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SINT-NIKLAAS 

1. PAROCHIECENTRA 

1.1. Huize de Meerleer (enkel voor verenigingen) 

Gegevens zaal 
Huize De Meerleer 
Hofstraat 7 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
Huize de Meerleer stelt een grote en een kleine zaal ter beschikking. De grote zaal biedt plaats aan 
maximum100 personen en de kleine zaal biedt plaats aan maximum48 personen. 

Functies 
Bij Huize de Meerleer kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten: 

- Verenigingsfeesten 
- recepties 
- cursussen 
- tentoonstellingen 
- Beurzen 
- Vergaderingen 
- demonstraties enz… 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een podium, een cafetaria, een moderne keukeninrichting, een fietsenstalling, 
een vestiaire en toiletten. Er is ook een parking voor 20 wagens voorzien.  

Technische voorzieningen 
De grote zaal is bereikbaar met een lift. In de ruimte is een geluidsinstallatie aanwezig. 

Huurprijs 
De huurprijs van de grote zaal bedraagt 195 EUR/dag van de kleine zaal 105 EUR/dag.  
‘Huize de Meerleer’ legt geen drankvoorraad meer aan. Verenigingen kunnen hun drank laten leveren via de 
huidige leverancier van ‘Huize de Meerleer’.  Afspraken in dit verband dienen gemaakt te worden bij 
reservatie van de zaal.  
Er zijn voor erkende bewegingen, verenigingen en scholen uitzonderlijke huurprijzen voor cursussen, 
tentoonstellingen en meerdaagse activiteiten  of voor periodiek gebruik op basis van een jaarprogramma. 

Contactpersoon 
Naam Huize De Meerleer 
Tel  0476 01 26 57 
E-mail:  huizedemeerleer@gmail.com 
 

Uit respect voor onze nabije buren, in hoofdzaak het rust–en verzorgingstehuis  
“Het Hof” ,  moeten alle activiteiten een einde nemen voor 1 uur.  
Lawaaihinder verstoort de rust van mensen die verzorging nodig hebben.  
Om deze gegronde reden kunnen fuiven, Huwelijksfeesten, verlovingsfeesten  
en aanverwanten, NIET doorgaan in onze infrastructuur.  

mailto:huizedemeerleer@gmail.com
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1.2. Ons Huis 

Gegevens zaal 
Ons Huis 
Schoolstraat 270 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De zaal biedt plaats aan maximum200 personen zittend en maximum300 personen staand.  
De vergaderzaal biedt plaats aan 45 personen. 

Functies 
Bij Ons Huis kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten (enkel achtergrondmuziek) 

- feesten: babyborrel, communie/lentefeest, jubileum, verenigingsfeesten 
- cursussen 
- recepties 
- tentoonstellingen 
- beurzen 
- vergaderingen 

Faciliteiten 
De feestzaal beschikt over een podium, een vestiaire, sanitair en een professionele keuken.  
De vergaderzaal beschikt over een kitchenette. 
Ruime parkeergelegenheid op 100 meter (aan Terekenkerkhof) 

Technische voorzieningen 
Enkel de aanwezig geluidsinstallatie mag gebruikt worden. 

Toegankelijkheid 
Beide zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  

Huurprijs 
Feestzaal: 
- maandag tot en met zaterdag: 150 EUR per dag.  
- zondag: 125 EUR per dag. 
Dranken verplicht af te nemen bij gebruik van de feestzaal.  
Vergaderzaal: 27 EUR per dag 

Contactpersoon 
Naam Fons en Maria Piessens-Ritzen 
Tel 03 777 14 13 
E-mail  onshuis@sintjozeftereken.be 
Website http://www.onshuis.sintjozeftereken.be/  
 
 
 
 

mailto:onshuis@sintjozeftereken.be
http://www.onshuis.sintjozeftereken.be/
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2. CULTURELE ORGANISATIES 

 

2.1. De Casino  

Gegevens zaal 
De Casino 
Stationsstraat 104 
9100  Sint – Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De zaal biedt plaats aan maximum600 personen staand.  
Er zijn diverse opstellingen mogelijk. 

Functies 
Bij de Casino kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten: 
- concerten 
- fuiven 
- feesten  
- beurzen 
- recepties 
- babyborrels 

Faciliteiten 
Mogelijke opstellingen: de volledige zaal met of zonder podium en/of balkon  
De Casino ligt op wandelafstand van de parkings van het station en de Grote Markt. 
De zaal is toegankelijk met een rolstoel.  

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een lichtinstallatie, geluidsinstallatie, DVD, beamer en projectiescherm 

Huurprijs  
De Casino hanteert verschillende tarieven op basis van de aard van de gebruiker (commercieel, 
particulieren, verenigingen, concertorganisaties, koffietafels en babyborrels, …) en de dagdelen die worden 
bezet. Dranken verplicht af te nemen.  

