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De via redaktoro 
 

Estas la sezono de allogaj eksterlandaj kaj enlandaj renkontoj: la UK en Lisbono, la Esperanto-

semajno en Leeuwarden kaj ankaŭ aliaj eventoj alvokas. Do multaj ĝojigaj okazontaĵoj per kiuj 
mi al vi deziras agrablan tempon. Malĝojiga estas la forpaso de kelkaj fidelaj membroj. 

Rememoru ni ilin kun dankema respekto.     Piet (Petro) Buijnsters 
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Resuma raporto pri la Jarkunveno de Esperanto Nederland 
de la 26a de majo 2018 en De Kargadoor, Utrecht 

 
Ĉi tiu raporto estas nur neoficiala resumo; 

la oficiala raporto / protokolo aperos en venonta Fenikso. 
 

Ĉirkaŭ 30 personoj partoprenis en la Ĝenerala Kunveno, kiun gvidis Hiddo Velsink. 
Unue oni rememoris la membrojn kiuj en la pasinta jaro forpasis.  
 

La protokolo pri la ĝenerala kunveno en 2017 estis aprobita. 

  
Pri la agadraporto 2017 nur aperis resumo en Fenikso. La kompleta raporto disdoniĝis 

dum la kunveno kaj ankaŭ estas akirebla ĉe la sekretario. Rimarko estis ke en la 
agadraporto nur estas informoj pri la organizaĵoj ligitaj kun Esperanto Nederland 
(kluboj, LAR, studosemajnfinoj, k.s.), sed ne pri Esperanto Nederland mem:  

nombro da membroj, aĝokategorioj, ktp. La estraro donos atenton al tiu rimarko. 
 

Post pozitiva deklaro de la kaskontrol-komisiono la financaj raportoj pri 2017 estis 

aprobitaj. 
 

La propono de la estraro ne ŝanĝi la kotizojn por 2019 post ioma diskutado akceptiĝis. 
 

Ankaŭ la Buĝeton kaj Laborplanon 2018 kaj la prognozon por 2019 la kunveno akceptis, 
i.a. ke ekde 2019 Esperanto Nederland nur kontribuos po €3.000 dum kvin jaroj al la 
Amsterdama Katedro. Tio eblas, ĉar la fondita ekstera Katedra Fonduso povas sufiĉe 

finance subteni ĝin. 
 

La proponitaj ŝanĝoj en la Interna Reglamento (Huishoudelijk reglement) aprobiĝis. 
 

Per voĉdonoj la ĉeestantoj aprobis ke Said Baluĉi ĝis 2019 estos prezidanto, ke Rob 
Moerbeek por nova periodo povas esti estrarana kandidato kaj ankaŭ reelektis lin kiel 
estraranon. 
 

Per aklamo oni aprobis ke Said Baluĉi ekde 2019 estos la nova Komitatano A de UEA. 
 

Pluraj jubileuloj (pli ol 50jara aŭ 25jara membreco) laŭdiĝis. 
 

Per donacoj kaj kun aplaŭdo oni dankis Gerrit Berveling, multjaran redaktoron de 
Fenikso, kaj Madzy van der Kooij pri ilia laboro por Esperanto Nederland. 
Dankon ankaŭ akiris i.a. la instruistoj de la Studosemajnfinoj. 
 

En la kunveno Said raportis pri la sukcesplena Zamenhoffesto en Lunteren kaj Andries 
Hovinga pri la Zamenhoftago ĉe la pola ambasadejo en Hago kaj la Zamenhof-

memorkonferenco ĉe la sidejo de UNESKO en Parizo. 
 

Nome de la ĵurio Piet Buijnsters komunikis ke pri 2017 la Verloren van Themaat-premio 

domaĝe ne aljuĝiĝis, ĉar envenis nur kelkaj nevalidaj kontribuoj. 
 

En la Ronddemando estis demando pri la nova leĝo AVG (Ĝenerala Dekreto 
Datenprotektado), kiu devigas organizaĵojn reguli kaj protekti la datenojn de membroj 

kaj rilatatoj. La estraro ankoraŭ informos la membrojn pri tio. 
======= 

 

Post la Ĝenerala Kunveno en la posttagmezo Ward de Kock faris belan kaj tre interesan 
prelegon pri Wijtze Nutters, iama frisa laborista esperantisto. 
 

======= 

Piet Buijnsters, redaktoro 



Voĉdonado dum la Jarkunveno de Esperanto Nederland 

Rob Moerbeek  
 

Kavaliro 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Sabate, la 28-an de aprilo, nia kara estrarano kaj multflanka esperantisto Rob Moerbeek estis 

distingita per reĝa nomumo kiel Kavaliro en la Ordeno de Oranje Nassau (Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau). 
Kadre de la Malferma Tago en la Centra Oficejo de UEA, oni aranĝis specialan solenaĵon.  

La urbestro de Beverwijk, la loĝloko de Rob, faris laŭdan paroladon pri ĉiuj agadkampoj kaj 
meritoj de Rob por la Esperanto-movado en Nederlando kaj tutmonde, kaj ankaŭ pro lia daŭra 

sindediĉa agado favore al handikapitoj, precipe blinduloj kaj malfortevidantoj. 
La distingito do ne nur en Esperantujo, sed ankaŭ ekster la movado dum jardekoj aktivas por 
atingi sian idealon: justa socio kun egalaj rajtoj por la tuta homaro. La urbestro finis sian 

paroladon dirante ke plaĉis al Lia Reĝa Moŝto Willem-Alexander nomumi sinjoron Rob 
Moerbeek Kavaliro en la Ordeno de Oranje Nassau. 

