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BEAUMONT, URBO DE MALFELIĈO 
Alveninte tagmeze, pendumite post unu horo 

 

 Laŭ la legendo, Karlo la Kvina, Katolika Imperiestro, Reĝo de 
Hispanio kaj de la tiam nomitaj Malaltaj Landoj (Belgio, Nederlan-
do), rajdis tra la kamparo survoje al Beaumont.  
 

 Ankaŭ sur le sama vojo, piediris tri Aŭvernjanoj. Ege lacaj pro 
pezaj kaj embarasaj pakaĵoj, ili hazarde renkontiĝis kun la Reĝo. 
Tuj, tiuj aæaj nenobeluloj havis la malfeliæan ideon peti de la Reĝo, 
ke lia Moþta Ĉevalo portu la pakaĵojn. 
 

 La Reĝo, kiu verþajne timis ion malbonan flanke de tiuj aæuloj, 
iomete kontraŭvole, tamen konsentis malentusiasme, kaj la pakaĵojn, 
la æevalo portis ĝis Beaumont. 
 

 Kiam la grupo atingis Beaumont, estis ĝuste tagmeze, kaj tuj la 
Reĝo ordonis la areston de tiuj maldelikataj aæuloj ! Post rapida ver-
dikto, je la unua horo, oni haste pendumis ilin en la centro de la  
urbo. 
 

 Ĉiujn kvin jarojn (æifoje en 2005),  oni folklore restarigas tiun 
eventon kun aktoroj vestitaj laŭepoke. 
 

           Verkita far Marcel Delforge. 

El  la gazeto AVENIR   5/10/2015 
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La kvaransa bierpoto de Karlo la Kvina. 
 

La Imperiestro Karlo la Kvina estis konata kiel fervora bierþatanto,  kaj æiam, 
kiam li forvojaĝis, li  neniam forgesis kunporti bierbarelon.   
Ĉiujare, li regule æasadis en la regiono de Walcourt. Kaj kelkfoje li vere soifis kaj 

deziris trinki freþan regionan bieron en la plej fama albergo de la vilaĝo.  Sed vi 

devas scii ke kutime la enloĝantoj de Walcourt, trinkis bieron el  senansa bierpoto, 

tenante  ĝin ambaŭmane. Sed æar la freþa biero evidente facile disfluas el la poto,  

ne estis facile konservi la manojn sekajn. 
 

-  Unu anso ! 
La vilaĝanoj deziris pruvi al la Imperiestro ke, ankaŭ ili  kapablas ĝentile konduti  

kiel en la nobelaro. Tial, ili fabrikis speciale por li, bierpoton kun unu anso. 

Kiam la Imperiestro alvenis al la albergo, la albergestrino elkuris la trinkejon 

tenante poton plene da disflueta freþa biero. Sed evidente  estis pli facile por þi 
firme teni la poton per la anso. La Imperiestro iom hezitis, kaj finfine estis devigita 

preni la poton ambaŭmane. Grumblante li diris : « Ĉarma kelnerino, venontfoje 

kiam mi revenos æe vi, klopodu fabriki poton kun du ansoj, unu por vi  kaj unu por 

mi.  Por mi, estos pli oportuna ! » 
 

- Du ansoj !! 
Sekvantan jaron, efektive, la kelnerino alportis al Karlo la Kvina poton kun du  

ansoj. Sed denove, la Imperiestro malfacile povis kapti la bierpoton, æar þi firme  

prezentis ĝin, tenante la du ansoj per siaj du manoj. Iom enuiga,  la Imperiestro  

diris  « Ĉarma kelnerino, tio evidente ne estas la solvo al nia problemo !  

Venontjare, mi  sugestas al vi prefere uzi  poton kun tri ansoj ». 
 

