Tertulia de Las Lanzas.
La tertulia es un grupo de miembros que quiere mantener y mejorar su elocución y comprensión oral
en español. No son clases de español: los participantes se ayudan entre sí, si necesitan explicaciones
o aclaraciones. El grupo está abierto a todos los miembros de Las Lanzas: no se requiere un nivel de
español determinado.
Quién sabe un poco de español, puede participar. El español es la lengua vigente en la tertulia.
La coordinadora es Conchita Pérez. Ella organiza las reuniones y como, española, ayuda si hay
preguntas sobre la pronunciación o el significado de palabras o expresiones.
La tertulia tiene lugar cada segundo jueves de mes (excepto en julio y agosto) entre las 19.30 y 21.30
horas en el Wijkcentrum ‘t Houwke, Grote Houw 227, 4817 RE Breda. No hay gastos; los
participantes solamente pagan su consumición de bebidas.
Los temas son variados. En cada reunión hay dos personas que han preparado un tema para tratar y
el texto lo envían de antemano por e-mail, a los otros tertulianos para que tomen nota de ello.
El tema y los textos pueden ser de una revista o periódico españoles, o bajado de internet o también
puede ser una experiencia personal. Cada uno puede participar en la conversación exponiendo sus
propios conocimientos o haciendo preguntas que produce el tema.
Los miembros de la tertulia deciden entre sí quien va a preparar el tema para la próxima reunión.
Cuando uno no puede asistir, informará a la coordinadora. Conchita es la persona accesible para los
contactos mutuos, también hacia la directiva de Las Lanzas.
La tertulia ha logrado el máximo de participantes (10). Si hay más miembros que quieren mantener
su comprensión oral, se puede mirar la posibilidad de formar otro grupo.
Si hay personas que tienen interés, que se dirijan a la directiva.

De Tertulia van Las Lanzas
De Tertulia is een groep leden die met elkaar hun spreek- en luistervaardigheid in het Spaans willen
onderhouden en uitbreiden. Het is geen onderwijs in de Spaanse taal: de deelnemers helpen elkaar
als er uitleg of toelichting nodig is. De groep staat open voor iedereen: er is geen bepaald taalniveau
nodig. Wie in het Spaans een eenvoudig gesprek kan voeren, kan deelnemen. De voertaal tijdens de
Tertulia is Spaans.
Conchita Perez is de coördinator van de groep. Zij organiseert de bijeenkomsten en kan als
Spaanstalige helpen als er vragen zijn over de uitspraak of de betekenis van woorden en

uitdrukkingen. De Tertulia komt elke tweede donderdag van de maand bijeen (behalve in juli en
augustus) tussen 19.30 uur en 21.30 uur in Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, 4817 RE Breda
[tel. (076) 5872924]. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De deelnemers betalen allen
voor de drankjes die zijn tijdens de bijeenkomst bestellen.
De inhoud van de gesprekken kan variëren. Per bijeenkomst zijn er twee leden die een thema
voorbereiden en de tekst die zij willen bespreken per mail aan de leden van de Tertulia toesturen.
Het thema en de tekst kunnen afkomstig zijn uit een Spaanse krant of tijdschrift, of van internet zijn
gekozen, of een persoonlijke ervaring van een van de leden van de Tertulia zijn. Iedereen kan
bijdragen aan het gesprek vanuit de eigen ervaring of door de vragen te stellen die het thema bij hem
of haar oproept.
De tien leden van de Tertulia maken onderling afspraken over hun bijdrage aan de groep. Als ze
verhinderd zijn voor een bijeenkomst laten zij dit aan de coördinator weten. Conchita Perez is het
knooppunt voor de onderlinge contacten. Zij is ook de contactpersoon van de Tertulia naar het
bestuur van Las Lanzas.
Met tien leden is het maximum aantal deelnemers van de Tertuliagroep bereikt. Als er meer leden
zijn die in de vorm van een Tertulia hun spreekvaardigheid willen onderhouden kan bekeken worden
of een tweede Tertuliagroep kan worden gevormd. Meldt u bij het bestuur als u daarvoor
belangstelling heeft.
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