint kaal te worden. 
4) Het is rosse maan. Er is ruzie in het 
huishouden.  
5) Tegen de maan blaffen. Loze bedreigingen 
uiten, iets doen wat totaal niet helpt. 
6) Ergens een blauwe maandag geweest zijn. 
Ergens maar een korte tijd geweest zijn. 
7) Naar de maan grijpen. Het onmogelijke 
willen doen. 
8) Iemand naar de maan wensen. Iemand 
verwensen. 
9) Het geld is naar de maan. Het geld is op. 
10) Loop naar de maan! Loop naar de duivel ! 
Loop heen ! 
 
 

E. Van Damme 
Albert  I-straat 44. 
BE - 1703 Schepdaal 

8) Iemand naar de maan wensen. Iemand 
verwensen. 
9) Het geld is naar de maan. Het geld is op. 
10) Loop naar de maan! Loop naar de duivel ! 
Loop heen ! 
 
 

E. Van Damme 
Albert  I-straat 44. 
BE - 1703 Schepdaal 
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REVUOJ RICEVITAJ

Post la lasta raportaĵo pri revuoj ricevitaj, alvenis ĉe mi: Esperanto de UEA, 1297, 1298: decembro 2015, jan
2016 sed ĉar ĉiu supozeble ja abonas ĝin, vi ĝin jam legis; Balkana verda stelo, sen klara indiko de jaro aŭ 
monatoj. Eldonis kaj vaste disdonis ĝin Johan Derks en la Malferma Tago de UEA: artikolo pri Romia pala-
co iom proksime al Belgrado (Serbujo – en la revuo oni obstine uzas _ijo_ kiel finaĵon de landonomoj: Ser-
bijo), Serba familia festotago, kunlaboro inter Balkanaj landoj, memoro pri prof. Bojxidar Leonov, ktp; La 
KancerKliniko, 156, okt-nov-dec 2015: El la taglibro de nekuracebla optimisto (Michel Duc Goninaz); Ĉinaj 
memoraĵoj: inkŝtonoj; rakonto de Trevor Steele: Dormantaj krokodiloj; rakontoj de Sen Rodin & <trad. de> 
Hu Guozhu & <trad. de> Edmond Ludwig – kaj multo alia, i.a. poemoj de Bronŝtejn & parto el Gilgameŝ; La 
KromKarcerKlino nr 30: Bleko de blua anaso; Kontakto 269/270: Vivo ekstertera; la movado de etaj domoj; 
La Revuo Orienta nr 1125 (nov 2015): bedaŭrinde nur Japanlingve estis: El la Japana Gazetaro; Sennaciulo, 
1325-1326 (nov-dec 2015): Pri la vizito de la papo al Kubo; Recenzo pri Libereco kiel privilegio (por fini 
la problemon de “la du liberalismoj”; La aliaj flankoj de niaj maljunulejoj; Proklamo de la Rusia sekcio de 
LP-IKO pri la 98a datreveno de la Granda Oktobra socialisma revolucio; Recenzo pri “La puta de Babilonia” 
(kontraŭklerikala literaturo’; ktp – grandioze riĉa numero!; eĉ cito el Fenikso – la Nekrologo pri Antje Noor-
dewier; Nova Irlanda Esperantisto, 132 (jan-feb 2016): dulingva Vivo sen lumo.

ESPERANTO PUBLIKE

Hierbij zend ik u mijn verzameling van de afgelopen periode voor de rubriek ESPERANTO PUBLIKE in 
Fenikso.

• 20 december 2015 Freek de Jonge in Buitenhof noemde de naam Frans Timmerman in verschillende talen 
o.a. Esperanto: Francisko Ĉarpentisto.
• 21 december 2015 in de Agenda van de Alkmaarsche Courant: aankondiging van de clubavond.
• 10 december 2015 in het Alkmaars Weekblad getiteld: Muziek in het Esperanto.

NE FORGESU PRI ….