Contactpersoon 
naam Pieter 
adres Stationsstraat 104 
  9100 Sint-Niklaas  
Telefoon 03-776 11 98 
E-mail info@decasino.be  
Website www.decasino.be 

mailto:info@decasino.be
http://www.decasino.be/
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2.2. De Foyer  

Gegevens zaal 
De Foyer 
Paul Snoekstraat 1 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De ruimte biedt plaats aan maximum350 personen. 

Functies 
Bij De Foyer kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten: 

- feesten: huwelijk, doop en communie 
- vergaderingen 
- recepties 
- tentoonstellingen 
- verenigingsfeesten 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een podium, cafetaria, een keuken en toiletten 

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een lichtinstallatie, professionele geluidsinstallatie, video, televisietoestel,  
overheadprojector, filmscherm en pc-projector beschikbaar.  

Huurprijs  
De huurprijs dien je te bespreken met de verantwoordelijke. 
Dranken zijn verplicht af te nemen.  
 
Contactpersoon 
Naam Dirk Van der Merkt  
Tel. 0486 15 17 05 
E-mail dirkfoyer@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dirkfoyer@hotmail.com
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2.3. De Zevenster 

Gegevens zaal 
De Zevenster 
Pastoor De Meerleerstraat 94 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De ruimte biedt plaats aan maximum100 personen. 

Functies 
In ‘De Zevenster’ kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten: 

- familiefeesten: doop- en communiefeesten (geen fuiven - geen muziekinstallaties) 
- Vergaderingen 
- cursussen 
- recepties 
- repetities 
- beurzen 
- demonstraties 
- verenigingsfeesten 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een bar, een keuken en toiletten. Rookverbod in het gebouw.  

Technische voorzieningen 
In de ruimte is geen technische installatie aanwezig. 

Huurprijs  
De huurprijs dien je te bespreken met de verantwoordelijke. 
 
Contactpersoon 
Naam Korine Henriet 
Tel. 0486 76 27 23 
E-mail boerke.naas@telenet.be  
 www.boerkenaas.be/algemeen/zevenster  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:boerke.naas@telenet.be
http://www.boerkenaas.be/algemeen/zevenster
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2.4. Masereelhuis (enkel voor verengingen)  

Gegevens zaal 
Masereelhuis 
Truweelstraat 85 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De ruimte biedt plaats aan maximum49 personen.  

Functies 
Bij het Masereelhuis kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten:  
- vergaderingen 
- recepties 
- repetities 
- verenigingsfeesten 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een podium, een kookruimte en toiletten.  

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een geluidsinstallatie, een video, een televisietoestel en een filmscherm aanwezig.  

Huurprijs  
De huurprijs bedraagt 35 EUR per avond en 70 EUR per dag 

Contactpersoon 
Naam Luc Van Buynder 
Adres Louis Francklaan 17 
 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 296 06 58 
E-mail van.buynder.luc@telenet.be   

mailto:van.buynder.luc@telenet.be
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2.5. Steenstraete  

Gegevens zaal 
Steenstraete 
Nieuwstraat 86 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
Het lokaal is 100 m2 en biedt plaats aan 49 personen. 

Functies 
Bij de ‘Steenstraete’ kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten: 
- vergaderingen 
- cursussen 
- receptie 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een bar en toiletten. 

Technische voorzieningen 
In de ruimte is geen technische installatie aanwezig. 

Huurprijs  
De huurprijs voor een vergadering bedraagt 7 EUR.  
De huurprijs voor andere activiteiten dien je te bespreken met de verantwoordelijke. 

Contactpersoon 
Naam Stefan Peeters 
Adres Begijnenstraat 103 
 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 777 07 30 
GSM 0495 30 81 75 
E-mail p.stef@skynet.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:p.stef@skynet.be
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2.6.  Stichting Klassieke Dans 

Gegevens zaal 
Stichting Klassieke Dans 
Casinostraat 6-8 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De Stichting Klassieke Dans beschikt over twee zalen die elk plaats bieden aan maximum20 personen. 

Functies 
Bij Stichting Klassieke Dans kan je terecht voor  
- repetities en lessen;  tai-chi & yoga, toneel, turnen,… 
-  vergaderingen 
- theoretische cursussen voor kleine groepen. 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een cafetaria, een kookruimte, een keuken, een kleedkamer en toiletten.  

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een geluidsinstallatie, video en televisietoestel aanwezig. 

Huurprijs 
De huurprijs bedraagt 7,50 of 10 EUR per uur.  

