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RAPORTO (54 paĝoj)

1. Ĉefartikolo (1 paĝo) Alklaku

2. Esperanto (18 paĝoj) Alklaku

KLARIGOJ KAJ PLIGRANDIGITAJ FOTOJ (42 paĝoj) Alklaku

Tiu raporto estas elŝutebla el mia servilo www.hubertdemeyere.com/2016_APE_site_ES_VOEUX2016.pdf

ANEKSAĴOJ
A1. Teknikaj informoj (2 paĝoj) Alklaku

A2. Rekomendoj por uzi la raporton (1 paĝo) Alklaku

A3. Reguloj por paĝumi (1 paĝo) Alklaku

A4. Miaj instigoj (1 paĝo) Alklaku

APE

RAPORTO PRI LA JARO 2015

Home

REKOMENDOJ
Komencu per la legado de teknikaj informoj. (2 paĝoj) Alklaku

Kvar agadoj estis la temo de ampleksaj raportoj kiuj estas elŝuteblaj per musklako sur la ligilo provizita. Temas pri agadoj per 

Esperanto en Ĉinio, en Sudfrancio (MES2015) kaj en Katalunio(ROSES). 

Mi rekomendas speciale la videojn kiujn mi havis la okazon fari dum la kongreso en Ĉinio: 14 filmetoj alŝutitaj al Youtube. Ili estas

alireblaj tra ligoj en la raportado « Vojaĝo al Ĉinio ». Alklaku

Ekzemploj:

- Toréador de Bizet, kantita en la franca de du ĉinaj tenoroj Alklaku 4Min45 de perfekta feliĉo.

- MIRINDA YUNNAN Alklaku 8min06 por malkovri kion ni vizitis dum tri semajnoj.

End

La administrantoj de la ejo

Patrice Van De Velde - Hubert De Meyere
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1. Ĉefartikolo
karaj geamikoj,

Post longa jarfina paŭzo, mi rekomencas labori je la servo de la retejo de APE.

Kiel multaj el vi scias, ĉiun jaron mi kompletigas miajn dezirojn al mia familio kaj amikoj per raporto

pri la pasinta jaro. Tiu raporto estas vaste disdonita ĉar mia celo estas krei kaj fortigi familian

komunumon kiun mi etendiĝas al amikoj kaj evidente al esperantistoj de Valonio, de la lando kaj de 

la mondo.

La multaj rilatoj kreitaj tra la lingvo internacia permesas atingi tiun celon kun efikeco kaj vario.  Tio

estus malfacile aŭ tute neatingebla per aliaj rimedoj.

Ĉijare mi noviĝis puŝante pli for la eblecojn de mia plejŝatata komputila ilo Powerpoint . La metodo

disvolvita permesas altan selectivecon en la elekto de legindaj paĝoj laŭ la havebla tempo aŭ laŭ

motiveco kaj intereso de la leganto. Mi invitas vin ekkoni ĉi tiun metodikon per legado de la teknikaj

informoj kiuj ankaŭ klarigas bonan uzon de modernaj komunikiloj.

El ĉi tiu raporto, mi elprenis la ĉapitron pri Esperanto. Ĝi rakontas kaj disponigas aliron al tre

detalaj raportoj pri niaj partoprenoj en esperantaj aranĝoj en 2015. Mi havis la grandan ŝancon

partopreni ilin kun mia edzino Michèle, sed ankaŭ kun esperantistaj amikoj inter kiuj membroj de 

nia klubo de Marcinelle (Charleroi – Karloreĝo Belgio).

Hubert De Meyere
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2. Esperanto 2015

2.2.1. MES 2015 LES ISSAMBRES (F)
MEDIRERANEA ESPERANTA SEMAJNO
Ekde la 7a ĝis la 14a de Marto 2015 LES ISSAMBRES Lazura
Marbordo Francio

2.2.4. ROSES 
23ième INTERNACIA ESPERANTO-SEMAJNO DE LA 
KULTURO KAJ TURISMO Roses (Catalan) Rosas (Espagnol)

Ekde la 3a ĝis la 10a de Oktobro 2015

2.2.2. VOJAĜO AL ĈINIO
ekde la 10a ĝis la 30a de Majo 2015 kadre de la 67a 
kongreso de IFEF en Kunming (Provinco Yunnan) (Internacia
Federacio de Esperantistaj fervojistoj)

2.1 RIPETIĜANTAJ AGADOJ:  La Marcinela klubo - APE

2.2 JARAJ AKTIVECOJ

2.2.5. SAARBRÜCKEN
14a NR (Novjara Renkontiĝo) Ekde 27/12/2015 ĝis 03/01/2016

1.

3.

2.

2.1

2.2.3. UNIVERSELA KONGRESO de LILO 
Ekde la 25a de Julio ĝis la 1a de Aŭgusto 2015

4.

5.



LA MARCINELA KLUBO 
Ĉiun mardon matene, Michèle instruas la 

komencantojn, dum Hubert partoprenas en 
agadoj kun la aliaj.

Ĉijare, ni organizis rondon por ke ĉiuj
povus esprimi sin. Ĉiu preparas temon kaj
kondukas la diskuton. La formulo funkcias

tre bone.

Post la kafpaŭzo, teo, suko, tortoj, 
biskvitoj, ktp ni daŭrigas la laboron.

