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EDITO
L'année 2013 aura été bien remplie pour notre association, malgré
certains contretemps ou annulations, dont la nonréalisation, nous
nous en excusons, du Krokodil' papier de septembre. Nos bénévoles
n'ont pas chômé, comme vous avez pu le lire dans le dernier rapport
d'activités. L'année 2014 s'annonce elle aussi bien remplie, avec des
projets qui s'installent, qui se renouvellent, de nouvelles idées à
concrétiser. Ce ne sont pas les idées qui manquent mais souvent, le
temps, le nombre de bénévoles prêts à s'investir...
Heureusement, et comme l'a montré la dernière Fête de l'espéranto à
Foix, de nombreux projets sont et seront le fruit de collaborations
régionales entre les bénévoles des différentes associations. Des
réunions régulières le vendredi soir avant chaque stage à Arrout
permettront de concrétiser ou de développer ces projets. A signaler
aussi dans cette dynamique, la relance de l'association EspérantoTarn
par des membres tarnais de notre association.
Je ne rappellerai jamais assez que tout au long de l'année, le portail
de l'espéranto en MidiPyrénées et sa lettre d'informations la
Krokodilet', sont à la fois une vitrine de l'espéranto mais aussi le
rendezvous des espérantistes et espérantophones de la région. Que ce
soit pour vous informer, proposer ou commenter photos, articles ou
rendezvous dans l'agenda, pour proposer votre aide sur un
événement, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à visiter régulièrement le
portail. Depuis peu, on y trouve même une librairie en ligne avec la
possibilité de voir tout le stock disponible et de passer commande.
Un aperçu des prochains rendezvous vous sera donné en dernière
page, dans l'agenda du Kroko. De nombreuses occasions de pratiquer
la langue, avec notamment le séminaire d'Eurokka fin février et au
printemps, en vrac, une nouvelle participation à la journée d'examen
mondial, une semaine de l'espéranto à l'Université du Mirail, la visite
d'un conférencier cubain et, sans contretemps cette année nous
l'espérons, l'accueil d'une volontaire.
Bonne année 2014 et bonne lecture !
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Marion

Mia vojaĝo en Ĉinio
MarieDo kiu eklernis esperanton en januaro, vojaĝis al Ĉinio kun sia filo de la fino de
aprilo ĝis la 11a de majo. Ŝi tie renkontis esperantoparolantojn…
Mi tre ĝojas pri mia vojaĝo en Ĉinio. Mia
korespondantino estas afabla kaj pacienca. Kun aliaj
esperantistoj kaj japana instruisto, ni manĝis en
restoracio. Mi eltrovis bongustegajn pladojn, kiujn mi
ne konis!
La japana instruisto instruis per la rekta metodo. Mia
fratino, kiu vivas en Pekino de 7 jaroj, neniam iras al
restoracio kun ĉinoj ĉar ŝi ĉefe vizitadas
franclingvanojn.
Pekino estas tre poluata, ofte ni ne vidis sunon pro
polunuboj! Kun mia familio, ni manĝis insektojn. Mi ŝatis abelojn, ili kraketis. La gusto similis aperitivo
kuketojn.
En tiu urbego ni sentis sekurecon, malofte estas agresoj! Sed ni devis atenti kiam ni trairis grandajn
avenuojn, ĉar estis multe da trafiko, multaj aŭtoj!
Kun mia familio (mia fratino, mia bofrato, mia nevino kaj mia nevo), ni vizitis flavajn montarojn, kiuj
situas sude de Pekino, je du aviadilaj horoj. Ni iris per trajno kaj revenis per aviadilo. Ĝi okcidente
proksimas al Shangaï. La montaro estas tute aranĝita, ni ĉie trovis ŝtuparojn! La vegetalaro vivoplenis.
En Pekino, mi kun juna esperanta ĉinino vizitis Ĉinan Internacian Radion. La juna esperantistino donis al
mi revuojn, kiuj estis tie.
MariDo