Contactpersoon 
Naam Johan Goessens  
GSM 0498 36 61 71 
E-mail info@stichtingklassiekedans.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@stichtingklassiekedans.be
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2.7. Vrouwencentrum 

Gegevens zaal 
Vrouwencentrum vzw 
Nieuwstraat 34 
9100 Sint-Niklaas 
03 777 97 00 

Grootte & capaciteit 
Het Vrouwencentrum beschikt over twee ruimtes.  
Eén zaal biedt plaats aan 30 personen en de andere zaal biedt plaats aan 35 personen. 

Functies 
Bij het Vrouwencentrum vzw kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten: 

- vergaderingen  
- cursussen 
- tentoonstellingen 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een beperkte kookruimte, een keuken en toiletten. 

Huurprijs  
De huurprijs dien je te bespreken met de verantwoordelijke. 

Contactpersoon 
Naam Martine Van Eetvelde 
  Vrouwencentrum vzw 
Adres Nieuwstraat 34 
 9100 Sint-Niklaas 
Tel 03 777 97 00 
E-mail vzwvrouwencentrum@hotmail.com  

mailto:vzwvrouwencentrum@hotmail.com
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2.8. Het Reynaertsalon 

Gegevens zaal 

Het Reynaertsalon 
Regentiestraat 29 bus 24 (1ste verdiep) 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De ruimte heeft een totale oppervlakte van 70 m² en biedt plaats aan maximum25 personen.  

Functies 
Bij Het Reynaertsalon kan je terecht voor het organiseren van vergaderingen. 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zicht een grote ovale tafel (ongeveer 16 zitplaatsen), extra stoelen en tafel aanwezig 
voor eventuele uitbreiding en een bar.  

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een audio & video installatie aanwezig 

Huurprijs 
De huurprijs bedraagt 20 EUR 
Dranken zijn verplicht af te nemen 
frisdranken, koffie, thee = 2 EUR 
streekbieren = 3 EUR 

Contactpersoon  
Naam VZW Pijp- en tabaksmuseum 
  Bart Thiron 
Tel. 0478 59 38 21 
E-mail  info@pijpentabaksmuseum.be 
 www.pijpentabaksmuseum.be 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pijpentabaksmuseum.be
http://www.pijpentabaksmuseum.be/
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2.9. Zaal Puyenbeke – Tijl-Kafee 

Gegevens zaal 
Zaal Puyenbeke – Tijl Kafee  
Watermolenstraat 104 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De zaal biedt plaats aan 120 zittende personen.  

Functies 
Bij Zaal Puyenbeke – Tijl Kafee kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten:  

- feesten: huwelijk, doop en communie 
- vergaderingen 
- cursussen 
- recepties 
- beurzen 
- demonstraties 
- verenigingsfeesten 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een keuken (geen apparaten), een vestiaire, een bar en toiletten.  
Er is ook een fietsenstalling en parkeergelegenheid voor 200 wagens. 

Technische voorzieningen 
geen 

Huurprijs 
De huurprijs dien je te bespreken met de verantwoordelijke. 

Contactpersoon 
Naam Georges De Vos 
Tel              0486 54 70 95 
e-mail            info@tijl-kafee.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@tijl-kafee.be
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2.10.  Galerie Wulder 

Gegevens zaal 
Galerie Wulder 
Stationsstraat 30 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De locatie beschikt over meerdere zalen: polyvalente ruimte, tentoonstellingsruimte, cafetaria, een tuin,  
een koetshuis (atelier) en diverse ruimtes doorheen het huis.  

Functies 
Bij Galerie Wulder kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten:  

- vergaderingen 
- cursussen en workshops 
- recepties 
- tentoonstellingen 
- demonstraties 
- …. 

Faciliteiten 
De faciliteiten hangen af van de ruimte dat je wil huren. Er is een keuken beschikbaar, een bar en toiletten.  
Meer info via de website of rechtstreeks bij de eigenaar.  

Technische voorzieningen 
Er is een geluidsinstallatie, overheadprojector en een filmscherm aanwezig.  

Huurprijs 
De huurprijs dien je te bespreken met de verantwoordelijke. 

Contactpersoon 
Naam Debby Vercauteren  
Tel              0486 20 82 73 
e-mail            galeriewulder@gmail.com   
Website www.galeriewulder.be  

mailto:galeriewulder@gmail.com
http://www.galeriewulder.be/
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3. ONDERWIJSINSTELLINGEN 

3.1. SBSO Baken 

Gegevens zaal 
SBSO Baken 
Bellestraat 89 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De ruimte heeft een oppervlakte van 305 m2 en biedt plaats aan 250 personen. 

Functies 
Bij SBSO Baken kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten: 

- vergaderingen 
- cursussen 
- recepties 
- tentoonstellingen 
- beurzen 
- verenigingsfeesten 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevinden zich toiletten en een kleedkamer. Er is ook fietsenstalling en een parking voorzien.  

