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Helaas hebben wij op 7 december 2018 afscheid moeten nemen van onze 

erevoorzitter: Mevrouw Anneke Houben - de Jongh 

Spaanse les 

We hebben aan 105 leerlingen lesgegeven, hetgeen 11 minder is dan vorig 

seizoen. Deze leerlingen waren verdeeld over 2 conversatiegroepen B2 en voor 

het eerst een conversatiegroep B1, 1 groep A1, drie groepen A2a, 1 groep B1b, 

een groep B1b, een groep B2b en voor het eerst een groep C1. Sacramento 

Sanchez, Myriam Suárez en Gladys Valladares verdeelden de lessen A1 tot C1 en 

Lourdes Llanos Sanjurjo leidde de Conversatiegroepen B2 en de 

Conversatiegroep B1 stond onder leiding van Sacramento. De cursussen A1 tot C1 

bestonden uit 30 lessen en werden gegeven in de Scholengemeenschap 

Augustinianum, zo ook de cursus Conversatie B1. De cursus Conversatie B2 

bestond uit 24 lessen en werd gegeven op woensdagavond in het Sint 

Joriscollege en op maandagmorgen in Buurthuis de Dommel. Op het eind van het 

seizoen hebben wij weer een Curso A1 Intensivo georganiseeerd die gegeven 

werd door Myriam. Hieraan hebben 14 leerlingen deelgenomen.  

Aantal leden 

Behalve de cursisten Spaans hadden wij in het vorig seizoen 93 betalende leden. 
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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 

plaats in het Sint Jorisgildehuis. Iedere avond is gratis koffie aangeboden. Alle 

films zijn Spaans gesproken, vijf met Spaanstalige ondertiteling en 1 met 

Nederlandse ondertiteling. 

24 oktober 2018: Elsa y Fred   

26 november 2018: Contratiempo  

9 januari 2019: Film met Nederlandse ondertiteling: Solas  

13 februari 2019:  El autor 

20 maart 2019: Morir  

17 april 2019: Handia  

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 Diaz die ook de discussie na afloop leidt. 

Filmoteca 

De AIE heeft ruim 100 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. 276 films zijn tot nu toe geleend door 50 

verschillende leden. Zij houden de film gemiddeld 108 dagen in hun bezit maar de 

meesten brengen de film na 44 dagen weer terug. Eén persoon heeft al 31 films 

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

uitgeleend (9 maal) en Blancanieves , La voz dormida en El baile de la victoria 

ieder 7 maal.   

Lezingen  

De lezingen vonden plaats in het gebouw van het  Sint Jorisgilde 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. 

 

25 september 2018: La Guardia Civil por Coronel Manuel Navarrete Paniagua 

20 november 2018: Aragón a través de los siglos por Miguel A Campo  

24 januari 2019: Don Quijote door Maarten Steenmeijer 

26 februari 2019: La casa azul de Frida Kahlo por Idoia Leal Belausteguigoitia 
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2 april 2019: Bolivia, las claves de su transformación por Enrique Eduardo 

Rodriguez Veltze 

 

22 mei 2019: Cantando pasamos la vida por Idoia Leal Belausteguigoitia 

 

Tertulia literaria 

Een groep van 9 leden onder leiding van Natalia is 6 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: 

13-09-2018: Los besos en el pan 

25-10-2018: El nervio óptico 

13-12-2018: Más allá del invierno 

14-02-2019: El guardián invisible 

11-04-2019: El hereje 

06-06-2019: Los peces de la amargura 

Andere activiteiten 

• Op 24 oktober 2018 hadden wij in het Sint Jorisgildehuis onze Algemene 

ledenvergadering.  

• Het afgelopen seizoen hebben wij twee architectuurreizen georganiseerd. 

Op 16 en 30 oktober 2018 waren wij voor een verblijf van 8 dagen in 

Zaragoza om van daaruit ook Huesca, Lleida, Tarazona en Tudela te 

bekijken. Suzanne Roelofs was weer onze voortreffelijke gids.  

• Op vrijdag 14 december was ons traditionele Concierto navideño in de Agnus 

Deikerk te Waalre. Voor ons trad het ensemble Semilla op onder leiding van 

Daniel Fanego met zang van Evelyne Mertens en Leen Nijdam op het orgel. 

Er waren ruim 150 bezoekers. 

• Op zaterdag 9 maart organiseerden wij samen met Suzanne Roelofs een 

excursie naar museum Het Schip in Amsterdam onder de titel Gaudí en de 

Amsterdamse school. 
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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 1100 ‘vrienden’. Ook zijn wij 

actief op Instagram. 


