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Seizoen 2021 - 2022  

De zomer komt er aan en gelukkig kunnen we al meer vanwege de afname van corona.  

Wij zijn dan ook druk bezig om invulling te geven aan het culturele programma 2021-2022.  

En zijn dan ook verheugd om aan te geven dat we Davine geboekt hebben voor vrijdag 29 oktober 

2021.  

Verdere invulling van het culturele programma vindt plaats in de komende weken.  

Zie hiervoor onze website cultuur. 

https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiZWU1MzA1YTA2ZWViIixmYWxzZV0


Wij wensen u een mooie zomer en een fijne vakantie toe. 

 

 

 

Inschrijven cursus Frans 2021-2022 

Vanaf heden kunt u zich weer inschrijven voor het cursusjaar 2021 -2022.  

Wij hopen dat de coronamaatregelen dan zodanig zijn dat wij komend jaar weer fysiek les kunnen 

geven.  

Ondanks dat het voor de Alliance Française Den Helder een moeilijk jaar is geweest i.v.m. alle corona 

maatregelen hebben wij het cursusgeld niet hoeven te verhogen. 

Wij hopen dat u in uw omgeving reclame wilt maken voor onze cursussen zodat wij veel nieuwe 

cursisten mogen ontmoeten.  

Klik hier voor meer informatie of het inschrijfformulier  
 

 

 

 

Cursusjaar 2021 

Privé online cursus algemeen Frans 

Niet alleen voor volwassenen maar nu ook voor junioren.  

Voor meer informatie zie onze website! 

Online volwassenen  

https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiZmNkYzVkMDYyNjFlIixmYWxzZV0
https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiOWQ1YmYwYTk1MzEzIixmYWxzZV0
https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiNjZjYjQwMzRlZTU3IixmYWxzZV0


Online cursus voor jongeren  

Wij hebben positieve reacties ontvangen van de deelnemers aan deze cursussen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: cursuscoördinator 

 

 

 

 

 

Café Français 

Wij hopen begin september 2021 weer te kunnen starten met "Café Français" . 

Via website en Facebook houden wij u op de hoogte of "Café Français" definitief doorgaat. 

Het "Café Français" zal één keer per maand op de eerste zaterdag van de maand plaatsvinden en 

wordt door enthousiaste en deskundige Franstaligen begeleid. 

Het "Café Français" is voor alle niveaus: iedereen is dus welkom! U mag zelf bepalen hoe lang u 

blijft en hoe vaak u komt. Deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Inschrijving 

of opgave is niet nodig, u kunt zo aanschuiven! 

Hopelijk tot binnenkort in het "Café Français"! 

Renée Kuijpers (begeleidster) en Coralie Pittet (cursuscoördinatrice)  
 

 

https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiNzVmNzcyMmVlZjgwIixmYWxzZV0
https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiZTBlMTkzNjJiNzRlIixmYWxzZV0


 

 

Facebook 

De Alliance Française Den Helder is nu ook te volgen via Facebook.  

Heeft u al onze Facebook bezocht! Met leuke nieuwtjes en feitjes over Frankrijk en de Franse taal. 

We roepen dan ook alle Facebookgebruikers op om onze Facebookpagina te delen en op deze 

manier onze naamsbekendheid te vergroten.Maar ook om op deze manier de Franse cultuur te 

verspreiden. 

 

 

 

 

Lid worden 

Indien u stopt met de cursus, maar wel verbonden wilt blijven aan de Alliance Française Den Helder, 

kunt u lid worden van de Alliance Française Den Helder. Ook als u geen cursist bent geweest, maar 

wel lid wilt worden, bent u van harte welkom!  

U heeft dan het voordeel om gratis of met korting onze culturele avonden bij te wonen.  

Ook krijgt u korting als deelnemer aan de "Parijsreis".  

Voor meer informatie: klik hier  
 

 

 

https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiMDdlNzlmYjVlN2I2IixmYWxzZV0


 

 

TV 5 monde 

Wilt u de Franse taal bijhouden of zich verder ontwikkelen, stem dan eens af op TV5.  

TV5 brengt informatieve, educatieve en leuke televisieprogramma’s. Zeer de moeite waard om eens 

een kijkje te nemen.  

TV 5 monde is sponsor van de Alliance Française Pays Bas.  

Voor meer informatie: klik hier  
 

 

 

Nieuwsbrief 

U kunt zich aanmelden of afmelden voor de Nieuwsbrief via de website.  
 

 

 

 

Website Alliance Française Den Helder 

Heeft u vragen of opmerkingen betreffende de website zend dan een e-mail naar: klik hier  
 

 

Uitschrijven | Je abonnement beheren 

Voeg je postadres hier toe!  
  

https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiMzcyZTYyNzcyMDYyIixmYWxzZV0
https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiODQ4MmM4ZGJlYjM5IixmYWxzZV0
https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiZTRiMDM3MDE5ODgwIixmYWxzZV0
https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiMDA1NWQyZDk1ZTU0IixmYWxzZV0
https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiNjZiODUzZjMyZTRkIixmYWxzZV0


 

  

 

https://www.alliance-francaise.nl/den-helder?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODMiLCIxOHl2YWU3Zzc1YzA0OGswb2s0Y3Nrbzh3c2tnYzRrOCIsIjIxIiwiYWFkY2M0ODlkZWE3IixmYWxzZV0