Esperanto Nederland tutkore gratulas al Rob pro tiu ĉi grava distingo, kiun li plene meritas.  
Ni esperas ke Rob ankoraŭ longe povos uzi por ni siajn kvalitojn! 
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Aperinta 

 
 

 

Jan Hus (ĉ. 1370-1415), pastro, universitata 
profesoro en Prago, eklezia reformisto, deklarita 

herezulo kaj kiel tia brulmortigita dum la Koncilio 
en Konstanco de la 15a de julio 1415. 

Certe la plej grava el liaj religiaj verkoj estas De 
ecclesia (Pri la eklezio), kies centrajn ĉapitroj 
tradukis el la Latina Gerrit Berveling. 

 
Kun pli da informoj pri la vivo kaj verko de Hus 

en la libro. 
 

Eldono: Kava-Pech, Dobřichovice, Ĉeĥio 

http://kava-pech.cz 
 

Novaj nederlandaj ĵurnalartikoloj en Esperanto 
 

Toon Witkam denove tradukis artikolojn el ĵurnaloj Volkskrant, Trouw, NRC, ktp. 
Laste aperis:  

* La planoj de la Italoj minacas la stabilecon de la tuta Eŭro-zono 
* ''Mi vere maltrankviliĝas pri Usono'' 
* ''Paco en Eŭropo nur eblas kun Rusio'' 

* Streĉi ĉiujn fortojn por Facebook kaj Google 
 

Oni senpage kaj sen ensaluto povas legi la artikolojn per www.artikoltraduk.nl 

 
 

Nova versio de Amikumu 
 

 

Amikumu, la apo por poŝtelefonoj per kiu en la regiono 
en kiu oni loĝas aŭ troviĝas, oni povas trovi homojn kiuj 

parolas iun lingvon, ekzemple esperantistojn. 
Por uzi ĝin oni devas aliĝi al Amikumu. Ankaŭ la 
troveblaj personoj devas esti aliĝintaj. Por Android-

poŝtelefonoj nun aperis nova versio. 
Vidu: https://amikumu.com/eo  

 

Kelkaj revuoj ricevitaj 
 

Monato, junio 2018: Kion Japanoj lernis el la katastrofo? (en la fukuŝima nuklea centralo en 
2011); Vaflofabriko hejtas tutan kvartalon; Forfikuloj: inter legendo kaj realo; Horizon-taal, 
n-ro 291: Corry de Cock, een mooi leven en een mooie vrouw (voorvechtster voor de 

ontplooiing van de arbeiders middels Esperanto); Kontakto, n-ro 284: (ĉeftemo:) La debato 
pri homeopatio kiel fono por la scienca scio; Revuo Esperanto, UEA kaj fortigo - kiel realtigi 

la membronombon; Estrara raporto 2017. 

Piet Buijnsters 
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Forpasis 
 

Fer Polder (Heemskerk, 19 febr. 1929 – 30 apr. 2018) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
kontribuoj al la organo de la naturkleriga NIVON kaj kun belaj akvareloj de lia edzino 

Berte. Li membris en la medi-grupo “Bonkarak-Tera” (“Goed-Aardig” iniciatita de Joke 
Hoobroeckx) kaj funkciis kiel junulargastejestro en la kastelo Assumburg. 
La geedzoj dum 55 jaroj loĝis en Wezerstraat 8 kun belaj ĝardenoj. Kaj ofte li dediĉis sin 

por amuzi kaj klerigi siajn infanojn kaj genepojn: ĉe la kremacia soleno (en la 9a de majo) 
nepino nomis lin “super-avo”.  

Fer lernis Esperanton per la koresponda kurso de la Instrua Servo de FLE. Li ankaŭ 
partoprenis en kursosemajnfinoj en la 1980-aj jaroj. 
Esperanton Fer praktikis en la “Stelrondo” de Heemskerk kaj Beverwijk, sed krome 

koresponde kaj vojaĝe al Ĉeĥio kaj Hungario, kie li plenĝue povis kontakti ne-plu-fremdajn 
esperantistojn. Aliflanke ilia hejmo gastigis vizitantojn el mez-Eŭropo.  

Lia sonora afabla voĉo longe aŭdigis tekstojn por  kasedlegantoj de “Fenomeno” kaj poste 
“Fenikso”. Nur antaŭ jaro li retiriĝis pro ĉiam pli pena legado.  
Berte memoras ke ili partoprenis almenaŭ unu FLE-kongreson en Hilversum, kie ili avide 

sorbis la Esperanto-nomojn de la plantoj vidataj dum ekskurso. Sed  ne multajn aliajn 
kongresojn li ĉeestis. 
 

Liajn pacajn trajtojn laste vidis Joke kun la eksurbestro Wout Hoobroecks kaj Marianne van 
Gemert kaj mi el lia klubo: ni povis nur konsenti, iom malĝoje, “Estas bone tiel”. Ni perdis 
honestan paciston, naturamikon kaj Esperanto-amikon. Altan fizike kaj ideale. 

