
Op zoek naar een locatie voor vergaderingen, bedrijfsuitjes,
teambuilding activiteiten, presentaties of andere 

bijeenkomsten? Met functionele ruimtes en een riante 
binnentuin biedt Het Wilde Groen een verrassend sfeervolle

en inspirerende setting voor bedrijven en organisaties.

- ruimte voor groei -

 



De ROzeMaRijn zaal  U kunt gebruik maken van onze formele 
vergaderruimte (45 m2) waar 14 personen met voldoende onderlinge 
afstand bij elkaar kunnen komen. Naast alle standaard voorzieningen 
(WiFi, whiteboard, flipover, beamer) en verrijdbare tafels, is er ook een 
bescheiden podium en een prachtige muurschildering. Via de brede 
openslaande deuren heeft u meteen toegang tot de jeu de boules baan 
en onze weelderige tuin. Na een kleine competitie jeu de boules of een 
wandeling door de tuin gaat het vergaderen vaak vlotter. 

De 
RozemaRijn
zaal

Voor maximaal 14 personen

met voldoende onderlinge afstand



De KRuizeMunt zaal  Wilt u liever in een meer persoonlijke setting 
met elkaar in kleine groepen praten? Dan is onze informele ruimte   (45 m2) 
met ronde café tafels, zitbanken en bar de perfecte plek voor u. Zeker 
ook omdat onze serre direct hierop aansluit. Kortom, een heerlijke plek 
om met 14 personen gezellig en onder inachtneming van de Corona
maatregelen bij elkaar te komen en informeel te vergaderen. 

De 
KRuizemunt
zaal

Voor maximaal 14 personen

met voldoende onderlinge afstand



De GROene veRGaDeRRuiMte  Onze tuin heeft meerdere (beschutte) 
zit en werkplekken en een grote centrale plek waar 35 personen op een 
veilige manier en omgeven door wilgenbomen bij elkaar kunnen komen. 
We beschikken over tenten en parasols om uw verblijf in onze tuin ook 
bij ‘lastige’ weersomstandigheden aangenaam te laten verlopen. Een per
fecte aanvulling op uw verblijf is altijd ons (h)eerlijk eten en drinken 
met ingrediënten uit eigen tuin.

De 
gRoene
VeRgaDeR-
Ruimte

Voor ruim 35 personen

veilig in de tuin tussen het groen



PRijzen
Wilt u bij ons één of meerdere ruimtes huren? We rekenen €40, incl. 
BTW per ruimte per uur. Koffie, thee, water zijn hierbij inbegrepen.
Wilt u getrakteerd worden op een gezonde lunch, heerlijk gebak, diner 
of borrelhapjes? Dit kan vanaf €10, per persoon. 

extRa’s
Wilt u deelnemen aan een door ons verzorgde activiteit (bijvoorbeeld 
een workshop, wijkwandeling met lezing, een optreden) of wilt u een 
persoonlijk samengesteld dagarrangement? Neem dan contact op voor 
de mogelijkheden.

vRaGen en bOeKinGen
Uw contactpersoon voor alle boekingen is Karin Trenkel:
Telefoon: 06 41969520
Email: karin@cultuurwerkplaatstarwewijk.nl

beReiKbaaRHeiD
De locatie is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer, op 5 minuten 
loopafstand van metrostation Maashaven. Er zijn ruime parkeermogelijk
heden in de buurt met lage tarieven, vanaf 18 uur en op zondag gratis.

saMen veRDeR GROeien en Het WilDe veRscHil MaKen.

Bij Het Wilde Groen groeien Tarwewijkers in hun eigen kracht. 
Zij doen hier ervaring op in catering, hospitality, groenonder
houd en het geven van workshops, en worden daarbij begeleid 
door locale professionals.

karin@cultuurwerkplaatstarwewijk.nl


De serre en het terras

Het pand aan de Cillershoekstraat 1

Een van de zit/werkplekken in de tuin



- ruimte voor groei -
 

 cillershoekstraat 1 3081 ba Rotterdam

www.hetwildegroen.nl
 Facebook.com/hetwildegroen
Instagram.com/hetwildegroen 

http://www.hetwildegroen.nl
https://www.facebook.com/cultuurwerkplaatstarwewijk
https://www.instagram.com/hetwildegroen/