Junia semajnofino por Esperanto-staĝo
Raportas Alain, unu el la 23 partoprenintoj de la pasinta semajnfina staĝo en Arrout
(okazinta la 1an kaj 2an de junio). Dankon al li kaj al la ceteraj partoprenintoj!
Arrout estas agrablega vilaĝeto, kiu kuŝas en la montaro, dek kilometrojn okcidente de SaintGirons. En
tiu vilaĝeto loĝas Evelyne kaj JeanPierre, kiuj gastigas ĉefe infangrupojn.
Estas tre malfacile pentri la agrablegan etoson kreitan de ili, sen uzi superlativajn dirformojn. Tion oni
devas travivi. Do tion travivu venontfoje, vi jam estas tutkore akceptita. Jare po tri aŭ kvar fojojn, la
gastigantoj plezure konsentas organizadon de esperantistaj staĝoj. Tri grupoj konsistigas la staĝon, laŭ tri
"niveloj".
Ni konstatas du labormanierojn : en la grupoj, kursgvidantoj proponas ekzercojn por helpi la
komencantojn, parolantojn kaj praktikantojn. Ĉiam ili estas okupataj de la neceso krei agrablan etoson.
Helpataj de la partoprenantoj! Kompreneble, tiuj kursoj estas tre profitigaj, des pli ke ili okazas en amika,
preskaŭ familia etoso. La paŭzoj ofte agrabliĝas per muziko aŭ kantoj (en Esperanto, kompreneble!).
Manĝotempe, ĉiu povas paroli aŭ Esperante aŭ france. Fakte, la du ebloj kunestas, por helpi la
komencantojn. Tio estas plia labormaniero.
Restas al la leganto, kiu ne konas "la Maraude", aliĝi kaj travivi tiajn agrablegajn momentojn.
Alain C.
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Examens mondiaux d'espéranto :
sept candidats à Toulouse
Pour la deuxième fois, une journée mondiale d'examen s'est déroulée les 8 et 21 juin
2013 dans plusieurs pays. À Toulouse, sept candidats en ont passé les épreuves : tous ont
obtenu leur attestation !
En 2012, notre association avait répondu à l'appel pour
participer à la première journée mondiale d'examen. Près
de 350 candidats s'étaient présentés dans différents pays. À
Toulouse ils étaient quatorze, dont plusieurs venus de
Catalogne.
Encore cette année, les candidats sont venus de bien au
delà de Toulouse : Béziers, Pau, le Tarn, l'Ariège… Et s'ils
sont moins nombreux que l'an dernier, ils auront toutefois
la possibilité de passer la partie orale de l'examen. Cette
dernière se déroulera à l'ENSEEIHT, école d'ingénieurs,
grâce à un système de visioconférence.
Autre nouveauté et non des moindres, les examens ont été parrainés cette année par Patrice Bouyssières,
viceprésident de l'université ToulouseleMirail, qui est venu apporter les enveloppes scellées contenant
les sujets d'examens et les ouvrir devant les candidats à 9h précises
Depuis 2008, le Conseil de l'Europe reconnait l'espéranto comme langue vivante. Cette reconnaissance a
permis au centre d'examen hongrois ITK de délivrer des attestations de niveau en Espéranto conformes
aux normes décrites dans le Cadre européen commun pour les langues. Si les débouchés immédiats de
cette reconnaissance sont aujourd'hui très limités, elle est un atout majeur pour une meilleure
reconnaissance de la langue par les institutions et les centres universitaires.
Christophe