Memorindan!  
 

Rob Moerbeek kun aldonoj de Bert de Wit kaj Joke Hoobroeckx 

 

 

Jam junaĝe Fer Polder aŭdis de la gepatroj sekretan lingvon pri 
aferoj koncernantaj nur ilin. Bona stimulo por aŭskulte pli kaj 

pli kompreni. Esperanto riĉigis la vivon de nia fervora pac- kaj 
naturamiko.  Jam 59-jara li pensiiĝis de laboroj ĉe la fornegoj 
en Velsen-norda.  
 

Plej multe li okupis sian liberan tempon riparante kaj gardante 
naturamikajn domojn, i.a “De Banjaert” en Wijk aan Zee, kiu 
jubilee eldonis la libreton “Kris Kras” kun liaj plej belaj 

 

Karlo de Bruin (1934-2018) 
 

La 31an de majo post cerba infarkto mortis Karlo de Bruin en Hilversumo, kie li kun sia 

edzino Inge de Bruin ekloĝis antaŭ unu kaj duona jaroj. La ĉefa kialo estis ke tie ili estis pli 
proksimaj al la familioj de la filinoj Wieneke kaj Karla. Sed Karlo restis en sia koro Tvent-

ano. Tion atestis ankaŭ la ludado de la Tventa popolkanto fine de la adiaŭa ceremonio en 
la 6a de junio en Hilversumo.    
 

Karlo naskiĝis en esperantista familio. La patro, Gerrit Paulus de Bruin, estis konata figuro 

en la laborista Esperanto-movado kiu verkis plurajn librojn (i.a. ‘La laborista Esperanto-
movado antaŭ la mondmilito’). La gepatroj volis bapti lin Karlo Ludoviko, laŭ Karlo Markso 

kaj Ludoviko Zamenhof, sed tion la urba oficisto ne permesis en tiu tempo, tiel ke li 
ekhavis la nomojn Karel Lodewijk.  

Karlo studis en Amsterdamo kaj poste eklaboris en la urba administracio kiel esploristo. Li 
estis tre preciza, kaj havis klaran rigardon al la estonteco. Li longe laboris en Almelo en la 
sekcio kiu esploris la socian geografion kaj statistikojn kaj faris proponojn por la urbaj 

politikistoj. Lia iama ĉefo dum la ceremonio rakontis pri la agrabla kunlaboro en tiu tempo 
kaj kortuŝe adiaŭis en Esperanto per la vortoj ‘koran dankon’. Ankaŭ aliaj iamaj kolegoj 

skribe atestis pri la bona kunlaboro. Karlo en la jaro 1964 organizis vojaĝon al rusa 
esperantistino por ke liaj kolegoj ekhavu impreson personan pri la ideoj de la ordinara 

homo malantaŭ la ‘fera kurteno’.        >>> 
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>>> 
Kiam li pensiiĝis, li fariĝis Kavaliro en la ordeno Oranĝo-Nasaŭ. 
 

Karlo konatiĝis kun Inge Kooij per Esperanto kaj ili geedziĝis (1973). Naskiĝis Boudewijn, 
Wieneke kaj Karla. Sed la intensa familia vivo ne malhelpis la geedzojn agadi en la 
Esperanto-movado. Inge agadis en SAT kaj FLE, Karlo kiel sekretario de la Federacio de 

Esperanto-Organizaĵoj en Nederlando (FEN) kaj en tiu funkcio multon faris por organizi 
komunajn aktivaĵojn. Krome, Karlo estis respondeculo en la loka sekcio de Humanistisch 

Verbond.  
En la postaj naŭdekaj jaroj, Karlo kaj Inge, kune kun Marta kaj Abel Lingbeek kunlaboris por 
la naturamikaj esperantistoj, ekz.e organizante feriosemajnon en Germanio aŭ en la apuda 

NIVON-domo Krikkenhaar.  
 

Dum la adiaŭa ceremonio oni substrekis liajn mondcivitanecon kaj politikan intereson. Plurajn 

ĵurnalojn eksterlandajn li legis kaj pri la Dua Mondmilito, kiun li spertis kiel infano en la 
gepatra domo (kie estis judaj kaŝloĝantoj), li multege sciis. Oni laŭdis liajn toleremon kaj 
homamon. 

Ni danke memoros Karlon kaj kondolencas al Inge kaj la familianoj. 
 

Bert de Wit 

 
 

 

Antaŭ 10 jaroj 
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Festi vian lingvon en libera ŝtato. 
 

Tio estas la elirpunkto de Lân fan taal (Lando de lingvo). En 2018 Leeuwarden estas la 

kultura ĉefurbo de Eŭropo. Lân fan taal estas grava parto de ĝi. Multaj institutoj kaj 
personoj en Frislando kaj (foraj) ĉirkaŭaĵoj kunlaboras por doni estontecon al plurlingveco.  

Ni invitas vin kunlabori:  vivigi lingvojn, ludi kun lingvoj kaj paroli ilin.  
En la apuda ĝardeno de la festejo estas grandegaj paneloj trilingvaj, ankaŭ en Esperanto.  
 

