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Øenerala Asembleo de APE (17/10/2015)
Lillo gastigos la 100-an UK 2015 : 25 julio—1 aŭgusto 2015.
Geografio de 100 UK-oj ; De 1905 ĝis 2015
Informoj pri la ekskursoj, antaŭ, dum kaj post le UK.
Prelegeto de Mireille Marnette pri « La Lavendo »
"
"
"
"
Gramatika resumo pri « LA VERBOJ » : Elektroludilo.
Solvoj de la Kriptografiaj problemoj.
Þerca informo pri nia Bulteno.. Budo en Cerfontaine.
Informoj pri Esperanto en Belgio.
Kotizoj 2015 por APE kaj UEA.

********************************************
Editeur responsable: Claude Glady
Rue du Culot, 1 BE-5630 CERFONTAINE
071/64 49 16
cglady@arcadis.be

************
BN : Se la æi-supra stelo estas ruĝa, tio signifas ke, laŭ niaj kontoj,
vi ne ankoraŭ pagis vian kotizon por 2015. La Kasisto !

ØENERALA ASEMBLEO DE APE
Sabaton 17/10/2015 en CERFONTAINE
Cher membre,
Conformément à nos statuts, vous êtes conviés à participer à notre Assemblée Générale
annuelle qui aura lieu le samedi 17 octobre 2015 à Cerfontaine…….
ORDRE du JOUR :
Accueil et liste des participants, membres effectifs, quorum requis, tenue du protocole
Approbation du PV de l'AG du 18/10/2014 (Voir Bulletin 0/2015)
Rapport financier - Présentation du budget 2015-2016 . Cotisations, subsides, dépenses.
Rapport du commissaire aux comptes..
Rapport des activités entre le 1 juillet 2014 et le 30 juin 2015.

Club de Marcinelle ; Club de Liège ; Club de LLN ; Isolés ; ….

Verdaj Skoltoj (fondation de l'ASBL; hikes; PEKO2015; stands d'information à LaSemo, Ostende,
la movada foiro et Manifiesta; Internacia Infana Kongreseto; prochaines activités : mara semajno,
excel'LANGUES à Libramont et PEKO2016

Fonctionnement de l’APE : Revue Espéranto en Marche. Site internet.
Relations avec UEA, EEU.
Décharge aux administrateurs
Candidatures : Membres effectifs, Conseil d'administration,
Commissaire(s) aux comptes
Elections
Divers
Les points « divers » que vous désirez voir traités peuvent être soumis au CA par la
voie de la secrétaire Bernadette Poncelet 087 398570 bernadetteponcelet@skynet.be.
En cas d'empêchement, vous pouvez aussi remplir une procuration.
Procuration pour les membres effectifs
Je soussigné ..................................................................................
membre effectif de l'Association pour l'Espéranto, donne par la présente procuration à
.............................................................................................................................................
pour me représenter lors de l'AG du 17 octobre 2015 et y exprimer à ma place tout vote qui y serait sollicité
Signature

NB : Seuls les membres effectifs ont voix délibérative. Pour être membre effectif, il
faut avoir introduit une demande de candidature ECRITE, candidature qui aura
été acceptée par le Conseil d’Administration d’APE, et être EN ORDRE DE COTISATION pour 2015. La liste des membres effectifs est consultable chez le trésorier
(071/ 644916).
Le rendez-vous de l’AG se fera chez le trésorier : Rue du Culot, 1 5630 CERFONTAINE.
Il est demandé de confirmer sa participation au 071/644916 (Téléphone ET répondeur) !
Ceci afin de permettre de bien organiser l’accueil.
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Lillo gastigos la 100-an UK 2015

KONGRES-KOTIZOJ VALIDAJ
(En €)
[Por Belgio : 3-a periodo Kategorio A !]
1. individua
membro de UEA
(ne inkluzivas MG)

2. ne individua
membro de UEA

270

340

BN :

