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Algemene Ledenvergadering met film 

Op 17 november hebben wij de ALV gehouden in de Jos Postzaal, bij Triade.  

De opkomst was niet erg groot, er waren 9 leden/cursisten gekomen en wij hadden van 8 mensen 

afbericht gehad.  

Tijdens de ALV is bekend geworden dat de AFPB het Concours des Chansons niet meer gaat 



organiseren omdat de opzet te oubollig werd gevonden.  

Wij zijn dit jaar weer iets gegroeid qua aantal cursisten en hebben zelfs een online cursist uit 

Rotterdam mogen verwelkomen.  

Ook heeft er een wisseling plaats gevonden bij de docenten, mevr. Véronique Fouminet is gestopt en 

mevr. Sarah Lefeuvre heeft de gevorderden groepen van haar overgenomen. Daarnaast hebben wij 

dhr. Niels Woudstra mogen verwelkomen in ons docenten team.  

De kascontrolecommissie heeft de boeken nagekeken en de penningmeester is door de aanwezigen 

gedechargeerd.  

Op 9 december hebben wij de 2de culturele activiteit van dit seizoen: een lezing van madame Violaine 

Fournier over de Franse patisserie, met hapjes. 

Heeft u nog iets leuks voor in de nieuwsbrief of voor op Facebook kunt u dit doorgeven aan resp. Dhr. 

Frits Jager en mevr. Coralie Pittet. 

Als u de Alliance Française Den Helder een warm hart toedraagt en u wilt ons sponsoren dan kunt u 

vanaf € 100,00 al als sponsor op de website vermeld worden en krijgt u gratis toegang tot alle 

culturele activiteiten. 

 

 

 

 

Conférence  

La pâtisserie française dans tout sa splendeur  



Conférence en français par Violaine Fournier 

Nooit eerder heeft men zo gesmuld van het Franse gebak als heden ten dage: alle beroemde chef-

koks strijden om de meest verfijnde zoete gerechten aan te bieden in hun gerenommeerde 

etablissementen. Zij gaan zich te buiten aan creativiteit om genot maar ook diëten te combineren. De 

lezing is informatief (historisch, een beetje technisch, artistiek) maar ook ludiek.  

En natuurlijk zijn er ook hapjes!  

I.v.m. een beperkt aantal plaatsen, dient u zich uiterlijk voor 02-12-2022 aan te melden. 

Aanmelden  

vrijdag 9 december 2022, aanvang 19.45 uur  

Triade, Middenweg 2, Den Helder  

Leden en cursisten gratis  

Introducés : € 8,00  
 

 

 

 

Soirée musicale met Camadou 

Tijdens de soirée zijn er foto's gemaakt.  

mailto:secr.denhelder@afpb.nl


Voor een impressie: klik hier 

Website Camadou  
 

 

 

 

 

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 3 december 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)  
 

 

 

 

Facebook 

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

https://www.alliance-francaise.nl/den-helder/fotoboek/28-10-2022-camadou/
https://www.camadou.nl/


Heeft u al onze Facebookpagina 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  
 

 

 

 

 

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  
 

 

https://www.alliance-francaise.nl/2020/den-helder/bienvenue-welkom/lid-worden/
http://www.tv5.org/cms/hollande/p-1856-lg8-Home.htm?&signal=1&zone=165


 

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!  
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