Activiteitenkalender
Mei 2021
Ma t/m Za 10.00-12.00

Koffieochtend U bent welkom voor een kopje koffie of thee.
Op zondag Eerste Pinksterdag is er eveneens een koffieochtend.

Ma t/m Vr 09.00-12.00

Taalpunt Buurtkamer KKP Informatie en inschrijven (online) taalles.

Ma t/m Vr 10.00-12.00

Taalvaardig Wil je beter Nederlands leren lezen, spreken en
schrijven? Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP. Er zijn ook
mogelijkheden voor online taallessen. Kosten € 2,- per les.

Ma-Di-Do 10.00-11.00

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

Ma-Wo

19.00-21.00

De Basis Werk je en wil je een stap hoger zetten met jouw
Nederlands? Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP.
Kosten € 2,- per les.

Ma-Wo

19.00-20.00

Taalvaardig avondgroep Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer
KKP. Kosten € 2,- per les.

Ma

16.00-17.00

Middagwandelgroep Iedere maandagmiddag vanuit de
Buurtkamer.

Di

11.00-12.00

Wandelgroep Bijspringen & Versterken Verzamelen in de hal
van het MOC.

Wo

13.15-15.15

Taalrijk Hulp bij het Nederlands voor kinderen van niet-Nederlandse
ouders. Info: Edith Sneijders 06-25 306 033, taalrijkmoc@gmail.com.

Do

12.30-14.00

De Tafel van ED Wekelijks een kleine lunch voor- en door
kwetsbare wijkbewoners via Team ED. Kosten € 2,- per persoon.
Opgeven bij Eric Bolhoven via 06-39 84 29 60.

Vr

10.00-12.00

Handwerkochtend Materiaal aanwezig. € 1,- per keer.

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

Extra activiteiten
Mei 2021
Vrijheidsmaaltijd
In samenwerking met Stichting Amstelveen Oranje organiseren wij een Vrijiheidsmaaltijd op woensdag
5 mei van 13.00 tot 15.00 uur met een spreker van Historisch Amstelveen. Deel uw ervaring uit het
heden of het verleden! Voor geïnteresseerden die op wat voor manier dan ook in aanraking zijn
gekomen met oorlog! Aanmelden kan via 020-643 04 53 of via de mail, buurtkamerkkp@gmail.com.
Er is beperkt plek. VOL =VOL!
Schaakvereniging Rosso
Op donderdag 6 mei speelt Schaakvereniging Rosso voor de tweede keer in de Buurtkamer KKP. Vanaf
nu iedere eerste donderdag van de maand om 20.30 uur! Na 34 jaar in wijkcentrum ‘t Open Hof te
hebben geschaakt gaat de vereniging verder in de Buurtkamer KKP. Interesse om eens te kijken of
spelen? U bent van harte welkom! Info: dhr. R. Bovenkerk 06-15 09 75 52. Kosten € 2,- per keer.
Afhaalmaaltijd
In plaats van Eten & Bingo is er nu via Participe elke derde vrijdag van de maand
(zo lang als de locdown duurt) een afhaalmaaltijd, ditmaal op 21 mei een voorjaarsstampotje en een
toetje. De kosten zijn € 6,-. Graag voor 19 mei opgeven bij Jeannette: j.wieringa@participe.nu. Op=op!
Kinder Vakantie Kamer
De Kinder Vakantie Kamer is er weer tijdens de Meivakantie en feestdagen voor kinderen van 5 t/m 12
jaar. We zijn er op de volgende dagen van 12.30 tot 14.00 uur:
Maandag 3 mei
Kinderbingo
Woensdag 5 mei: Bevrijdingsdag
Knutselen voor Bevrijdingsdag
Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag
Tijdens Hemelvaartsdag gaan we Hemelvaartjes maken in de vorm van een vliegtuig, luchtballon,
vlieger of dromenvanger.
Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag
Pizza’s maken
Vanwege corona houden we een maximum aantal kinderen aan
en is het noodzakelijk om tot uiterlijk 2 dagen van te voren te reserveren. VOL=VOL! Informatie en
aanmelding kan via 020-643 04 53 of via de mail, buurtkamerkkp@gmail.com. Kosten zijn € 2.- per kind,
per keer.
Koffieochtend op Eerste Pinksterdag
Op Eerste Pinksterdag (zondag 23 mei) is er een extra koffieochtend van 10.00 tot 12.00 uur met een
gratis kopje koffie of thee met wat lekkers.

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