3. komitatano /
kunulo /
junulo /
handikapulo,
ne individua
membro de UEA
135

4. kunulo /
junulo /
handikapulo,
ne individua
membro de UEA
205

Por gajni tempon, vi povas rekte pagi al UEA al la belga konto:
BE54 0001 6318 3197
Indiku klare la kialon sur la ĝirilo kaj samtempe sendu leteron aŭ
retmesaĝon al UEA Nieuwe Binnenweg 176 NL-3015 ROTTERDAM.
kongreso@co.uea.org
—- 31 (0)10 346 1044
3

El la revuo RIVEREGO 118 (Esperanto-Societo Kebekia)
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La Dua Bulteno informas ke estos organizitaj dum la 100-a UK en Lillo :

2 antaŭkongresaj ekskursoj : A1 (Mirinda Parizo) kajA2 (Luarkasteloj kaj Grezijono),

12 dumkongresaj tuttagaj ekskursoj (E1 -> E12),

7 dumkongresaj duontagaj ekskursoj (D1-> D7),

2 postkongresaj ekskursoj : P1 (Flandrio kaj Bruselo) kaj
P2 (Historia Provenco kaj Lazura Marbordo).

La Kongreso okazos
en « Lille Grand
Palais », Boulevard
des Cités Unies ,
FR 59777 EuraLille.
Eniro æe Boulevard
Emile Dubuisson .
__________________
KONGRESA TEMO
Lingvoj, artoj kaj
valoroj en la dialogo
inter kulturoj