Alain akceptis la sendankan taskon certigi
la altempigo kaj « ludas la ĝendarman
rolon » por eviti tro da el-tem-aĵojn.
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2. Esperanto 2015

Ni havas kelkfoje gastojn kiuj venas por prezenti projektojn, aŭ amikojn kiuj faras ĝentilecon
viziton.

Supre, nia grupo kun Thierry Saladin el Montpeliero, kiu venis por prezenti peticion por la 
adopto de Esperanto kiel 26a oficiala lingvo de la Eŭropa Unio.

Esperanto, oficiala lingvo de la Eŭropa Unio, nun!

Kial tio estas grava.

2.1 RIPETIĜANTAJ AGADOJ
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La Marcinelaj esperantaj
kursoj okazas ĉiun mardon

matene en konstruaĵo
disponigita de la urbo

Karloreĝo:
Centre Eugène Mascaux, 

rue des Champs
6001 Marcinelle.

Aliro estas facila per la 
aŭtovoja reto ĉirkaŭ

Karloreĝo. La loko havas
parkadejon por dekkvin

aŭtoj.
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APE (Asocio Por Esperanto)
APE estas la asocio de franclingvaj esperantistoj de Belgio (Valonio).

Ĝis la fino de 2014 mi zorgis pri nia revuo “Esperanto en Marche”. Nun mi 
kunordigas agojn ene de APE, ĉefe nian retejon kaj foje prezentojn de 
lumbildstrioj.

La klopodoj por daŭrigi la funkcion de « kunordiganto » kaj por certigi dinamikon kaj
renovigon de la aktivecoj en nia asocio bedaŭrinde ne donis grandajn rezultojn.

Ni esperas ke la projekto " Fenikso" kreita de Valère Doumont kadre de « La 
Verdaj Skoltoj " eldonos la atendatajn rezultojn. La Konsilo de Administrado aprobis
buĝeton de 10 000EUR por ke Valère povu dediĉi sin plentempe al la projekto dum
kvar monatoj.

Kun Patrice Van De Velde mi daŭros vigligi la ejon en 2016.

Mi regule metos « Ĉefpaĝojn » sur la ejo. 
http://www.esperanto-wallonie.be/sites/default/files/EeM/pdf/LES_UNES.pdf

Bonvolu regule viziti la ejon
www.esperanto-wallonie.be
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2.2 ESPERANTO: JARAJ AKTIVECOJ
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Kiel ĉiun jaron, ni partoprenis en multaj Esperantaj aranĝoj. Ili donas
al ni grandan kontentigon: vojaĝi kaj renkonti malnovajn kaj novajn

amikojn.

Ĉiu aranĝo estas ilustrita ĉi tie per kelkaj ekranoj.
Por la plimulto, mi faris kompletan raporton en Esperanto.

Tiuj informoj estas disponeblaj je peto.

Vidu mian katalogon je mia retejo.
http://www.hubertdemeyere.com/KATALOGO.pdf

Bonvolu kontakti min per retpoŝto.
hubert.demeyere@gmail.com

2. Esperanto 2015

http://www.esperanto-wallonie.be/sites/default/files/EeM/KATALOGO.pdf
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2.2 ESPERANTO: JARAJ AKTIVECOJ
2.2.1. Ekde la 7a ĝis la 14a de Marto 2015 LES ISSAMBRES Lazura marbordo

MMEDITERANEA EDITERANEA EESPERANTOSPERANTO--SSEMAJNO EMAJNO –– 20120155

Residence Val d’Esquière – Les Issambres - France – Côte d’Azur

Ĉiu jare, ni partoprenas al tiu bela semajno sur la Lazura marbordo. Ĉi tiun jaron estis nia 
sepa partopreno. En la raportojn, mi proponas « galerion de la vizaĝoj » kiu eblas fari la 

rilaton inter la nomo kaj la vizaĝo de la partoprenantoj. Estas multvalora helpo por memorigi
homojn kiujn ni renkontis. Dank’al la kontribuo de kelkaj amikoj, ni kapablis kompletigi la 

tabulon. 



Por plena raporto (en Esperanto)
http://www.hubertdemeyere.com/2015_MES2015.pdf

Atendu iomete dum elŝutado de la 224 paĝoj.

Fotoj : Michèle Villers Aranĝo: Hubert De Meyere

Kiel kutime, estis vere interese kaj bone
funkciis:
- matene, instruado de la lingvo Eo en 4 
klasoj per diversnivelaj kursoj aŭ
prelegoj,
- post tagmanĝo, libertempo,
- antaŭ vespermanĝo unuhora kurso, 
- vespere prelegoj kaj amuzaĵoj. 

Interalie estis ege interesa filmo pri
vojaĝo tra Bolivio. Okazis ankaŭ krozado
al "Saint Tropez" kun vizito de la 
urbeto.

Entute 96 partoprenantoj el kiuj 1̄0 
venis el Belgio. Notinda ke dum 2014 
IFO en Jülich en Germanio inter Akeno
kaj Kolonjo, venis 7 homoj el Flandrio, 2 
el Valonio, kaj unu el Bruselo (parenteze
estis alia aranĝo samtempe en Bitburg
kun ankaŭ kelkaj Belgoj). 

