
www.afpb.nl/roermond

In Grand café Blond & Blond gelegen aan de
Roerkade in Roermond, bieden wij aan leden (en
niet-leden) een unieke gelegenheid om in een
ongedwongen sfeer Frans te praten. Doel van de
gesprekken is het Frans spreken te stimuleren.
Iedereen is welkom, ook zij die nog maar een paar
woordjes Frans spreken. Het ‘Café français’ wordt 
één keer per maand gehouden tussen september 21 
en mei 22, aanvang 20.00 uur. 

vr 24 sept. 21 * Soirée de Bienvenue! 
met Quiz & Buffet 

vr 5 nov. 21 * Dhr. Jeroen van der Werf
De vestingwerken van Vauban (NL)

vr 3 dec. 21 * Muzifique; cabaret & chansons (F/NL)

vr. 7 jan. 22 * M. Marc Defossez
Voyage virtuel dans le nord de la France (F) 

vr. 11 maart 22 * Dhr. Robert Kragting
Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre (NL) 

vr 20 mei 22 * Mme Violaine Fournier
La pâtisserie française dans toute sa splendeur (F)

NL lezing in het Nederlands
F lezing in het Frans

(Nieuwe) Locatie
Zalencentrum De Ster in Roermond-Maasniel,
Raadhuisstraat 13. 

Aanvang soirées 
20.00 uur 

aug.'21 di 31 Info- en inschrijfavond

sept. 21 wo 15 Café français
vr 24 Soirée | Quiz & Buffet
ma 27 Start cursussen

okt. 21 za 9 Excursie Verviers
wo 20 Café français
do 21 Film

nov. 21 vr 5 Soirée (NL)
di 23     Café français

dec. 21 vr 3 Soirée (F/NL)
di 14 Film

jan. 22 vr 7 Soirée (F)
wo 19 Café français
zo 23 Film

febr. 22 zo 13 Film
di 22 Café français

jan/febr. 22 Excursie Luik. Proscenium

maart 22 vr 11 Soirée (NL)
do 24 Film 

april 22 wo 13 Café français
datum? 2-daagse excursie Compiègne

mei 22 wo 11 Café français
vr 20 Soirée (F) / slotavond

Leden en cursisten worden door een nieuwsbrief op de
hoogte gehouden van het cultureel programma en meer.
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Beginners
1A Ma  20.30 - 22.00 uur Speciale beginnerscursus voor wie nog nooit of heel 

weinig Frans heeft gehad. [20 lessen van 1,5 u.]
1B Ma  20.30 - 22.00 uur Voor wie eerder 1A/1B heeft gevolgd of ca. 2/3 jaar 

schoolfrans heeft gehad. [22 lessen van 1,5 u.] 
Gevorderden

2A Ma 19.00 - 20.30 uur Voor wie eerder 2A heeft gevolgd of ca. 4 jaar 
schoolfrans heeft gehad. [22 lessen van 1,5 u.] 

2B Ma 20.30 - 22.00 uur Voor wie eerder 2A/2B heeft gevolgd of ca. 5 jaar 
schoolfrans heeft gehad. [22 lessen van 1,5 u.]

2D Ma 19.00 - 20.30 uur Voor wie eerder 2D heeft gevolgd of ca. 6 jaar schoolfrans
heeft gehad.  [22 lessen van 1,5 u.] 

Vergevorderden
3A Ma 20.30 - 22.00 uur Voor wie eerder 3A of een cursus gevorderden heeft 

gevolgd (min. 6 jaar schoolfrans) en beschikt over goede 
basiskennis grammatica en redelijke spreekvaardigheid. 
[22 lessen van 1,5 u]

3B Ma 19.00 - 20.30 uur Voor wie eerder 3A of 3B heeft gevolgd en/of beschikt 
over een behoorlijke parate kennis en spreekvaardigheid. 
Het accent ligt op vrije conversatie. [22 lessen van 1,5 u.]

3C Ma  19.30 - 21.00 uur Voor wie eerder 3A, 3B of 3C heeft gevolgd en/of beschikt
over een behoorlijke parate kennis en spreekvaardigheid. 
Het accent ligt op spreek- en luistervaardigheid.
[22 lessen van 1,5 u.]

PdL Ma 13.00 - 15.00 uur Plaisir de Lire literatuurcursus van 3 of 5 bijeenkomsten 
waarin steeds een (meestal) hedendaagse roman centraal 
staat. De cursisten lezen thuis het boek. (Voertaal is Frans) 

NB: Tijden cursussen onder voorbehoud, maar tussen 19.00 en 22.00 uur.

Oud-cursisten: Ivm de complexe situatie in het afgelopen corona-cursusjaar heeft de AF besloten
het oude cursusaanbod 20-21 te handhaven. Dit kan betekenen dat er wellicht niet voor alle oud-
cursisten een ‘gepaste’ vervolgcursus is. Vraag om advies bij uw inschrijving. 

