De Buurtkamer is i.v.m. Coronavirus van 16 t/m 6 april gesloten
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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: Huub Philippens 06-244 80 133 of huiswerkpuntamstelveen@gmail.com
Niet tijdens de Voorjaarsvakantie.
Taal-avondgroep Werk je en wil je een stap hoger zetten met jouw Nederlands?
Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP. Kosten € 2,- per les.
Canasta Club € 1,50 per keer.
Haak en Breiclub Haakt en breit voor het goede doel. Kosten € 1,50 per keer.
Bridgen € 1,50 per keer.
Middagwandelgroep Iedere maandagmiddag vanuit de Buurtkamer.
Taalvaardig avondgroep Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP.
Kosten € 2,- per les.
Sjoelen
Wijkontbijt Op 11 maart. 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 Met uitzondering van de eerste woensdag van de maand.
Multiculturele koffieochtend Op 4 maart.
Taalrijk Hulp bij het Nederlands voor kinderen van niet-Nederlandse ouders.
Info: Edith Sneijders 06-25 306 033, taalrijkmoc@gmail.com.
Engels voor beginners Woensdag 1 uur conversatie € 1,- per les.
Vrijdag 1,5 uur les met ook grammatica € 2,- per les.
De tafel van ED Wekelijks een lunch voor- en door kwetsbare
wijkbewoners. Kosten € 2,- Opgeven bij Eric Bolhoven via 06-39 84 29 60.
Klaverjassen € 1,50 per keer.
Café Internationale Op 5 maart een Japans-Chinees menu en 19 maart een Hollands
menu. Café Internationale is een driegangenmenu voor € 10,inclusief een consumptie en koffie of thee.
Uiterlijk twee dagen van te voren opgeven bij de Buurtkamer.
Sociaal juridisch spreekuur Gratis inloop voor juridische vragen en advies.
Handwerkochtend Naai- en handwerk. Materiaal aanwezig. € 1,- per keer.
Taal-overdaggroep Werk je en wil je een stap hoger zetten met jouw Nederlands?
Opgeven tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP. Kosten € 2,- per les.
Koersbal Onder begeleiding van Geert. Kosten € 2,- per keer. n
Eten & Bingo in combinatie met Nationale Pannenkoekdag op vrijdag 20 maart.
Heerlijke pannenkoeken met spek, appel, kaas en zoetigheid.
Kosten voor eten € 8,00 en voor bingo € 5,-. Opgeven bij Marisa 0682991242.
Zondagmiddagcafé Op zondag 1 en zondag 15 maart. € 1,- per persoon.
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Extra activiteiten
Maart 2020
Schrijfcursus
Wil jij beter leren schrijven? Deze cursus geeft je een goed houvast om correcte
brieven en e-mails te schrijven in het Nederlands. Toegankelijk voor gevorderden (A2).
Vanaf nu wekelijks van 19.00 tot 20.30 uur in elk geval tot eind april 2020.
Instromen is nog mogelijk. Kosten € 2,- per les.
Opgeven via Taalpunt Buurtkamer KKP, 020-643 04 53 of via de mail, buurtkamerkkp@gmail.com.
Inloop computerclub ASCC
De Buurtkamer KKP organiseert op donderdag 19 maart in samenwerking met ASCC (Amstelland
Senioren ComputerClub) een gratis inloop voor Keizer Karelpark van 14.00 tot 16.00 uur. Deze
inloop is elke derde donderdag van de maand.
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. Bezoekers kunnen gratis advies vragen over pc,
laptop, tablet en smartphone (zowel Apple, Android en Windows).
Een praatje maken over de ontwikkelingen van computers mag natuurlijk ook.
Denk hierbij aan het gebruik van apps, mijnoverheid.nl, digid.nl, enzovoort.
Er zijn een paar vrijwilligers van de ASCC aanwezig om vragen over IPad, iPhone, Android, Windows
te beantwoorden.
Paasklaverjastoernooi
Het Paasklaverjastoernooi is dit jaar van donderdag 19 maart t/m 9 april.
Kosten € 9,- per persoon. Het is drie weken lang kaarten en de laatste donderdag twee rondjes
kaarten en daarna de prijsuitreiking met een hapje en een drankje.
Nationale Pannenkoekdag
Nationale Pannenkoekdag is dit jaar in combinatie met Eten & Bingo op vrijdag 20 maart.
Heerlijke pannenkoeken met spek, appel, kaas en zoetigheid.
Kosten voor eten € 8,00 voor bingo € 5,-. Opgeven bij Marisa 0682991242.
Landelijke Opschoondag
Zaterdag 21 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag gaan we weer gezamenlijk het Keizer
Karelpark opschonen. Vanaf 09.30 uur verzamelen we in de Buurtkamer met koffie, thee en
limonade.
Na afloop om 12.00 uur word je getrakteerd op koffie, thee of limonade mèt gebak.
Je (klein)kinderen mogen uiteraard ook deelnemen onder begeleiding.
U kunt zich van te voren aanmelden bij de Buurtkamer via 020-643 04 53 of via de mail,
buurtkamerkkp@gmail.com.
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