
HET KLOOSTER

Vol energie werken aan een nieuwe start.



Agenda

15.00 uur: Ontvangst in foyer en toelichting op stand van zaken 
verbouwing en Vrienden van het Klooster 

15.15 uur: Rondleiding door gebouw en toelichting op functies

16.15 uur: Ontvangst door jongerenwerk SBA 

- kort informeel vraaggesprek over toekomst van het
gebouw

- exploitatie en beheer

- betrokkenheid bewoners

- uitstraling



Vrienden van het Klooster

Het Klooster heeft lange tijd functies gehuisvest 

die in het teken stonden van ontmoeting, 

geborgenheid en levensontwikkeling. De 

‘Vrienden van het Klooster’ willen voortbouwen 

op deze thema’s. In de toekomst leveren de 

activiteiten in het wijkgebouw een bijdrage aan 

de ontwikkeling van de bewoners in het Oude 

Noorden en aan de wijk als geheel.



Vrienden van het Klooster

Het Klooster:

– levert een bijdrage aan talentontwikkeling van bewoners

– biedt ruimte aan initiatieven die de leefbaarheid in de wijk versterken

– biedt een plek waar bewoners voor elkaar van betekenis kunnen zijn

– brengt kennis en wijsheid in de wijk bij elkaar en draagt dit over

– betrekt bewoners actief bij alles wat er in het Klooster gebeurt.

In het Klooster kunnen wijkbewoners terecht voor: 

– ontmoeting met anderen onder het genot van een kopje koffie of thee 

– leerzame activiteiten op het terrein van kunst, cultuur, educatie en sport 
& spel

– een vergaderplek, een oefenruimte of …



Functies van het Klooster

Foyer

Ontvangst en ontmoeting, recepties en een goed gesprek na afloop

Opvoedwinkel

Informatie en advies

Diverse activiteitenzalen en vergaderlocaties

Workshops, scholing en educatie, bewonersinitiatieven, spreekuren

Kapelzaal

Actieve en passieve cultuurbeleving, presentaties, workshops en 

evenementen



Toekomst van het Klooster

Ontwikkeling centraal (leren, wonen en werken)

Ruimte geven aan pedagogische civil society

Bruisend centrum voor het hele Oude Noorden

Zelfbeheer door bewoners?

Multi community  service centrum



Tot slot

Wij bouwen aan iets moois!

Klooster vanaf nu stralend middelpunt van het Oude Noorden!

Belangrijk positieve ontwikkeling kracht bij te zetten en te 

ondersteunen!