Nieuwe cursisten: Kom voor het juiste instapniveau naar de info-avond op di. 31 augustus. 
Bij vragen kunt u ook contact opnemen met de cursusleider. 

Locatie cursussen
Citaverde College, Jagerstraat 6 te Roermond.

Cursusgeld
Speciale beginnerscursus 1A €  175,00 (incl. cursusmateriaal) 
Cursussen 1B, 2A, 2B, 2D, 3A, 3B en 3C €  225,00 (excl. cursusmateriaal)
Plaisir de Lire €  50,00 (3x) of € 80,00 (5x) (excl. boeken)

Cursusmateriaal
1B Frans voor mij  (vervolg 1A/1B) | in overleg met docent; 
2A, 2B en 2D Voyages 2 of 3 | in overleg met docent; 
3A, 3B en 3C Materiaal in overleg met docent

De Alliance Française Roermond is onderdeel van een wereldwijde
culturele organisatie die in 1883 werd opgericht. In Nederland telt de
Alliance Française 34 afdelingen.
Wij bieden cursussen aan en organiseren culturele activiteiten met als doel de
Franse taal en cultuur in Nederland te promoten. U bent van harte welkom!

Info-  & Inschrijfavond

Dinsdag 31 augustus 2021 tussen 20.00 en 22.00 uur.

Locatie: Zaal De Ster, Raadhuisstraat 13 Roermond - Maasniel
NB: De AF volgt de maatregelen van het RIVM om verspreiding van
het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.

De Alliance Française biedt:
• Cursussen Frans in kleine groepen (9-14 personen)
• Beginners tot (ver)gevorderden
• Cursussen van 20 / 22 lessen
• Literatuurcursus ‘Plaisir de Lire’
• Cursusjaar van eind september tot begin april
• Spreekvaardigheid staat centraal
• Goede, gediplomeerde docenten, waaronder ook ‘native speakers’
• Moderne methodes, gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK)
• Bemiddeling bij cursussen ‘op maat’ voor particulier en bedrijf 
• Een gevarieerd cultureel programma (lezingen, films, theater Luik)
• Café français (Frans praten in ongedwongen sfeer)
• Jaarlijkse excursie naar Frankrijk

Info & Contact 

Cursusleiding: Mw. Margot van Hoef Secretariaat: Dhr. Piet Hein de Boer 

06 22287728                                    0475 - 319140 | 06 22808552
cursus.roermond@afpb.nl                  roermond@afpb.nl

NB: De AF houdt zich aan de maatregelen van het RIVM. In verband hiermee zijn alle
in deze folder genoemde activiteiten onder voorbehoud. 
Kijk op de website: www.afpb.nl/roermond

Iedereen kan lid worden van de Alliance Française. Het lidmaatschap
geeft recht op het bijwonen van de culturele activiteiten zowel bij de
eigen Alliance als bij de andere afdelingen, zelfs in het buitenland, op
vertoon van de lidmaatschapskaart (Carte nationale), die u na betaling
ontvangt. Voor bijzondere activiteiten geldt een speciaal tarief. Voor elke
activiteit krijgt u per mail een uitnodiging.

Contributie lidmaatschap 2021-2022
1 persoon € 40,00
Familie                             €   55,00
Huisgenoot van cursist      €   30,00
Introducé per keer            €     7,50
Introducé slotavond          €   10,00 (incl. buffet)

Cursisten (m.u.v. de cursisten voor ‘Plaisir de Lire’) zijn voor de duur
van het cursusseizoen automatisch lid van de A.F. en betalen dus géén
contributie. Cursisten die zich niet inschrijven voor een vervolgcursus
wordt geadviseerd lid te worden om het contact met de Franse taal en
cultuur te onderhouden. 

Inschrijven & betalen Cursussen en Lidmaatschap
U kunt zich digitaal inschrijven via de website:
www.afpb.nl/roermond
Hier vindt u 2 formulieren: ‘Aanmelden cursist’ en ‘Aanmelden lid’.

U kunt ook het inschrijfformulier invullen op de info- en inschrijfavond
op di 31 augustus tussen 20.00 en 22.00 uur.

U wordt verzocht het cursusgeld of de contributie te voldoen op
bankrekening NL66 ABNA 0451 7020 85 ten name van Alliance
Française Roermond. 
Het volledige cursusgeld dient z.s.m. na inschrijving, maar uiterlijk 
7 dagen vóór de aanvang van de cursus, dus uiterlijk 20 september 2021
te zijn voldaan. 
Bij een niet tijdige betaling kan niet aan de cursus worden deelgenomen. 

Verdere inschrijvings- en betalingsvoorwaarden zie www.afpb.nl/roermond.
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