Le miracle SES
Impressions de Michel, de retour de Slovaquie, où il a participé à l'École espéranto d'été
(Somera Esperantostudado).
On peut dire ce que l’on veut à propos de l’espéranto, mais quand on se retrouve à l’étranger
dans un pays dont on ne comprend pas la langue, au milieu de gens tous inconnus, venant de
pays où l’on a jamais mis les pieds et que l’on comprend tout le monde, que l’on peut parler
avec tout le monde, ça tient du miracle ! Ça c’est passé pas très loin en Europe, en Slovaquie
près de la frontière polonaise.
Ce n’est pas rien de se retrouver dans un même lieu, venant de 27 nationalités différentes et de
pouvoir vivre ensemble (nous étions 230 !), rire, chanter, apprendre dans une ambiance
vraiment chaleureuse avec des gens de tous âges (avec une moyenne de 37 !).
Le matin, cours par petits groupes ; le mien : deux tchèques, un russe, trois allemands, quatre slovaques, une sud
coréenne, une polonaise, un américain et l’enseignant − un hongrois… L’après midi : possibilités multiples, et certains
jours excursion pour visiter le pays.
L’an prochain même pays mais ce sera dans une autre ville. Ah ! au fait, l’an prochain, j’y retourne, c’est sûr ! un bain
linguistique tel que celui là, j’en reprends un tous les ans! Et toi ?
Michel
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Pri la flaŭra promenado
Du tekstetoj de partoprenintoj kiuj raportas pri tiu flaŭra promenado prezentita de
Michel la 13an de aprilo 2013.
Sabaton la 13an de Aprilo 2013, la vetero estis belega. Michel kaj lia edzino Florence invitis nin malkovri
la vegetaĵaron kaj la birdojn de la tuluza kamparo. Ni kuniĝis ĉe la lago de Laragou apud Montastrucla
Conseillère, dudek kilometrojn nordoriente de Tuluzo. Michel jam zorge antaŭpreparis tiun botanikan
promenadon, aranĝinte etikedojn ĉe ĉiu interesa vegetala specio. Li Esperante komentis ĉiun planton, kiun
ni preterpasis : krepido, aliario, galio, eŭforbio, ktp. Fojfoje, Florence rimarkigis nin pri birdokanto kaj
direktis sian lorneton al tiu plumohava kantisto. Mi pasigis tre bonan posttagmezon, interesan kaj
lernigan, admirante la naturon kaj parolante Esperanton. Dankon Florence kaj Michel!
Alain

En suna tago mi renkontis aliajn simpatiajn homojn, dum tiu
promenado.
Mi promenis kaj lernis pri la floroj kaj birdoj.
Michel multe laboris pri tiu promenado!
Kun lia edzino mi aŭdis birdetokantojn.
Per la lorno mi vidis birdeton.
Dankon Michel kaj Flo.
Mari-Do

Multaj novaĵoj en nia libroservo
Un petit échantillon, le reste à découvrir sur la librairie en ligne du portail de
l'espéranto en MidiPyrénées.

Fifi la ŝafino  Livre bilingue
Flugoranĝo rakontas  Conte français/espéranto pour
enfants, qui raconte l’histoire
sur une orange volante, qui
d’une brebis voyageuse
voyage à travers le monde

Homarano. La vivo, verkoj
kaj ideoj de Dro LL
Zamenhof  Nouvelle
biographie de l'initiateur de
l'espéranto

Guide de survie pour
répondre aux préjugés sur
la migrations  Un très bon
guide de nos partenaires du
CIDES.

Paradizo ŝtelita  Le sort des
derniers aborigènes de l'île de La Flambirdo  Partie
Tasmanie. Le nouveau roman "Futuro". Chef d'oeuvre du
père japonais du Manga.
de Trevor Steele.
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Taking root.  Documentaire
sur la lauréate du Prix Nobel
de la paix Wangari Maathai.