LA LAVENDO

En la florlingvaĵo, la lavendo signifas: « Respondu min ». En rilato pli tradicia aŭ
pli amika, estas simbolo de tenereco: eble kaŭze sia blueta malva koloro, sia
parfumo, tiel same siaj kvietigaj kaj antisepsaj kvalitoj.
La lavendnuptoj simboligas 46 jaroj de geedziĝo en la francfolkloro.
Estas blua vesta mirindaĵo de Sudo, ĝia dolĉa parfumo estas donaco de dioj al Provenco.
Estas tri specoj da lavendoj en Francio, ege similaj pro la formo kaj la proprecoj:
la lavendo « stoechas », la oficina lavendo kaj la spiklavendo.
La unua, tute ornamita per blankaj veluraj folioj, disigas sur la sekaj garigoj de silicaj terenoj, siajn admirindajn purpurajn violnuancajn florojn. Ĝi estas strikte limigita al mediteranea regiono.
La dua, tegas per integraj tapiŝoj, ne nur la mediteranean regionon, sed ankaŭ Cevenoj-n, Daŭfenejo-n, Pireneoj-n kaj ĝis la Lionaj montoj.
La altituda vario, nomita malgranda lavendo aŭ maldika lavendo, estas pli estimata ol tiu de ebenaĵo, nomita bastarda lavendo, dika lavendo, « spigoure » aŭ
« lavandin ».
La tria, kiu atingas unu metron alta, posedas tre larĝajn foliojn, ĝi ne kreskas norde de la Altaj Alpoj.
Se vi deziras fari antaŭavertajn sonĝojn, masaĝu la fronton kaj la tempiojn per
dispremataj freŝaj lavendfloroj, antaŭ endormiĝi.
Oni ankaŭ diras en Provenco, ke homo kiu manĝas lavendflorojn en vinberejo forlasita almenaŭ 20 jaroj, havas multe da ŝanco vidi fantomojn.
Ĝi parfumas, sed ankaŭ desinfektas, cikatrigas, kvietigas, stimulas, fortigas kaj
reguligas, tio ekde jarmiloj.
Antaŭ pripensi krei bansalojn, senodorilojn, insektmortigilojn, kiuj protektas la
vestojn aŭ garantias « la parfumitan morton de la pediko », ĝi utilis al Romianoj
por pretigi siajn banojn.
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Aliparte, ĝia nomo devenus de latina lingvo « lavare », lavi.
Oni lokis saketojn en la kestojn kaj la ŝrankojn, oni utiligis ĝin, sub formo de oleo,
cele kalkoŝmiri la litlignon por elpeli la cimojn, kaj oni aplikis ĝin sur la kapon de
la infanoj por mortigi pedikojn kaj lentojn.
Ja ankaŭ malkovri la ekziston de mikrobioj kiuj responsas pri infektadoj kaj antaŭ
eltrovi la kontraŭvenenajn serumojn, oni uzis ĝin, sub formo de oleo, aŭ tinkturo,
aŭ esenco por bandaĝi la vunditojn per klingarmiloj kaj ankaŭ por zorgi la brulvundojn.
La ĉasistoj de regionoj kie ĝi kreskas, savis la vivon de siaj hundoj, morditaj pro
vipero, tuj frotante la mordovundon per plenmano de lavendo, ĉifita inter siaj fingroj.
Eĉ se oni kunligas la lavendon al la Provenco, sciu, ke la lavendo estas ŝtaudo, kiu
egale kreskas tre bone en tuta Francio, ĉiukaze ĝis 1000 metrojn alta, sur sekaj kaj
bone alsunaj terenoj.
Unufojo plie, la modernaj analizoj aperigis, ke empirismo ĝuste pravis kaj, ke la
esenca olio ĉerpita el la lavendo, estas potenca antisepsaĵo. Ĝi mortigas, per dozeroj de 5 ĝis 0,2 %, la bacilon de la difterio, tiun de la tifoido, la bacilon de Koch,
tiel same la streptokokon kaj la pneŭmokokon.
Samtempe, la lavendesencolio estas eminenta neŭtraliganto de veneno, tio kiu pravigas la gravecon, kiun atestis al ĝi Sankta Hildegarde, benediktana abatino, tiel
famkonata pro siaj vizioj kiel pro sia sciado.
Ŝi dediĉis al la lavendo tutan ĉapitron de sia fama traktaĵo de kuracarto.
La lavendo estas antispasma, utila por mildigi la tusadantajn tusojn de la gripo, la
kokluŝon, la astmon. Ĝi favoras la dormadon, kvietigas la hemikraniojn, la kapdolorojn, la vertiĝojn.
Diureza kaj ŝvitiga, ĝi malpezigas la reŭmatojn. Ĝia esenco, miksita je alkoholo, estas efika per frotado por stimuli la sangan cirkuladon.
Miksita al vinagro, ĝi taŭgas por gargari la harojn.
Ekde la Antikveco, la lavendo estas uzata por lavi kaj parfumi la tolaĵon. Grekoj
kaj Romianoj utiligas ĝin ankaŭ por parfumi la banakvon.
Oni asignas al ĝi protektajn kaj purigajn proprecojn. Tiamaniere, okaze de grandaj pestepidemioj, estis rekomendita ĉiam teni kelkajn lavenderojn sur si.
Nune, oni uzas lavendon principe por parfumoj, lavtolaĵoj kaj ankaŭ por gastronomiaj produktoj.
Oni inventaras ĉirkaŭ 4000 kultivitajn hektarojn en la 4 produktantaj departementoj. Estas la Dromo, la Altaj Alpoj, la Vaŭkluzo kaj la Alpoj de Alta Provenco.
<El la prelegeto de Mireille Marnette (Traduko PPS)>

7

9
11

LA ONDO DE ESPERANTO (4-5 2015 ) þerce informis pri tajperaro en nia
Bulteno 1_2015 ! Ni povas tamen trankviligi æiujn legantojn de tiu fama revuo el Rusio : Ne estas « Oficira etoso » en Belgio.. Dankon tamen por la citaĵo : Nia senpretenda Bulteno, tiel, akiran preskaŭ internacian famecon…
Tio povus doni al la verkisto, deziron pluskribi tajperaron. Do, si vi trovas
æapelitan forgeson en tiu-æi Bulteno, nur konsideru ke estas eble plenvola.