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een projectiescherm aanwezig. 

Huurprijs 
Huurprijs 20 EUR per uur of 200 EUR per dag.  
Gebruik klein sanitair 15 EUR of voor groot sanitair 25 EUR 

Contactpersoon 
Naam Nancy Van Overschelde 
Adres Bellestraat 89 
  9100 Sint-Niklaas 
Tel 03 760 11 52 
E-mail nancy.van.overschelde@sbsobaken.be  
Website www.sbsobaken.be  

mailto:nancy.van.overschelde@sbsobaken.be
http://www.sbsobaken.be/
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3.2. CALFAC - Sint Jozef Klein Seminarie 

Gegevens zaal 
CALFAC - Sint-Jozef Klein Seminarie  
Collegestraat 31 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De ruimte biedt plaats aan maximum300 personen. 
Naast het CALFAC kunnen ook klaslokalen, sportzalen en andere grote lokalen gebruikt worden.  

Functies 
Bij het CALFAC kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten:  

- feesten: huwelijk, doop en communie 
- vergaderingen 
- cursussen 
- recepties 
- repetities 
- tentoonstellingen 
- beurzen 
- demonstraties 
- verenigingsfeesten 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een podium, een bar en toiletten.  
Er is ook een fietsenstalling en parking voorzien. 

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een geluidsinstallatie en projectiescherm aanwezig.  

Huurprijs  
De huurprijs dien je te bespreken met de verantwoordelijke. 

Contactpersoon 
Naam Katja Roggeman 
Adres Collegestraat 31 
  9100 Sint-Niklaas 
Tel 03 780 71 50 
GSM 0479 21 99 93 
E-mail katja.roggeman@sjks.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:katja.roggeman@sjks.be
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4. HORECA 

4.1. Hotel Serwir 

Gegevens zaal 
Hotel Serwir  
Koningin Astridlaan 57 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
Hotel Serwir beschikt over 11 zalen.  
De grootste feestzaal biedt plaats aan maximum 450 personen zittend en 750 personen voor een staande 
receptie. 

Functies 
Bij Hotel Serwir kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten: 

- feesten: huwelijksfeesten, communie- en lentefeesten, verjaardagsfeesten, jubileumfeesten 
- recepties 
- vergaderingen, symposia   
- beurzen 
- … 

Faciliteiten 
In de kroonzaal bevindt zich een podium, een bar en toiletten.  
Er is ook een gratis parking voor 150 wagens. 

Technische voorzieningen 
In elke zaal is er een projectiescherm, flipchart en gratis WIFI. 

Huurprijs  
De huurprijs dien je te bespreken met de verantwoordelijke. 
Eigen catering/dranken is niet toegestaan.  
Verplicht te werken met keuken Hotel Serwir 

Contactpersoon 
Naam Sabine De Bruyne 
Adres Koningin Astridlaan 57 
  9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 778 05 11 
E-mail sales@serwir.be  
Website www.serwir.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sales@serwir.be
http://www.serwir.be/
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4.2. De Graanmaat  

Gegevens zaal 
De Graanmaat 
Grote Markt 24 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De Graanmaat heeft een totale oppervlakte van 380 m2 en biedt plaats aan 10 tot 100 personen.  
Zij beschikken over 4 vergaderzalen en zijn alle dagen open van 6 tot 1 uur. 

Functies 
Bij De Graanmaat kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten:  

- feesten: huwelijk, doop en communie 
- vergaderingen 
- cursussen 
- recepties 
- demonstraties 
- verenigingsfeesten 

Faciliteiten 
In de ruimte bevindt zich een vestiaire en een bar. 

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een video, televisietoestel en projectiescherm aanwezig.  

Huurprijs 
De zaal wordt gratis ter beschikking gesteld.  
Je dient wel drank te consumeren van de zaak.  

Contactpersoon 
Naam Claudia Daelman of Hermien De Maere  
Adres Grote Markt 24 
   9100 Sint-Niklaas 
Telefoon 03 776 23 26 of 03 777 17 70 
GSM  0497 48 72 95 
E-mail info@degraanmaat.be 
Website www.degraanmaat.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:info@degraanmaat.be
mailto:info@degraanmaat.be
http://www.degraanmaat.be/
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4.3. Fuifzaal Den Eglantier 

Gegevens zaal 
Fuifzaal Den Eglantier 
Apostelstraat 5-7 
9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De polyvalente zaal/fuifzaal heeft een capaciteit van max. 650 personen (rechtstaand).  De zaal kan in twee 
verdeeld worden.  Zo creëer je een zaal met een capaciteit tussen de 50 en 300 personen en een ander 
gedeelte als bv. backstage 

Functies  
Bij Jeugdcentrum Den Eglantier kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten: 

- vergaderingen 
- fuiven 
- verjaardagsfeestjes 
- cursussen/vormingen 
- recepties 
- tentoonstellingen 

Faciliteiten 
De ruimte beschikt over een  vestiaire, discobar, toog, koelinstallatie (koelcel met stock).  
Er zijn enkele podiumelementen en hoge tafeltjes beschikbaar.   

