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Cursusleider Hr. Geert Krijnen 

Webmaster Hr. Peter Kivits 

Activiteiten en Evenementen Hr. Peter de Groot 

Er zijn 8 bestuursvergaderingen geweest waarvan 1 ‘via Zoom’. 

Spaanse les 

We hebben aan 117 leerlingen lesgegeven, hetgeen 20 meer is dan het vorige 

(corona) seizoen. Deze leerlingen waren verdeeld over  

3 groepen A1,  

2 groepen A2a,  

1 groep A2b, 

2 groepen B1a,  

1 groep B1b, 

1 groep B2b 

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

werden gegeven in de Scholengemeenschap Augustinianum/ De Conversatie B2 

cursus op maandagochtend werd in Buurthuis de Dommel gegeven.  

Aantal leden 

Behalve de cursisten Spaans hadden wij in het vorig seizoen 115 betalende leden 

tegenover vorig jaar 102. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door 

leden die lid worden om deel te kunnen nemen aan onze architectuurreizen. 

Filmavonden  

Dit seizoen hadden wij 5 filmavonden op woensdagavond, waarvan 1 direct na de 

ledenvergadering. Op deze avonden is de koffie voor rekening van de AIE. 

Behalve Viva hadden alle films Spaanstalige ondertiteling. Alle films waren 

Spaans gesproken.  

31 oktober 2021: Altamira 

9 februari 2022: La librería 

16 maart 2022: La fiesta del chivo 

13 april 2022: 100 metros 

11 mei 2022: Viva 

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 Elena Albuerna die ook de discussie na afloop leidt. 

Filmoteca 

De AIE heeft zo’n 120 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 5 filmavonden gehad. 379 films zijn tot nu 

toe geleend door 58 verschillende leden. De uitleentermijn is toegenomen: van 

118 naar 126 en alle fims worden uiteindelijk netjes terug gebracht. Meestal is 

de uitleentermijn niet langer dan 44 dagen. Eén persoon heeft al 41 films 

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

uitgeleend (10 maal) en daarna volgen La voz dormida en El baile de la victoria 

met ieder 9 maal.    
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Lezingen  

Wij organiseerden het afgelopen seizoen 5 lezingen ‘en vivo’:  

29 september 2021: La guerra de Independencia por Anton Harbers 

9 november 2021: Ecuador por Juan Pablo Cacuango Soto 

24 februari 2022: Draaiboek voor een dictatuur door Edwin Koopmans 

19 maart 2022: Terugblik op de reis naar Extremadura door Suzanne Roelofs 

29 maart 2022: Fiestas populares en España por Mayte Otaegui 

Deze lezingen vond plaats in een ruim klaslokaal in het gebouw van het Sint 

Jorisgilde.  Ook waren er 2 lezingen die uitsluitend per Zoom werden aangeboden 

en waarbij zich ook andere leden van de Unión konden aansluiten.  

 

12 januari 2022: El hispanista Joost Brouwers por Agustín Sequeros 

25 januari 2022: Rondleiding door het Alhambra door Saskia Poelman 

Ook konden onze leden deelnemen aan een lezing per Zoom ons aangeboden door 

Circulo Cervantes uit Maastricht 

24 november 2021: Mexico 1519 – 2020 door prof. Raymond Buve 

en aan 5 lezingen per Zoom door onze zustervereniging uit Rotterdam 

El cancionero en el cono sur de Latino América por Romy Martínez: 

7 februari, 22 maart, 19 april en 17 mei 

26 april 2022: Los logros de la ciencia en Cuba por Isaura Cabañas Vera 

Tertulia literaria 

Een groep van 10 leden kwam onder leiding van Elena Albuerna 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. Die hebben we gevonden bij 't Oude Wandelpark 

30-09-2021: El Monarca de las Sombras 

11-11-2021: Malinche 

16-12-2021: La tía Tula 

03-02-2022: El albino Micó 
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31-03-2022: Adios Hemingway 

12-05-2022: Panza de burro 

 

Architectuurreizen 

In oktober 2021 waren wij tweemaal 8 dagen in Extremadura om daar onder 

leiding van Suzanne Roelofs (eerste reis) en Joen Verbeeck (tweede reis) de 

architectuur aldaar te bekijken en te bespreken. Wij verbleven in Cáceres maar 

maakten van daaruit uitstapjes naar Plasencia, Mérida, Badajoz en Trujillo. Er 

waren 24 en 18 deelnemers. 

Taller Gastronómico 

Onder leiding van onze jefe cocinero Juan Pablo leerden wij de volgende 

gerechten maken: 

• Papas criollas y ají picante, chifles y yucas fritas 

• Timbal de aguacate con gambas tigre  

• Sudado de Pollo acompañado con arroz y espárragos verdes. 

• Mousse the Chocolate. 

• vino blanco y rojo,  agua, cervezas (pils, Leffe blond) te o café. 

7 maart 2022 

22 maart 2022 

• Ceviche de pescado colombiano con patacones fritos y chifles 

• Paella Valenciana (pollo y cerdo) 

• Flan Catalan con frutos tropicales 

• vino blanco y tinto, cerveza  

28 april 2022 

12 mei 2022 
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Voorjaarsconcert 

Op 25 mei 2022 hadden wij in de Agnus Dei-kerk te Waalre een 

voorjaarsconcert omdat ons kerstconcert op 9 december 2021 wegens corona 

niet kon doorgaan. Voor ons traden op Grupo Yatiyaña uit Bolivia. Er waren 

ongeveer 80 bezoekers. Ook niet-leden waren welkom. 

Tot slot 

• Op 13 oktober 2021 hadden wij in het Sint Jorisgildehuis onze Algemene 

Ledenvergadering.  

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

Instagram. 
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