Por havi pliklaran ideon de la Esperanto-
vivo ne nur en Belgio, sed ankaù en 
Europo, indus ĝin pliprofunde analizi. 

Comme d'habitude, vraiment intéressant et joliment 
présenté :

- en matinée, enseignement de la langue espéranto 
en 4 classes avec différents niveaux de cours ou 
des conférences,

- après le repas de midi, temps libre,
- avant le repas du soir, une heure de cours
- le soir, conférences et divertissements.
Entre autres choses, un très intéressant reportage 
sur un voyage à travers la Bolivie. On a aussi fait 
une croisière à "Saint Tropez" avec une visite de la 
ville.

Un total de 96 participants, dont 1̄0 venus de 
Belgique. A noter que lors de IFO en 2014 à Jülich, 
en Allemagne entre Aix-la-Chapelle et Cologne, il y 
avait 7 personnes venues de la Flandre, 2 de la 
Wallonie et une de Bruxelles. Il y avait un autre 
événement au même moment à Bitburg avec aussi 
quelques Belges. 

Afin d'avoir une idée plus claire de la vie de 
l’esperanto non seulement en Belgique, mais aussi en 
Europe, il serait intéressant d'analyser plus 
profondément la participation de belges.
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Kovrilpaĝo de nia raporto sur MES2015.
http://www.hubertdemeyere.com/2015_MES2015.pdf

Reveno al la Menuo ESPERANTO
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2.2 ESPERANTO: JARAJ AKTIVECOJ
2.2.2. VOJAĜO AL ĈINIO ekde la 10a ĝis la 30a de Majo 2015 kadre de 67a kongreso de IFEF 
en Kunming (Provinco Yunnan) (Internacia Federacio de Esperantistaj fervojistoj)

En 2013 ni malkovris la Esperantan kongreson de la fervojistoj komisiita al Francio kaj en 2014 estis la vico de 
Italio. Ĉijare la kongreso okazis en Ĉinio. Super ĉi tiu teksto troviĝas du fotojn faritajn en Zaventema flughaveno, 
antaŭ kaj post la flugo al Pekino. En 2016, estos en Varna je Bulgario. 
Dulingvaj raportoj (franca kaj esperanta) estas elŝuteblaj el mia servilo (Alklaku la ligilon)
http://www.hubertdemeyere.com/2015_05_V3_CHINE_SYNTHESES.pdf Resumo de la monato en Ĉinio. (40 paĝoj)

http://www.hubertdemeyere.com/2015_05_V3_CHINE_PEKIN.pdf La semajno en Pekino (42 paĝoj)

http://www.hubertdemeyere.com/2015_05_V7_IFEF67_KONGRESO.pdf La kongreso (129 paĝoj)

http://www.hubertdemeyere.com/2015_05_V4_IFEF67_POSTKONGRESO.pdf La post-congreso (164 paĝoj)
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Kovrilpaĝo de niaj raportoj pri nia vojaĝo al Ĉinio.
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SPEKTAKLOJ - LES SPECTACLES
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Merci à WANG Minhao qui m’a fourni les programmes en 
fichiers textes. Je les ai mis dans le reportage avec des 
liens vers les vidéos que j’ai chargées sur Youtube. Pour 

accéder au reportage, cliquer en Chine

Dankon al WANG Minhao kiu disponigis al mi la programojn
per teksto-dosieroj. Mi metis ilin en la raporton kun ligiloj
al la videoj kiujn mi al̂ŝutis en Youtube.



http://youtu.be/PNHeuUYk9P0

Chant du Matador
Chantent: Les jeunes professeurs Gao Feng et 
Pu Jinfu PAK. Accompagnent: les étudiants de 

PAK, Faculté de Danse.

Nous recommandons particulièrement cette 
vidéos très représentative de la qualité des 

spectacles qui ont été présentés aux 
congressistes et à un public extérieur aux

congrès.

Elle est de la juste longueur, et pour nous 
francophones, bien connue puisque issue de 

« Carmen » le célèbre opéra de Bizet.

Les textes en français, chantés par des 
chinois, ont une saveur spéciale.

Kanto de Matadoro
Kantas: La junaj instruistoj Gao Feng kaj Pu 

Jinfu PAK 
Akompanas: La studentinoj de PAK , Danca

Fakultato.

Ni aparte rekomendas ĉi tiu video kiu atestas
de la kvalito de la spektakloj kiuj estis
prezentitaj al la delegitoj kaj ankaŭ por

ekstera publiko.

Estas la justa longo, kaj por ni 
francparolantoj, bone konata ĉar el "Carmen" 

fama opero de Bizet.

La tekstoj en la franca, kantitaj de ĉinoj, 
havas specialan guston.

(4:45Min)

PgDn
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MIRINDA YUNNAN – MERVEILLEUX YUNNAN 
http://youtu.be/JSzgEfsgYJQ (8min06)

Kelkaj aŭdaj partoj estis forigitaj por konformiĝi kun kopirajtoj.
Quelques parties de la bande audio ont été supprimées pour respecter les droits d’auteur.

La ekranoj estas subtitolita en la angla kaj Esperanto.