Technische voorzieningen 
De zaal is uitgerust met een vaste muziekinstallatie die gelimiteerd is op een geluidsnorm van 
95dB(A)Laeq,Er is  geen bijkomende milieuvergunning nodig voor het organiseren van (muziek-) 
evenementen. 
Er is een basis lichteffectenpakket (lichteffecten, strobo, blacklights) aanwezig en een truss structuur van 
8m op 4m (grote zaal) en 4m op 4m (kleine zaal).  Hier is de mogelijkheid om extra licht bij te hangen. 

Huurprijs 
Bij gebruik muziekinstallatie (fuiven en feesten): 
 €350 voor niet-erkende (jeugd)verenigingen en privépersonen.  

€300 voor erkende jeugdverenigingen 
 
Verwarming en elektriciteit inclusief de huurprijs indien het gebruik 
binnen  de perken blijft.  
Voor vergaderingen: prijs op aanvraag. 
Dranken zijn verplicht af te nemen  
 
Contactpersoon 
Naam Wim De Beul 
Adres Apostelstraat 13 
  9100 Sint-Niklaas 
Tel 03 776 41 22 
E-mail fuifzaal@jcdeneglantier.be  
  http://www.jcdeneglantier.be  
 
 
 

mailto:fuifzaal@jcdeneglantier.be
http://www.jcdeneglantier.be/
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5. ANDERE 

5.1. FABRIECK 

Gegevens zaal 
FABRIECK 
Kalkstraat 62b 

9100 Sint-Niklaas 

Grootte & capaciteit 
De zaal heeft  een oppervlakte van 170 m² en biedt plaats voor maximum99 personen staand en 
maximum50 zittende personen.  

Functies  
Bij FABRIECK kan je terecht voor het organiseren van de volgende activiteiten: 

- vergaderingen 
- cursussen/vormingen 
- recepties 
- tentoonstellingen 
- beurzen 
- demonstraties 
- … 

Faciliteiten 
In de zaal is een bar. Er zijn glazen, bestek, borden, tafels en stoelen aanwezig voor 50 personen.  
Er zijn ook 10 partytafels beschikbaar op aanvraag.  
De zaal is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is een aangepast toilet. 

Technische voorzieningen 

Er is een beamer, geluidsinstallatie, internet (ook Wifi), micro’s en een projectiescherm beschikbaar. 

Huurprijs 
 
De huurprijs bedraagt 360 EUR/dag (excl BTW) 

Contactpersoon 
Naam  Nele Vercauteren 

Adres  Kalkstraat 62b 
 9100 Sint-Niklaas 

GSM 0487202026 
E-mail  nele@architectenkamers.be 

Website https://www.facebook.com/fabrieck/ 

 
 

 

 
 

mailto:nele@architectenkamers.be
https://www.facebook.com/fabrieck/
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SINAAI 

1. PAROCHIECENTRA 

1.1. Parochiecentrum Sinaai 

Gegevens zaal 
Parochiecentrum Sinaai 
Dries 68 
9112 Sinaai 

Grootte & capaciteit 
Parochiecentrum Sinaai beschikt over 3  zalen. De parochiezaal is 130m2 groot,  de conferentiezaal is 90m2 
groot en de bovenzaal 40m2.  

Functies 
In het parochiecentrum van Sinaai kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten:  

- vergaderingen 
- cursussen 
- recepties 
- repetities 
- tentoonstelling 
- beurzen 
- demonstraties 
- verenigingsfeesten 
Hier worden geen activiteiten met luide muziek of fuiven toegelaten.  

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een podium, een keuken, een kleedkamer en toiletten.  
Keukengerei is beschikbaar op aanvraag. 

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een geluidsinstallatie aanwezig.  

Huurprijs 
De huurprijs wordt besproken met de verantwoordelijke. 
Waarborg 50 EUR 

Contactpersoon 
Naam  Rony en Janine Selis 
Adres  Edgard Tinelstraat 65 
  9112 Sinaai 
Tel 03 772 46 14 
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2. HORECA 

2.1. ‘t Dorpspaleis 

Gegevens zaal 
‘t Dorpspaleis 
Vleeshouwerstraat 27 
9112 Sinaai 

Grootte & capaciteit 
‘t Dorpspaleis beschikt over twee zalen:  
De grote zaal biedt plaats aan max. 200 personen (rechtstaand - met partytafels) en maximum  
100 personen (zittend - met dansvloer) 
De kleine zaal biedt plaats aan maximum80 personen (rechtstaand) - met partytafels) maximum  
60 personen (zittend - met dansvloer).  