1] Zienderorgen: http://www.stichtingzienderogen.nl/ 
2] Movado sen Nomo: movado-sen-nomo=skynet.be@mail71.atl51.rsgsv.net

FILMETO RETE

Tre bona maniero por komenci la jaron: https://youtu.be/RtT_SrQ4mIE
miguel gutiérrez adúriz

GOSLINGA-KOLEKTO

Dirk Goslinga

Dirk Goslinga werd geboren in 
1923 en stierf in zijn woonplaats 
Lelystad op 15 november 1991. Hij 
was al langere tijd ziek. Tijdens zijn 
leven had hij enorm veel Esperanto-
objecten verzameld. Het jaar 1987 
was een Esperantojubileumjaar. 
Esperanto bestond toen 100 jaar. 
De heer Goslinga heeft toen voor 
elkaar gekregen dat zijn collectie 
in het ‘Guinnessboek of Records’ 
werd opgenomen. Zijn verzame-
ling bestond uit 647 filatelistische 
zaken, zoals Esperantopostzegels, 
947 ansichtkaarten, congresstem-
pels en -insignes en 1364 sluitze-
gels met het onderwerp Esperanto. 
Op 25-jarige leeftijd werd hij lid 
van FLE (Federatie van Arbeiders-
Esperantisten) en bezocht heel vaak 
bijeenkomsten en congressen. Met 
zijn echtgenote reisde hij in 1990 
door China met behulp van Chinese 
esperantisten. In Nederland reisde 
hij langs beurzen van verzamelaars 

en struinde door dozen met ansicht-
kaarten. Hij was vaak te vinden op 
tentoonstellingen om door middel 
van zijn collectie Esperanto te pro-
pageren. Hij gaf ook zelf ansicht-
kaarten uit, b.v. een serie van vijf 
ansichtkaarten van Esperantomonu-
menten in Nederland. Hij ontwierp 
ook een glas met het portret van Za-
menhof.
Na zijn dood erfde de vereniging 
FLE zijn collectie. Na een fusie 
kwam deze collectie in 1994 in het 
bezit van de vereniging Esperanto 
Nederland. Verschillende mensen 
hebben de collectie bekeken. Enke-
le keren werd de collectie getoond, 
o.a. tijdens een jaarvergadering van 
de vereniging Esperanto Nederland 
en tijdens het wereldcongres van 
UEA 2008 in Rotterdam.
Rob Moerbeek, Ralph Schmeits 
en Ineke Emmelkamp hebben in 
oktober 2015 – namens Esperanto 
Nederland - de collectie samen be-
keken. Alle dozen en mappen met 
materiaal (o.a. veel ansichtkaarten) 

zijn doorgekeken. Een aantal in-
teressante stukken zijn gedigitali-
seerd en zijn nu via de website te 
bekijken.
Het materiaal is thans geschonken 
aan UEA en zal door hen worden 
opgenomen in de Hodler-biblio-
theek. De stukken worden gemerkt 
door een kleine stempel waaruit 
blijkt dat het stuk uit de collectie 
Goslinga komt.
In de collectie zijn veel verschil-
lende zaken opgenomen. Er zijn 
ansichtkaartjes en brieven met Es-
perantopostzegels of -poststem-
pels, o.a. van vele UEA-congressen 
vanaf 1935. Er zijn veel foto’s van 
L.L. Zamenhof. Daarnaast is er een 
album (tweetalig Esperanto-Neder-
lands) met postzegels uit de jaren 
1925 tot en met 1962, o.a. Rusland 
en Brazilië. De collectie sluitzegels 
beslaan de jaren 1924 t/m 1952. Een 
bijzonderheid is de ‘migranta karto’ 
(een zwerfkaart), uit 1925 die via 
allerlei landen teruggestuurd werd!
In Arnhem heeft een Esperanto-
huis gestaan. Voor de Tweede We-
reldoorlog werden hier tientallen 
Esperantocursussen gegeven. Gos-
linga heeft van het gebouw veel 
ansichtkaarten gemaakt. Ook was 
hij actief om afbeeldingen van de 
Esperantomonumenten in Neder-
land te verzamelen (o.a. Bergen op 
Zoom, Texel, Zwolle en Vlieland). 
Het monument op Vlieland bestaat 
ondertussen niet meer.
De foto’s, kaarten, sluitzegels zijn 
te zien op de website van Esperanto 
Nederland 
http://www.esperanto-nederland.nl/
ned/goslinga.php#3
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RAPORTAĴOJ

Klubo la Amikoj de Esperanto

Mallonge KAE. Tian nomon miaj 
Esperanto-amikoj en nordorienta 
Kongolando elektis por nia klubo. 
Nia agado tre diferencas de via aga-
do el Nederlando.