Reveno al la Menuo ESPERANTOReveno al la enhavo

http://youtu.be/JSzgEfsgYJQ


2.2 ESPERANTO: JARAJ AKTIVECOJ
2.2.3. UNIVERSELA KONGRESO de LILO Ekde la 25a de Julio ĝis la 1a de Aŭgusto 2015

Ede la 25a de julio ĝis la 1a aŭgusto 2015, la urbo de Lille gastigis la 100a Universala Kongreso kun temo "lingvoj, 
artoj kaj valoroj en interkultura dialogo". Vizitu la dediĉitaj dulingva paĝaro: lille2015.fr. Legu la intervjuon
eldonita en la blog d’Assimil. Legu la raporton publikigitan en la blog CourleuxSansFrontières.

a) Ĝeneralaj informoj pri la Universalaj Kongresoj
La Universala Kongreso de Esperanto aŭ simple UK, estas
kongreso okazigita ĉiujare kaj ties laborlingvo estas Esperanto. 
Depende de la jaro, ĝi kunvenigas inter 1000 kaj 3000 
esperantistoj, sed plurfoje, partopreno superis la ciferon de 
4500 delegitoj.
Al tiuj renkontiĝoj, kiuj okazas dum unu semajno en malsama
urbo ĉiu jaro, la partoprenantoj estas ĉirkaŭ el 50-80 malsamaj
landoj. La unua Universala Kongreso de Esperanto okazis en 
aŭgusto 1905 en Boulogne-sur-Mer kaj la centjaran okazis en 
julio 2015 en Lille.
http://www.lve-esperanto.org/lille2015/fr/index.htm

http://www.lve-esperanto.org/lille2015/fr/index.htm

b) Niaj partoprenoj
Tuj kiam ni komencis lerni Esperanton en septembro 2004, Marcel Delforge, donis nin utilaj informoj pri partopreno
en la Universala Kongreso Vilnius en julio 2005. Ni tuj decidis partopreni kaj ni utiligis la okazon fari grandan
vojaĝon en la landoj de norda Eŭropo: Belgio, Germanio, Pollando, Litovio, Latvio, Estonio, Finnlando, Svedio, Danio. 
Ekster la konferenco, ni ĉefe loĝis en hoteloj sed ankaŭ ĉe esperantistoj. Ĉi tiu unua sperto estis tre pozitiva kaj
permesis al ni koni la movadon. Pri tiu vojaĝo ni faris esperantan konferencon titolita « 5000 km sur la vojoj de 
Esperanto ». Ni prezentis ĝin plurfoje en Belgio, Francio kaj Germanio.
Klaku sur la ligilo por aliri bildoprezenton kiun ni prezentis en Antverpeno en junio 2012.
http://www.hubertdemeyere.com/ PRELEGO_ANTVERPENO_LIENS_PLUS.pdf

Ni ankoraŭ partoprenis UK-Florenco (2006) kaj Rotterdam (2007) kaj ekde tiam, ni preferas partopreni en pli 
modestaj agadoj, sed pli malmultekosta kaj pli uzantamika.
Tiuj spertoj ebligis nin multe plibonigi nian konon de la lingvo.
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Ĉe la Kongreso de Lille ni partoprenis en la malfermo
tago de dimanĉo, julio 26, 2015.

KUN NIA KLUBO DE MARCINELLE (CHARLEROI), NI 
ORGANIZIS AGADOJN ANTAŬ KAJ POST LA KONGRESO.

Antaŭ la Kongreso, sub la gvido de Marcel Delforge, ni 
vizitis la bienoj kiuj ludis gravan rolon en la Batalo de 
Waterloo.

La sekvan tagon, ni vizitis la lokon Bois du Cazier en 
Marcinelle. Loko kie okazis gravan ministan katastrofon
le Bois du Cazier proponas ampleksan muzeon dediĉita
al karbo, fero kaj vitro disponebla en tri areoj: la 8-a 
de aŭgusto 1956, la Muzeo de Industrio kaj la Vitra 
Muzeo.

Ĉeestis tiujn vizitojn: la geedzoj Arquillos (Hispanio, 
Malago), la geedzoj Demouy Martine kaj Max (Francio
Périgeux), japana amikino.

La fotoj estas de Jeanne Draime

Martine et Jeanne

Max et Martine

Angel et Marilo

PgDn



Reveno al la Menuo 

ESPERANTO

Post la kongreso, ni gastigis Rodica Todor (Rumanio) kaj
geedzoj Jeannine kaj Christian de Wilde (SudOkcidento de 
Francio). Vespere okazis agrablan manĝno ĉe ni laŭ la 
formulo de la hispana gastejo. 19 subtenantoj de Eon 
kolektiĝis sur nia teraso aŭgusto 2, 2015.

Ankaŭ ĉeestis Marianne Piette, membro de nia klubo de 
Marcinelle, kaj Claude Ferrand el la klubo de Hérouville en 
Normandio. 

Ili renkontiĝis en 2012 dum la krozado sur la Danubo
organizita ĉiujare fare Rodica Todor Rumanio. Alia paro
kiu trovis ilian partneron per Esperanto. Ili nun vivas en 
Normandio.

La vetero estis tre agrabla tion kion pruvas niaj someraj
kostumoj. Christian de Wilde ludis per Harmonica sian
preferatan kanton « La Paloma ».