Functies  
Bij ‘t Dorpspaleis kan je terecht voor het organiseren van de volgende activiteiten: 

- feesten: huwelijk, doop en communie, herdenkingen  
- vergaderingen 
- cursussen 
- recepties 
- repetities 
- tentoonstellingen 
- beurzen 
- demonstraties 
- verenigingsfeesten 

Faciliteiten  
Bij de ruimte bevindt zich een bar, een kookruimte en toiletten.  
Er is ook parkeermogelijkheid in de ruime omgeving.  

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een geluidsinstallatie aanwezig. 

Huurprijs 
De huurprijs voor de kleine zaal bedraagt 100 EUR per dag (+ 125 EUR waarborg). 
De huurprijs voor de grote zaal bedraagt 200 EUR per dag (+ 200 EUR waarborg). 

Contactpersoon 
Naam Van Damme Geert 
Adres Vleeshouwerstraat 27 
  9112 Sinaai 
GSM 0476 20 13 01 (na 18u30) 
E-mail feestzaalhetdorpspaleis@hotmail.com  

 

 

mailto:feestzaalhetdorpspaleis@hotmail.com
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3. ANDERE 

3.1. Zaal Toon 

Gegevens zaal 
Zaal Toon 
Wijnveld 251 
9112 Sinaai 

Grootte & capaciteit 
De polyvalente zaal biedt plaats aan 200 personen. 

Functies 
Bij Zaal Toon kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten:  

- vergaderingen 
- cursussen 
- recepties 
- repetities 
- tentoonstelling 
- beurzen 
- demonstraties 
- verenigingsfeesten 
- sportactiviteiten 
- privéfeesten 

Faciliteiten 
In de ruimte bevindt zich een kookruimte, toiletten, een keuken, een bar en een berging voor drank.  

Technische voorzieningen 
Geen 

Huurprijs 
De huurprijs wordt besproken met de verantwoordelijke. 
 
Contactpersoon 
Naam Heuninck Tom – Katrien D’Hollander 
Adres Wijnveld 251 
  9112 Sinaai  
GSM 0478 47 21 47 
e-mail  info@zaaltoon.be  

 

 

 

 

mailto:info@zaaltoon.be
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3.2. Buurthuis “De oude zwaan”  

Gegevens zaal 
Buurthuis “de oude zwaan” 
Leebrugstraat 67 
9112 Sinaai 

Grootte & capaciteit 
De polyvalente ruimte biedt plaats aan maximum 75 personen staand. 

Functies 
In het buurthuis kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten:  

- vergaderingen 
- cursussen 
- recepties 
- repetities 
- tentoonstelling 
- beurzen 
- demonstraties 
- verenigingsfeesten 
- sportactiviteiten 
- familiefeesten: communie, babyborrel,… (geen fuiven)  

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een kitchenette en toiletten.  
Keukengerei is beschikbaar op aanvraag voor 75 personen.  

Technische voorzieningen 
In de ruimte is geen technische apparatuur aanwezig. 

Huurprijs 
De huurprijs bedraagt 100 EUR 
Waarborg 150 EUR 

Contactpersoon 
Naam Gonda Baes (verantwoordelijke) 
Adres 9112 Sinaai 
Tel   0475 67 93 45  
E-mail gondabaes@hotmail.com 
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BELSELE 

1. PAROCHIECENTRA 

1.1. Parochiecentrum Belsele 

Gegevens zaal 
Parochiecentrum Belsele 
Hof van Belsele 2 
9111 Belsele 

Grootte & capaciteit  
De ruimte biedt plaats aan maximum150 personen. 

Functies 
In het parochiecentrum Belsele kan je terecht voor het organiseren van de volgende activiteiten: 

- feesten: familie, doop en communie (geen luide muziek)  
- vergaderingen 
- cursussen 
- recepties 
- tentoonstellingen 
- beurzen 
- demonstraties 
- verenigingsfeesten  

Faciliteiten 
bij de ruimte bevindt zich een terras, een cafetaria,een keuken, een podium en een fietsenstalling.  
Beide zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en hebben een aangepast toilet. 

Technische voorzieningen 
In de ruimte is geen technische apparatuur aanwezig. 
Een discobar is niet toegestaan!  

Huurprijs 

Prijzen variëren volgens het gebruik van de zaal en keuken. Voor parochiale verenigingen van Belsele 
gelden lagere tarieven. De prijslijst is te verkrijgen op aanvraag. 