Jen kelkaj niaj  projektoj kaj revoj:
-Disvastigi sciojn pri Esperanto kaj 
zamenhofaj idealoj
-Lernejo por orfoj, Esperanto-kur-
soj, lerneja biblioteko
-Kavumu Pura Vilagho, kolektado 
de rubaĵoj, reciklado 
-Arbarigo de la ĉirkaŭaĵo, kiun oni 
senarbarigis pro bezono de konstru- 
kaj brulligno
Lerni el la spertoj de aliaj landoj
Mikrokreditoj de 50 dolaroj al vir-
inoj
Kultivado de heredita tero por nutri 
ankaŭ la orfojn

La ĉefaj motoroj en la projektoj 
nomiĝas Mana N Brinson kaj ties 
edzino Paskalino. Ni  en nia mal-
granda hejmo (6m x 9m) zorgas pri 
dudeko da senhejmaj georfoj. La 
hejmo havas 2 dormoĉambrojn kaj 
tagĉambreton. Kelkaj infanoj dor-
mas en dormejoj ĉe la lernejo. 

Pro la 500 eŭroj ricevita de vi/niaj 
donacantoj, ĵus estis aĉetitaj litoj, 
matracoj kaj litaĵoj, por ke neniu 
dormu surplanke. Nun la infanoj 
dormas duope, la litoj nombras dek.

Sume: 180 eŭroj.
La lernejo havas 3 lernoĉambrojn 
kaj la biblioteko ĉ. 300 Esper-
antajn libr(et)ojn.  La kultivado 
de la 5-hektara agraro apenaŭ povas 
nutri la grandan "familion". Mi kul-
tivas i.a. rizon, maizon, tomatojn, 
batatojn, ternuksojn, ajlon, manio-
kon. Parton de la rikolto ni vendas 
por aĉeti sukeron, oleon, sapon, 
vestaĵojn, ŝuojn, ĉapelojn (uzitajn!), 
medikamentojn, sanoservojn kaj 
por la lernejo skribilojn, kretojn ktp. 
KAE jam aĉetis dekon da ĉarumoj, 
kiujn ili ne nur mem uzas sed lu-
igas por porti aĵojn al/de la kampoj. 
Antaŭe ĉio estis portata surdorse. 

Sume: 300 eŭroj.
Per la mikrokreditoj virinoj suk-
cesas iom lukri bredante kok-
inojn, kaprinojn, kolombojn, 
kuniklojn kaj kultivante peceton 
da tero. Ili komencas pagi lernej-
kostojn de siaj infanoj, iom post 
iom ili sukcesas repagi la kredi-
ton. KAE zorgeme elektas la perso-
nojn, al kiuj ĝi pruntas monon, kaj 
la orfojn, kiujn ĝi edukas.
Ni ankaŭ aĉetis kretojn, skribilojn, 
paperojn, retmesaĝis, ktp,tio kostis 
al ni:

Sume: 20 eŭroj.
Eble vi miras, kial la orfaro estas 
tiel multnombra. Kaŭzis militoj, 
malsanoj, malsato kaj AIDOSO. 
Gepatroj mortas, geavoj estas tro 
malriĉaj kaj malsanaj por zorgi pri 
infanoj. La averaĝa vivodaŭro estas  
45-55 jarojn. Kelkaj plenkreskuloj 
rifuĝas alikontinenten por serĉi pli 
bonan vivon. Ĉu nur por droni en la 
maron?

Gejunuloj sekvas siajn seksajn 
dezirojn sen zorgi pri eventuala 
gravediĝo. Novnaskiton la patrino 
povas lasi kie ajn, eĉ en necesejo, 
por atendi kompateman vizitonton. 
Mana Brinson kolektis sian orfaron 
en la stratoj. Mi nutras kaj vestas 
ilin, edukas ilin pri amo kaj paco, 
instruas Esperanton, kiun mi kiel 
infano eklernis en iu rifuĝejo.
KAE havas ankaŭ nesolveblajn pro-
blemojn. Daŭra  manko de rimedoj, 
manko de regulaj donacantoj. La 
bezonoj kaj revoj estas grandaj, la 
fortoj de unu persono ne ĉiam su-
fiĉas, kvankam sinjoro Athanase iel 
helpas finance kaj ĉu konsile. Iom 
da helpo, ekz. libroj por la lern-
eja biblioteko, venis de Finnlando. 
Pli da helpo venis de Usono. Ve-
nis komputilo de iu lando, fotilo de 
alia. Tio estas eretoj en granda klo-
podado. 

