
Contact

Klooster Oude Noorden
Ruivenstraat 81, 3036 DD Rotterdam
Voor de Kapelzaal: ingang 7 aan de Hammerstraat.
Voor alle andere zalen: ingang 1 aan de Ruivenstraat.

Stichting Buurtwerk Alexander
Stichting Buurtwerk Alexander (SBA) is een organisatie  
voor sociaal-cultureel werk, jongerenwerk en activering.
Ingang 8 aan de Hammerstraat.

Twinkeltje
Twinkeltje is een laagdrempelige opvoedwinkel waar  
ouders terecht kunnen met vragen over de opvoeding  
van hun kind. Ingang 1 aan de Ruivenstraat.

Programmering
Stichting Vrienden van het Klooster
E   info@dekloosterbuurt.nl

Reservering of boekingen
Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam  
T   (010) 467 18 23
E   kloosteron@senr.rotterdam.nl

Bewonersinitiatieven
Cultuurscout Noord  
T   010) 443 99 99 of (06) 23 97 09 73
SONOR Oude Noorden 
T   010 4430600 (Abderrahim Haddou)

Interesse in het Kloostergebouw?

Bewoner

Het Klooster Oude Noorden biedt ruimte voor ontmoeting met 

anderen onder het genot van een kopje koffie of thee. Wilt u  

weten welke activiteiten er in het Klooster gaan plaatsvinden? 

Kijk dan op http://www.dekloosterbuurt.nl. Heeft u zelf een leuk

idee voor een project of een bewonersinitiatief in het Klooster?

Neemt u dan contact op met het Klooster. Heeft u ondersteu-

ning nodig? De Cultuurscout en de opbouwwerker van SONOR 

helpen u graag op weg!

Kunstenaar of cultureel-, en maatschappelijke instelling?

Het Klooster Oude Noorden biedt ruimte voor kunst en cultuur. 

Zoekt u een ruimte om workshops, cursussen of voorstellingen 

te organiseren of om in te vergaderen? Hebt u een bestaand 

project of een idee voor een nieuw project dat voor de bewo-

ners van het Oude Noorden interessant kan zijn? Neemt u dan 

contact op met het Klooster. Heeft u ondersteuning nodig?  

De Cultuurscout helpt u graag op weg!

Commerciële huurder

De ruimtes van het klooster zijn goed geschikt voor het organi-

seren van besloten bijeenkomsten, presentaties, vergaderingen 

en symposia. Bent u op zoek naar een ruimte ? Neemt u dan 

contact op met het Klooster. 

In Klooster Oude Noorden wordt samengewerkt met de volgende 

partijen:

   Het Klooster Oude Noorden:

•     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 gebeurd

welkom in het kl00ster oude noorden

In de Rotterdamse wijk Oude Noorden staat aan de Ruivenstraat 81, het voormalige 

Hildegardis Klooster. Het Klooster Oude Noorden heeft lange tijd functies gehuisvest die 

in het teken stonden van ontmoeting, geborgenheid en levensontwikkeling. Het Klooster 

Oude Noorden en haar activiteiten biedt zowel de bewoners als de gehele wijk weer volop 

mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
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TheATeRzAAl ‘De KAPelzAAl’ 
Vloeroppervlak: 102 m2   Capaciteit:  70 personen Tarieven
Geschikt  voor o.a.:  Lezingen, filmvoorstelling, theatervoorstellingen, danslessen
Kosten Dag uur   (09.00 en 17.00 uur) € 39,55 p/u
 Avond uur (17.00 en 23.00 uur)   € 49,70 p/u
 

zAAl 1
Vloeroppervlak: 64,5 m2  Capaciteit:  40 personen Tarieven
Geschikt  voor o.a.:  Yoga, kaartspelen, vergaderen, lesruimte, handarbeid
Kosten Dag   (09.00 en 17.00 uur) € 21,30 p/u
 Avond   (17.00 en 23.00 uur)   € 26,35 p/u
 

zAAl 2
Vloeroppervlak: 16 m2  Capaciteit:  10 personen Tarieven
Geschikt voor o.a.:  Kleine vergaderingen
Kosten Dag   (09.00 en 17.00 uur) € 8,10 p/u
 Avond (17.00 en 23.00 uur)   € 10,15 p/u

zAAl 3
Vloeroppervlak: 59,5 m2  Capaciteit:  30 personen Tarieven
Geschikt  voor o.a.:  Yoga, kaartspelen, vergaderen, lesruimte, handarbeid
Kosten Dag (09.00 en 17.00 uur) € 21,30 p/u
 Avond (17.00 en 23.00 uur)   € 26,35 p/u

zAAl 4
Vloeroppervlak: 35,5 m2  Capaciteit:  20 personen Tarieven
Geschikt voor o.a.:  Yoga, kaartspelen, vergaderen, lesruimte, handarbeid 
Kosten  Dag (09.00 en 17.00 uur) € 17,25 p/u

 Avond (17.00 en 23.00 uur)   € 21,30 p/u

 

Overige informatie

CATeRiNg

Consumpties worden verkocht door de 

beheerder; koffie, thee, frisdrank, licht-

alcoholische drankjes en snoep. 

Informeer naar de mogelijkheden!

Locatie eigenschappen

OPeNSTelliNg

In sommige gevallen zal naast de uur-

tarieven voor de zaalhuur een extra 

bijdrage worden gevraagd voor de 

inzet van personeel. 

Informeer naar de mogelijkheden en 

tarieven.

TeChNieK

Theaterzaal ‘De Kapelzaal’

Geluid:  Spreker- / zang-installatie

Overig:   Diverse spots,  

voldoende stroompunten,  

foyer met bar, backstage-

ruimte.

Overige zalen

Informeer naar de mogelijkheden!

FOYER

THEATERZAAL 

ZAAL 1

FOYER

BINNENPLAATS
TWINKEL-

TJE

SBA

BegANe gROND:  zAAl 1 + FOYeR + BiNNeNPlAATS

2e veRDiePiNg: TheATeRzAAl ‘De KAPelzAAl’ + FOYeR

1e veRDiePiNg:  zAAl 2, 3 eN 4

ZAAL 3

ZAAL 2

ZAAL 4
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