Young Rotterdam Noord
Reakt Vredehof
Bij Reakt is er altijd iets voor je te doen! Met deze strippenkaart
van Reakt maak je kennis met het aanbod binnen en buiten Reakt.
Op de kaart staan contactgegevens bij verschillende activiteiten.
Maak een afspraak en doe een keer mee!
Reakt Vredehof – Oudedijk 76

Kook lekker met ons mee!
Zie jij jezelf al in een professionele keuken staan koken? Op de
locatie Reakt Vredehof wordt er gekookt, en het lijkt ons leuk als jij
eens met ons meekookt. Vanzelfsprekend kan niet iedereen
tegelijk meekoken, dus stem eerst even af via de receptie van
Reakt Vredehof door te bellen met: 088 357 75 95
Reakt Vredehof – Oudedijk 76

Maak je eigen insectenhotel!
Aan de rand van het Kralingse Bos zit de Reakt-locatie Boszoom.
Een groene locatie, waar jij je eigen insectenhotel kan maken.
Terwijl jij je insectenhotel maakt, vertellen onze medewerkers je
graag over wat er allemaal nog meer op Reakt Boszoom gebeurt.
Maak een afspraak met de receptie van het WAC Boszoom door
te bellen met: 088 - 358 07 30
Reakt WAC Boszoom – Boszoom 60

Huis van de Wijk Berkelplein
Huizen van de Wijk zijn er voor en door buurtbewoners. In de
verschillende huizen van de wijk worden verschillende activiteiten
georganiseerd, voor jong en oud! Breng bijvoorbeeld een bezoekje
aan:
Huis van de Wijk Kralingen (Berkelplein)
Ommoordsestraat 12
T: 010-3132770

Eigen invulling
De laatste twee activiteiten bedenk je zelf. Ga eens op onderzoek
uit in je buurt, kijk op de website JongInRotterdam.nl, of kijk
bijvoorbeeld in de Reakt app wat Reakt nog meer te bieden heeft.
Je bepaalt zelf wat je voor deze strip doet: het belangrijkste is dat
het jou leuk of interessant lijkt!
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Kijk op de Wijk
Hoe werkt het?

Young Rotterdam

Welkom bij Reakt! Met de strippenkaart van Kijk op de Wijk kun je zowel Reakt, als je eigen buurt ontdekken.
Je neemt contact op met de contactpersoon op de strippenkaart en maakt een afspraak om langs te gaan. Je
krijgt een rondleiding of uitleg van een van de medewerkers en vervolgens krijg je een stempel of
handtekening op je strippenkaart. Daarna doe je hetzelfde, maar dan op twee open plekken. Je mag van alles
bezoeken, wij sturen je hier niet in. Zoek een locatie die jou leuk of nuttig lijkt.
Wil je geen paraaf vragen op de open plekken? Geen probleem! Je kunt ook wat folders mee terugnemen of
een foto maken.
Wanneer je klaar bent kun je bij je contactpersoon een verzilvering ophalen. Veel plezier ermee: je hebt
het verdiend!