Se vi interesiĝas, kontaktiĝu kun  
mana.esperanto.brinson@gmail.
com aŭ kun 
kae.kiliba@gmail.com

Dankon. Mana N.Brinson

INVITOJ

1] Jannick Huet-Schumann (estrino) kaj Christophe Chazarein (ekzamen-responsulo) kore atendas vin en 
kastelo Gresillon (Francio) de la 8a ĝis la 16a de aprilo 2016 por la 6a PRINTEMPaS kun 3 kursoj : 
por komencantoj kun Marion, por prepari la ekzamenon B1 kun Christophe, kun Radojica (ILEI-estrarano) 
por B2 kaj C1.

Vidu  http://gresillon.org/printempo kaj aliĝu nun por havi rabaton  http://gresillon.org/aligho
Kiel kutime vi ege plibonigos vian parolkapablon en varma etoso en la bela printempa naturo de nia gran-
da parko kaj plie vi povos malstreĉigi kun la ĉarma helpo de Lise post bongusta tagmanĝo de nia kuiristo 
Frederic.

2] Kristana Esperantista Ligo Internacia 
invitas Vin partopreni
66-an kongreson de KELI, kiu okazos en Bratislava, ĉefurbo de Slovakio en
la tagoj 16. – 23. 7. 2016. Se Vi volas ĝui amikan kristanan medion en la nova
kaj sufiče komforta teologia fakultato, tuj aliĝu!! Ankaŭ tiuj, kiuj partoprenos
UK-on en Nitra, povas plilongigi sian restadon en Slovakio kaj ekkoni belan
urbon Bratislava. Nitra estas bone atingebla!
       
Programo estos tre varia. Du diservoj, ĉiutagaj preĝoj, kantado, diversaj
prelegoj, koncertoj, 2 duontagaj kaj unu tuttaga ekskursoj.

Pliajn informojn kaj aliĝilojn sendas Pavel Polnický, Lidická 939/11,
CZ - 290 01  Poděbrady, e-mail: polnickypavel@seznam.cz

3] ALVOKO
La Konkursoj de Samideano
Revenas “Poezio el ĉiuj ĉieloj”, konkurso starigita de itala samideano Giuseppe Campolo, kun la subteno de la 
kumunumo de S-ta Anĝelo de Brolo (Mesino - Sicilio) kaj de Itala Esperanto-Federacio.
Rajtas partopreni ĉiuj poetoj el nia planedo, per poeziaĵoj en la itala lingvo, en Esperanto, aŭ en ambaŭ lingvoj.
Oni devas sendi retpoŝte (en formato Word) al <samideano@hotmail.it> nur unu poeziaĵon ne pli longan ol 50 
(kvindek) versoj.
La verkoj devas esti neeldonitaj kaj neniam premiitaj antaŭe.
La tuta anonco kun la aliĝilo estas akirebla ĉe 
http://iconcorsidisamideano.altervista.org/KonkursoPoemojIII.html
La ĉi-jara konkurso riĉiĝas per nova fako: “Romanoj el ĉiuj ĉieloj”, verkoj tradukitaj en Esperanton el ĉiuj ajn 
lingvoj.
La anonco estas ĉe http://iconcorsidisamideano.altervista.org/KonkursoRomanojI.html
La premioj konsistos en mono, platoj kaj libroj.
La premiada ceremonio okazos en la komunuma Teatro el Sankta Anĝelo de Brolo (Sicilio, Italio), la 18-an de 
oktobro 2016, je la 6-a horo posttagmeze

4] 66-an kongreson de KELI, kiu okazos en Bratislava, ĉefurbo de Slovakio en la tagoj 16. – 23. 7. 2016. Se 
Vi volas ĝui amikan kristanan medion en la nova kaj sufiče komforta teologia fakultato, tuj aliĝu!! Ankaŭ tiuj, 
kiuj partoprenos UK-on en Nitra, povas plilongigi sian restadon en Slovakio kaj ekkoni belan urbon Bratislava. 
Nitra estas bone atingebla! 
Programo estos tre varia. Du diservoj, ĉiutagaj preĝoj, kantado, diversaj prelegoj, koncertoj, 2 duontagaj kaj 
unu tuttaga ekskursoj. 
Pliajn informojn kaj aliĝilojn sendas Pavel Polnický, Lidická 939/11,
CZ - 290 01 Poděbrady, e-mail: polnickypavel@seznam.cz
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Studosemajnfino
1] 7 vragen over de studieweekends van Esperanto Nederlan
Van 4 t/m 6 maart 2016 vindt er weer een studieweekend van Esperanto Nederland plaats. Voor wie nog niet eerder naar zo’n weekend is geweest, 
volgen hier de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen...