Contactpersoon 
Naam Stefan De Roeck 
Adres Hof van Belsele 6  
  9111 Belsele 
Tel 0472 43 68 45 (alleen op woensdag van 18u tot 19u) 
E-mail parochielokaal@gmail.com 

mailto:parochielokaal@gmail.com
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1.2. Parochiecentrum Sint-Job 

Gegevens zaal 
Parochiecentrum Sint-Job 
Kemzekestraat 18 
9111 Puivelde 

Grootte & capaciteit 
De ruimte heeft een totale oppervlakte van 110 m² en biedt plaats aan maximum90 personen. 

Functies  
Bij parochiecentrum Sint-Job kan je terecht voor het organiseren van de volgende activiteiten: 

- feesten: doop en communie 
- vergaderingen 
- recepties 
- tentoonstellingen 
- verenigingsfeesten 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een podium, een kookruimte, een bar en toiletten.  
Gebruik van keukengerei op aanvraag.  

Huurprijs 
De huurprijs bedraagt 65 EUR per dag + verwarmingskosten. 
Opkuisen na verhuur bedraagt 40 EUR en de waarborg 125 EUR 

Contactpersoon 
Naam De Kimpe Maria 
Adres Kruisstraat 111 
  9111 Puivelde 
Tel 03 772 35 82 
 0494 16 16 85 
E-mail:  maria.dekimpe@live.be 
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2. CULTURELE ORGANISATIE 

2.1. ’ t Ey 

Gegevens zaal 
Muziekclub ’t Ey 
Koutermolenstraat 6B  
9111 Belsele 

Grootte & capaciteit  
De zaal biedt plaats aan maximum 100 zittende of 150 staande personen.  

Functies 
In ’t Ey kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten:  

- vergaderingen 
- cursussen 
- recepties 
- repetities 
- tentoonstellingen 
- beurzen 
- demonstraties 
- concerten 

Faciliteiten 
Eigen activiteiten (concerten en andere) hebben voorrang waardoor verhuur tijdens het weekend zelden 
mogelijk is. Discobars zijn niet toegelaten. De sfeer van de muziekclub moet steeds behouden blijven. 
Bij de ruimte bevindt zich een podium, een foyer met kleine kookruimte, toiletten, een fietsenstalling, een 
keuken, een kleedkamer en een bar. Parkeerplaats op het domein is beperkt.  

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een licht- en geluidsinstallatie, beamer en scherm aanwezig. 

Huurprijs 
De huurprijs bedraagt 150 EUR. Deze kan verschillen al naargelang de benodigdheden.  

Contactpersoon 
Naam Dirk Van der Speeten 
Adres Koutermolenstraat 6B 
  9111 Belsele 
Tel 03 772 11 93 
E-mail tey@skynet.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tey@skynet.be
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3. WELZIJNSORGANISATIES 

3.1. Recreatieruimte campus Hadewych 

 

Gegevens zaal 
Recreatieruimte campus Hadewych 
Hadewychstraat 33 
9111 Belsele 

Grootte & capaciteit 
Vesta vzw heeft twee zalen ter beschikking. De grote zaal biedt plaats aan 28 personen zittend of 60 
personen staand. De kleinere zaal biedt plaats aan 8 personen. 

Functies 
Bij Vesta vzw kan je terecht voor het organiseren van de volgende activiteiten: 
- vergaderingen 
- familiebijeenkomsten 
- verjaardagsfeestjes 
 
Alle activiteiten dienen ten laatste om 22u te worden beëindigd.  
Fuiven en overnachtingen zijn niet toegelaten.  

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een kitchenette met koffiezet, waterkoker, vaatwasmachine, servies is 
beschikbaar. Er mag geen vuur gemaakt worden om bv te koken.  

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een beamer, tv  en draadloos internet 

Huurprijs 
De huurprijs dien je te bespreken met de verantwoordelijke. 

Contactpersoon 
Naam  Vesta vzw 
  Pieter De Bock  
Adres Patershoek 4 

   9111 Belsele 
   03 780 95 40  

E-mail info@vestavzw.be    
Website www.vestavzw.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@vestavzw.be
http://www.vestavzw.be/
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NIEUWKERKEN-WAAS 

1. PAROCHIECENTRA 

1.1. Centrum Ten Bos (enkel voor verengingen) 

Gegevens zaal 
Centrum Ten Bos 
Ten Bos 33 
9100 Nieuwkerken-Waas 

Grootte & capaciteit 
De zaal biedt plaats aan maximum180 personen. 

Functies 
Bij Centrum Ten Bos kan je terecht voor het organiseren van volgende activiteiten: 

- vergaderingen 
- recepties 
- repetities 
- tentoonstellingen 
- beurzen 
- verenigingsfeesten 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een podium, een kookruimte, een bar en toiletten. 

