Planning Buurtkamer KKP - seizoen 2021-2022
Hierbij een overzicht van de planning van de Buurtkamer KKP verdeeld in vaste-,
terugkomende-, kinder- en jaarlijkse activiteiten.

Vaste activiteiten
Koffieochtenden (6x per week)
Buurtbewoners zijn van harte welkom van maandag t/m zaterdag van 10 – 12 uur en ook vaak op
zondag tijdens feestdagen. Geregeld hebben onze koffieochtenden een thema.
Taalpunt Buurtkamer KKP (5x per week)
Informatie en inschrijven (online) taalles. Bij ons is dit elke dag mogelijk van maandag t/m vrijdag.
Hierbij werken we nauw samen met andere Taalpunten en overige taalaanbieders.
Sociaal juridisch advies (vanwege corona momenteel telefonisch)
Voor Juridische vragen en advies kunnen bezoekers een telefonische afspraak maken door contact op
te nemen via de Buurtkamer KKP. Zij worden dan teruggebeld door een advocaat
Nederlandse taallessen Taalvaardig (8x per week)
Voor NT2’ers die beter Nederlands willen leren lezen, spreken en schrijven. Zij kunnen zich opgeven
tijdens Taalpunt Buurtkamer KKP. Er zijn daarnaast ook mogelijkheden voor online taallessen.
Online taallessen Nederlands (4/5x per week)
Door Corona zijn we gestart met online taallessen met elk 3 á 4 studenten. Eerdaags starten we
tevens met de online cursus schrijfvaardigheden.
Eigen Kracht Team (3x per week)
Drie maal per week inloopspreekuur voor iedereen met vragen en problemen over schulden,
belasting, formulieren, brieven e.d.
Taallessen laaggeletterden (2x per week)
Voor NT1’ers die werken en niet goed kunnen lezen en schrijven.
Middagwandelgroep (wekelijks)
Wandelgroep die loopt vanuit de Buurtkamer KKP
Wandelgroep Bijspringen & Versterken (wekelijks)
Wekelijkse wandelgroep i.s.m. met andere partijen uit de wijk betrokken met het project Bijspringen &
Versterken. Het is een kwetsbare doelgroep, professionals lopen dan ook geregeld mee en na afloop
is er in de BuurtkamerKKP tijd voor een gratis kopje koffie, kop soep of een broodje en het verhaal
van de deelnemers.
Taalrijk (wekelijks m.u.v. schoolvakanties)
Hulp bij de Nederlandse taal voor kinderen van niet-Nederlandse komaf.
De Tafel van ED van Team ED) (wekelijks)
Wekelijks een kleine lunch voor- en door kwetsbare wijkbewoners via Team ED-begeleider.
Daarnaast is de Buurtkamer KKP een Team ED-locatie.
Handwerkochtend (wekelijks)
Handwerken op vrijdagochtend, materiaal aanwezig
Spelletjesmiddag (2/3x per week)
Bewoners doen spelletjes met elkaar als schaken, dammen en Rummikub.

Schaakvereniging Rosso (maandelijks)
Na 34 jaar met plezier in wijkcentrum het Open Hof te hebben geschaakt, heeft Schaakvereniging
Rosso nu op de donderdagavond zijn onderkomen in de Buurtkamer KKP.
Tuin- en klus team
Ons tuin- en klus team zorgt voor onderhoud aan de zijkant- en achterkant van het gebouw en voor
kleine klusjes.

Terugkerende activiteiten
Professioneel kleien voor volwassenen (6x)
Cursus professioneel kleien i.s.m. Namaha Pottery.
Het is een leuke relaxte activiteit en bevordert je creativiteit.
Taalwandelingen (maandelijks tijdens de lente en zomer)
I.s.m. met de Bibliotheek Amstelland en Taalhuis Amstelveen kunnen buurtbewoners de Nederlandse
taal op NT2 niveau oefenen, fitter worden en mensen leren kennen.
Buurt BBQ’s
Een paar keer per jaar wordt er een Buurt BBQ georganiseerd waarbij buurtbewoners tegen een
kleine prijs kunnen genieten van een heerlijke BBQ.
Engels voor beginners (wekelijks)
Engelse les voor beginners is er voor iedereen die de basis wil leren of verbeteren.
De les kan zowel in de Buurtkamer KKP als online worden gegeven.
Huiswerkpunt (1/2x per week)
Het Huiswerkpunt helpt kinderen die op de basisschool zitten met huiswerkondersteuning.
Vrij dansen en bewegen / Dansant bewegen op muziek
Bewegings- en theaterdocente Lina Fregeres is ervaren op het gebied van bewegen en dansen en zij
is begonnen in de Buurtkamer KKP. Momenteel geeft ze les in De Schakel waar we nog altijd bij
betrokken zijn en waar veel vrouwen van de Buurtkamer KKP naar toe gaan. In de toekomst hopen
wij dat wij weer ruimte kunnen geven aan bewegingslessen bij ons.