Esperanto-semajno – 26a de  aŭgusto – 2a de septembro 
 

Esperanto-tago – sabaton, la 1an de septembro 2018.  
Dum la unua de septembro okazos speciala Esperanto-tago, kiun Esperanto Nederland, IEI 
kaj NEJ kune organizos. Okazos koncerto de Jonny M, el Germanio. Li certe vigle kantas 

kaj prizorgas bonan programon. Dum tiu tago ankaŭ okazos diversaj prelegoj: 
nederlandlingva kaj en esperanto. Ni provas organizi interesan sabatvesperan programon. 

Planoj kaj ideoj abundas!  
 

Vidu la provizoran programon sur paĝo 9 de ĉi tiu Fenikso. 

 
Dimanĉon, la 2an de septembro 2018. 
Leeuwarden estas bela urbo kaj ĝi meritas dutagan viziton. Ĝi havas multajn vidindaĵojn. 

Ekzemple la ekspozicion Escher op reis, la Ceramikmuzeon, la turon Oldehove. 
Tranoktu en la urbo, (vi mem serĉu tranoktejon: hotelon, pere de pasporta servo aŭ 

kampadejon). Dimanĉe ni invitas vin partopreni interesan urban promenadon. Posttagmeze 
okazos la oficiala adiaŭo de la Esperanto-semajno. Ni transdonos la vicon al homoj, kiuj 
parolas la rusan lingvon. Certe estos agrabla, muzikema fino de la semajno. 

 
La programo de la Esperanto-tago ankoraŭ ne estas preta. Ĉu ni lunĉos kune? Ĉu ni 

trinkos kafon kaj gustumos frisan kukon?  Eble ni petos de la partoprenontoj etan financan 
kontribuon. Sekvu la informojn en nia retejo kaj en fejsbuko. 
Aŭ demandu al Ineke (informado@esperanto-nederland.nl)  

kaj Andries (andries.hovinga@esperanto-nederland.nl)  
 

Ni kore bonvenigas vin en Leeuwarden! 
Andries Hovinga kaj Ineke Emmelkamp 

 

Pli da informoj: https://www.esperanto-nederland.nl  aŭ la Fejsbukpaĝo de Esperanto 

Nederland.  Pri Lân fan Taal: https://lanfantaal.nl 
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Renkontoj kaj kunvenoj 
 

Esperantosemajno en Leeuwarden, kultura ĉefurbo de Eŭropo 2018 
de dimanĉo la 26a de aŭgusto ĝis inkl. dimanĉo la 2a de septembro 

 

 

 

Provizora programo 
 dimanĉon la 26an de aŭgusto: fino de la Antila semajno; komenco de la 

Esperantosemajno  

 merkredon la 29an kaj ĵaudon la 30an de aŭgusto: en MeM-pavilono: 
Bert de Wit faros prelegon (14 h.) kaj antaŭe aŭ poste donos provlecionojn Esperanto 

 jaŭdon la 30an de aŭgusto (20 h.): en MeM-pavilono:  
* 11:00 h.: kafotrinkado kun la nord-nederlandaj esperantistoj 
* 20:00 h.: prezentado de KAJTO 

 vendredon la 31an de aŭgusto: en MeM-pavilono: 14:00 h.: provlecionoj 
15:00 h.: prelego; vespere: muzika programo kun i.a. Jonny M. 

 sabaton la 1an de septembro: (tago organizita de Esperanto Nederland, Internacia 
Esperanto-Instituto kaj Nederlanda Esperanto Junularo) 
* ek de 10:00 h.: oficiala akcepto en MeM-pavilono kun kafo kaj oranĝkuko 

* ĝis 12:00 h.: en MeM-pavilono: elsendo Omrop Fryslân 
* 11:00 h.: en salono de Tresoar:  

nederlandlingva prelego de Ward de Kock pri la frisa esperantisto Wytze Nutters 
* 11:00 h.: en salono de Tresoar: 
esperantlingva prelego de Said Baluĉi (prezidanto de Esperanto Nederland) pri 

Kial Esperanto aparte gravas por aziaj intelektuloj? 
* 13:30 h.: en salono de Tresoar: 

nederlandlingva prelego de Marc Konijnenberg pri 
siaj spertoj kiel Esperanto-staĝanto en Bjalistoko 
* 13:30 h.: en salono de Tresoar: 

esperantlingva prelego de Piet Buijnsters (estrarano de Internacia Esperanto-Instituto) 
pri la tragedio de Moresnet (iama Esperantujo) kaj ĝiaj enloĝantoj 

* 15:00 h.: en MeM-pavilono: koncerto de Jonny M el Germanio 
* 19:30 h.: vesperprogramo 

 dimanĉon la 2an de septembro: 

* 11:00 h.: promenado tra la urbo (kun Esperanto-ekspliko) kaj/aŭ rondveturo per boato 
* 15:00 h.: fermo de la Esperantosemajno; komenco de la rusa semajno 

 
Adresoj: MeM-pavilono en Prinsentuin, 8911 DE, Leeuwarden (900 m. de la stacidomo) 
Tresoar-salonoj: Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden (250 m. de MeM)  

Eniroj senpagaj. Kostoj de boatveturo, tranoktoj, lunĉoj, manĝoj por propra konto. 
 

TRE KORAN INVITON! 
VENU ĈIUJ! 
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Het Naauw en la urbo MeM-pavilono en Prinsentuin 

 



Aliaj renkontoj kaj kunvenoj 
 

En Nederlando 
 

En Hotel de Koopermoolen en Amsterdamo, Warmoesstraat 3-5. 