2.2 ESPERANTO: JARAJ AKTIVECOJ
2.2.4. 23-a INTERNACIA ESPERANTO-SEMAJNO DE LA KULTURO KAJ TURISMO
Roses (Katalune) Rosas (Hispane) du  3 au 10 octobre 2015

Estas nun tradicio, ni pasigas la 
unuan semajnon de oktobro en 
Katalunio, sur la Mediteranea
marbordo. 

Niaj katalunaj amikoj organizis sian
“Esperantan internacian semajnan
de la kulturo kaj turismo” por la 
23a fojo. En 2015 estis nia sepa
partopreno.

Ĉeestis multaj Belgoj kaj inter ili
grupoj el Bruselo (1), Flandrujo (5) 
kaj Valonujo (8). En tute 14 homoj
el kiuj kelkaj komencantoj kaj
akompanantoj ne Esperantistoj. 

Ankaŭ multe da francoj pro la 
proksimeco de Hispanio.

Por kompleta raporto
(en Esperanto kaj kelkaj klarogoj en la franca)

http://www.hubertdemeyere.com/2015_ROSES.pdf Atendu dum elŝuto de la 222 paĝoj.

Reveno al la Menuo ESPERANTO

Kovrilpaĝo de nia raporto.
http://www.hubertdemeyere.com/2015_ROSES.pdf
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Tio estas nia unua partopreno en NR sed Marcel Delforge kaj
Valère Doumont jam partoprenis plurajn fojojn.

Valère kun Verdaj Skoltoj vigligis aktivecojn por junuloj kiuj
estis multaj: 70 inter la 207 partoprenantoj. Vere estis
organizo por familioj.

Ni ĉiam povis elekti inter pluraj aktivecoj kiuj okazis paralele. 
Michèle kaj mi sekvis ses 90-minutajn kunsidojn pri budhismo. 
Interesaj por la ĝenerala kulturo. Fakte estas saĝeco kies bazoj
ankaŭ ekzistas en nia okcidenta kulturo.

Ni sekvis du prelegoj de profesoro de astronomio Amri Wandel, 
Universitato de Jerusalemo: Einstein malkovroj kaj la historio de 
Esperanto en Israelo. 

Ankaŭ allogis nian atenton: prelegoj pri la pilgrimado al Saint Jacques 
de Compostel kaj Rose kaj Cyril bicikla epopeo.

Alklaku por elŝuti la bildojn kaj la tekston de la raporto de
Liba kaj Floreal Gabalda
http://www.hubertdemeyere.com/14a NR-2015.pdf fotoj
http://www.hubertdemeyere.com/14a NR-2015_2016.pdf teksto

2.2 ESPERANTO: JARAJ AKTIVECOJ
2.2.5. SAARBRUCKEN 14a NR (Novjara Renkontiĝo) Ekde 27/12/2015 ĝis 03/01/2016
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Rendez-vous en 2016 pour d’autres 
activités en « Espérantie ».

Rendevuon pri aliaj esperantaj agadoj
en 2016.

Reveno al la Menuo ESPERANTO

Reveno al la enhavo



KLARIGOJ KAJ 
PLIGRANDIGITAJ 

FOTOJ 

PgDn

La klavo PgDn (Page Down) permesas movi al la sekvantan paĝon. Ĝi estas uzata por 
konsulti sinsekve serion da paĝoj.

Klaku sur la ruĝa sago ĉe la malsupro de la paĝo por reveni al la paĝo el kie oni
venas.

Se la foto estas uzita en pluraj lokoj, oni devas klaki sur la ligilon de la aktuale
uzita serio.

Por etikedi serion, la vorto KOMENCO aŭ FINO sekvas la titolon de la serio . Inter 
tiuj etikedoj movu uzante la PgDn klavo.

HomeReveno al la enhavo



2.2.3. UNIVERSELA KONGRESO de LILO Ekde la 25a de Julio ĝis la 1a de Aŭgusto 2015

Jeanne, Monique kaj Mireille alvenas en la parkejo de Braine l'Alleud por la pikniko.

KOMENCO



Nia grupo antaŭ la statuo de Napoleono: Marcel, Michèle, Max, Hubert, Mireille, Marilo, la Japanino (mi forgesis la 
nomon), Angel, Monique, Jeanne, Martine. 



Bona biero estis bonvena post la vizito de la preĝejo de Braine Alleud kiu ŝirmis imponan ekspozicion ilustrante la 
prizorgojn al la vunditaj soldatoj de la batalo de Waterloo: amputoj, kranioboradoj, pli proksima al la buĉado ol al la 

kirurgio. Kaj tamen, ĉi tiuj kuracadoj savis multajn vivojn!



Pluraj babilis dum kelkaj uzis poŝtelefonon.



Monique ekscios pri la programo provizita de Marcel kaj ankaŭ pri la itinero.



Martine Demouy kaj Jeanne Draime.
Estas akvo?



Ni renkontiĝas regule dank'al Esperanto. Anĝelo estas la prezidanto de Andaluzia Esperanta Asocio kaj post la kongreso
en Ronda, ili gvidis nin en ilia urbo Malago kaj ankaŭ en kelkaj blankaj vilaĝoj. Antaŭ la kongreso ili tranoktis ĉe ni, kaj
post la kongreso ĉe Martine Rysenaer en Gento.

