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Taalpunt Buurtkamer KKP Informatie en inschrijven taalles.
Koffieochtend U bent welkom voor een kopje koffie of thee.
Taalvaardig Wil je beter Nederlands leren lezen, spreken en schrijven?
Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP. Kosten € 2,- per les.
Eigen Kracht Team Gratis inloop, voor iedereen met vragen
en problemen over schulden, belasting, formulieren, brieven e.d.
Huiswerkpunt Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit groep 7 en 8.
Info: huiswerkpuntamstelveen@gmail.com. Niet tijdens de Voorjaarsvakantie.
Handwerkmiddag Naai- en handwerk les.
Haak en Breiclub Haakt en breit voor het goede doel. Kosten € 1,50.
Bridgen € 1,50 per keer.
Taalvaardig avondgroep Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP.
Kosten € 2,- per les.
Avondwandelgroep Iedere maandagavond vanuit de Buurtkamer.
Klaverjassen € 1,50 per keer.
Canasta Club € 1,50 per keer.
Sjoelen € 1,50 per keer.
Conversatieles Nederlands Oefen de spreekvaardigheid.
Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP. Kosten € 1,- per les.
Women in between jobs Op 14 mei. Empowerment en sollicitatietips voor
vrouwen. Info en aanmelding via www.womeninbetweenjobs.nl
Wijkontbijt Op 8 mei samen ontbijten met buurtbewoners, kosten € 2,Van te voren opgeven bij Elly Zaal 06-23 05 36 86.
Crea Club Creatief bezig zijn met Wilma Heijsteeg. € 1,50 per keer.
Vrouwenpraatgroep Praat met andere vrouwen en leer het Nederlands.
Multiculturele koffieochtend Op woensdag 1 mei en verder elke eerste woensdag
van de maand voor vrouwen. Info T. Bano: 06-10 25 94 74
Leeskring Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP. € 2,- per kring.
Wandelgroep Rode Kruis Met de bus naar een wandellocatie.
Kosten € 18,- per maand. Opgeven bij de Buurtkamer.
Engelse conversatie voor beginners Kosten € 1,- per les.
Taalrijk Hulp bij het Nederlands voor kinderen van niet-Nederlandse ouders.
Info: Edith Sneijders 06-25 306 033, taalrijkmoc@gmail.com.
Wijklunch Op 23 mei. Samen lunchten met wijkbewoners. Kosten € 2,Opgeven bij sameninkkp@gmail.com.
Café Internationale Op 2,16 en 30 mei. Driegangenmenu voor € 10,- inclusief een
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.
Koersbal Onder begeleiding van Geert. Kosten € 2,- per keer.
Engelse les voor beginners Kosten € 2,- per les.
Eten & Bingo Op 17 mei. 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.
Zondagmiddagcafé Op 5 mei met Bevrijdingsdag en 19 mei.
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Extra activiteiten
Mei 2019
Kinder Vakantie Kamer in de Meivakantie en met Hemelvaartsdag.
In de Meivakantie en tijdens Hemelvaartsdag is de Kinder Vakantie Kamer er weer.
Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Kosten € 2,- per kind, per activiteit.
Op woensdag 1 mei bloemetjes knutselen en vrijdag 3 mei kinder kookworkshop.
Beide dagen van 12.00 tot 14.00 uur.
Traditiegetrouw gaan we met Hemelvaartsdag op donderdag 30 mei Hemelvaartjes maken.
Maak je eigen Hemelvaartje in de vorm van een vliegtuig, luchtballon, vlieger of dromenvanger.
Van 13.00 tot 15.00 uur. Inclusief limonade en wat lekkers.
Vrij- dansen en bewegen
Vrij- dansen en bewegen van docente Lina Fregers. Maak ruimte voor je lijf en voor jezelf.
Kom en dans om je vrij te voelen, je lichaam gezonder te maken en je flexibiliteit te vergroten.
Wekelijks op woensdag van 10.30 tot 11.30 uur m.u.v. de eerste woensdag van de maand (1 mei niet).
Instromen is wekelijks mogelijk. Kosten € 3.- per keer inclusief een kopje koffie of thee na afloop.
Info Lina Fregers 06-39 42 06 34.
Bijeenkomst ‘Goed voorbereid’ van het Rode Kruis
In de bijeenkomst krijgt u tips om brand, inbraak en vallen te voorkomen en tips over hoe u in bijzondere
situaties zoals langdurige stroomuitval, overstroming, extreme hitte, brand, inbraak of vallen in huis, kunt
handelen om erger te voorkomen.
De brandweer komt aan het einde van deze bijeenkomst demonstreren hoe je een
vlam in de pan blust.
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 16 mei van 13.00 tot 15.00 uur en is gratis.
Aanmelden kan vóór 14 mei per telefoon 020-643 04 53 (tussen 9.00 en 12.00 uur)
of per mail bij Marita Leupen, mleupen@redcross.nl.
ProDemos Verkiezingsspecial voor de Europese verkiezingen
Op dinsdag 21 mei is de ProDemos verkiezingsspecial van 19.00 tot 21.00 uur. In deze gratis special wordt
voor de allerlaatste keer aandacht gegeven aan de Europese verkiezingen van 23 mei. Er wordt uitgelegd
waar de Europese verkiezingen over gaan en er is ruimte voor debat tussen verschillende partijen.
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