La Amsterdama Rondo  Komenco: 15:00 h.<<<< 
 Dimanĉon, la 8an de julio: Klaas Dijkstra montros filmojn pri taksiveturadoj en 

diversaj grandurboj, subtitolitajn. 
Informoj: tel.020 6946073 (Peter) aŭ tel.023 5242643 (Bert)  
 

Nederlanda Esperanto Junularo (NEJ): sabaton la 21an de julio: OnLine 
(perretaj ludoj, interparolado, ktp.)  Informoj: www.esperanto-jongeren.nl 
 

House of Nouws:: la 6an ĝis inkl. la 8an de aŭgusto: Het beste idee voor iedereen 

dum la teatrofestivalo Boulevard en 's Hertogenbosch pri Zamenhof kaj Esperanto  
www.festivalboulevard.nl/nl/programma/id-3437/het-beste-idee-voor-iedereen/ 

 
KLUBKUNVENOJ 

 

 Esperantoklubo Noord-Nederland 

 Ĵaŭdon, la 26an de julio, 10:30 h.: 
Somerkunveno: Schimmelpenninckhuys, Oosterstraat 53, Groningen 

 Ĵaŭdon, la 30an de aŭgusto, 11:00 h.: 
Somerkunveno: Lingvopavilono 'MeM' en Prinsentuin, Leeuwarden.  
(Esperantosemajno 26 aŭg - 2 sep). Ankaŭ neklubanoj tre bonvenaj!  

Ni ariĝos en la stacidomo de Leeuwarden kaj promenos al Prinsentuin. 
Informoj ĉe Ineke Emmelkamp (vidu kolofono, p.2) 
 

Esperantoklubo Alkmaar 
Nia estraro ŝanĝiĝis ekde januaro 2018: 
Prezidanto estas: s-ino Tiny Droge, Vicprezidanto: s-ino Margot Koopmans 

Kasisto: sinjoro J. Droge;  Kontaktadreso: Grevelingen 130, 1826 AR Alkmaar 
Retpoŝtadreso ne ŝanĝiĝis: esperanto.alkmaar@gmail.com 

 
En Belgio 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

En Francio 
 

En kaj ĉirkaŭ Kastelo Greziljono:  

en julio: maratona Esperantokurso, ĉiĉeronado en la regiono, internacia konferenco de 
OSIEK; en aŭgusto: semajno por infanoj kaj familio 
Informoj: gresillon.org 
 

En Lisbono / Portugalio 
 

La 103a Universala Kongreso de UEA   Informoj: www.uea.org 
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 BENELUKSA KONGRESO de la 14a ĝis inkl. la 16a de septembro 
 

Kiu ankaraŭ volas aliĝi, ni petas fari tion rapide. 
Estas ankoraŭ sufiĉe da litoj, sed ni devas komuniki la nombron da partoprenantoj. 

Bonvolu legi ĉiujn informojn en la retejo:  www.esperanto.be/BeneluksaKongreso 
retpoŝto: limburg@esperanto.be 
 

Ni ofertas sportojn, prelegojn, atelierojn, koncertojn, kursojn,  ... 
La programo estas tiel ke vi ĉiam povas elekti kion fari. Estas bonaj litoj kaj bona 
manĝado en la doma restoracio. 

  
La teamo de la Beneluksa Kongreso, LEA – Limburgo Esperanto Ascocio 

 

 
 



Kio okazis 
 

Prelego pri la iama Esperanto-Domo en Arnhem 
 

 

 

 

La 25-an de majo 2018 en la sidejo de ekspoziciejo 

Zinedepo okazis prelego pri Esperanto kaj la 
Esperanto-Domo en Arnhemo - tre aktiva eduka 
Esperanto-centro inter 1930 kaj 1940. 

La Esperanto-Domo estis donaco de la komunumo 
Arnhem al Andreo Cseh, kiu en ĝi donis 

Esperantokursojn al centoj da homoj.  
La preleganto estis Marc van Elburg - estro de la 
Zine-biblioteko kaj aktivulo de la arnhema artista 

klubo. Nome de Internacia Esperanto-Instituto (IEI) 
ĉeestis Jolanta  van Holstein, sekretario de IEI, kiu 

rakontis pri Esperanto kaj la postmilita historio kaj 
nuntempa agado de Internacia Esperanto-Instituto.  

 

Esperantoklubo en Utrecht fondita 
 

La unua Duolingo-kunveno en Utrecht, la 14an de junio organizita de Nederlanda 
Esperanto Junularo (NEJ), estis granda sukceso kun dek partoprenantoj, inter kiuj 

kelkaj novaj vizaĝoj. Oni faris bonvenigajn kaj lingvoludetojn kaj tiel longe klaĉadis 
ke iu preskaŭ maltrafis sian trajnon... 

Dum ĝi oni fondis EKU-n, la Esperanto-Klubo Utrecht. 
Sukceson kaj gratulon al ĝi!   
 

Kio okazos post kelka tempo 
(sed jam notu en vian agendon!) 

 
 La DRONGO lingvofestivalo rekomencis siajn preparojn! Ĉijare je vendredo la 9a 

kaj sabato la 10a de novembro 2018 ĝi estos gasto de la Radboud 
Universitato en Nijmegen. 

