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Saluton karaj skoltoj, 
mi fieras prezenti al vi mian unuan revueton, kiu finfine ekestis dum la skoltestra laborsemajno kaj kiun vi jam
longe sopiris. Vi verkis tesktojn pri la temo “Kion signifas por mi esti ano de la Verdaj Skoltoj” kaj ili iom post
iom aperos.  Okazis,  ke  vi  donis  novajn tekstojn al  jamaj  kantoj  kaj  ankaŭ ili  aperos  ĉi-tie.  Se vi  deziras
raportetojn pri semajnfinoj kaj tendumadoj, anekdotojn en la rubriko “Ĉu vi memoras...?” tiam verku kaj sendu
ilin al ni! Mi atendas ilin… 

-Skoltamike, Renato

Tendumado en Madrido (Laŭ la melodio de “Dankon” - Jonny M)

“Tendumaaaaado! Sen tendoj - sed tamen!
Lastan someron estis multe da pluvo dum tendumado, 
kaj niaj Skoltoj revis pri longa suda vojaĝo. 
En Hispanio certe estos pli da suno.
Pika kaj Diego iĝis niaj kontaktuloj.
Tuj Diego ekis serĉi taŭgan lokon, kaj li trovis belan,
en la montoj! Jesja.
Ni volas diri dankon al Pika, Diego kaj Aida. 
Do dankon, ke vi ĉion prizorgis por ni!”



Kiel vojaĝi trajne en Belgio
Belgio estas oficiale trilingva lando, do la

anoncoj kaj ŝildoj kaj la urbonomoj en ĉiu

regiono estas en la loka lingvo (Flandrio:

nerderlande,  Valonio:  france,  Bruselo:

ambaŭ,  orienta  Belgio:  france  kaj

germane). La  tradukoj  inter  la  franca  kaj

nederlanda estas foje tre malsimilaj.  Ĉiam

konu  la  nomojn  en  ambaŭ  lingvo!

(ekzemple Bergen (NL) = Mons(FR))

Same  por  Gent/Gand,  Luik/Liège,  Brugge/Bruges,  Leuven/Louvain,  Eigenbrakel/Braine-l’Alleu,

Kortrijk/Courtrai,  Mechelen/Malines,  Ronse/Renaix,  Tienen/Tirlemont,  Kelmis/La  Calamine,

Doornik/Tournai… Kaj eskterlandaj urboj: Rijsel/Lille, Aken/Aix-la-Chapelle (Aachen), ktp.

Planu vian vojaĝon

Tio eblas ĉe belgianrail.be en la nederlanda, franca, germana, kaj angla lingvoj kaj b-europe.com

ankaŭ utilas se vi vojaĝas el/al eskterlande.

Bedaŭrinde ĝi ne kalkulos la malpli kostajn biletojn.

Malpli kostaj biletoj

En Belgio, la trajnoj estas sufiĉe kostaj. Sed estas kelkaj malpli kostaj ebloj.

Se vi vojaĝas ene de Belgio. Uzu semajnfinajn biletojn: iro kaj reveno ekde vendredo vespere ĝis

dimanĉo vespere estas rabatitaj de 50%. Aŭ uzu GO PASS 10 aŭ GO PASS 1 (ĝis 26 jaroj, por pli

aĝaj uloj ekzistas RAIL PASS – sama sistemo, sed pli kosta).

GO PASS 10* estas ne-persona bileto kiu kovras dek vojaĝojn inter ajnaj urboj en Belgio. La Verdaj

Skoltoj posedas kelkajn de tiuj, kiujn vi povas uzi kaj se vi aĉetas novan, ankaŭ eblas revendi ne tute

uzitan al ni. Vi mem skribas antaŭ eniri la trajnon la tagon, daton, el kiu stacidomo vi ekas, al kiu

stacidomo vi iras. Vi rajtas indiki plurajn vojaĝantojn sur la sama karto (simple plenigu plurajn liniojn).

