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Er zijn 7 bestuursvergaderingen geweest waarvan 4 ‘via Zoom’. 

Spaanse les 

We hebben aan 97 leerlingen lesgegeven, hetgeen 21 minder is dan vorig seizoen. 

Deze leerlingen waren verdeeld over  

2 groepen A1,  

1 groepen A2a,  

1 groepen A2b, 

2 groepen B1a,  

1 groep B1b, 

1 groep C1, 

1 conversatiegroep B1 en 

2 conversatiegroepen B2. 

Sacramento Sanchez, Myriam Suárez en Gladys Valladares verdeelden de lessen 

A1 tot C1. De conversatiegroep B1 stond ook onder leiding van Sacramento 

terwijl Lourdes Llanos Sanjurjo de beide Conversatiegroepen B2 leidde.  

Alle cursussen A1 tot C1 en alle conversatiecursussen bestonden uit 28 lessen en 

werden in het begin gegeven in de Scholengemeenschap Augustinianum, behalve 
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een Conversatie B2 cursus die op maandagochtend in Buurthuis de Dommel werd 

gegeven.  

Vanwege de Coronacrisis moesten wij op 9 november stoppen met lesgeven ‘a 

presencia’. Al onze lessen zijn onmiddellijk voortgezet ‘a distancia’ middels het 

vorig seizoen aangeschafte programma Zoom pro. Op deze wijze hebben wij het 

seizoen volgemaakt. 

Aantal leden 

Behalve de cursisten Spaans hadden wij in het vorig seizoen 95 betalende leden 

tegenover vorig jaar 102. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door het 

opzeggen van hun lidmaatschap van leden die lid zijn om deel te kunnen nemen 

aan onze architectuurreizen. 

Filmavonden  

Wij hadden vanwege de coronacrisis slechts 1 filmavond op woensdagavond. Deze 

filmavond begon om 20.00 uur en vond plaats in het Sint Jorisgildehuis na afloop 

van de ledenvergadering. Ook op deze avond is gratis koffie aangeboden. De film 

was Spaans gesproken met Spaanstalige ondertiteling.  

14 oktober 2020: El olivo 

De film is zoals gewoonlijk 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 kosteloos 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.  

In het afgelopen seizoen hebben we slechts 1 filmavond gehad. Dit heeft grote 

invloed gehad op het gebruik van de Filmoteca. 346 films zijn tot nu toe geleend 

door 53 verschillende leden en dat is niet veel meer dan vorig seizoen. Wel is de 

uitleentermijn toegenomen: van 113 naar 118 en nog steeds zijn niet alle geleende 

films terug. Meestal is de uitleentermijn niet langer dan 44 dagen. Eén persoon 

heeft al 39 films geleend en is daarmee recordhouder. De film Goya en Burdeos 

is het vaakst uitgeleend (10 maal) en daarna volgen 5 films met ieder 8 maal.    
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Lezingen  

In verband met corona is er slechts 1 lezing ‘en vivo’ doorgegaan.  

27 oktober 2020: ¡Colombia, más de lo que imaginas! por Marisella Molina 

Deze lezing vond plaats in een ruim klaslokaal in het gebouw van het 

Augustinianum in verband met de te treffen coronamaatregelen. Er waren 30 

aanwezigen. Bovendien werd de lezing opgenomen en rechtstreeks via Zoom 

uitgezonden naar degenen die zich daarvoor hadden aangemeld.  

In het voorjaar van 2021 hebben we twee lezingencycli georganiseerd die per 

Zoom zijn uitgezonden: 

Architectuur in Spanje door Suzanne Roelofs (6 delen vanaf 4 januari) 

Geschiedenis van Andalusië door Saskia Poelman (5 delen vanaf 2 maart) 

Voor AIE-leden waren deze lezingen gratis toegankelijk. Niet-leden betaalden 5 

euro per aflevering.  

28-01 La llave en Salónica door Ellen Matzer 

02-02 Symboliek in de Andalusische kunsten door Saskia Poelman  

14-04 Lezingen volgen met Zoom door Peter Kivits  

20-04 Extremadura, het onbekende Spanje door Suzanne Roelofs 

28-04 La situación política en España por Pablo del Hierro 

13-05 Las poemas japoneses de haiku por Manuel de Castillo 

27-05 La convivencia en El Andaluz por Kati Ihnat  

 

Alle lezingen zijn per Zoom uitgezonden. De laatste 4 lezingen waren ook (gratis) 

toegankelijk voor alle leden van de Unión en werden georganiseerd samen met 

Circulo Cervantes in Maastricht. Het aantal deelnemers varieerde per lezing 

maar was iedere keer minstens 40 personen met als hoogtepunt de 125 

deelnemers aan Extremadura, het onbekende Spanje. 

Ook was de coronacrisis spelbreker bij het concert dat we hadden georganiseerd 

op de slotavond 25 mei 2021 door José Manuel Dapena. Dit concert is nogmaals 

uitgesteld tot volgend jaar.  
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Tertulia literaria 

Een groep van 9 leden kwam onder leiding van Natalia bij elkaar om een door hen 

gelezen boek te bespreken. De bijeenkomsten begonnen om 20.00 uur en er werd 

uitsluitend Spaans gesproken. Een deelnemer houdt een inleiding over de auteur 

en geeft een samenvatting van de inhoud van het boek.  

Voorheen vonden de bijeenkomsten plaats in Hotel Amrâth maar vanwege het 

niet meer beschikbaar zijn van dit hotel moest naar een andere locatie worden 

uitgekeken. Eénmaal zijn de tertulianos bij elkaar gekomen op Willibrorduslaan 

101 in Waalre. De overige bijeenkomsten hebben per Zoom plaatsgevonden. 

27-08-2020: Marina  

15-10-2020: La higuera 

03-12-2020: La hija de la española 

11-02-2021: Temporada de huracanes 

15-04-2021: Lluvia fina 

27-05-2021: Amuleto 

Andere activiteiten 

• Op 23 oktober 2018 hadden wij in het Sint Jorisgildehuis onze Algemene 

ledenvergadering.  

• Op vrijdag 11 december was ons traditionele Concierto navideño in de Agnus 

Deikerk te Waalre. Voor ons traden Valeria Mignaco, sopraan en harpiste 

Constance Allanic op. Vanwege de coronamaatregelen mochten slechts 30 

bezoekers aanwezig zijn. Daarom is het concert ingekort tot een uur zonder 

pauze en is het die avond tweemaal gegeven.  

• Wegens corona is ook onze Taller Gastronómico niet kunnen doorgaan en 

hebben wij geen voorbereidingen getrofefn voro het organiseren van een 

culinaire reis.  
 

Tot slot 

 

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

werden aangekondigd. Bovendien zijn er nog 4 extra boletins aan de leden 

gestuurd in verband met de coronacrisis. 

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

• Onze Facebookpagina heeft bijna 1200 ‘vrienden’. Ook zijn wij actief op 

Instagram. 
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