Per aktuala programo la festivalo donas inspiron kaj valorajn kontaktojn por ĉiu  
kiu ŝatas lingvojn. Okazos kulturaj prezentadoj, rapidkursoj kaj debatoj.  
Ankaŭ Esperanto Nederland ĉeestos per informobudo. 

 
 Ĉar NoSoBe (Nederlanda Societo de blindaj kaj malforte vidantaj Esperantistoj) 

fondiĝis en 1929, sekvontjare ni festos nian naŭdekjariĝon. Nia jara kunveno 
regule okazas en la konferencejo “Dennenheul” (Paul Krugerweg 45, 3851 ZH 
Ermelo), ĉi-foje 14-16 aprilo 2019. 

Por fruaj aliĝantoj la prezo, normale 210 eŭrojn, trioniĝas. 
Detalojn petu de la sekretario Elise Lauwen: eliselauwen@gmail.com 

 
 Kaj kompreneble: studsemajnfino de Esperanto Nederland je la 19a, 20a kaj 21a 

de oktobro 2018. Vidu paĝojn 15 kaj 16 de ĉi tiu Fenikso. 

 

Festa malfermo de la nova sidejo de FEL / La Verda Stelo 
 

Je sabato la 16a de junio Flandra Esperanto-Ligo (FEL) kaj la Antverpena Grupo La 

Verda Stelo per grandioza festo malfermis sian novan sidejon Lange Beeldekensstraat 
169, 2060 Antwerpen. Ni tre kore gratulas niajn karajn najbarojn pro tio. 
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Jean-Jacques Wintraecken 
 
Kiam vi lernis Esperanton? 

Mi eklernis Esperanton en 1993. 
Kial vi lernis Esperanton? 

Kiel infano kaj junulo mi loĝis kun miaj gepatroj en 
diversaj Eŭropaj landoj (mia patro estis ĵurnalisto). Kiam 

mi estis 15-jara, mi jam flue parolis kvin lingvojn.  

Estas pro tio ke mi ĉiam interesiĝis pri lingvoj, kulturoj, kaj tiel plu. Kompreneble, mi 

aŭdis kaj legis pri Esperanto, sed neniam decidis lerni ĝin. Ĝis unu tago, mia edzino 

hazarde vidis anonceton en la loka gazeto de nia tiama loĝurbo pri Esperanto-kurso, 

kiun oni planis organizi. Ŝi decidis aliĝi al la lecionoj kaj lerni Esperanton.  Kiam ŝi 

revenis la unuan fojon de la kurso, mi trafoliumis la lernolibron, kiun ŝi kunportis. Mi 

tuj estis trafita de la simpleco kaj la logikeco de la gramatiko de la lingvo kaj subite 

decidis eklerni ĝin.  
 

Kiel vi lernis Esperanton? 
Pro mia laboro mi ne havis tempon ĉeesti la kurson kun mia edzino. Mi do 

prunteprenis el la publika biblioteko Esperanto lernolibron kun sonkasedoj. Tiam ni 

loĝis apud Den Bosch kaj mi faris projekton en Amsterdamo. Pro tio mi devis pasigi 

multan tempon en la aŭto starante en longaj trafikvicoj. Atendante en la trafiko mi 

aŭskultis la kasedojn kaj tiel lernis la lingvon. Laŭgrade mi iomete aktiviĝis en 

Esperantujo. Poste naskiĝis nia filo, kreskis la premo de mia laboro kaj malgrandiĝis 

mia libera tempo. Pro manko de tempo mi faris nenion plu per kaj por Esperanto, sed 

neniam tute forlasis Esperantujon. 

Nelonge post mia emeritiĝo, nun antaŭ tri jaroj, mia edzino donacis al mi tre 

interesan libron pri la historio de Neŭtrala Moresneto. Ni decidis viziti tiun regionon 

kaj la urbon Kelmis. Tie mi decidis relerni Esperanton kaj reaktiviĝi. 

Kion vi faras per Esperanto? 
Mi publikigas artikolojn, ĉefe pri scienco kaj tekniko, kiel korespondanto en 

Nederlando de la revuo Monato.  Mi faras tion por montri ke Esperanto perfekte 

taŭgas por pritrakti modernajn sciencajn kaj teknikajn temojn kaj por kontribui al la 

lingvo, trovante novajn vortojn por novaj, nuntempaj konceptoj. 

Krome, mi laboras kiel 'onklo' en la projekto Ekparolu de Edukado.net. En tiu 

projekto la geonkloj helpas komencintojn de la lingvo (la 'genevoj') memfide paroli 

en Esperanto. 

Laste, mi preparis, surbaze de unu el miaj artikoloj,  bone ricevitan prelegon titolatan 

"Ĉu kapteblas la tempo? - Pri tempomezurado tra la jarcentoj", kiun mi prezentis ĉe 

la Amsterdama Rondo, la Esperanto klubo de Eindhoven kaj la klubo La Verda Stelo 

en Antverpeno.  

