
 

 

 

  

 

Nieuwsbrief nr.157 d.d. 28-02-2023  

Alliance Française Den Helder 

 

 

 



Soirée Musicale 

Les Copains treden, op veler verzoek, voor ons op tijdens de 
laatste soirée musicale van dit seizoen.  

Vrijdag 10 maart 2023 aanvang 19.45 uur. 

Les Copains brengen een breed repertoire van Franse chansons in diverse 

stijlen, zowel klassiekers als eigentijdse chansons, soms met een gypsy 

arrangement. In een informele sfeer zorgen de akoestische instrumenten voor 

warme klanken en brengen ze u in Franse sferen.  

Les Copains bestaan uit ervaren muzikanten die hun sporen verdiend hebben in 

de wereld van het chanson, de populaire en de klassieke muziek:  

Paul Drijvers, zang en gitaar, Henk Kuik accordeon en zang, Philip Woudenberg 

contrabas en zang. 

De soirée vindt plaats in de "Jos Postzaal " bij Triade, Middenweg 2, Den Helder.  

Leden en cursisten gratis entree, niet leden € 10,00.  

Wij hopen op een grote opkomst ook met name van onze cursisten om te genieten van de Franse cultuur.  

Om alvast in de sfeer te komen: https://www.lescopains.eu/ 
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Vacature penningmeester (trésorier ou tresorière)  

Wegens omstandigheden zoeken wij met spoed een nieuwe penningmeester.  

Gezien de kleine omvang van ons bestuur hebben de werkzaamheden van 
onze bestuurders zowel een beleidsmatig als een operationeel karakter. 
Het takenpakket van de penningmeester betreft de volgende onderwerpen: 

- Je houdt overzicht op de financiën van onze vereniging.  
- Je stelt de begroting en de jaarrekening op in nauw overleg met je collega 

https://www.lescopains.eu/


bestuursleden.  
- Je doet er op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) verslag van en legt verantwoording af over 

het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de ALV beschouwd als decharge 

van de penningmeester voor diens beheer over het afgelopen jaar. 

De zittingstermijn is minimaal drie jaar en gaat in bij de eerstvolgende Algemene 

Ledenvergadering (november 2023).  

Je neemt plaats in een klein maar enthousiast bestuur en neemt deel aan de 

bestuursvergaderingen (gemiddeld 6 per jaar). Je denkt mee over alle 

onderwerpen die op de bestuursagenda staan en doet mee aan de activiteiten 

die de vereniging organiseert.  

Al onze bestuursleden zijn betrokken vrijwilligers die zich onbezoldigd inzetten 

voor de vereniging. 

Een financiële achtergrond is een pré, maar niet noodzakelijk. Je wordt natuurlijk 

ingewerkt. Ben je een teamspeler, pragmatisch en handig op het gebied van 

organisatie en communicatie? Heb je affiniteit met de Franse taal en cultuur en 

wil je met ons nadenken over hoe we dit in de regio van Den Helder kunnen 

uitdragen? Ben je (gemiddeld) 4 tot 6 uur per maand beschikbaar (voornamelijk 

van september t/m april)?  

Dan ben je degene naar wie we op zoek zijn!  

Heb je interesse, stuur een mail met je motivatie naar: 

mailto:secr.denhelder@afpb.nl.  

We zien je reactie met veel interesse tegemoet en zullen zeer spoedig contact 

met je opnemen!  

Heb je nog vragen, neem contact op met Laetitia de Koster (voorzitter) via 

mailto:pres.denhelder@afbp.nl of 06 47185137.  
 

 

 

 

Alliance Française Amsterdam 

 

Na het succes van het Utopies Festival in 2022 lanceert de Alliance Française Amsterdam in 2023 Pa'dam: 

het eerste festival in Nederland gewijd aan de Franstalige muziekscene! Voor een uitzonderlijk festival was 

een programma nodig dat die naam waardig is. Ter gelegenheid van de maand treden drie artiesten voor 
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het eerst in Nederland op tijdens deze maand van muziek en feest !  

De Zwitserse artiest Vendredi sur Mer opent Pa'dam op donderdag 9 maart in Boom Chicago. De 

Franse Emma Peters treedt op donderdag 16 maart op in de Melkweg. Tot slot treedt de Belgische 

revelatie Pierre de Maere op woensdag 29 maart op in de Melkweg.  

Voor meer informatie: https://www.afamsterdam.nl/nl/le-festival/  
 

 

 

 

 

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.  

We zien dat menigeen de weg naar "Café Français" weet te vinden. 

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 4 maart 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)  
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Facebook 

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

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  
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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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