Angel kaj Marilo Arquillos



Max kaj Martine honoris la piknikon
preparita de Jeanne kiu neniam
faras aferojn duone: pano, salato, 
rizo, terpomoj, tomatoj, trapikiloj, 
femuroj de koko...

La grimaco de Martine pensigas ke 
ne estis bona la manĝaĵo, sed tute 
ne!

Kun niaj sandviĉoj ni ŝajnis iom
mizeraj, sed estis tamen tre
bongusta!

NB : Mi malfacile povos traduki
tiujn frazojn en la nederlanda, la 
angla kaj Esperante!



http://www.loverval.be/11-REGION/06-bois-du-cazier.htm

Antaŭ la UK en Lilo, ni vizitis la lokon Bois du Cazier en Marcinelle. Loko kie okazis gravan ministan
katastrofon le Bois du Cazier proponas ampleksan muzeon dediĉita al karbo, fero kaj vitro disponebla
en tri areoj: la 8-a de aŭgusto 1956, la Muzeo de Industrio kaj la Vitra Muzeo.
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Claude Ferrand

Marianne Piette



La Paloma 2min33 Alklaku la ligon por vidi kaj aŭdi la serenado de Christian de Wilde en Roses kiu akompanas la 
kantoj de la kataluna grupo Montjuit.

https://youtu.be/SQ3eI1AXs0A


Christian de Wilde ludis per buŝharmoniko sian preferatan kanton. LA PALOMA 1.51Min

Alklaku por rigardi kaj aŭskulti lian muzikaĵon dum MES 2015. Averto: en la komenco, la bildoj estas
iom strangaj. Camerao ne estas fotilo, neniam uzu vertikale!

http://youtu.be/6HftG0mtEFg


Jeanine kaj Christian estas
esperantistaj amikoj kiuj ni 
renkontis dum la semajno en 
Katalunio en oktobro 2009. Ekde
tiam ni renkontas unu la aliaj ĉiu
jaro dum la semajnoj en Katalunio, 
en Agay kaj nun en Les Issambres
en la sudo de Francio. Ni restis
plurajn tagojn en ilia domo en 
Narosse, kaj ili vizitigis ilian
regionon.

La Lila kongreso estis bona okazo
ricevi ilin ĉe ni.

Ili estas tiel simpatiaj homoj ke
Monique kaj Francis ankaŭ nepre
deziris gastigi ilin. Kune, ili vizitis
Chimay kie ili gustumis la 
specialaĵon de la loko: la 
« escaveche »: speciala preparo de 
angilo kun vinagro kaj verdaj
legomoj. 

Oni vidas ilin tie sur la placo de 
Chimay.



Marcel Delforge kaj Rodica Todor.











Mia edzino Michèle Villers faras fotojn kiujn mi ne ankoraŭ retrovis. Feliĉe, Jeanne senpaneigis min 
per siaj fotoj.



Robert Bouvy, la edzo de Jeanne Draime, kaj Marcel Delforge. Robert forpasis en decembro 2015.



Jeanne kun du amikinoj kiujn ŝi varbis al Esperanto: Monique kaj Myriam.

2.2 ESPERANTO: JARAJ AKTIVECOJ
2.2.3. UNIVERSELA KONGRESO de LILO Ekde la 25a de Julio ĝis la 1a de Aŭgusto 2015 FINO



2.2.4. SAARBRUCKEN 14a NR (Novjara Renkontiĝo) KOMENCO
Ekde 27/12/2015 ĝis 03/01/2016



https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarrebruck

Saarbrücken 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarrebruck


Dum la aperitivo de la Silvestra manĝo.

Antaŭe: Hubert, Liba, Floreal, malantaŭe la organizanto Lu Wunsch.



Pozicio sur la 
mapo de 
Germanio.

Ĉe la limo de 
Francio, je 

299km for de 
Bouffioulx.



Dum sia prelego por infanoj, Amri surmetis kelkajn simbolojn. Temo: vivo sur foraj planedoj.



Thérèse, Michèle kaj Marcel.



Prelegantoj transdonis la atestilojn al tiuj kiuj respondis al la demandoj en la kunteksto de "La Vintra Universitato" de 
la Akademio de Sciencoj de San Marino: Bernard Regis Larue Bruselo (Nano planedoj), Danka Leyk Pollando (La amo), 

prof. Amri Wandel Jerusalemo (Einstein revolucio kaj vivo sur foraj planedoj).



Prelego de Amri Wandel
Israelo - historio kaj pejzaĝoj de la Biblio ĝis la Universala Kongreso en Tel Avivo. 3000 jaroj kaj pliaj cent.

Fakte estis ĉefe retrospektivo de Esperanto en Israelo ilustrita per fotoj de Amri ekde lia juneco kiel prezidento de 
TEJO, UEA, delegito kaj prezidento de asocioj.



Prof. Amri Wandel: ekde lia juneco kiel prezidento de TEJO, UEA delegito kaj prezidento de asocioj.



L’incurvation de la lumière près du soleil fut prédite par Einstein. Elle fut confirmée par l’expédition 
de Eddington, qui pendant l’éclipse solaire de 1919 a confirmé les calculs de Einstein.

Legu la originalan tekston sur la lumbildo.



La infanoj ludas la rolon de la planedoj ĉirkaŭ la suno.



