
 
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  Deze ruimte (45 m2) is wat formeler 
ingericht en afhankelijk van de tafel- en stoelopstelling is er 
plek voor circa 35 personen. Naast alle standaard voor-
zieningen (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



De KRuizemunt zaal  Wilt u liever in een meer persoon-
lijke setting met elkaar in kleine groepen praten?
Dan is de sfeervol ingerichte kruizenmuntzaal met ronde café 
tafels, zitbanken en bar de ideale plek voor u. Ook deze ruimte 
is 45 m2 groot en met circa 25 personen kan men hier aange-
naam vertoeven. Bijzonder aantrekkelijk is de aansluitende 
serre waar nog eens plek is voor 12 personen. Kortom, een 
heerlijke plek om gezellig en informeel bij elkaar te komen. 

De KRuizemunt
zaal



De gRoene veRgaDeRRuimte  Onze weelderige tuin heeft 
meerdere (beschutte) zit- en werkplekken en een ruim terras 
met tafels en parasols. Heeft u bij ons gehuurd dan staat onze 
tuin altijd tot uw beschikking. 

Een perfecte aanvulling op uw verblijf is ons (h)eerlijk eten en 
drinken met ingrediënten uit eigen tuin. Laat u en uw gasten 
door ons verwennen en geniet van onze smaakvolle lunches, 
bij voorkeur op terras geserveerd.

De gRoene
veRgaDeRRuimte



PRijzen 
Wilt u bij ons één of meerdere ruimtes huren? We rekenen 
€60,- incl. btw per ruimte per uur. Koffie, thee, water en 
koekjes 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 mogelijk-
heden.

vRagen en boeKingen 
Uw contactpersoon voor alle boekingen is Karin Trenkel:
Telefoon: 06 41969520
Email: verhuur@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.



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, groenonderhoud en het geven van

workshops, en worden daarbij begeleid

door locale professionals.

 cillershoekstraat 1 3081 ba Rotterdam

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

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