Vi devas preni rektan vojon, sed vi povas halti sen krompago (ekz: se vi vojaĝas el Lieĝo al Ostendo,

vi rajtas halti en Bruĝo por viziti la urbon).

Se vi vojaĝas al aŭ de Belgio: estas por kelkaj ĉe-limaj urboj (Maastricht, Aachen, Rosendaal) specifa

GO PASS unu. Uzu ilin, ili estas tre favorprezaj.

Legu pli (ekz. pri vojaĝo ekde flughaveno)  en la blogo de nia retpaĝo: https://goo.gl/Qtk711

Bonajn vojaĝojn! Lupo
(kaj ne paniku se malfruas via trajno… estas ege kutima en Belgio)

https://goo.gl/Qtk711


Kion skolto neniam forgesu!

Ĉu vi memoras … pri KKPS 2017?
La Verdaj Skoltoj por mi estas ne nur bonega grupo de amikoj, sed ankaŭ fonto de multaj amuzaj anekdotoj.

Ekzemple dum KKPS 2017 kelkaj skoltoj partoprenis kaj ni ricevis rabaton kontraŭ kunlaboro ĉe lavado de

manĝiloj kaj purigado de la ejo. Do ni staris en la kuirejo eble kvarope kaj babilis lavante. Ĉar ni skoltoj estas

tre ŝercemaj ni komencis amuziĝi pri la diraĵo ke ni estas la senpagaj laboristoj por la aliaj esperantistoj. Do ni

komencis nomi nin „la Verdaj Sklavoj“. Kaj kvankam citaĵo de unu skolto estas „ĝenerale mi ne ŝatas labori“ ni

tamen ĉiam sukcesas motivigi  unu la  alian kaj  bone superigi  obstaklojn.  La skoltoj  ankaŭ

okazigas aliajn miraklojn. Ekzemple misiri sur klare ŝildigita vojo aŭ kuŝi dekope en tripersona

tendo. Ĉe la skoltoj oni ĉiam povas travivi miraklojn, bonegajn momentojn kaj trovi novajn

amikojn. Tiam mi estas kaj restos Verda Skolto.

Linko

Invito al KKPS 2018
Ankaŭ ĉi-jare ni restos kune pli longe ĉirkau KKPS. Pro tio ni renkontiĝos en la KKPS-ejo jam 

merkredon la 31-an de oktobro. Poste ni partoprenos en KKPS kaj denove subtenos la lokan 

teamon kunigante nian skoltan forton kaj helpante dum la evento.

 



Kalendaro / kio okazos?

OKTOBRO

D7 unu-taga ekskurso en Bruselo → Aliĝu nun ĉe Lupo!! 
Kio? Granda ludo en Bruselo dum unu tago.
Kie? Rendevuo en la centra stacidomo de Bruselo.

NOVEMBRO

M31 Oktobro-V2 Novembro → Aliĝu nun ĉe Dingo!!
Kio? Kiel lastjare ni organizas pliajn tagojn en la KKPS-ejo, ĉi-foje antaŭ la KKPS.

V2-D4 KKPS, Nederlando
Kio? KKPS estas la semajnfino de NEJ (la junulaj Esperantistoj de Nederlando). Kutime ĉe-estas 50-70 
partoprenantoj. Junuloj, familioj kaj kelkaj pli aĝaj.
Por kiuj? Por ĉiuj: skoltoj kaj familianoj.
Kie? Beekstraat 9 6013 RV Hunsel, Nederlando. Kiel kutime ni helpos vin atingi la lokon.

DECEMBRO

Eble unu-taga ekskurso fine de decembro (post la ekzamenoj). Tion decidos vi!

Dum la jarŝanĝo ni povas proponi skoltajn programerojn dum NR kaj JES. Dum JES, ni havos la eblon 
kune loĝi en aparta kabano. Do se vi intencas iri al JES, informu Christine!

responsa eldonisto: Valère Doumont, rue des Champs 3, 5060 Sambreville