La vojoj de Sankta Jacomo de Compostelo: prelego de Bruno Robineau kaj edzino Maryvonne.



2.2.4. SAARBRUCKEN 14 ième NR (Novjara Renkontiĝo) FINO
Ekde 27/12/2015 ĝis 03/01/2016

Bruno Robineau prezentas sian libron: « Ok jaroj ĉirkaŭ la mondo ».



ANEKSAĴOJ



A1.1. POR AGRABLA LEGADO.
Mi trovis ke kiam ekzistas multaj paĝoj, ni riskas enuigi
la leganto. Tial mi planis sistemon de ligoj, adaptitan al 
la instigo de la leganto.

Tiu kiu estas nur interesita en resumo de aktivecoj nur
legu la unuan paĝon de ĉiu ĉapitro.

Ĉi tiu paĝo estas tablo de ligiloj kiu donas superrigardon
de la ĉapitro. Ĉiu ligilo malfermiĝas paĝojn kiuj enhavas
miniaturojn (bildetojn) kaj kelkajn tekstojn.

Klakante sur la bildetoj aperas pligrandigitan bildon kaj
eble kelkajn klarigojn. Klaku sur la ruĝa sago ĉe la 
malsupro de la paĝo por reveni al la paĝo el kie vi venis.

Je la unua legado de la dokumento,
vi povas foliumi ĉiujn paĝojn en sekvenco per la klavaro

(PgDn, PgUp, sagoj), stileto aŭ fingro.

Uzu informojn (ligiloj kaj/aŭ klavoj) je la malsupera parto
de la paĝoj por estri la paĝumadon. 

Movu la montrilon sur la ekrano por trovi la ligilojn.

Oni povas fari al si pli kaj pli precizan ideon de la enhavo
de tiu raporto legante kreskantan nombron da paĝoj:

- 3  : unua paĝo, ĉefartikolo, enhavtabelo,
- 9  : same + tablo de ligiloj de ĉiu ĉapitro,
- inter 10 kaj 22 : same + paĝoj kun miniaturoj,
- inter 23 kaj 64 depende de la elekto de la nombro da 
pligrandigitaj bildoj.

Hubert De Meyere

A1.2. ELŜUTI LA RAPORTON
Alklaku la ligilon:
http://www.hubertdemeyere.com/VOEUX2016_ES.pdf

CERTIGU ALIRON AL LA LASTA VERSIO EL MIA SERVILO, 
kaj ne al la versio kiu estis stokita en la kaŝmemoro de via 

komputilo dum la unua elŝuto, 
PER ALDONO DE ? KAJ INFORMOJN KIUJ FARIĜOS LA 

DOSIERON UNIKA.
Ekzemple la dato en formato ?JJMMAA.  
http://www.hubertdemeyere.com/VOEUX2016_FR.pdf?150116

A1.3. UZO DE KLAVARO
La klavo Home permesas ĉe ajna momento aliri la komenco de la 
dokumento.
La klavo End permesas ĉe ajna momento aliri la fino de la 
dokumento kie troviĝas ĉiujn reenligilojn.
La klavon PgDn permesas sinsekvan konsultadon de la 
dokumento.

Ne ĉiuj klavaroj enhavas ĉi tiujn klavojn, sed preskaŭ ĉiuj proponas

similajn funkciojn. Ekzemple: pluraj tipoj de sagoj, kaj por

tuŝekranoj, stileto aŭ fingro. Uzu la funkciojn de via sistemo.

La PgDn signo indikas ke vi estas en vico da paĝoj. Uzu la PgDn
por trairi tiun sekvencon da paĝoj.

A1. Teknikaj informoj

PgDn
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IOM DA TEORIO.
ORGANIZO DE LA DOKUMENTO KAJ UZO

Mi esperas ke la funkcioj provizitaj por paĝumi la dokumenton estas sufiĉe intuiciaj kaj kompreneblaj al "lambda" uzanto. Se 
necesas aŭ utilas, legu ĉi tiu aldono.

HIPERLIGILOJ
Hiperligiloj jam fundamente ŝanĝis la manieron legi dokumentojn kaj kiel fari ilin.
Efektive, ili povas halti eldonon de paĝo malfermante alian paĝon kiu kutime donas klarigan informon rilatigita al la temo. 
Post konsulto de tiu aŭ tiuj paĝoj, oni povas reveni al la starta paĝo. Pro tio, retumiloj havas aron da karakterizaĵoj : kutime
sagon en la supra maldekstra angulo de la ekrano.

MODERNAJ ELEKTRONIKAJ DOKUMENTOJ
Ili estas plenplenaj de ligiloj, kaj la alvokitaj paĝoj ankaŭ ofte enhavas ligilojn tiel ke necesas "reeniri" sinsekvo da ekranoj
por reveni al startekrano. Krom la maloportuneco de tiu sistemo, ekzistas forta risko de perdi la fadenon de siaj ideoj. 
Estas preskaŭ kvazaŭ en konversacio, oni konstante interompas per sinsekvo da flankaĵoj.

KIEL ESKAPI “SINSEKVO DE SUPRENIROJ EN LA LIGILOARBO"?
Ligiloj povas esti provizita per menuoj kiuj permesas konekti rekte iu loko en dokumento. Tio postulas specifan programadon.

