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Afdeling van de Vlaamse Esperantobond (VEB) - Flandra Esperanto-Ligo (FEL)

Kapellen, 2015-01-06

Geachte heer Voorzitter van de Kalmthoutse Cultuurraad,
Geachte heer Voorzitter van de Vlaamse Esperantobond,

Hieronder volgt verslag van de activiteiten van de Kalmthoutse
Esperantogroep La Erikejo voor het jaar 2014.
De gewone maandelijkse bijeenkomsten vonden plaats wanneer mogelijk in
het Parochiecentrum van Heide-Kalmthout, de derde donderdag van de
maand, 20u-22u. Geen activiteiten in augustus. De mei-activiteit bestond in
een avondlijke wandeling in het Groot Schietveld te Wuustwezel. In juli werd
een pick-nick georganiseerd in het park van het Ravenhof te Stabroek. In
december vond de feestelijke Zamenhofmaaltijd plaats te Loenhout.
Donderdag 16 januari 2014
Na lezing en goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag voor
2013 ging men over tot verkiezing van het bestuur voor het nieuwe jaar :
Mireille Storms (voorzitster en afgevaardigde voor de Cultuurraad ) ; Rob
Ebenau (ondervoorzitter); Cyreen Knockaert (secretaris) ; Johan
Donckerwolcke (penningmeester). Nadien vertelde Maria over haar bezoek aan
het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze toonde hierbij verschillende interessante
documenten. Mireille bracht een hilarisch maar waar gebeurd verhaal over de
avonturen van een hond en van een konijn in haar woonomgeving van
Kapellenbos.
Donderdag 20 februari 2014
Rob en familie brachten de periode van de jaarwisseling door in het WestAfrikaanse Gambia. Rob maakte een mooie montage zodat we konden
meegenieten van landschappen, fauna en flora van dit kleine maar voor ons
toch exotisch land. Wegens niet-beschikbaarheid van de gewone locatie,
werden we gastvrij ontvangen ten huize van Mireille en Willy.
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Donderdag 20 maart 2014
Johan gaf ons een overzicht van de geschiedenis van Barcelona vanaf de
stichting tot de 19 de eeuw. Aan de hand van vele digitale foto’s konden we
tegelijk een zicht krijgen op de vele architectonische en culturele
bezienswaardigheden van de stad zoals kerken en musea. Eveneens werden
heel wat beelden van bouwwerken getoond ontworpen door de
wereldberoemde architect Gaudi.
Donderdag 17 april 2014
Onze Esperanto-vaardigheid verbeteren is één van de doelstellingen van onze
vereniging. We konden ons op speelse wijze oefenen aan de hand van het
oplossen van kruiswoordraadsels. Chris en Johan bleken bij de beste
kruiswoordraadsel-oplossers te behoren.
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Donderdag 15 mei 2014
Onder leiding van boswachter Marc Schuermans trokken we diep in het GrootSchietveld waar we gewezen werden op historische paden en dijkjes, op
merkwaardige planten als de in onze streek zeldzame eikvaren en gagel, op
kruidenakkers…Speciaal uitgekozen was het avondlijk uur, waardoor we de
nachtzwaluw niet alleen te horen kregen, maar ook te zien, en dit meermaals.

Donderdag 19 juni 2014
Simon begeleidde een aantal grammaticale oefeningen en liet ons tevens
vertalen van vanuit het Nederlands naar het Esperanto en omgekeerd.

Donderdag 31 juli 2014
Omdat Maria door de aard van het terrein niet had kunnen deelnemen aan de
mei-uitstap op het Groot Schietveld werd een extra wandelingetje met picknick georganiseerd in het Ravenhof te Stabroek.
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Donderdag 18 september 2014
Johan vertelde over zijn wederwaardigheden in Servië, Maria over bezoek aan
Dordrecht, Mireille over een concert van André Rieu in Maastricht en bezoek
aan een Esperantist in dezelfde stad. Simon weidde uit over zijn deelname aan
een Esperanto-kongres in Italië. Cyreen beschreef het beeld van Balzac
ontworpen door Rodin dat zich in het Middelheim-park te Antwerpen bevindt.
Rob prezenteerde een fotomontage van zijn sportieve prestaties op de Mont
Ventoux waar hij zich één van betere klimmers toonde van zijn fietsclub.

Donderdag 16 october 2014
Simon liet ons analoge spreuken en zegswijzen vinden zowel uitgaande van de
Nederlandse als van de Esperanto-versies. Soms kon een perfecte analogie
gevonden worden, echter niet steeds. Méér dan eens moesten we Maria
bewonderen, die sneller dan de anderen het meest adequate antwoord wist te
vinden.

Donderdag 20 november 2014
Rien bracht van over de grens voor ons een wonderbaar drankje mee,
“schroefwater” geheten. Dit vuurwater hielp ons het befaamde eerste koncert
voor viool van Max Bruch nog beter te genieten. Rien had ook een lofwaardige
poging gedaan, als nieuweling Esperanto, om een lezing over Bruch op te
stellen, maar volgens Simon was er toch nog wat aan te verbeteren.
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Donderdag 18 december 2014
Zoals de traditie het wil in Esperanto-land, herdacht onze plaatselijke groep de
geboortedag van L.L. Zamenhof met een feestelijke maaltijd. Deze kon
doorgaan in restaurant ‘t “Schaliënhuis” te Loenhout. Er waren 14 aanwezigen
waaronder een aanzienlijke delegatie uit Nederland. Onze eregast was dhr
Eddy Raats, die een lezing gaf over Oomoto, een Japans godsdienstig
genootschap dat ongeveer 180 000 leden telt waarvan de meeste leden
Esperanto kennen.

Namens het bestuur van La Erikejo,
Cyreen Knockaert
Secretaris
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