Ĉiamen plu  La perdita
Generacio  Pop  Folk Rock
Suède

Renkontiĝoj kun asocianoj
Jam longan tempon ne aperis epizodo de la serio "renkontiĝo kun asocianoj", en kiu
prezentas sin membroj aŭ proksimuloj de nia asocio. Hodiaŭ, fine venas nova epizodo!
Jen la intervjuo de JeanPierre…
CHRISTOPHE − Saluton! Multaj esperantistoj el nia regiono
jam konas vin, sed ne ĉiuj. Ĉu vi povas prezenti vin?
JEANPIERRE − Malfacilas prezenti sin des pli, ke en mia
komunuma vivo ĉio, kio min koncernas, koncernas ankaŭ la aliajn,
kun kiuj mi vivas. Mi nomiĝas JeanPierre kaj antaŭ tridek jaroj en
la malgranda vilaĝo de Arrout (Arieĵo) ni kreis bienon, bredis
kaprinojn, ktp… kaj ampleksigis la asocion " La Maraude " kreitan
de unu el ni por gastigi infanojn meze de la naturo dum ĉiuj ferioj.
Ĉar dum multaj jaroj ne eblis al ni vojaĝi, ni malfermis nian bienon
al la mondo dank' al "Esperanto" kaj tiel vivis en ia senco de
"monda solidareco" pere de ĉiuj, kiuj vizitis nin kaj kelkfoje dividis
pli malpli longe nian ĉiutagan vivon.
Rakontu al ni, kiel vi malkovris Esperanton!
Iu el miaj profesoroj estis ankaŭ esperantisto kaj li vekis mian
scivolon. Mi aĉetis " metodon Assimil" sed zorge metis ĝin sur
mian ŝrankon. Pasis tempo, mi translokiĝis en Arieĵon, kie mi ekvivis komunume kaj iam, babilante kun
la aliaj mi subite memoris pri esperanto, senpolvigis mian libron, kaj de tiu momento pli malpli ni neniam
ĉesis esperantigi nian vivon.
Sed grava anekdoto por ni estis nia renkonto kun JeanneMarie kaj Rikardo Cash, kiuj tute hazarde vizitis
nin serĉante taŭgan feriajn organizadon por sia filino Suzy. Tiu renkonto vere enradikigis nin en la
movado kaj de tiu tempo ni kutimis akcepti regulajn esperantajn staĝojn organizatajn de la Tuluzaj
Esperantistoj.
Kion vi gajnis el Esperanto? Kion ĝi alportis al vi?
Kion mi perdis ne lerninte Esperanton pli frue en mia vivo? Fakte ĉar ĉiam interesis min alternativaj
vivmanieroj, mi min ankoraux demandas kial mi ne lernis Esperanton pli frue. Ĉefe, Esperanto
alportas ideon de senbarila mondo kaj per tio oni pli forte konscias, kiel maljusta estas la nuntempa
organizado de la mondo surbaze de sendependaj kaj konkurencaj ŝtatoj.
Ĝi ĉefe alportas senton de proksimeco kun ĉiuj miaj samuloj ĉie en la mondo.
Antaŭ kelkaj monatoj, vi ekhavis ideon por disvolvi Esperanton. Ĉu vi povas prezenti la
projekton "Esperanto Plus" ?
La projekto " Esperanto Plus" rekte kongruas kun niaj afrikaj vojaĝoj kaj la interna ideo de egaleco kaj
solidareco en la homaro. Ĉar labori por Esperanto plej ofte postulas propravolan laboron, la evidenta
bezono trovi vivrimedon malhelpas tiujn, kiuj ŝatus dediĉi sin al la disvastigado de Esperanto. Tiu situacio
pli akras en afrikaj landoj, kie ne sufiĉas aŭ simple ne ekzistas deca laboro. Tial mi imagis "Esperanto
Plus".
"Esperanto plus" proponas krei grupojn da 15 esperantistoj en Eŭropo, kiuj kotizante ĉiumonate sumon
ebligas al iu afrika kompetenta esperantisto ricevi salajron pour disvolvigi Esperanton. Tiel oni profesiigas
Esperanton kaj donas laboron al iu senlabora esperantisto. Ĝis nun, laŭ mi, neniam tia projekto okazis en
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la mondo. Profesiiĝinte, oni aspektas pli serioza kaj oni pli libere povas dediĉi sian tempon al sia celo.
Estu klare, ke temas pri salajro, ne pri helpo, kaj libera kontrakto inter du partoprenantoj kiu implikas
Esperanton en sociajn rilatojn.
Kiujn konkretaĵojn sukcesis realigi Adjévi per la projekto "Esperanto +" ?
Li jam tiom faris, ke estus pli simple legi liajn monatajn raportojn aŭ la gazeto "Babilanto", kiun li
eldonas ĉiutrimestre.
Kion vi antaŭvidas por la estonta disvolvo de la projekto? Kion vi esperas?
Ne sufiĉas nur propravola laboro. Ĉie estus bone havi profesiiĝintaj laborantoj, kiujn per sia laboro povus
apogi la multnombran propravolajn volontulojn, kiuj inverse estus apogitaj de la agado de la dungito. Tio
ne nur koncernas Afrikon. La bezono kreskigi "Esperanto Plus" jen la ideo, kiun mi dezirus komprenigi.
Dankon Jopo, kaj ĝis baldaŭ!

