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1. Contactgegevens
Naam : Porseleinhallen,
Adres : Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem
Inlichtingen, reservatie en afhalen sleutels :
Gemeentelijk Cultuurcentrum, Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem.
Telefoon : 056/43.34.90
E-mail : cultuurcentrum@wevelgem.be
Er zijn 2 zalen beschikbaar : een evenementenhal en een topsportturnzaal

2. Hoe bereikbaar
- Vanuit Antwerpen :
E17 richting Gent, vervolgens E17 richting Kortrijk
Voorbij Kortrijk, afrit E403 (vroeger A17) richting Brugge
Over de Leiebrug, 1e afrit Wevelgem, richting centrum
Aan de tweede lichten linksaf = Lauwestraat
Bij de tweede straat rechtsaf = Deken Jonckheerestraat
Na 250 meter, tussen het jeugdhuis en het Sint-Pauluscollege :
linksaf = Cultuurpad
- Vanuit Brussel :
E40 richting Gent, vervolgens E17 richting Kortrijk
Idem als voorgaande
- Vanuit Brugge :
E403 richting Roeselare / Kortrijk
Onder de tunnel, onmiddellijk 1e afrit Wevelgem, richting centrum
Aan de tweede lichten linksaf = Lauwestraat
Idem als voorgaande
- Voor leveringen :
Idem als voorgaande mits :
Aan de tweede lichten linksaf = Lauwestraat
Voorbij de tweede straat op de rechterkant, ter hoogte van huisnummer 68 : oprit ‘leveringen Porseleinhallen’, 6 meter breed

3. Afmetingen Evenementenhal
- 38,40 meter breed op 54,60 meter diep
- doordat een stuk van de zaal ingenomen wordt door een toog met
faciliteiten, wordt de nuttige ruimte teruggebracht tot : 23,70 meter breedte op
54,60 meter diepte
- hoogte tot aan de spanten : 7 meter

4. Capaciteit
Voor fuiven is de maximum capaciteit 2000 personen
Voor andere evenementen (zittend publiek) wordt volgende formule
toegepast : 1 persoon/m2.
Het verschil (totale oppervlakte – benodigde ruimte voor podium en andere
vaste installaties) bepaalt dus het maximum aantal toegelaten personen.

5. Laden en Lossen
Via de Lauwestraat (ter hoogte van huisnummer 68) is de oprit naar de laaden losplaats. Die oprit is 6 m breed.
100 m verder is er een niet-overdekte laad- en losplaats, op straatniveau.
De afmeting van de poort bedraagt 2,80 meter breed op 2,80 meter hoog.
Er is mogelijkheid om vrachtwagen en/of auto’s te parkeren (niet betalend)

6. Podium
In de evenementenhal zijn 16 podiumelementen van 2m x 1m voorhanden.
Verstelbaar van 40 centimeter tot 140 centimeter.
In de evenementenhal is er GEEN theatertechnische uitrusting voorhanden,
noch voor klank, noch voor licht. Aan beide korte kanten van de zaal, is er
tegen de muur wel een elektrische voeding van 380 V 125 A (met 4 x schuko
16A, 1 x 32A, 2 x 64A) voorzien. Deze bevindt zich telkens ongeveer in het
midden van de muur.

7. Lasthaken
Er bevinden zich lasthaken in de zaal die elk maximaal met 340 kg belast
mogen worden.

8. Toog
In de evenementenhal is er een volledig functionele bar/toog met
tapinstallatie aanwezig. Er zijn 2 tapkranen.
Er is een berging voor dranken, alsook een koelcel van 3 meter op 2 meter.
Achter de toog is er een frigo voorzien van 2,40 meter breed op 0,80 meter
hoog. Buiten toog en frigo’s moet alle materiaal om uit te baten zelf worden
meegebracht (handdoeken, afwasmiddel, glazen…)

9. Sanitair
Vanuit de zaal is er sanitair bereikbaar. Dit is ingedeeld in apart heren en
dames sanitair.
Dames : 8 toiletten + lavabo
Heren : 8 urinoirs + 2 toiletten + lavabo