Voor wie zijn de studieweekends bedoeld?
Voor iedereen, jong of oud, die Esperanto wil leren of zijn Esperanto wil verbeteren. Meestal zijn er lessen op vier verschillende niveaus: absolute 
beginners, beginners die al een beetje Esperanto kennen, ietsgevorderden en vergevorderden. Op verzoek is er soms ook een aparte kindergroep. 
In de beginnersgroepen wordt gewoonlijk Nederlands gebruikt als instructietaal, maar de gevorderdengroepen zijn ook geschikt voor deelnemers 
die geen Nederlands spreken.
Een studieweekend is ook een aanrader voor iemand die via Duolingo of een andere internetcursus Esperanto leert, en toe is aan het opdoen van 
praktijkervaring.

Hoe ziet het programma eruit?
De deelnemers komen op vrijdagavond aan; die avond is er gelegenheid tot kennismaken en bijpraten in informele sfeer. Zaterdag na het ontbijt 
beginnen de cursussen: ’s ochtends twee lessen, ’s middags twee, en ’s avonds nog één. Daarna is er tijd voor uitblazen en gezelligheid. Zondag-
ochtend zijn er weer twee lessen, en ’s middags wordt er, als het weer het toelaat, een wandeling gemaakt – maar wie er nog geen genoeg van heeft 
kan ook kiezen voor een laatste les.
Een les duurt meestal zo’n vijf kwartier, zodat de deelnemers in totaal 8 à 10 uur les volgen tijdens een studieweekend.

Hoe gaan de lessen in hun werk?
De lessen verlopen in een gemoedelijke sfeer, in groepen van meestal twee tot acht personen. De inhoud van de lessen is gevarieerd: conversatie, 
grammatica, woordenschat, leesvaardigheid en Esperanto-cultuur en –literatuur kunnen allemaal aan bod komen. De docenten zijn gewend om 

te improviseren en hebben een voorraad materiaal bij zich, zodat ze ter 
plekke kunnen inspelen op het niveau en de wensen van de leerlingen.
De deelnemers worden vooraf ingedeeld in niveaugroepen, maar als 
blijkt dat iemand te laag of te hoog zit, kan hij of zij altijd overstappen 
naar een andere groep.

Waar vinden de weekends plaats?
De studieweekends worden gehouden in comfortabele, maar eenvoudige 
groepsaccommodaties. Zo blijft de deelname voor een breed publiek be-
taalbaar. Eenvoudig wil zeggen dat de slaapkamers met een paar mensen 
worden gedeeld, met gezamenlijk gebruik van sanitair. Na afloop helpt 
iedereen even mee om het gebouw weer schoon achter te laten. Voor het 
studieweekend van 4 t/m 6 maart 2016 is natuurvriendenhuis Den Broam 
afgehuurd. Dit ligt in Buurse, vlakbij Enschede, in een prachtige bosrijke 

omgeving.

Wordt er voor eten en drinken gezorgd?
Maaltijden, koffie en thee zijn bij de deelnameprijs inbegrepen. Dit wordt door de organisatie helemaal verzorgd; van de deelnemers wordt alleen 
verwacht dat ze af en toe assisteren met opruimen en afwassen. Het eten is ook geschikt voor vegetariërs en op verzoek wordt natuurlijk rekening 
gehouden met speciale diëten. ’s Avonds wordt een hapje geserveerd; drankjes moeten apart worden afgerekend. 

Wie verzorgen de studieweekends?
De studieweekends zijn een activiteit van de vereniging Esperanto Nederland. Het vaste organisatiecomité bestaat uit Ineke Emmelkamp, Lilian 
van der Burgt en Arjen-Sjoerd de Vries. Zij zorgen voor de administratie en de planning, en Lilian coördineert bovendien de catering. Het team 
van docenten kan wisselen van keer tot keer. Bekende Esperanto-docenten die vaak meewerken zijn bijvoorbeeld Rob Moerbeek, Bert de Wit en 
Roel Haveman.

Hoe kan ik me aanmelden?
Meer informatie en een online aanmeldingsformulier zijn te vinden op www.esperanto-nederland.nl (klik op de link Studieweekend). Of u kunt 
schrijven naar Esperanto Nederland, Arubastraat 12, 9715 RW Groningen.

Arjen-Sjoerd de Vries
Alvast bedankt!


