Activiteitenkalender
Juli 2021
Ma t/m Za
Ma t/m Vr
Ma t/m Vr

10.00-12.00
09.00-12.00
10.00-12.00

Koffieochtend U bent welkom voor een kopje koffie of thee.
Taalpunt Buurtkamer KKP Informatie en inschrijven taalles.
Taalvaardig Wil je beter Nederlands leren lezen, spreken en
schrijven? Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP.
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-Do

13.00-16.00

Canasta Club

Ma

13.00-16.00
16.00-17.00
19.00-21.00

Bridgen
Middagwandelgroep Iedere maandagmiddag vanuit de Buurtkamer.
Taalvaardig avondgroep Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer
KKP. Kosten € 2,- per les.

Di

11.00-12.00

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

Wo

09.30-11.30
10.00-11.30

Crea Club Creatief bezig zijn met Wilma Heijsteeg.
Multiculturele koffieochtend Op 7 juli met afsluiting voor de zomer.
Ideeën uitwisselen voor komend seizoen en manicure workshop.
€ 1,- inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers.
Financieel Café U kunt hier terecht voor incidentele ondersteuning op
het gebied van privéfinanciën en -administratie. In samenwerking met
Participe-Amstelland en Humanitas.

17.00-19.00

Do

12.30-14.00

13.00-15.30
Vr

10.00-12.00
12.30-16.00

De Tafel van ED Wekelijks bakkie voor- en door kwetsbare wijkbewoners
door Team ED. Kosten € 2,- per keer. Met uitzondering van 15- en 29 juli.
Opgeven bij Eric Bolhoven via 06-39 84 29 60.
Klaverjassen
Handwerkochtend Materiaal aanwezig. € 1,- per keer.
Eten & Bingo met Grieks eten op 16 juli.
Kosten € 13,00 voor eten & bingo incl. kop koffie. Alleen eten € 8,00 en
allen bingo € 5,00. Opgeven bij Marisa 06-82 99 12 42.

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
Juli 2021
Café Internationale met Buurt BBQ
Op donderdag 15- of donderdag 29 juli is er een Buurt BBQ van Café Internationale. Kosten zijn € 10,- inclusief
een consumptie en een kopje koffie of thee. U kunt zich voor één van beide data aanmelden
bij de Buurtkamer. Er is een maximum aantal deelnemers.
Taalwandeling
Lekker wandelen en tegelijk de Nederlandse taal leren. Op donderdag 15 juli en elke derde donderdag van
de maand van 13.00 tot 14.30 uur. Een uur wandelen en daarna ruimte voor een kopje koffie of thee.
Meedoen is gratis! Er is ruimte voor maximaal 8 deelnemers.
Nederlandse (online) les voor beginners
Eerdaags beginnen we met een nieuwe fysieke en online groep Nederlands voor beginners,
Cursusduur is minimaal 10 lessen. Kosten zijn € 2,- per les.
Informatie en aanmelding via 020-643 04 53 of via de mail, buurtkamerkkp@gmail.com.
Dieren kleien en knutselen voor kinderen
Deze leuke workshop in samenwerking met Namaha Pottery bestaat uit 2 onderdelen:
Dieren kleien en we gaan een omgeving voor de dieren knutselen.
Beide dagen gaan we met een groep kleien en knutselen en wisselen we halverwege.
Materiaal is inbegrepen. We gebruiken 100% ecologische klei. Op dinsdag 13 juli en donderdag 15 juli van 13.00
tot 15.30 uur. De totale kosten voor 2 dagen zijn € 10,- en betaling kan vooraf of bij aanvang van de eerste les.
Opgeven en info via 020-643 04 53 of via de mail, buurtkamerkkp@gmail.com.
Open atelier voor kinderen
Driedelige workshop met T. Bano.
Kom tekenen en schilderen met acrylverf!
Op dinsdag 20-, woensdag 21 en vrijdag 23 juli van 12.30 tot 14.00 uur.
Voor kinderen 7 t/m 12 jaar. De totale kosten voor 3 dagen zijn € 10,- en betaling kan vooraf of bij aanvang van
de eerste les. Opgeven kan tot uiterlijk 16 juli via 020-643 04 53
of via demail,buurtkamerkkp@gmail.com. VOL = VOL!
Art, Craft & Dance workshops voor kinderen
Deze workshops worden georganiseerd door Bolly Beat Busters op 26-, 27-, 29 en 30 juli van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten zijn totaal € 40,- of € 12,50 per dag. Deze workshops zijn in het Engels. Opgeven kan via 06-17 46 11 32 of
06-19 68 11 56 (Whatsapp).
Kinder Vakantie Kamer met Kinderbingo
Op woensdag 28 juli van 12.30 tot 14.00 uur gaan we na de workshops van start met de Kinder Vakantie Kamer en
beginnen we met een kinderbingo met leuke prijzen. Vanaf augustus is de Kinder Vakantie Kamer er nog de hele
Zomervakantie op maandagen en vrijdagen van 12.30 tot 14.00 uur voor kinderen van 5 t/m 12 jaar met leuke
prijzen. Kosten zijn € 2,- per kind, 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