TION KION NI FARIS
Malsupren de la ekranoj troviĝas informojn kiuj permesas al la uzanto elekti sian destinon.

POR BONA RETUMADO, ESTAS ESENCE UZI ĜUSTE LA DU SPECOJ DE  LIGILOJ.

Eksteraj ligiloj donas aliron al paĝoj en la interreto.

Ilia URL (adreso) estas de tipo http://… kaj por funkciigi ilin necesas forlasi la plenekrana modo. 

Ekzemple la ligoj al la videofilmoj sur Youtube aŭ al Vikipedio. 

La internaj ligoj permesas administri la movojn inter la paĝoj de la dokumento.

Por konvene sinkronigi la sekvenco de paĝoj oni devas aktivigi "plenekrana" reĝimo kiu normaligas la alteco de paĝoj.

REMEMOROJ

La klavo ESC ebligas eliri la plenekranmodo. 

Por eliri paĝon, evitu uzi X kiu farus vin forlasi la aplikon, sed uzu la ordojn de la retumilo (EXPLORER,  Firefox,…) aŭ la 

antaŭviditaj ligojn.

En plenekrana modo, nur internaj ligiloj funkcias bone. Klakante eksteran ligilon faras iri al la sekva paĝo; por korekti la eraran movon

simple retroiru unu paĝo (PgUp klavo aŭ funkcio de la komputilo).

Exter plenekrana reĝimo, la du tipoj de ligoj funkcias, sed la movoj inter paĝoj estas malbone sinkronizitaj.

Reveno al la enhavo
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A2. Rekomendoj por uzi la raporton.
Averto: ĉi tiun jaron mi aldonis ligon al multaj fotoj!

NOVAĴO : VIDEOJ.

Mi rekomendas legi la teknikajn informojn. (2 paĝoj) Alklaku

Gardu la retpoŝton ĉar ĝi enhavas ligojn kiuj provizas aliron al la 

lastaj versioj de la dokumentoj.
Dokumentoj restos disponeblaj konstante en mia servilo.

Mi gardis multlingvan prezenton.
Vi povas konsulti la dokumentojn en pluraj lingvoj. En la retpoŝto, alklaku la ligilon de la elektita lingvo.

Bonvolu resendi la retpoŝton al la familio kaj al amikoj, ĉar mi ne 

havas ĉiujn adresojn.

Por kontakti nin, bonvolu noti mian adreson

hubert.demeyere@gmail.com

Ĝuu vian legadon.
Hubert

mailto:hubert.demeyere@gmail.com
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A3. Reguloj por paĝumi

Dum la unua legado vi povas trairi la tutan dokumenton uzante nur la PgDn klavon, kaj

PgUp. Poste mi rekomendas uzi la ligilojn por elekti la deziratajn ĉapitrojn.

Ĉiu ekrano montras kiel paĝumi : 

- alklaku ligilojn (̂tekston aŭ bildon),

- premu la klavojn PgUp, PgDn, aŭ simple klaku ie ajn en la ekrano,

- la klavoj Home kaj End permesas al ĉiu momento reveni al la komenco aŭ fino

de la dokumento.

- Por pli rapide moviĝi, uzu la musmontrilon radon.

Evitu uzi per kiu vi elirus la programaron.

Dank’ al la multnombraj ligoj lokitaj en la ekranoj, oni povas facile reveni al la enhavo

tabelo kaj denove direkte al la ĉapitroj deziritaj.

Mi metis kelkajn ligilojn por malfermi eksterajn retajn dokumentojn. 

Por paĝumi ene aŭ inter tiuj dokumentoj, uzu normalajn retumilajn instrukciojn

Malantaŭen/ Antaŭen aŭ la dikajn sagojn maldekstren/ dekstren. Por eliri tiujn

retpaĝarojn alklaku



Reveno al la enhavo

A4. Miaj instigoj

Homoj ofte demandas min kiuj estas miaj motivoj por fari tian laboron.

La respondo estas tre simpla: plezuro kaj persona evoluo.

Kelkaj ekzemploj:

krei iun novan, vivteni kaj plibonigi miajn intelektajn kapablojn, lerni novajn aferojn, 

pligrandigi miajn rilatojn, ktp ...

Vivo estas tiel vaganto kaj ĉio evoluas tiel rapide, ke utilas regule retropaŝi kaj trovi manierojn

por memori kaj taksi.

Komputiloj kaj modernaj fotografaj teknikoj ebligas kapti vivon . Tamen estas ankoraŭ necese

uzi tempon kaj remedojn por ekspluati ilin.

Ĉi tiun jaron mi estis petita partopreni en la evoluo de la retejo

www.esperanto-wallonie.be

kaj mi laboris multe por nia revuo

« Espéranto en Marche ». 

http://www.esperanto-wallonie.be/
http://www.esperanto-wallonie.be/
http://www.esperanto-wallonie.be/
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Sube troviĝas la ligojn kiuj havigas rektan aliron al ĉiuj partoj de la dokumento. 
Tiu estas la granda intereso de la End klavo aŭ de la komando End sube de la ekrano.

Teknikaj informoj

FINO
Denove Bonan Novjaron

kaj
ĝis la proksima jaro por raportado

pri 2016.


