Schrijf je in voor het openingsweekend van OC Parochiehuis De
Klinge
8
jun
2021

Na een grondige en geslaagde renovatie kondigen we met trots aan dat OC Parochiehuis De Klinge opnieuw klaar is
om de deuren te openen! Daarom organiseren we binnenkort een openingsweekend met een rondleiding door het
ontmoetingscentrum.
Tijdens het openingsweekend worden er 4 rondleidingen gegeven, verspreid over het weekend:
 Zaterdag 26 juni | 10 - 12 uur
 Zaterdag 26 juni | 14 - 16 uur
 Zondag 27 juni | 10 - 12 uur
 Zondag 27 juni | 14 - 16 uur
De rondleidingen gebeuren telkens in een groep van maximaal 50 personen. Inschrijven voor deze rondleiding is
noodzakelijk en kan tot en met zondag 20 juni.
Inschrijven voor de rondleiding
Hulp nodig? Bel dan naar 03 229 02 00.

Benieuwd naar een voorproefje?
Kan je de fysieke rondleiding tijdens het openingsweekend niet volgen of ben je nieuwsgierig naar het resultaat van
de renovaties? Niet getreurd, we hebben voor jou een digitale wandeling gemaakt. Neem gerust op jouw gemak al

even een kijkje.
Wandel digitaal door OC Parochiehuis
WebGL requires a modern
browser.
Install a new browser to
explore in 3D.

P O W E R E D BY

Meer info over OC Parochiehuis
Beheer en uitbating door vzw OC Parochiehuis
Sinds de start van het traject voor het beheer van het parochiehuis is een lokale
groep van vrijwilligers betrokken. Zij verenigden zich in Ontmoetingscentrum Parochiehuis vzw. De vzw zorgt ervoor
dat verenigingen en particulieren activiteiten kunnen organiseren in OC Parochiehuis om het sociale weefsel in De
Klinge te behouden en zelfs te versterken.

Reservaties en boekingen
Reservaties en boekingen worden rechtstreeks door de vzw behandeld en
opgevolgd: boekingen@ocparochiehuisdeklinge.be of www.ocparochiehuisdeklinge.be
Adres: Sint-Gillisstraat 14, 9170 De Klinge (Sint-Gillis-Waas)

Zalen
In het nieuwe ontmoetingscentrum worden volgende lokalen ter beschikking gesteld
van verenigingen en particulieren voor allerlei activiteiten:
 In de eerste plaats is er de grote zaal. Deze zaal is 170 m² groot en beschikt over een podium en een vestiaire.
Het binnentrekken van daglicht zorgt ervoor dat het hier overdag ook aangenaam vertoeven is. In deze zaal
plaatsten we een lange toog met daarachter werkruimte en een aanpalende keukenruimte en berging. Deze
zaal is voorzien van akoestische wandbekleding.
 Verder zijn er twee kleinere zalen. Op de benedenverdieping blijft de ruimte van het voormalige café
beschikbaar. Deze zaal is 70 m² groot en uitgerust met een toog. Ook vanuit deze zaal heb je toegang tot
achterliggende bergruimtes. Tenslotte blijft op de eerste verdieping de voormalige zaal Brissard ter
beschikking met een aanpalende galerij, samen goed voor ruim 100 m². Deze ruimte leent zich uitstekend voor
tentoonstellingen.

contactinformatie
Cultuur
Stationstraat 201 bus 1
9170 Sint-Gillis-Waas

03 229 02 00
 deroute@sint-gillis-waas.be

Openingsuren deze week
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

