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Behalve de 110 cursisten hadden wij in het vorig seizoen 96 betalende leden. 

Spaanse les 

We hebben dit seizoen aan 110 leerlingen lesgegeven, hetgeen 7 meer is dan 

vorig seizoen. Deze leerlingen waren verdeeld over twee groepen A1, drie 

groepen A2, twee groepen B1, een groep B2 en 3 groepen Mantenimiento. 

Sacramento Sanchez gaf les aan A1, A2 en B1, Myriam Suárez aan A1 en B2 en 

Natalia Diaz Romero aan alle drie de Mantenimientogroepen. De cursussen A1 tot 

B2 bestonden uit 30 lessen en werden gegeven in de Scholengemeenschap 

Augustinianum. De cursus Mantenimiento bestond uit 24 lessen en werd gegeven 

op woensdagavond en maandagmorgen in Steunpunt de Jaguar. Ook dit seizoen 

hebben wij op de laatste cursusdag ‘la ultima cena’ gevierd waarbij de leerlingen 

zelfgemaakte hapjes verorberen. Gedurende de maanden juni en juli 2017 

hebben wij een Curso A1 Intensivo georganiseeerd die gegeven werd door 

Myriam. Hieraan hebben 12 leerlingen deelgenomen.  

Filmavonden  

Wij hadden 6 filmavonden, alle op woensdagavond omdat er op die avonden geen 

cursussen werden gegeven. Deze 6 filmavonden begonnen om 19.30 uur en vonden 
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eerst plaats in Hotel Best Western. In overleg met de bezoekers zijn wij in de 

loop van het seizoen definitief verhuisd naar Steunpunt de Jaguar. Telkens is 

een gratis drankje aangeboden. Alle films zijn Spaans gesproken, vijf met 

Spaanstalige ondertiteling en 1 met Nederlandse ondertiteling. 

19 oktober 2016: Truman 

30 november 2016: Gloria 

11 januari 2017: La isla minima (Nederlandse ondertiteling) 

8 februari 2017: Pan negro 

22 maart 2017: Relatos salvajes 

19 april 2017: Acambio de nada 

De films worden zonder pauze vertoond. Na afloop van de film nuttigen we een 

drankje in de filmzaal en aldaar wisselen we met elkaar van gedachten over de 

film. De discussie vindt in principe in het Spaans plaats. De films worden ingeleid 

door Natalia die ook de discussie na afloop leidt. 

Filmoteca 

De AIE heeft ruim 90 DVD’s in haar bezit die kostenloos uitgeleend worden aan 

de leden. Alle films zijn Spaans gesproken en hebben meestal Spaanse 

ondertiteling. De uitleen vindt plaats op de filmavonden. De leden vullen zelf op 

een lijst in welke films worden geleend. 185 films zijn tot nu toe geleend door 38 

verschillende leden. Zij houden de film gemiddeld 95 dagen in hun bezit maar de 

meesten brengen de film na 40 dagen weer terug. Eén persoon heeft al 19 films 

geleend en is daarmee recordhouder. De film Goya en Burdeos is het vaakst 

geleend (7 maal), gevolgd door Aquí y allá en El baile de la victoria (ieder 6 keer). 

Lezingen  

De lezingen vinden plaats in Hotel Best Western en beginnen om 20.15 uur. Ons 

streven is de helft van de lezingen in het Spaans te doen, de andere helft in het 

Nederlands. 

 

12 oktober 2016: Edad de plata door Jan Timmerman 

18 november 2016: Las culturas pre-Incas de Perú door Estela Muusse Mantilla 

19 januari 2017: Eduardo Galeano door Amalia Herrera 

16 februari 2017: La patria chica door Merijn de Waal 

3 maart 2017: Victor Jara door Adrie Huissoon 

30 maart 2017: Semana Santa door Nellie van de Kruijs en Maria van Heeswijk 

2 juni 2017: ¡Bandoneon! door Gerard van Duinen 

 

https://aie-eindhoven.nl/archief2/12-categorienl/activiteiten/film/229-truman
https://aie-eindhoven.nl/archief2/12-categorienl/activiteiten/film/230-gloria
https://aie-eindhoven.nl/archief2/12-categorienl/activiteiten/film/228-la-isla-minima
https://aie-eindhoven.nl/archief2/12-categorienl/activiteiten/film/244-pan-negro
https://aie-eindhoven.nl/archief2/12-categorienl/activiteiten/film/243-relatos-salvajes
https://aie-eindhoven.nl/archief2/12-categorienl/activiteiten/film/245-a-cambio-de-nada
https://aie-eindhoven.nl/archief2/13-categorienl/activiteiten/lezing/224-edad-de-plata
https://aie-eindhoven.nl/archief2/13-categorienl/activiteiten/lezing/231-las-culturas-pre-incas-de-peru
https://aie-eindhoven.nl/archief2/13-categorienl/activiteiten/lezing/242-eduardo-galeano-escritor-uruguayo
https://aie-eindhoven.nl/archief2/13-categorienl/activiteiten/lezing/225-merijn-de-waal
https://aie-eindhoven.nl/archief2/13-categorienl/activiteiten/lezing/238-victor-jara
https://aie-eindhoven.nl/archief2/13-categorienl/activiteiten/lezing/250-semana-santa
https://aie-eindhoven.nl/archief2/13-categorienl/activiteiten/lezing/239-bandoneon


De lezing op 30 maart 2017 was bij wijze van experiment ’s middags om 14.00 

uur. Er waren ongeveer 20 bezoekers.   

Tertulia literaria 

Een groep van 10 leden onder leiding van Natalia is 7 maal bij elkaar geweest in 

Hotel Best Western om een door hen gelezen boek te bespreken. De 

bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en er wordt uitsluitend Spaans gesproken. 

Een deelnemer houdt een inleiding over de auteur en geeft een samenvatting van 

de inhoud van het boek.  

De volgende boeken zijn dit seizoen gelezen: 

08-09-2016: El tiempo entre costuras 

10-11-2016: El baile de la victoria 

15-12-2016: Solo amanece si estás despierto 

09-02-2017: La víspera de casi todo 

06-04-2017: El coronel no tiene quien le escriba 

18-05-2017: Sefarad 

29-06-2017: La casa del reloj 

 

Andere activiteiten 

 Op 7 september hadden wij in Steunpunt de Jaguar onze Algemene 

ledenvergadering. De vergaderng werd gevolgd door een prachtig concert 

van Mónica Coronado met haar geweldige begeleider Manolito. 

 Het afgelopen seizoen hebben wij drie architectuurreizen georganiseerd. 

Van 8 tot 13 april waren wij in Modern Madrid en op 10 en 24 september 

vlogen wij naar Santiago de Compostela om van daaruit Galicia te bekijken. 

Suzanne Roelofs was weer onze voortreffelijke gids.  

 Op vrijdag 9 december was ons traditionele Concierto navideño in de Agnus 

Deikerk te Waalre. Voor ons zijn opgetreden het Duo A:kana met mezzo-

sopraan Itzel Medecigo en Leen Nijdam op het orgel.  
 

Tot slot 

 

 Er zijn 10 boletins verschenen waarin de activiteiten van de komende maand 

werden aangekondigd. 

 Via onze website is iedereen op de hoogte gehouden van onze activiteiten. 

Onze Facebookpagina heeft inmiddels bijna 1000 ‘vrienden’.  
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