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Taalpunt Buurtkamer KKP Informatie en inschrijven taalles.
Koffieochtend U bent welkom in onze huiskamer voor een gratis
kopje koffie of thee.
Taalvaardig Wil je beter Nederlands leren lezen, spreken en schrijven?
Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP.
Eigen Kracht Team Gratis inloop, voor iedereen met vragen
en problemen over familiezaken, schulden, belasting, formulieren,
brieven, thuiszorghulp e.d.
Handwerkmiddag Naai- en handwerk les. Naaimachines, garen, wol,
haaknaalden en breinaalden aanwezig.
Avondwandelgroep Iedere maandagavond vanuit de Buurtkamer.
Vanaf 24 september wordt het weer een middagwandelgroep
van 15.30-16.30 uur.
Women in between jobs Vanaf dinsdag 11 september elke tweede
dinsdag van de maand. Empowerment en sollicitatietips voor vrouwen.
Info en aanmelding hyhh via www.womeninbetweenjobs.nl
Taalvaardig avondgroep Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP.
Vrouwenpraatgroep Praat met andere vrouwen en leer Nederlands
Vanaf woensdag 12 september.
Multiculturele koffieochtend voor vrouwen woensdag 5 september
Een gezellige ochtend met vrouwen uit verschillende culturen.
Info T. Bano: 06-10 25 94 74
Taalvaardig start 26 september. Hulp bij het Nederlands voor kinderen
van niet-Nederlandse ouders.
Huiswerkpunt start op 24 september.
Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit groep 7 en 8.
Info: Erik Bachrach, 06-34 45 26 99, huiswerkpuntamstelveen@gmail.com
Café Internationale 6 september Hollands en 20 september Afghaans
menu. Drie gangen menu voor € 10,- inclusief 1 consumptie en een kopje
koffie of thee. Uiterlijk twee dagen van te voren opgeven bij de
Buurtkamer.
Sociaal Juridisch spreekuur Gratis inloop, voor juridische vragen en
advies.
Zondagmiddagcafé 16 september is het Zondagmiddagcafé weer open.
Een gezellige middag met een spelletje en een praatje. Inclusief een kopje
koffie of thee en wat lekkers.
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Extra activiteiten
Week van de Alfabetisering
De Buurtkamer vindt taal belangrijk daarom doen wij mee met de ‘Week van de Alfabetisering’.
Voorlezen en taalspelletjes voor peuters en kleuters
Neem je favoriete boek en knuffel mee.
Zaterdag 1 september 11.00 uur tot 13.00 uur. Kosten: € 2,50 inclusief limonade en wat lekkers.
Open les Nederlands en taalspelletjes voor volwassenen
Voor cursisten en geïnteresseerden voor Nederlandse taalles.
Dinsdag 4 september van 10.00 tot 12.00 uur.
Kick-off van Women in between jobs met thema avond: ‘Vrouwen in de ICT’
Vier enthousiaste IT professionals zullen de werkvelden, de mogelijkheden en scholingsactiviteiten
belichten. Zij kijken uit naar de ontmoeting met nieuwe vrouwen die een switch in hun carrière
overwegen om met hen de ongekende mogelijkheden in de ICT technologie te delen.
Meld je aanwezigheid aan info@chunrichoupaal.org. Info: www.womeninbetweenjobs.nl
Woensdag 5 september van 19.00 tot 21.00 uur.
Keep It Clean Day
Help ons om Samen het Keizer Karelpark schoon en netjes te maken.
Vrijdag 21 september om 09.30 verzamelen in de Buurtkamer.
Gezamenlijke afsluiting om 12.00 uur. Schoonmaakspullen aanwezig.
Burendag in het Keizer Karelpark
Kom ook Burendag met ons vieren met een internationale maaltijd en een verassing.
Zaterdag 22 september van 12.00 tot 15.00 uur.

Wij zijn op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur telefonisch bereikbaar.
Lindenlaan 75 - Amstelveen - buurtkamerkkp@gmail.com - tel.: 020-643 04 53
www.mijnamstelveen.nl Facebook: Buurtkamer Keizer Karelpark