-Tri ansoj !!! 
Trian jaron, Karlo la Kvina revenis en Walcourt por æasi.  Li haltis denove æe la 

albergo, kaj petis freþan bieron.  La albergestrino alkuris æifoje tenante fiere per la 

du manoj poton  kun tri ansoj. Sed 

ve ! Denove, la Imperiestro ne 

kapablis preni facile la poton, æar la 

kelnerino havis la trian anson vide al 

þia brusto !  Li malfacile sukcesis 

atingi la trian anson, metante sian 

manon sub la poton kaj tial tuþetante 

nevole la inan bruston.  
 

- Kvar ansoj !!!! 
Finfine la Imperiestro ordonis ke, 

ekde nun,  oni  servas al li kvaransan 

bierpoton. Tiel ke li povu esti certa ke  

æiam estas almenaŭ  unu anso 
atingebla per  mano ! 
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VERKOJ DE ANDRE CHERPILLOD (prunteblaj en nia biblioteko) 

Unu el niaj pli verkemaj kaj eldonemaj esperantistoj. 
1988 Nepivaj vortoj 1988 (2a eld) (G213) 

1988 La aglutinaj lingvoj kaj Esperanto  (G226) 

1989 Akada (asirobabilona) Leksikono. 2a eldono komplegita  

1990 La zamenhofa radikfarado (G267) 

1990 La dioj de Izraelo : la vera naturo de la Biblia dio (G238) 

1992 Mil ekzotaj vortoj (G217)  

1995 Espéranto ou Babel : faut choisir. (G227) 

1995 Voyage au fil des mots 1995 (G212) 

1995 Konciza Gramatiko de Volapuko (G240) 

1996 « PO », la diabla vorto  (G228) 

1996 Vortkonsisto, vortfarado, vortanalizo, vortordo. (G220) 

1996 Historio de la ciferoj (G241) 

1996 Katarismo kaj naskiĝo de Inkvizicio (G270) 

1997 Zamenhof kaj judismo (G234) 

1997 L.L. Zamenhof : Datoj, faktoj, lokoj (G266) 

1998 La Galla Lingvo : historio  gramatiko, leksikono  

1999 De la ediskto de Nanto ĝis la ribelo de la kamizardo, aŭ de toleremo ĝis fanatikismo (G235) 

2000 Gaston Waringhien (1901-1991), heroldo de la internacia lingvo (Eo-Fr) (G268) 

2001 Kaj la Fiþo iĝis Homo (Fr-Eo) : konciza historio de la Vertebruloj (G245) 

2002 La kalendaro, tra la tempo, tra la spaco. ((G230) 

2003 Une langue pour l’Europe ? Mais oui, pour sauver les langues de l’Europe…  (G218) 

2003 Vortaro Volapük-Esperanto kaj Esperanto-Volapük (G233) 

2003 La misteroj de la æina skribo (Fr-Eo) (G243) 

2003 La tradukarto kaj ties problemoj 2a eld. (G214) 

2003 La vortfarado en dek lecionoj, speciale elpensita por la malgramatikemuloj (G221) 

2005 L’extraordinaire diversité des langues et sa répercussion sur l’espéranto  (G223) 

2005 Etimologia vortaro de la propraj nomoj. [UEA] (G210) 

2005 Lingvaj Babilaĵoj (G211) 

2005 Hillel, la saĝulo : lia vivo, lia instruo (G244) 

2006 Balenoj, delfenoj, kaj aliaj mirindaĵoj de l’oceanoj  

2007 UNE LANGUE naturelle, démocratique, mondiale, c’est ce qu’il faut pour l’Europe (G219) 

2008 Verbes transitifs, verbes intransitifs, démystifiés en dix leçons et sans effort ((G222) 

2008 La kelt-semidaj lingvoj (G236) 

2008 La Biblio : æu historio ?  æu legendoj ? (G231) 
2008 Dore Domilado Solresol : Universala muzika lingvo SOLRESOL (G236) 