Kromaj informoj 

Mi loĝas kun mia edzino en Venray. Krom Esperanto, esperantaĵoj kaj lingvistiko, mi 

havas diversajn aliajn ŝatokupojn. Mi interesiĝas pri scienco ĝenerale kaj astronomio 

aparte, kaj por spaca esplorado kaj astronaŭtiko. Mi estas longdistanca kuristo, 

trejnadas min trifoje ĉiun semajnon ĉe nia atletika klubo kaj fojfoje partoprenas 

vetkuradojn. Krome, mi ŝatas ludi gitaron. 
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Ekkonu niajn membrojn 
 



 

 

Ekkonu niajn membrojn 
 

Simon Smits 
 

 
Kiam vi lernis Esperanton? 
Fine de la 1959-aj jaroj. 
  
 

 Kiel vi lernis Esperanton? 
Mi sekvis lecionon ĉe "Nederlands Talen Instituut N.V." en Rotterdam;  

instruistino estis s-ino D.C.G. Kosters-Enuma. 
  
Kial vi lernis Esperanton? 

Ĉar mi iafoje aŭdis en la radio elsendon pri la internacia lingvo Esperanto. Mi tiam 
rememoris ke en mia meza lernejo mi devis lerni tri fremdajn lingvojn, sed oni 

neniam parolis pri la ebleco uzi unu internacian lingvon. 
 

Kion vi faras per Esperanto? 
Mi havas amikajn kontaktojn kun personoj en kelkaj landoj, i.a. Pollando. 

  
Kromaj informoj  

Mia aĝo estas 84jara; mia antaŭa profesio: komunuma funkciulo; miaj okupoj estas 
la Esperanto-movado (redaktado, informado), muziko (klasika), bilardludo. 
 

Konigu vian urbon 
 
Wikipedia estas enciklopedio sur Interreto. En ĝi oni povas trovi amason da 
sciindaĵoj: pri birdoj, pri plantoj, pri sporto, pri historio, pri tekniko, ktp. ktp. 

La enciklopedio estas en centoj da lingvoj, ankaŭ en Esperanto kun la nomo Vikipedio!  
Ĉiu povas mem enmeti faktajn informojn en ĝin.  

En ĝi ankaŭ estas informoj pri landoj kaj urboj. Ĉu via urbo aŭ vilaĝo jam estas en ĝi? 
Vi povas kontroli tion. Iru al la interretejo eo.wikipedia.org kaj en la serĉofaketo tajpu la 
nomon de via loĝloko. Ĉu via urbo aperas? Kaj ĉu la informoj estas ĝustaj? 

 
Peto al niaj membroj: 

Se vi loĝas en Emmeloord, Almere, Heerenveen, Heiloo, Venray, Rijswijk, Uden, 
Doetinchem aŭ alia interesa urbo kiu ankoraŭ ne estas en Vikipedio bv. respondi la subajn 
demandojn (prefere en Esperanto, sed povas ankaŭ en la nederlanda lingvo). 

En Fenikso ni esperas publikigi la informojn de almenaŭ unu urbo aŭ vilaĝo kaj poste ni 
enmetos ilin en Vikipedion. Se eble, aldonu foto(j)n de vidindaĵo(j). 

 
Demandaro: 
 

Kiel nomiĝas via urbo/komunumo? Kiom da enloĝantoj ĝi havas?  
Al kiu provinco ĝi apartenas? Kiel nomiĝas la urbestro? 

Kiuj vidindaĵoj estas en via urbo/komunumo?  
Kiuj gravaj historiaj eventoj okazis en ĝi? Kiam? 
Kiuj gravaj eventoj (pri sporto, muziko, teatro, ktp.) regule okazas? 

Kun kiuj urboj via urbo/komunumo havas ĝemeliĝon ('stedenband')? 
Ĉu en via urbo/komunumo estas Esperanto-klubo aŭ Esperanto-grupo 

aŭ kiom da esperantistoj en ĝi loĝas? 
(Evt. aliaj interesaĵoj) 
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Leeuwarden/Ljouwert Sneek/Snits IJlst/Drylts 

Sloten/Sleat Stavoren/Starum Hindelopen/Hylpen 

Workum/Warkum 

Franeker/Frjentsjer 

Bolsward/Boalsert Harlingen/Harns 

Dokkum/Dokkum 

 

  

 

La 11 frisaj urboj 

La 11 frisaj urboj estas konataj pro la t.n. sketitinero trans la frostiĝintaj riveroj kaj 
kanaloj kiuj ligas tiujn dekunu urbojn. Kompreneble tio nur eblas kiam la glacitavolo 

estas sufiĉe forta por porti la centojn da partoprenantoj de la veturado. La unua okazis  
en 1909, la lasta en 1997. Poste ne plu eblis...Sed tre valoras alimaniere viziti tiujn 

belajn urb(et)ojn. 
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Pri la oktobra studosemajnfino 
 

