Extra activiteiten
Augustus 2020

Kinder Vakantie Kamer
De Kinder Vakantie Kamer er ook in augustus op de maandagen en donderdagen t/m 13 augustus.
Telkens van 12.30 t/m 14.00 uur voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.
Kosten zijn € 2,- per kind, per keer inclusief een glas limonade met wat lekkers.
Schilderen is in samenwerking met T. Bano en kinderbingo is in samenwerking met Participe.
Informatie en aanmelding bij de Buurtkamer via 020-643 04 53 of via de mail,
buurtkamerkkp@gmail.com.
Programma:
Maandag 3 augustus
Donderdag 6 augustus
Maandag 10 augustus
Donderdag 13 augustus

Lunch maken en eten
Schilderen
Kinderbingo
Spelletjesmiddag

Workshop Mondkapjes maken
Een workshop mondkapjes gegeven door naaister Ruby van onze handwerkochtend.
Op dinsdag 18 augustus van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten zijn € 4,- inclusief materiaal en een kopje koffie of thee. Er is beperkt plek.
Opgeven kan via 020-643 04 53 of via de mail, buurtkamerkkp@gmail.com.

51 jaar MOC
Op vrijdag 28 augustus vieren we het 51-jarig bestaan van het MOC. Er zullen er proeflessen, cursussen
en workshops worden gegeven in het nieuwe seizoen.
Er kan midgetgolf worden gespeeld voor € 5,- inclusief een consumptie en een snack. Het programma
zal zijn van 10.00 tot 16.00 uur en zal zowel buiten als binnen zijn. Het exacte programma volgt nog.

Gezellige Zaterdag
Op 29 augustus is de opening van onze “Gezellige Zaterdag”. Vanaf nu elke laatste zaterdag van de
maand van 14.00 tot 18.00 uur. Een gezellige middag met lekkere hapjes, een muziekje en eventueel
een dansje! Iedereen is welkom! Toegang is € 2,- inclusief een kopje koffie of thee.
Overige drankjes zijn voor eigen rekening. Heb je een leuk idee voor deze dag, neem dan contact op
met de Buurtkamer KKP.

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