2009 L’Espéranto de A à Z (G229) 

2009 Les outils gramaticaux de l’Espéranto (G215) 

2009 La gramatika karaktero de la esperantaj radikoj (Eo-Fr) (G216) 

2009 La fondaj tekstoj de Esperanto ((Eo-Fr)  

2009 La japana lingvo kaj ĝia skribo  

2010 Proverbaro tutmonda : proverboj, sentencoj, dirmanieroj el 90 lingvoj  (G269) 

2010 La propraj nomoj : Pledo por reveno al la Zamnehofa  lingvo ((Eo-Fr)(G224) 

2010 Am… uziĝu  (G265) 

2010 Etimologio objektiva, etimologio subjektiva (Eo-Fr)  

2010 Esperanto : lingvo universala ? Aŭ lingvo internacia ?   

2011 Jesuo : æu dio ? æu homo ?  
2011 La malédiction de Babel  

2012 Leksikaj Vagadoj  

2012 Réformes, réformes, réformes,…. Une langue est la propriété de tous  

2012 Alĥemio, la mistera arto de Hermeso  

2013 Muzika leksikono   

Sen dato  :  Internacieco : la æefa eco de la lingvo de Dro Zamenhof. 

     La inkobotelo de la esperanta transitiveco  

   Langue régionale, langue nationale, langue internationale 
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LERNADO KAJ INFORMADO PRI ESPERANTO  

PERE DE LA INTERRETO 
 

Etude et information sur l’Espéranto au moyen d’Internet 

SENPAGAJ KURSOJ  -  COURS COMPLETS ET GRATUITS 
 

KURSO DE ESPERANTO :          http://www.kurso.com.br/index.php?fr 

Kurso de Esperanto est un programme multimédia d'auto-apprentissage  en 12 leçons de 

l'Esperanto.  Ce cours gratuit a été réalisés par de jeunes brésiliens et est disponible en 23 

langues. Il est vraiment très complet ! 
 

COURS  D’ESPERANTO JEUNES EN 10 LECONS :  
Il est disponible sur le site :  http://ikurso.esperanto-jeunes.org/fr/cge/intro.php 
 

ESPERANTO AUTODIDAKTE : http://kursosaluton.org/ 
 

LERNU :    fr.lernu.net/  

 Site multilingue pour apprendre l'espéranto facilement et gratuitement.  
 

EDUKADO    http://www.edukado.net/ 

 La paĝaro por instruistoj de Esperanto  

LIBROJ 

 http://i-espero.info/elsutaro/esperantaj-libroj 

 http://i-espero.info/files/elibroj/ 

 https://cindymckee.com/p11/ 
     
SCIENCA KAJ TEKNIKA ESPERANTO-BIBLIOTEKO (STEB): 

 www.eventoj.hu/steb  
 

ESPERANTA GAZETEJO  

  http://www.gazetejo.org/eo/gazetoj 
ESPERANTO-KANTARO :   http://kantaro.ikso.net/ 
 

STUDIO :  http://novajhoj.weebly.com/libroj-en-esperanto.html 

VORTAROJ KAJ GRAMATIKOJ 
 

PLENA ILUSTRITA VORTARO DE ESPERANTO (PIV) :  http://vortaro.net/ 

Ampleksa vortaro de æiuj radikoj kun klarigoj nur en Esperanto 

GRAND DICTIONNAIRE ESPERANTO-FRANCAIS de G. Waringhien :  

 http://esperilo.be/publications/sat/waringh.htm 

ILUSTRITA OFICIALA RADIKARO  ESPERANTA POR LERNANTO : 

 http://esperanto-sv.wdfiles.com/local--files/nova-kurso/iorel.pdf 

PLENA MANLIBRO DE ESPERANTA GRAMATIKO : 

 http://bertilow.com/pmeg/elshutebla/pmeg_14.0.pdf 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ASOCIO POR ESPERANTO (APE) 
 

Honora Prezidanto  :  Marcelle DELFORGE  071 431 413 mardelforge@brutele.be 

Prezidanto  :     Georges SOSSOIS    071 436 205 georges.sossois@gmail.com 

Sekretariino  :   Bernadette PONCELET        087 398 570     bernadetteponcelet@skynet.be 