Jam komenciĝis preparaj laboroj por la studosemajnfino je 19-21 oktobro 2018. Ankaŭ 
jam venis pluraj aliĝoj, do se vi volas certigi al vi partoprenon, nepre ne atendu tro longe 

antaŭ ol aliĝi! 
La programo de la semajnfino estas jam konata al niaj fidelaj partoprenantoj. 
Vendredvespere oni alvenos, kaj estos tempo por babili kaj interkonatiĝi. Sabate 

komenciĝos la vera laboro: intensa programo de entute kvin lecionoj, de mateno ĝis 
vespero. Vespere oni ripozos kaj amuziĝos, kaj eble estos interesa prelego. Dimanĉe 

daŭros la lecionoj, sed ni ankaŭ rezervos iom da tempo por grupa promenado tra la bela 
naturo de tiu regiono. Finiĝos la programo ĉirkaŭ la 15-a horo. 
Instruado okazos kvarnivele. Ĉe aliĝo vi indiku vian nivelon: absoluta komencanto, 

lernanto en komenca kurso, ĵusfininto de komenca kurso, aŭ progresinto. La instruadon ĉi-
foje prizorgos Piet Buijnsters, Bert de Wit, Roel Haveman, Federico Gobbo kaj Yves 

Nevelsteen. Ili ĉiuj estas spertaj kaj kapablegaj Esperanto-instruistoj, do estu certa ke vi 
lernos multe! 
Nia kursejo denove estos la naturamika domo Krikkenhaar apud Almelo. Ĝi bonege 

kontentigis nin la pasintajn fojojn: bela ĉirkaŭaĵo, sufiĉe da dormlokoj, grandaj ĉambroj 
por kunestado kaj studado, bone ekipita kuirejo.  

 
 
 

 
 

 
 

Por pli da informoj vidu la dorsoflankon de ĉi tiu Fenikso 

 

Dum la tuta semajnfino la kuireja teamo dorlotos nin per bon-

gustaĵoj. Ili estas nur duope, do iom da helpo de la parto-
prenantoj estos bezonata por tablopretigado kaj forordigado. 
Ni esperas bonvenigi multajn el vi en Krikkenhaar! 

 
 

Het studieweekend in oktober 

 
De voorbereidingen voor het studieweekend op 19 t/m 21 oktober 2018 zijn in volle gang. 
Er zijn ook al de nodige aanmeldingen binnengekomen, dus als je verzekerd wilt van 

deelname, wacht dan vooral niet te lang met je aan te melden! 
Onze trouwe deelnemers weten al hoe het programma van het studieweekend eruitziet. 

Vrijdagavond komen we aan en is er tijd om bij te praten en kennis te maken. Zaterdag 
begint het echte werk in de vorm van een intensief programma van in totaal vijf lessen, 
van ’s ochtends tot in de avond. ’s Avonds is er gelegenheid voor ontspanning en 

gezelligheid, en misschien is er nog een interessante lezing. Zondag gaan de lessen 
verder, maar er wordt ook wat tijd ingeruimd voor een gezamenlijke wandeling door de 

mooie natuur van deze regio. Het programma is om een uur of drie ’s middags afgelopen. 
Er wordt op vier niveaus les gegeven. Bij de aanmelding geef je je niveau op: absolute 

beginner, bezig met een beginnerscursus, beginnerscursus net afgerond, gevorderde. Het 
onderwijs wordt deze keer verzorgd door Piet Buijnsters, Bert de Wit, Roel Haveman, 
Federico Gobbo en Yves Nevelsteen. Allemaal ervaren en zeer kundige Esperanto-

docenten, dus je zult zeker een hoop opsteken! 
Als cursusgebouw hebben we weer het natuurvriendenhuis Krikkenhaar afgehuurd, in de 

buurt van Almelo. Dat is ons de laatste paar keer prima bevallen: een mooie omgeving, 
voldoende slaapplaatsen, grote gemeenschaps- en lesruimtes, een goed uitgeruste 
keuken. Tijdens het hele weekend staat de keukenploeg voor ons klaar. Zij zijn maar met 

zijn tweeën, dus er is wel wat hulp van de deelnemers nodig bij het tafeldekken en 
opruimen. 

We hopen we jullie in groten getale in Krikkenhaar te kunnen verwelkomen! 
 

Ineke Emmelkamp, Lilian van der Burgt, Arjen-Sjoerd de Vries 

 

Voor verdere informatie zie de achterkant van deze Fenikso 
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    ESPERANTO Studieweekend 

Voor wie Als je nog nooit Esperanto hebt geleerd, of jouw Esperanto is nog niet zo goed als je zou willen, ben je van  

harte welkom.  Er wordt op verschillende niveaus les gegeven. De nadruk ligt op het oefenen van het spreken  

in Esperanto in kleine groepen. 

 

Wanneer Het volgende studieweekend vindt plaats op 19, 20 en 21 oktober 2018. 

Waar  Natuurvriendenhuis Krikkenhaar, Krikkenhaar 11, 7627 PA  Bornerbroek.  

De kosten voor dit studieweekend bedragen € 75,- pp. (leden van Esperanto Nederland en NEJ € 65,- pp.)  

In de prijs zijn inbegrepen: lessen, het overige programma, overnachtingen, maaltijden, koffie en thee tussen de lessen.  

De deelnemersbijdrage van deze bijeenkomst is laag. We willen iedereen een kans geven om deel te nemen.  

Wil je een extra financiële bijdrage leveren, geef dan aan op het aanmeldingsformulier met wat voor bedrag 

je de bijeenkomst wil steunen.  Elke bijdrage is welkom. 

 

Meer informatie en het aanmeldingsformulier staan op de website van Esperanto Nederland:  

http://esperanto-nederland.nl/ned/studieweekend.php  

of zijn te verkrijgen bij Ineke Emmelkamp (zie colofoon op pag.2) 
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