Kinderactiviteiten
Taalrijk (wekelijks m.u.v. schoolvakanties)
Hulp bij het Nederlands voor kinderen van niet-Nederlandse komaf. Wekelijks les.
Kinder Vakantie Kamer
De Kinder Vakantie Kamer is er altijd in de vakanties en op feestdagen voor kinderen van 5 t/m 12
jaar. Er zijn zowel creatieve, sportieve als educatieve activiteiten waarbij kinderen spelenderwijs leren.
Professioneel kleien voor kinderen (6x)
Cursus professioneel kleien i.s.m. Namaha Pottery.
Het is een leuke relaxte activiteit en bevordert je creativiteit.

Haken en breien voor kinderen (10x)
In deze lessen leren kinderen de techniek van het haken en breien. Vroeger leerden kinderen dit vaak
op school. Helaas is dat tegenwoordig vaak niet meer het geval en wij merken dat hier veel vraag
naar is.

Nederlands voor Niet-Nederlanders (expats en nieuwkomers)
Via Bright Future is in Buurtkamer KKP het project “Nederlands voor Niet-Nederlanders” gestart voor
kinderen met een andere achtergrond en die nog kort in Nederland woonachtig zijn. Op creatieve
wijze, met elke keer een ander thema, leren de vrijwilligers van Bright Future de kinderen Nederlands.
Bright Future wordt gefinancierd door de EU. De dames die dit organiseren hebben lessen gevolgd bij
de Buurtkamer!
Abacus at Kusaba (gericht op expats)
Expats-kinderen van 4 t/m 12 jaar krijgen hier op een leuke manier wiskunde bijles. Voertaal is Engels
Danslessen Bolly Beat Busters (gericht op expats – Indiaas)
Bolly Beat Busters biedt leuke laagdrempelige danslesworkshops aan voor verschillende dansstijlen
voor jonge kinderen zoals bollywooddance. Deze workshops worden georganiseerd op de
zondagochtend. Voortaal is Engels
De Rangmanch (gericht op expats)
De-Rangmanch begon met de visie om via theater een Indiase cultuur in Nederland te promoten. De
Buurtkamer KKP is een locatie partner waar deze groep oefent voor de voorstellingen en is ook
gebruikt voor het opnemen van films. Voertaal is Engels

Gemeenschappen
Eritrese gemeenschap (1/2x per maand)
Eritrese gemeenschap is betrokken met elkaar en helpt elkaar op het gebied van cultuur, integratie,
het Nederlands en andere vraagstukken.
Somalische gemeenschap via Stichting SomaStel (maandelijkse bijeenkomst)
SomaStel bevordert de participatie en integratie van de Somalische gemeenschap in de Nederlandse
samenleving. Door het behartigen van de belangen van de Somalische gemeenschap en door stap
voor stap de arbeidsmarkt te verkennen. Bijeenkomsten kunnen worden bezocht door vrouwen en
kinderen van diverse etnische achtergronden.
Arabische groep (nieuw)
Er is een grote Arabische gemeenschap binnen het Keizer Karelpark die door verbinding met elkaar
samen kan kijken naar mogelijkheden en problemen waar zij tegen aan lopen op het gebied van taal
en integratie. Samen met stichting MEE en Arabische buurtbewoners maken we een toegankelijk
programma.

Jaarlijkse activiteiten
Jaarfeest MOC
Wij starten dit jaar in september het seizoen met de viering van het 52-jarig bestaan van het gebouw.
De andere gebruikers van het MOC betrekken wij hierbij om de buurt te laten zien wat er te doen is in
het MOC. Er is een opening, kleine tentoonstelling en er zijn open lessen.
Burendag in de Buurtkamer: Verhalen uit alle windstreken
In het weekend van 25/26 september 2021 zullen verschillende culturele groepen uit de wijk Keizer
Karelpark zich presenteren met een sprookje of verhaal uit hun eigen land in het Nederlands. Ook
zullen diverse boeken worden gepresenteerd! Leuk voor buurtgenoten, kinderen en voor iedereen die
de buurt of de cultuur uit de wijk wil ontdekken.
Week van de sport (voor jong en oud)
Dit jaar doen we voor het eerst mee aan de week van de sport i.s.m. AmstelveenSport
met diverse activiteiten:

