Activiteitenkalender
November 2018
Ma t/m Vr

09.00-12.00

Taalpunt Buurtkamer KKP Informatie en inschrijven taalles.

Ma t/m Vr

10.00-12.00

Koffieochtend U bent welkom in onze huiskamer voor een gratis
kopje koffie of thee.

Ma-Di-Do-Vr 10.00-12.00

Taalvaardig Wil je beter Nederlands leren lezen, spreken en schrijven?
Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP.

Ma t/m Do

10.00-11.00

Eigen Kracht Team Gratis inloop, voor iedereen met vragen
en problemen over familiezaken, schulden, belasting, formulieren,
brieven, thuiszorghulp e.d.

Ma

12.15-14.30

Handwerkmiddag Naai- en handwerkles. Naaimachines, garen, wol,
haaknaalden en breinaalden aanwezig.
Middagwandelgroep Iedere maandagmiddag vanuit de Buurtkamer.

15.30-16.30
Di

13.00-15.00

Women in between jobs Dinsdag 13 november en verder elke tweede
dinsdag van de maand. Empowerment en sollicitatietips voor vrouwen.
Info en aanmelding via www.womeninbetweenjobs.nl

Ma-Di

15.30-17.00

Huiswerkpunt Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit groep 7 en 8.
Info: Erik Bachrach, 06-34 45 26 99, huiswerkpuntamstelveen@gmail.com
Taalvaardig avondgroep Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP.

19.00-21.00
Wo

10.00-12.00
10.00-12.00

13.15-15.15
Do

Zo

Vrouwenpraatgroep Praat met andere vrouwen en leer Nederlands
Multiculturele koffieochtend voor vrouwen woensdag 7 november
en verder elke eerste woensdag van de maand. Een gezellige ochtend
met vrouwen uit verschillende culturen. Info T. Bano: 06-10 25 94 74
Taalrijk Hulp bij het Nederlands voor kinderen van niet-Nederlandse
ouders. Info: Edith Sneijders 06-25 306 033, taalrijkmoc@gmail.com

17.30-19.30

Café Internationale 1 november en 29 november Hollands- en
15 november Indonesisch menu. Drie gangen menu voor € 10,- inclusief
een consumptie en een kopje koffie of thee. Uiterlijk twee dagen van te
voren opgeven bij de Buurtkamer.

19.00- 20.30

Sociaal juridisch spreekuur Gratis inloop, voor juridische vragen en
advies.

13.30- 16.00

Zondagmiddagcafé 18 november is het Zondagmiddagcafé weer open.
Dit maal gaan Nel en Corrie pannenkoeken bakken. Een gezellige middag
met een spelletje en een praatje. Inclusief een kopje koffie of thee en wat
lekkers.

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

Extra activiteiten
Extra taal activiteiten
Conversatieles Nederlands
Eén maal op vrijdag 2 november en dan wekelijks op dinsdagen vanaf 6 november
van 12.30 tot 13.30 uur. Tijdens de conversatieles wordt er over verschillende onderwerpen
gesproken.
Goed voor de spreekvaardigheid. Toegankelijk voor alle niveaus. Kosten € 1,- per les.
Engelse les voor beginners
Vanaf vrijdag 2 november terug in de Buurtkamer. Er zijn meerdere docenten aanwezig waardoor
verschillende beginnersniveaus worden aangeboden. Opgeven bij de Buurtkamer.
Wekelijks op vrijdag van 12.30 tot 14.00 uur. Kosten € 2,- per les.
Leeskring
Vanaf woensdag 28 november. Samen een boekje lezen en bespreken om het
Nederlands onder de knie te krijgen op A1/A2 niveau. Opgeven bij de Buurtkamer.
Van 10.00 tot 11.30 uur. Minimaal 6 lessen. Kosten € 2,- per les.
Inloopmiddag ComputerClub ASCC
Op donderdag 22 november organiseert ComputerClub ASCC een inloopmiddag met gratis hulp bij
problemen met pc, laptop, tablet of smartphone (ook iPad en iPhone). Van 13.00 tot 15.00 uur.

Kinderactiviteiten
Schilderles voor kinderen
Schilderles voor kinderen vanaf 6 jaar. Vanaf vrijdag 9 november wekelijks voor een periode van
3 maanden. Van 15.45 tot 17.30 uur. Materiaalkosten zijn voor de deelnemers. Opgeven bij
de Buurtkamer.
Sint-Maarten
Op zondag 11 november verzamelen we met alle kinderen in de Buurtkamer. We maken snoepzakjes en
daarna gaan we samen met de kinderen snoep ophalen! Neem je eigen lampionnetje mee. Ouders zijn
welkom om mee te lopen. Van 16.00 tot 17.45 uur. Voor kinderen vanaf 5 jaar.

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