Campagne de solidarité pour notre ami
Adjévi Adje
Nous avons relayé sur notre site, en septembre dernier, un appel à l'aide lancé par nos amis de la Maraude,
Évelyne et JeanPierre. Depuis de nombreuses années ils entretiennent des liens très forts avec le
mouvement espéranto africain, et notamment avec Adjévi Adje, qui consacre toute son énergie à
développer la langue dans son pays, le Togo. Adjévi a été victime au mois de juillet d'un grave accident et
il était urgent de réunir l'argent nécessaire aux soins dont il avait besoin.
Un formidable élan de générosité dépassant toutes nos espérances,
a permis de faire soigner Adjévi. De partout dans le monde, de
nombreuses personnes se sont mobilisées, et nous avons pu grâce
à elles collecter la somme nécessaire − pas moins de 8000 €. À
toutes nous leur disons merci !
Adjévi est rentré chez lui et se remet petit à petit au travail. Si son
état de santé est encore fragile, il est sur la bonne voie comme en
témoigne cette photo le montrant entouré d'amis au cinquième
Congrès Africain d'Espéranto qui s'est tenu à Cotonou (Bénin) du
29 décembre au 4 janvier.

Adjévi (deuxième en partant de la droite)
au 5ème Congrés africain au Bénin.

Adjévi n'étant pas complétement remis de sa blessure, il est encore trop tôt pour écarter tout risque de
complication. Si celà se produisait, nous aurions encore besoin de votre soutien pour que cet accident ne
soit plus qu'un mauvais souvenir. Contactez la Maraude (05.61.96.82.08) si vous souhaitez être informé ou
faire un don dès maintenant.
Christophe

Ĉu vi aŭdis pri la ret-listo "Pireneoj"?
Jen ĝi prezentas sin: "Diskutejo kaj anoncejo pri Esperanto-agadoj en Pireneoj : kursoj, staĝoj, prelegoj, ekspozicioj,
vizitoj de samideanoj, vivo de la kluboj, grupoj, izolitoj, ktp…"
La ret-listo "Pireneoj" estis kreita komence de la jaroj 2000 por helpi la komunikadon inter aktivuloj, en nia regiono −
kaj eĉ trans ties limoj. Ĉiu esperantisto povas membriĝi en la listo, tiel ricevadi la mesaĝojn senditajn al tiu listo, kaj
eventuale mem sendi mesaĝojn por starigi peton, transdoni informon, diskuti pri diversaj temoj ktp…
Ĉu vi aliĝis al ĝi? Kontaktu esperanto.toulouse@free.fr por pliaj informoj.
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Kvindek-kvin vortoj, unu ekspozicio
Ĉiu esperantisto klopodanta klarigi, kio estas Esperanto, frontas al tiu problemo: kiel konsciigi pri la
realeco de nia lingvo? Kiel konkrete montri, ke Esperanto ekzistas, vivas kaj buntas? Ni parolas pri
facileco de la gramatiko, pri milionoj da parolantoj, pri internaciaj renkontiĝoj, ktp… sed por la
aŭskultantoj tio ofte restas en la kampo de teorio. La argumentoj ja povas impresi la intelekton, sed gravas
ankaŭ impresi la imagon. Tiucele ekestis la ideo de la fotokolekto "Mia vorto…", kiu celas bildigi la
vivantecon de Esperanto.
Tiu fotokolekto estis realigita en julio 2013 en Slovakio, okaze de Somera EsperantoStudado (SES). Pri
tiu internacia renkontiĝo, jam aperis artikolo de Michel en ĉi tiu bulteno. En 2013, SES logis 230
ĉeestantojn el 27 landoj. Kvarono el ili akceptis partopreni la projekton de la fotokolekto "Mia vorto…".
Ni invitis ilin libere elekti vorton en Esperanto. Tiu povis esti vorto, kiu al ili ŝajnas grava, simbolas
Esperanton, aŭ tute simple plaĉas. Skribinte ĝin sur paperfolio, ili estis fotitaj kun ĝi.

