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centrum 31
kunst ambacht service

contact
Centrum 31
voor kunst, ambacht en service

Adres
Bickerstraat 31
1701 ed Heerhugowaard

Telefoon
Irene Eekhout: 06 1203 4350
algemeen: 072 – 575 1000

E-mail
kas.centrum31verhuur@
esdege-reigersdaal.nl

Website
www.centrum31.st-er.nl

Centrum 31 is gevestigd in de voormalige 
Don Boscomavo in het oude centrum van 
Heerhugowaard.



In het oude centrum van Heerhugowaard, vlakbij 
winkelcentrum Centrumwaard, ligt Centrum 31, 
onderdeel van Esdégé-Reigersdaal. In Centrum 31 
krijgen mensen met een verstandelijke beperking 
dagbesteding met de nadruk op kunst, ambacht en 
service.
Overdag zijn de meeste ruimten in gebruik, maar 
’s avonds en in het weekend stelt Centrum 31 deze 
onder voorwaarden ter beschikking aan verenigingen 
of clubs.
De vergoeding voor het gebruik van de ruimten is 
bescheiden. Maar in ruil daarvoor zien wij graag 
dat u meehelpt met het beheer in de avonduren en 
weekenden. Bovendien hopen we dat u met open 
dagen of andere evenementen uw steentje bijdraagt 
om ons centrum te verlevendigen met een voorstel-
ling of optreden.
Kortom: we zoeken samenwerking en integratie.

Theaterzaal
In de theaterzaal hebben we een speelvloer van ca. 
30 m2 en een tribune die plaats biedt aan ongeveer 
80 bezoekers. Er is een aparte technische ruimte en er 
is een (bescheiden) technische installatie. De zaal is 
zeer geschikt voor kleinschalig theater of cabaret, of 
voor een kleinschalige muziekvoorstelling of lezing. 
De akoestiek is prima, mede door de opengewerkte 
plafonds.

Foyer
In een lichte ruimte van ca. 100 m2 kan na de voor-

stelling worden nagebabbeld. We verhuren de foyer ook los voor 
workshops of bijeenkomsten. Er zijn koffie- en theefaciliteiten.
De theaterzaal en de foyer worden niet altijd gebruikt voor 
dagactiviteiten en kunnen dus ook overdag worden gehuurd. 

Inloopcafé
Overdag kunt u hier een heerlijk kopje koffie of thee drinken. Het 
inloopcafé wordt vooral door de cliënten gebruikt als plekje om te 
pauzeren. De ruimte is ongeveer 120 m2 groot en er staat een piano. 
‘s Avonds en in het weekend is het een uitstekende repetitieruimte 
voor koren of grotere ensembles. Ook hier zijn koffie- en theefacili-
teiten.

Zolderruimte
Op de zolder van Centrum 31 is plaats voor kleinschalige workshops 
of cursussen. De zolder is niet toegankelijk voor minder-validen. 

Galerie
Wordt Centrum 31 ook uw thuisbasis en heeft u beeldende kunst in 
uw pakket, dan kan in overleg een expositie in onze galerie worden 
verzorgd. Voor een vernissage hebben wij alle faciliteiten in huis. In 
overleg is veel mogelijk. 

Opslag
In de kleine kelder is een bescheiden, droge opslagcapaciteit 
beschikbaar voor vaste huurders. In overleg kunnen spullen worden 
opgeslagen voor repetities. 

Horeca
Centrum 31 heeft een horecavergunning voor het ’s avonds en in het 
weekend schenken van licht alcoholische drankjes, zowel in de foyer 
als in het inloopcafé.

Prijzen voor verenigingen
Theaterzaal voor repetities zonder publiek 
Theaterzaal voor lezingen met publiek
Theaterzaal voor repetities met gebruik techniek
Theaterzaal voor voorstellingen
Foyer
Inloopcafé 
Zolderruimte
Voor het gebruik van beamer en SmartTV worden
extra kosten in rekening gebracht.
 
Horecaprijzen
Zie de prijslijst in foyer en inloopcafé.

€
30
60
60

100
30
30
25