-Kinder Vakantie Kamer op locatie i.s.m. een sportvereniging.
-Onze wandelgroepen (Middagwandelgroep, Wandelgroep Bijspringen & Versterken en Taalwandeling)
-Extra bewegingsles speciaal voor deze week
Nationale Pannenkoekdag (voor jong en oud)
Een pannenkoek is laagdrempelig en iedereen kent het, het verbindt en zorgt voor een praatje en een
stukje gezelligheid.
NL Doet (buurtkamervrijwilligers en buurtbewoners)
In 2021 doen we voor het eerst mee met NL Doet. Op de Ambrosiuslaan is 25 januari jl. een grote
brand uitgebroken. Samen met bewoners, omwonenden en vrijwilligers helpen wij een handje met
klussen en zorgen voor een hapje en een drankje.
Financieel Café (vanaf 16 juni wekelijks)
Op 16 juni 2021 wordt de derde locatie van het Financieel Café geopend in de Buurtkamer waar
bezoekers terecht kunnen voor financieel advies en vragen van financiële aard.
Later in het jaar zal er nog een grote opening worden georganiseerd.
Week van lezen en schrijven
Jaarlijks doen we mee met een leuke activiteit in de “Week van lezen en schrijven” voor cursisten en
anderstaligen uit het Keizer Karelpark.
Week van de Ontmoeting
Elk jaar doen we mee met een leuke creatieve workshop of andere leuke activiteit waarbij het
ontmoeten centraal staat.

Activiteiten die we opnieuw opstarten (na corona)
Huiswerkpunt (1/2x per week)
Het Huiswerkpunt voor kinderen uit groep 7/8 wordt opnieuw opgestart i.s.m. stichting Wereldbuur.
Zondagmiddagcafé (1/2x per maand)
Het Zondagmiddagcafé is er voor ouderen. Een spelletje spelen, een praatje maken en een kopje
koffie of thee met wat lekkers. Niks moet en alles mag!
Café Internationale (om de 2 weken)
Drie gangen menu waarin elke keer een andere keuken aan bod komt voor een vast prijs inclusief een
consumptie en een kopje koffie of thee.
Open inloop Computerclub ASCC (maandelijks)
De Buurtkamer KKP organiseert in samenwerking met Amstelland Senioren ComputerClub (ASCC) een
gratis wijkinloop voor Keizer Karelpark Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. Bezoekers
kunnen vragen stellen over pc, laptop, tablet en smartphone (zowel Apple, Windows en Android).

Nieuwe activiteiten
Financieel Café (vanaf 16 juni wekelijks)
Op 16 juni 2021 wordt de derde locatie van het Financieel Café geopend in de Buurtkamer KKP waar
bezoekers terecht kunnen voor financieel advies en vragen van financiële aard.
Later in het jaar zal er nog een grote opening worden georganiseerd.

Landen leren kennen (maandelijks)
Elke keer een ander land leren kennen met een filmpje / presentatie met foto’s, met daarbij hapjes en
drankjes uit dat land en het gesprek met elkaar aan gaan.
Taalcafé (maandelijks)
Er is veel vraag naar een Taalcafé wat ook eind van de middag of in de avond open is waarbij
buurtbewoners op NT2’ niveau op een laagdrempelige manier tijdens een spelletje de taal kunnen
oefenen. Ook leren ze zo gemakkelijk nieuwe mensen kennen.
Computerles voor nieuwe Nederlanders (expats en nieuwkomers)
I.s.m. Bright Future en Buurtkamer KKP zijn we nu “Computerles voor Nieuwe-Nederlanders” aan het
ontwikkelen, speciaal bedoelt voor NT’2 ers die moeite hebben met digitale computervaardigheden.
Op creatieve wijze leren de vrijwilligers van Bright Future de cursisten om te gaan met computers.
Bright Future wordt gefinancierd door de EU. De dames die dit organiseren hebben lessen gevolgd bij
de Buurtkamer!
Repair Café
We zijn bezig met het opzetten van een repair café voor het Keizer Karelpark. Hiervoor hebben al
verschillende gesprekken plaatsgevonden.

Overige
Mantelzorg & Meer
Mantelzorg is lichamelijk en emotioneel zwaar en wordt met de jaren alleen maar zwaarder. Ook in
praktische zin vergt mantelzorg het uiterste. Mantelzorg & Meer biedt hier uitkomst met avonden in de
Buurtkamer KKP. Incidenteel zijn dit thema avonden die voor iedereen toegankelijk zijn.
VvE vergaderingen (wooncomplexen)
Wij hebben jaarlijks diverse VvE vergaderingen van VvE’s uit de directe omgeving.
Beter Buren
Wij bieden regelmatig ruimte aan Beter Buren om geschillen tussen buren op te lossen.
Taalmaatjes (nieuwkomers)
Geregeld spreken taalmaatjes af in de Buurtkamer KKP.
Sleutelpersonen stichting MEE
Er zijn via Stichting MEE sleutelpersonen van diverse etnische achtergronden actief om ons bij te
staan. Dit kan handig zijn op momenten dat wij er niet uit komen door problemen van culturele aard
of als er een taalbarrière is.
Ervaringsdeskundigen
Wij hebben een ervaringsdeskundige in huis die mensen kan bijstaan met verslavings- en/of
psychische klachten en die deze ervaring wil gebruiken om cliënten en mensen die hun traject hebben
afgerond te helpen in hun herstelproces.
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