Rezultis 55 bildoj − jen amuzaj, jen seriozaj, jen poeziaj. Kion ili prezentas? Vizaĝojn de diversaj homoj
el diversaj landoj, ligitajn per unu sama lingvo. Tiel, la fotokolekto "Mia vorto…" implice diras multon pri
Esperanto kaj ties parolantoj. Montrante homojn, kiuj elektis proprajn vortojn, ĝi diras ke homoj parolas
Esperanton, ĝin ŝatas kaj alpropigis al si. Montrante homojn en sama kunteksto ĝi diras, ke ĝi estas uzata
en internaciaj renkontiĝoj. Montrante ĉefe junulojn, ĝi kontraŭdiras la kutiman bildon, kiun trenas kun si
Esperanto (nur hobia lingvo de emeritoj). Fine, la elektitaj vortoj spegulas la diversecon de la personecoj
de la fotitoj − kaj kelkfoje rekte aludas motivon lerni Esperanton.
La tuta kolekto "Mia vorto…" jam spekteblas en la fotogalerio de la retejo de SudoPireneoj kaj en la
Facebookpaĝo de EsperantoKulturCentro (EKC). El tiu materialo la asocio EKC kreos ekspozicion, kiu
utilos ekzemple por riĉigi informobudojn dum publikaj eventoj.
Gravas fini dankante ĉiujn fotitojn, kiuj malimplice donis la permeson uzadi iliajn fotojn por Esperanto
varbado. EKC pretas disponigi la originalajn fotojn al ĉiuj Esperantoasocioj, kiuj tion petos.
Christophe

7

L'agenda du Kroko'
Retrouvez l'agenda mis à jour sur notre site : esperanto.toulouse.free.fr
Sauf indication contraire, pour toute demande de renseignement concernant
l'agenda, merci de prendre contact avec Christophe au 06.31.80.40.07 ou
05.81.34.72.37, ou bien en écrivant à esperanto.toulouse@free.fr

JANVIER  JANUARO 2014

Ven. 7 fév. : RepasTchatche / Manĝoklaĉo

Ven. 10 jan. : RepasTchatche / Manĝoklaĉo
Horaire : 20h
Lieu : chez Kiki.

Horaire : 20h
Lieu : Maison de Quartier Rangueil, 19, rue Claude
Forbin (Metro Rangueil)

Lun 13 jan. : Esperanto Magazino

Mardi 11 et 25 fev. : Conversation en espéranto

de 20h à 21h sur canalsud.net ou 92.2Mhz à Toulouse
Emission de Radio – Musique en espéranto et infos

Horaire : 19h30
Lieu : au café Le Cactus, 13, boulevard Lascrosses.
Ven. 21 fév. au lun. 24 fév. : Séminaire Elloke

Mardi 14 jan. : Conversation en espéranto

tutmonden

Horaire : 19h30
Lieu : au café Le Cactus, 13, boulevard Lascrosses.

4 jours de séminaire – une quinzaine de participants
venus de toute l'Europe 
Lieu : CFPPA Toulouse – 2 route de Narbonne, 31326
AuzevilleTolosan

Lun 20 jan. et 27 jan. : Esperanto Magazino
Emission de Radio – Musique en espéranto et infos
de 20h à 21h
sur canalsud.net ou 92.2Mhz à Toulouse

MARS  MARTO 2014

Mardi 28 jan. : Conversation en espéranto

Mer. 19 mars : Atelier « Découverte de l'espéranto »
Horaire : 20h30
Lieu : Maison de Quartier Rangueil, 19, rue Claude
Forbin (Metro Rangueil)

Horaire : 19h30
Lieu : au café Le Cactus, 13, boulevard Lascrosses.

Samedi 25 jan. : Premier regroupement
Autoformation guidée

Ven. 21 mars : Réunion de travail Projets régionaux
Horaire : A partir de 19h
Lieu : Gîte la Maraude 09800 Arrout, dans le Couserans

Horaire : matin
Lieu : Maison des associations Niel.

Samedi 25 jan. : Galette des rois

Samedi 22 et dimanche 23 mars : Stage weekend
Horaire : 10h30 le samedi à 17h le dimanche
Lieu : Gîte la Maraude 09800 Arrout, dans le Couserans
3 niveaux : débutants, intermédiaires, conversation

Les cheminots espérantistes toulousains invitent
Horaire : 15h

Lieu : Local du TEF, Centre SNCF Surcouf 48 avenue Plana

Jeudi 30 jan. : Début du cours express
Les bases de l'espéranto en 5 semaines
Horaire : 18h30  20h30
Lieu : ENSEEIHT, 2 rue Charles Camichel

Mardi 29 mars : Stage « Découverte de l'espéranto »
Horaire : De 9h00 à 17h
Lieu : MJC de Cahors , Lot

FEVRIER  FEBRUARO 2014

PLUS TARD – PLI POSTE 2014

Samedi 1er fév. : Atelier Lernu

Samedi 17 mai : Session Examen mondial
Lieu : Toulouse

Horaire : 14h30
Lieu : Maison des associations Niel.
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