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Alliance Française Den Helder 
 

 

 

Nieuws van onze zuidelijke buren  

Bij de Alliance Française in Brussel draaien ze overuren: de vele Oekraïense vluchtelingen kloppen bij 

de AF aan voor het snel leren van de Franse taal om in de gemeenschap te kunnen integreren. Sinds 

een paar weken biedt de AF in Brussel ieder dinsdag gratis Franse cursussen. 

Ook in Frankrijk bieden vele AF's gratis cursussen aan de vluchtelingen uit Oekraïne. 

 

 



 

 

Kaas- en wijnavond 

Onze traditionele kaas- en wijnavond in het nieuwe Odd Fellow huis was een groot succes.  

Het optreden van Écoute kon op veel applaus rekenen.  

En bij de fabel, "Le Lion et le Rat", verteld door Coralie zat iedereen op het puntje van z'n stoel.  

En het buffet, gemaakt door Geri en Karin, smaakte heerlijk.  

Wij willen Henk Cruijff bedanken voor al het werk in de keuken.  

Foto-impressie  
 

 

 

 

Seizoen 2022-2023 

https://www.alliance-francaise.nl/den-helder/kaas-en-wijnavond-2022/


Het bestuur is alweer druk bezig met het nieuwe seizoen 2022-2023.  

Kijk hiervoor zo nu en dan op onze website cultuur. 

Het is al mogelijk om u in te schrijven voor het nieuwe cursusjaar.  

Zie website.  

Inschrijfformulier. 

De afgelopen jaren hebben we een afname gehad van nieuwe cursisten.  

Wij vragen u om onze cursussen te promoten in uw naaste omgeving en werk.  

Of meldt het op uw facebookpagina zodat de Alliance Française Den Helder meer bekendheid krijgt.  

Heeft u vragen over de cursus?  

Neem contact met mevrouw Coralie Pittet (cursuscoördinator) op. 

 
 

 

 

 

 

Café Français! 

Het "Café Français" vindt één keer per maand plaats op de eerste zaterdag van de maand en wordt 

begeleid door enthousiaste en deskundige Franstaligen. 

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 vooraf aanmelden is niet nodig, u kunt zo aanschuiven! 

De volgende Café Français vindt plaats op zaterdag 7 mei 2022 vanaf 11.00 - 12.30 uur in Hotel 

Wienerhof, Parallelweg 7, 1781 EA Den Helder. Tegenover het station. 

Hopelijk tot binnenkort in het "Café Français"! 

Renée Kuijpers (begeleidster) en Coralie Pittet (cursuscoördinatrice)  
 

 

https://www.alliance-francaise.nl/den-helder/cursus/
https://www.alliance-francaise.nl/den-helder/inschrijfformulier-den-helder-2019-2020/
mailto:cursus.denhelder@afpb.nl


 

 

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 en natuurlijk de bekendheid van de Alliance 

Française Den Helder 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.  

Voor meer informatie: klik hier  
 

 

https://www.alliance-francaise.nl/2020/den-helder/bienvenue-welkom/lid-worden/


 

 

 

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.  
 

 

http://www.tv5.org/cms/hollande/p-1856-lg8-Home.htm?&signal=1&zone=165
http://afpb.nl/den-helder


 

 

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!  
    

 

mailto:pr.denhelder@afpb.nl
https://www.alliance-francaise.nl/den-helder/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.alliance-francaise.nl/den-helder/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