Kasisto   :   Claude GLADY   071 644 913 cglady@arcadis.be 

Eventoj   :  Valère DOUMONT  0485 517 552 doumontvalere@yahoo.fr 

Promocio Eo :  Hubert DEMEYERE          071 502 691     hubert.demeyere@gmail.com 

Interreto  :  Patrice VAN DE VELDE 0478 251 419 patrice.vdvelde@gmx.com 

Disvastigado :  Guy BASYN   010 688 282 guy.basyn@skynet.be 

INFORMOJ PRI ESPERANTO 

BELGA ESPERANTO FEDERACIO (BEF) 
 

 Prezidantino :  S-ino Flory WITDOECKT  (Oostende) 059 702 914 flory2@witdoeckt.be 

 Sekretario     : S-ro Claude GLADY (Cerfontaine) 071 644 916 cglady@arcadis.be 

 Kasisto  S-ro Eric BAERT    (Braine L’Alleud) 02 384 82 23  baert.eric@skynet.be 
 

      BEF (Defakta Asocio) estas kupola federacio, agnoskita far UEA, por la tri belgiaj regionaj grupoj : APE, FEL, EBG. 

FLANDRIO : FLANDRA ESPERANTO LIGO (FEL) vzw 
 

  Frankrijklei 140  (2000 Antwerpen)  03 234 34 00  

    info@fel.esperanto.be             www.esperanto.be 

  FEL eldonas la paperan revuon « HORIZONTAAL » kaj la retan « VERTIKALE ». 

  Vi povas mendi librojn en la RETBUTIKO DE FEL : http://www.esperanto.be/fel/but/ls_serchu.php 

INTERNACIAJ ORGANIZAĴOJ  -  ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 

UEA : Nieuwe Binnenweg  176   NL-ROTTERDAM   +31 10 436 1044      www.uea.org 

SAT : Av. Gambetta, 67   FR-75020 PARIS +33 9 50 71 01 97     www.satesperanto.org 

SAT-AMIKARO :  Bd Vincent Auriol, 132  FR-75013 PARIS +33 9 53 50 99 58  www.esperanto-sat.info/ 
 

Æiuj informoj en franclingva Belgio æe Claude GLADY :  

       rue du CULOT, 1  BE-5630 CERFONTAINE    071/644 916   cglady@arcadis.be 

BRUSELO : ESPERANTISTA BRUSELA GRUPO (EBG) asbl/vzw 
 

 Françoise PELLEGRIN  (Rhode-St-Gebèse)  02 358 27 28  franaz@esperantobruselo.org 

 Nikolao de BUYL  (Koekelbergh)   0478 382 981 nikolao@esperantobruselo.org 

 Laurent LOISSE   sekretario@esperantobruselo.org        www.espernantobruselo.org 

 La Grupo eldonas la revuon « AKTUALA »  : https://sites.google.com/site/ebgaktuala/ 

GROUPE DES CHEMINOTS : FERVOJISTOJ 
 

  Lucien DE SUTTER   (BXL-Central)    058 501 825    

    Cours : 1er et 3ème mercredi, chaque mois de 13h30 à 16h 

                                                               VERDAJ SKOLTOJ asbl.    
    [www.verdajskoltoj.net]   info@verdajskoltoj.net 
 

                  Jean-Pol SPARENBERG   Prezidanto     0475/27 23 19   jpsparenberg@gmail.com 

  Valère DOUMONT   Sekretario  0485/51 75 52 doumontvalere@yahoo.fr 
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INFORMOJ PRI ESPERANTO EN VALONIO 

CHARLEROI : KARLOREØA GRUPO ESPERANTISTA (K.G.E) 
 

   Rudy COGNIAUX  (Châtelet)  0492 710 974 rudycogniaux@swing.be 

  Mireille MARNETTE  (Marcinelle) 071 324 733 marnette.mireille@skynet.be 

LIEGE-ESPERANTO asbl 
 

  Denise MAILLET  (Embourg)  04 365 15 23  denise.dupont@skynet.be 

LOUVAIN-LA-NEUVE : « KVINFOLIO » asbl 
 

  André DEMARQUE   (Wavre)   0486 516 085  ademarque@skynet.be 

VIRTON : GAUME ESPERANTO 
 

  Gaby SIMEON   (Saint-Mard)  063 571 204 

SENLIME + VERVIERS (V.E.G) 
 

