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

Spaanse les 

We hebben aan 116 leerlingen lesgegeven, hetgeen 2 minder is dan vorig seizoen. 

Deze leerlingen waren verdeeld over drie groepen A1, twee groepen A2, twee 

groepen B1, twee groepen B2 en 2 groepen Mantenimiento. Sacramento Sanchez, 

Myriam Suárez en Gladys Valladares verdeelden de lessen A1 tot B2 en Lourdes 

Llanos Sanjurjo leidde 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 in Steunpunt de Jaguar 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 13 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 

eerst plaats in Hotel Best Western. Deze vonden behalve de laatste plaats in 
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Steunpunt de Jaguar. Omdat we daar niet meer terecht kunnen in het volgende 

seizoen is de laatste filmavond in het gebouw van het Sint Jorisgilde 

georganiseerd. Iedere avond is gratis koffie en een gratis drankje aangeboden. 

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

Nederlandse ondertiteling. 

25 oktober 2017: Una pistola en cada mano 

29 november 2017: La lengua de las mariposas 

10 januari 2018: El ciudadano ilustre (Nederlandse ondertiteling) 

7 februari 2018: Que diós nos perdone  

29 maart 2018: Mujeres al borde de un ataque de nérvios  

18 april 2018: La historia oficial  

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 zo’n 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. 240 films zijn tot nu toe geleend door 44 

verschillende leden. Zij houden de film gemiddeld 99 dagen in hun bezit maar de 

meesten brengen de film na 40 dagen weer terug. Eén persoon heeft al 26 films 

geleend en is daarmee recordhouder. De films Goya en Burdeos, Blancanieves en 

La voz dormida zijn het vaakst geleend (7 maal).  

Lezingen  

De lezingen vonden 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. 

 

17 oktober 2017: La nueva canción door Jac van der Gun 

16 november 2017: Cádiz, no puedo dejar quererte  door Fernando Collantes  

23 januari 2018: Chachapoyas, los guereros de las nubes door Monica Paneifo 

21 februari 2018: La sucesión de los Habsburgos en España door Raymond Fagel 

27 maart 2018: Catalaanse schilders van rond 1900 door Jan Timmermans 

23 mei 2018: Cata de vinos door Nicole Lammertink 
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Tertulia literaria 

Een groep van 10 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: 

31-08-2017: Últimas tardes con Teresa 

05-10-2017: El desorden de tu nombre 

07-12-2017: Las venas abiertas de América Latina 

08-02-2018: Los parentescos 

05-04-2018: La pasión según Carmela 

07-06-2018: Corazón tan blanco 

 

Andere activiteiten 

• Op 25 oktober 2017 hadden wij in Steunpunt de Jaguar onze Algemene 

ledenvergadering.  

• Het afgelopen seizoen hebben wij twee architectuurreizen georganiseerd. 

Op 10 en 24 september waren wij voor een verblijf van 8 dagen in Oviedo en 

in Santander om van daaruit Asturias en Cantabria te bekijken. Suzanne 

Roelofs was weer onze voortreffelijke gids.  

• Op 4 november ontmoetten we de Familie Zapp in de Hub in Eindhoven. 

• Op vrijdag 15 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.  

• Op 4 achtereenvolgende dinsdagavonden in februari en maart gaf Suzanne 

Roelofs een cursus onder de titel Moderne architectuur in Spanje. Deze 

cyclus van lezingen vond plaats in het gebouw van het Sint Jorisgilde. 

• Op 13 april hadden wij in Steunpunt de Jaguar een Taller de Botanitas 

onder leiding van Idoia Leál. 
 

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’. Ook zijn wij 

inmiddels actief op Instagram. 
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