BUDO EN CERFONTAINE 08/2014
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INFORMOJ PRI ESPERANTO
BELGA ESPERANTO FEDERACIO (BEF)
Prezidantino : S-ino Flory WITDOECKT (Oostende)

059 702 914

flory2@witdoeckt.be

ASOCIO POR ESPERANTO (APE)
Honora Prezidanto : Marcel DELFORGE
Prezidanto :
Georges SOSSOIS
Sekretariino :
Bernadette PONCELET
Kasisto :
Claude GLADY
Eventoj :
Valère DOUMONT
Promocio Eo :
Hubert DEMEYERE
Interreto :
Patrice VAN DE VELDE
Disvastigado :
Guy BASYN

(Marcinelle)
071 431 413
(Marcinelle)
071 436 205
(Plombières)
087 398 570
(Cerfontaine)
071 644 913
(Sambreville)
0485 517 552
(Bouffioulx)
071 502 691
(Hamme-Mille)
0478 251 419
(Chaumont Gistoux) 010 688 282

mardelforge@brutele.be
georges.sossois@gmail.com
bernadetteponcelet@skynet.be
cglady@arcadis.be
doumontvalere@yahoo.fr
hubert.demeyere@gmail.com
patrice.vdvelde@gmx.com
guy.basyn@skynet.be

CHARLEROI : KARLOREØA GRUPO ESPERANTISTA (K.G.E)
Rudy COGNIAUX
Mireille MARNETTE

(Châtelet)
(Marcinelle)

Denise MAILLET

(Embourg)

0492 710 974
071 324 733

rudycogniaux@swing.be
marnette.mireille@skynet.be

LIEGE-ESPERANTO asbl
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
Jose JACOB

(Verviers)
(Polleur)

087 330 292
087 221 079

jacques@senlime.org

KELMIS (LA CALAMINE) : « AMIKEJO »
Mathieu SCHRYMECKER (La Calamine)

087 853 389

AUTRES VILLES WALLONNES
NAMUR
ATH
GEMBLOUX
MONS
BINCHE
DINANT
COMINES

René PAIROUX
Monique VAN ROY
José VINCK
Edith COLAS
Maxime LECHIEN
Maurice WOUTERS
J-C THUMERELLE

(Malonne)
(Ellezelles)
(Gembloux)
(Saint-Symphorien)
(Vellereille)
(Onhaye)
(Warneton)

081 460 594
068 542728
081 613 016
065 313263
064 337 826
082 644 635
056 557 606

rene.pairoux@scarlet.be

eo.wm.5520@skynet.be
jcthum@gmail.com

KOMUNIKADO asbl
Denis FLOCHON

(Namur)

081 743 853

info@komunikado.be

GROUPE DES CHEMINOTS : FERVOJISTOJ
Lucien DE SUTTER
(BXL-Central)
058 501 825
Cours : 1er et 3ème mercredi, chaque mois de 13h30 à 16h

BRUSELO : ESPERANTISTA BRUSELA GRUPO (EBG) asbl/vzw
Françoise PELLEGRIN
Nikolao de BUYL

(Rhode-St-Gebèse)
(Koekelbergh)

02 358 27 28
0478 382 981

fransuaz@esperantobruselo.org
nikolao@esperantobruselo.org

FLANDRIO : FLANDRA ESPERANTO LIGO (FEL) vzw
Frankrijklei 140

(2000 Antwerpen)

03 234 34 00

VERDAJ SKOLTOJ asbl.
Jean-Pol SPARENBERG
Valère DOUMONT

Prezidanto
Sekretario

0475/27 23 19
0485/51 75 52

info@fel.esperanto.be

[www.verdajskoltoj.net]
jpsparenberg@gmail.com
doumontvalere@yahoo.fr

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/ 11
Æiuj informoj en Belgio æe Claude GLADY : rue du CULOT, 1 BE-5630 CERFONTAINE 071/644 916 cglady@arcadis.be
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