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‘t Klooster 

Ruivenstraat 81, 3036 DD Rotterdam

Reservering of boekingen

Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam

T (010) 467 18 23

E kloosteron@senr.rotterdam.nl

 

Het Klooster wordt 

gesteund door 

het Oranje Fonds.



Ruimte voor culturele of maatschap-

pelijke instellingen, clubs, verenigingen, 

kunstenaars of bewoners

‘t Klooster biedt ruimte voor kunst en cul-

tuur. Zoekt u een ruimte om workshops, 

cursussen of voorstellingen te organiseren 

of om in te vergaderen? Hebt u een be-

staand project of een idee voor een nieuw 

project dat voor de bewoners van het Oude 

Noorden interessant kan zijn? Dan kan dat 

in een van onze geschikte ruimtes. Ze zijn 

zowel overdag als ’s avonds te huur. Neem 

voor meer informatie of reservering contact 

op met ’t Klooster. 

Ruimte voor commerciële huurders

De ruimtes van het klooster zijn goed 

geschikt voor het organiseren

van besloten bijeenkomsten, presenta-

ties, vergaderingen en symposia. U kunt 

verschillende ruimtes huren, zowel over-

dag als ’s avonds. Voor meer informatie 

of reservering kunt u contact opnemen 

met ’t Klooster. 

Geschikt voor onder andere lezingen, symposia, presentaties, 

filmvoorstelling, theatervoorstellingen, danslessen

 70 personen 

102 m2 

  spreker- / zanginstallatie, spots, voldoende 

stroompunten, foyer met bar, backstageruimte.

Geschikt voor onder andere yoga, kaart- en bordspelen, 

vergaderingen, lesruimte, handarbeid

  40 personen

  64,5 m2 

Geschikt voor kleine vergaderingen (bijvoorbeeld 

besturen, leesclubs, workshops)

  10 personen 

16 m2

Geschikt voor onder andere yoga, kaartspelen, 

vergaderen, lesruimte, handarbeid

  30 personen 

59,5 m2

Geschikt voor onder andere yoga, kaartspelen, vergaderen, 

lesruimte, handarbeid

20 personen

  35,5 m2 

Consumpties worden verkocht door de beheerder; kof"e, thee, frisdrank, 

lichtalcoholische drankjes en snoep. Informeer naar de mogelijkheden.

U bent op zoek naar ruimte voor een activiteit, vergadering, voorstelling, exposi-

tie, presentatie of symposium. En u weet, een inspirerende omgeving zet meteen 

de juiste toon. Dan is ’t Klooster in het Oude Noorden iets voor u. Het voormalige 

Hildegardis Klooster is verbouwd tot een modern, functioneel wijkcentrum. Waarbij 

de stijlvolle karakteristieken van het historische pand nog overal aanwezig zijn. 

Hoge ramen, veel licht, een aangename rust. Stel u voor: een symposium in de 

hoge Kapelzaal. Of yoga in de Refterzaal. Het komt extra uit de verf in ’t Klooster.

‘t Klooster in de Ruivenstraat is een wijkcentrum en vervult een spilfunctie in de 

buurt. Bewoners kunnen er terecht voor activiteiten en het ontwikkelen van hun 

talenten. Sinds de verbouwing is het een extra fijne plek voor kinderen, jongeren en 

ook hun ouders. Ook volwassenen en senioren vinden er genoeg te doen. 

’t Klooster staat voor: 

• talenten ontwikkelen van (jonge) bewoners 

• stimuleren van initiatieven van bewoners 

• ontmoetingen tussen bewoners tot stand brengen

• expertise voor de wijk bij elkaar brengen

• meer kunst en cultuur voor de wijk   