10. Tafels en Stoelen. Podiumelementen.
Vanuit de zaal is er een berging bereikbaar waar tafels en stoelen ter
beschikking zijn.
Inventaris :
- 1138 stoelen
- 131 tafels (01/09/2013)
- 18 hoge receptie tafels
- 11 kleine vierkante tafels
- 30 hoge barkrukken
- 20 schragen
- 58 poten
- diverse karren om tafels en stoelen te transporteren
In dit lokaal bevindt zich ook het materiaal (borstels e.d.) om de zaal na
gebruik schoon te maken (reglement ter beschikking bij de gemeentelijke
diensten).

11. Backstage
In de evenementenhal is er een backstageruimte :
- 1 lokaal met afmetingen 7,20 meter op 7,80 meter. Daarin bevinden zich 1
tafel en 37 stoelen. In dit lokaal is er een lavabo met spiegel, en een (nietafsluitbare) douchecel.
- 2 lokalen met afmetingen 3,50 meter op 8,50 meter. Daarin bevinden zich 1
tafel en een aantal zitbankjes met afzonderlijke kapstokjes aan de muur. In
deze lokalen is er een lavabo met spiegel, en een gezamenlijke doucheruimte
(3 douches)
- 1 sanitair blok met 3 toiletten, 2 urinoirs en 2 lavabo’s.

12. Inkom
De inkom van het gebouw geeft toegang tot zowel de topsportturnzaal als de
evenementenhal.
Rechtdoor beneden leidt naar de evenementenhal, links beneden leidt naar de
topsportturnzaal. De trappen en lift leiden tot de gemeentelijke jeugddienst,
de vergaderaccomodatie, leskeuken, repetitielokalen en technische ruimtes.
In de inkomhal bevinden zich de vestiaire en een sanitair blok.
Dit sanitair blok heeft aparte lokalen voor dames (7 toiletten, lavabo, spiegel),
heren (7 urinoirs, 3 toiletten, lavabo, spiegel) en mindervaliden (1 toilet met
faciliteiten).

13. Repetitielokalen
Op de eerste verdieping bevinden er zich 4 afsluitbare repetitielokalen met elk
2 afzonderlijke bergruimtes.
Voor gebruik en reservatie : gemeentelijke jeugddienst, 056/43.39.09.

14. Vergaderaccommodatie en leskeuken
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 gebruiksklare vergaderzalen en 1
leskeuken.
De grootste vergaderruimte heeft cafetariafaciliteiten : er is een kleine toog,
frigo en grote koelcel aanwezig. Dit lokaal heeft tevens multimedia-faciliteiten
: er is een (vaste) beamer aanwezig, alsook een (vast) projectiescherm.

Naast de vergaderaccommodatie is er een volledig uitgeruste leskeuken
aanwezig.
Voor gebruik en reservatie : gemeentelijk cultuurcentrum, te bereiken op
056/43.34.90.
Samenvatting van de vergaderzalen :
Vergaderzaal 1 :
- gebruik : vergaderingen, cursussen
- capaciteit : 32 personen
- faciliteiten : 20 stoelen, 10 tafels, witbord
- toegankelijkheid : rolstoelgebruikers via lift
Vergaderzaal 2 :
- gebruik : vergaderingen, cursussen
- capaciteit : 16 personen
- faciliteiten : 16 stoelen, 7 tafels, witbord
- toegankelijkheid : rolstoelgebruikers via lift
Leskeuken :
- gebruik : vergaderingen, cursussen, workshops
- capaciteit : 24 personen
- faciliteiten : 24 stoelen, 3 tafels op poten, 8 op wielen, koelkast, 2
kookfornuizen, 2 ovens, 2 microgolfovens, afwasmachine
- toegankelijkheid : rolstoelgebruikers via lift
Cafetaria :
- gebruik : vergaderingen, cursussen, lezingen, kleine conferenties
- capaciteit : 72 personen
- faciliteiten : 48 stoelen, 9 tafels, beamer, scherm, toog, glazen, frigo, koelcel
- toegankelijkheid : rolstoelgebruikers via lift