Technische voorzieningen 
In de ruimte is geen technische apparatuur aanwezig. 

Huurprijs  
De huurprijs is afhankelijk van het soort activiteit en dien je te bespreken met de contactpersoon.  

Contactpersoon 
Naam Eric Van de Merlen 
Adres Meesterstraat 177 
  9100 Nieuwkerken-Waas 
Tel. 03 766 57 32 
E-mail centrum.ten.bos@hotmail.com  

mailto:centrum.ten.bos@hotmail.com
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2. CULTURELE ORGANISATIES 

2.1. De Vlasbloem 

Gegevens zaal 
De Vlasbloem 
Gyselstraat 9 
9100 Nieuwkerken-Waas 

Grootte & capaciteit 
De ruimte heeft een totale oppervlakte van 225 m² en biedt plaats aan maximum150 personen.  

Functies 
In de Vlasbloem kan je terecht voor het organiseren van de volgende activiteiten: 

- vergaderingen 
- cursussen 
- repetities 
- tentoonstellingen 
- toneelvoorstellingen, filmvoorstellingen en podiumkunsten 

Hier worden geen fuiven of feesten toegestaan.   

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een podium, een cafetaria, een kleedkamer, een bar en toiletten.  

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een licht- en geluidsinstallatie aanwezig. 

Huurprijs  
De huurprijs dien je te bespreken met de verantwoordelijke. 

Contactpersoon 
Naam Ignace Vervaet 
Adres Peperstraat 73 
  9100 Nieuwkerken-Waas 
GSM 0477 74 52 58 
E-mail vervaet.ignace@gmail.com 
Website www.devlasbloem.be  

mailto:vervaet.ignace@gmail.com
http://www.devlasbloem.be/
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3. HORECA 

3.1. ’t En zal 

Gegevens zaal 
’t En zal 
Ten Bos 11 
9100 Nieuwkerken-Waas 
Tel. 03 777 19 49 

Grootte & capaciteit 
De ruimte biedt plaats aan maximum200 personen.  

Functies 
In 't En zal kan je terecht voor het organiseren van de volgende activiteiten: 

- feesten: huwelijk, doop en communie tot 2 uur ’s nachts 
- vergaderingen 
- recepties 
- tentoonstellingen 
- demonstraties 
- verenigingsfeesten 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een podium, een kookruimte, een keuken, een bar en toiletten. 

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een beperkte geluidsinstallatie aanwezig. 

Huurprijs 
De huurprijs dien je te bespreken met de verantwoordelijke. 

Contactpersoon 
Naam Dirk Van de Velde 
Adres Ten Bos 12 
  9100 Nieuwkerken-Waas 
Tel 03 777 19 49 
E-mail info@vandeveldedirk.be  

 

 

 
 

mailto:info@vandeveldedirk.be
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4. ANDERE 

4.1. Feestzaal en domein  ‘Den Buiten’ (binnen en buitenlokatie) 

Gegevens zaal 
Feestzaal ‘Den Buiten’ 
Domein ‘Den Buiten’ 
Buitenstraat 12 
9100 Nieuwkerken-Waas 

Grootte & capaciteit 
De grote zaal biedt plaats aan maximum160 personen, de kleine zaal aan 80 personen.  

Functies 
In 't En zal kan je terecht voor het organiseren van de volgende activiteiten: 

- babyborrel, pensioenfeest, verjaardagfeest, doopfeest, trouwfeest,  
- aula voor begrafenis  
- recepties 
- teambuildings 
- cursussen 
- rouwmaaltijd 
- communie /lentefeest 
- seminaries 
- tuin voor expo van kunst 
- tentoonstellingen 

Faciliteiten 
Bij de ruimte bevindt zich een keuken voor de cateraar, een ruime speeltuin/bos en toiletten.  
Parking op het domein zelf op korte wandelafstand 
Ruim domein van 4ha prachtig oase van groen en rust in een gezellig sfeervol kader 

Toegankelijkheid 
De zaal is rolstoel vriendelijk en beschikt over aangepaste toiletten. 

Technische voorzieningen 
In de ruimte is een geluidsinstallatie voor achtergrond muziek aanwezig.  

Huurprijs 
De huurprijs dien je te bespreken met de verantwoordelijke. 
De zaal is vrij van brouwer en cateraar 

Contactpersoon 
Naam Permentier Denis 
Adres Buitenstraat 12 
  9100 Nieuwkerken-Waas 
Tel 0495 50 27 20 
E-mail van.steerteghem@telenet.be  
 www.feestzaaldenbuiten.be  
 

mailto:van.steerteghem@telenet.be
http://www.feestzaaldenbuiten.be/