  Jean-Marie JACQUES   (Verviers)  087 330 292   jacques@senlime.org 

  Jose JACOB   (Polleur)   087 221 079 

KELMIS (LA CALAMINE) : « AMIKEJO » 
 

  Mathieu SCHRYMECKER (La Calamine) 087 853 389 

AUTRES VILLES WALLONNES 
 

ATH   Monique VAN ROY   (Ellezelles)  068 542728 
 

BINCHE   Maxime LECHIEN  (Vellereille) 064 337 826 
 

CERFONTAINE  Claude GLADY  (Cerfontaine) 071/644 916  cglady@arcadis.be 
 

COMINES J-C THUMERELLE  (Warneton)  056 557 606  jcthum@gmail.com 
 

DINANT  Maurice WOUTERS  (Onhaye)  082 644 635 eo.wm.5520@skynet.be 
 

GEMBLOUX José VINCK   (Gembloux) 081 613 016 
 

MONS  Edith COLAS        (Saint-Symphorien) 065 313263 
 

NAMUR   René PAIROUX    (Malonne)  081 460 594  rene.pairoux@scarlet.be 
 

 

 

KOMUNIKADO asbl 
 

  Denis FLOCHON  (Namur)   081 743 853        info@komunikado.be 
 

BIBLIOTHEQUE  D’APE -  BIBLIOTEKO 
 

Respondeculo  : Claude GLADY [Rue du Culot, 1   BE-5630 CERFONTAINE  071/644 916] 

SITE  INTERNET D’APE 
 

Respondeculoj : <patrice.vdvelde@gmx.com>  kaj   <hubert.demeyere@gmail.com> 
 

http://esperanto-wallonie.be/ 
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El la revuo de FEL « HORIZONTAAL » n°  276 



ABONNEMENTS AUX REVUES ET ACHATS DE LIVRES 

 

Toute commande de livres ou d’abonnements à des revues peut se faire aisément par 

l’intermédiaire de la boutique de FEL.  La liste précédente est tirée de l’encart du  

dernier numéro de la revue HORIZONTAAL n° 276   (november december 2015). 
 

Le payement doit se faire par le compte de FEL:  BE66 0000 2653 3843 

  NB : Envoyer aussi une copie du formulaire à :  Vlaamse Esperanto Bond 

               Frankrijklei 140,  

           2000 ANTWERPEN 

      ou à  :      butiko@fel.esperanto.be 
 

On peut aussi commander des livres en passant par la RETBUTIKO de FEL: 
 

   http://www.esperanto.be/fel/but/ls_serchu.php 

  Pour s’inscrire au 101ème CONGRES UNIVERSEL (U.K.) de NITRA (Slovakio) ,   

qui se déroulera du 23 au 30 juillet 2016,  il faut remplir le bulletin « rose » précédent. 

  NB : La première période de la KONGRESKOTIZO se termine le 31 décembre 2015. 
 

Pour le payement ou tout renseignement sur l’inscription,  on peut s’adresser : 

-     Au PERANTO pour la Belgique Francophone : Claude GLADY    

    Rue du Culot, 1   B-5630     Compte :  BE50 750 6373051 18 

-       A FEL, Flandra-E-ligo, Frankrijklei 140, 2000 ANTWERPEN 

    Au compte : BE66 0000 2653 3843 

-       Directement à l’UEA :  En Belgique, par le compte  BE54 0001 6318 3197 

IMPORTANT : Ne pas oublier d’envoyer le bulletin « rose » avec le payement. 
 

La UNUA BULTENO de la 101ème U.K.est consultable sur le site :  

      www.uea.org/kongresoj 

 Il peut être envoyé avec les autres documents, sur demande au Peranto. 


