Van betekenis zijn op Zuid?
Nieuwe mensen op Kop en
Kaap ontmoeten?
Een middag in het weekend.

Kerk op de Kop organiseert verschillende activiteiten
waarbij je (eenmalig of vaker) samen met anderen
iets voor je buurt of dichtbijgelegen wijk betekent
door de handen uit de mouwen te steken.

*
*
*

Groen in de wijk: zaterdag 28 mei van 14.00 tot 17.00 uur.
Samen in de tuin van de Rotterdamse Munt aan het werk. We
sluiten af met een gezamenlijke maaltijd die gekookt
wordt door vrijwilligers van de Rotterdamse Munt.
Voedsel voor iedereen: zaterdag 25 juni van 15.00 tot
17.00 uur. Gezellig samen koken met wijkbewoners voor
andere wijkbewoners die het wat minder hebben in de
wijk. Locatie: House of Hope Katendrecht.
Buurt activiteiten: zaterdag 24 september. Help mee
bij het buurtfeest in het Spoorweghavenpark. Dit wordt
georganiseerd door Buurt Bestuurt en andere bewoners en
organisaties in de wijk.

Voor meer info
en aanmelden:
kerkopdekop.nl/doet

Data 2016
Kom alleen,
samen met je vrienden
en / of kinderen!
Kerk op de Kop is een community
die vierend en verbindend op
wisselende locaties op de Kop van
Zuid en Katendrecht aanwezig is en
samen verdieping zoekt. Met deze
activiteiten willen we bijdragen aan
meer verbinding in de wijk.
Rotterdamse munt is een
kruidentuin (tegenover de Hema aan
de Laan op Zuid). Het kruidenteam
teelt en verwerkt kruiden tot
heerlijke producten. De kruidentuin
is er voor wie wil bijdragen aan een
groener en gezond Rotterdam.
House of Hope is een sociaal
initiatief op Rotterdam-Zuid
met onder andere een buurthuis
op Katendrecht in het gebouw
Musa. Men kan hier terecht
voor maatschappelijke hulp en
ontmoeting.

Zaterdag 28 mei
Tuinactiviteit bij de Rotterdamse Munt
Zaterdag 25 juni
Samen koken met House of Hope
Zaterdag 24 september
Wijkfeest in het Spoorweghavenpark
Zaterdag 29 oktober
Tuinactiviteit bij de Rotterdamse Munt
Zaterdag 19 november
Ruilbeurs
Zaterdag 17 december
Samen koken met House of Hope

Meer weten?


kerkopdekop.nl



fb.com/KerkopdeKop



info@kerkopdekop.nl



06 - 46 95 40 46 (Hendrik)

