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GEMEENSCHAPSCENTRUM ‘DEN BOOMGAARD’
Het gemeenschapscentrum omvat volgende zalen of ruimten:
-

de evenementenhal met keuken en loges

-

de polyvalente zaal met keuken

-

de grote vergaderzaal

Toegang mindervaliden: alle gelijkvloerse voorzieningen (evenementenhal, foyer,
polyvalente zaal, vestiaire, toiletten…) zijn zonder probleem toegankelijk voor
mindervaliden. Dit geldt helaas niet voor de toegang tot de vergaderzalen en de loges van de
evenementenhal.
Parkeergelegenheid: de gemeenschappelijke parking voor bezoekers van het
gemeenschapscentrum Den Boomgaard en sporthal Het Loo telt in het totaal 228
parkeerplaatsen waaronder 69 parkeerplaatsen op verharde ondergrond en 159 plaatsen op
onverharde ondergrond.

RESERVATIES, AFSPRAKEN, INFORMATIE
Voor informatie, afspraken en reservaties kan U contact opnemen met:
Mevr. Marleen Jacobs of Mevr. Lutgarde Van Mechelen
administratief bediende Gemeenschapscentrum Den Boomgaard
Antwerpsesteenweg 43,
2520 Broechem-Ranst
Tel. 03/225.34.19
en dit op volgende dagen en uren:
• Maandag van 9u-12u
• Dinsdag van 9u-12u en van 14u-19u
• Woensdag van 9u-12u en van 14u-16u
• Donderdag van 9u-12u en van 14u-17u
• Vrijdag van 9u-12u
Na afspraak kan U ook
gemeenschapscentrum terecht.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Evenementenhal:

deze zaal is uitgerust met de volgende voorzieningen

o 770 stoelen
o 72 tafels van 180 x 80
o 9 tafels van 120 x 80
o 10 ronde tafels met diameter 180 (10 pers.)
o 20 statafels (walking diner)
o 18 barkrukken
o 6 vuilbakken met asbak
o 11 kapstokken, elk voorzien van 80 haakjes
o rolwagens voor het transport van de tafels
o steekwagens voor het transport van de stoelen
o rolwagens voor het vervoer van de mobiele podiumelementen
Tussengordijn
De mogelijkheid bestaat om het tooggedeelte van de evenementenhal volledig van
de rest van de zaal (podiumdeel) af te scheiden door middel van een tussengordijn.
• Materiaal: Molleton 300 gr/m²
• Kleur: zwart
• Bediening: automatisch (gemotoriseerd railsysteem)
• Brandklasse M1
• Lichtdicht

Internetaansluiting zaal en podium
•
•
•
•

Draadloos internet is ter beschikking in de hele zaal
1 internetaansluiting voorzien in een kast van de brandslang halverwege de zaal
1 internetaansluiting voorzien aan de linkerkant van het podium langs onderzijde
1 internetaansluiting voorzien aan de rechterzijde van het podium nabij de deur
naar de laadkade
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Elektrische voorzieningen zaal en podium
Op het podium
• 2 x 63 A CEE aan de linkerzijde van het podium.
• 1 x 32 A CEE aan de rechterzijde van het podium.
• 2 x 16 A CEE aan de rechterzijde van het podium .
Onder het podium
• 1 x 16 A CEE uiterst links onderaan het podium.
• 1 x 16 A CEE uiterst rechts onderaan het podium.
In de zaal
• 1 x 32 A CEE in de zijkast van een foyerdeur (ergens halverwege de zaal, met
brandslangteken)
• Enkele losse stopcontacten in de zaal (o.a. links en rechts in de zaal aan de
foyerdeuren)

Lichtvoorzieningen
Bediening van verlichting gebeurt via een tablet die bevestigd is naast de toog
aan de tuinzijde.
Hiermee kan de verlichting volledig of in zones worden gedimd en aan- of uitgezet.
Podia
Een vast podium van 106 m² (20m36 breed en 5m20 diep). De hoogte vooraan,
halverwege en achteraan het podium bedraagt respectievelijk 4m30, 2m73 en 2m00.
Een mobiel podium van 60 m², bestaande uit 30 losse podiumelementen type Vario
Standard 865 met volgende technische eigenschappen:
• Afmetingen: 100 x 200 cm
• Hoogte: 20 – 40 – 60 – 80 of 100 cm
• Gewicht: cc. 60 kg
• Draagkracht: 500 kg
Tooggedeelte
Voorzien van 6 tapkranen, doorgeefkoelkastjes, 2 vaste percolators voor koffie en
water, 2 dubbele spoelbakken, opzetrekken voor glazen en voldoende glazen.
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Keuken: bevindt zich naast de evenementenhal en is uitgerust met …
Voorbereiding:
•
•
•
•
•
•

2 werktafels
1 spoeltafel
1 stapelrek
1 dubbel wandrek
grote koelkamer
kastjes met servies, bestek, keukenmateriaal

•
•
•
•
•
•
•
•
•

combi steamer
kookketel
kantelbare braadpan
gasfornuis
friteuse
gekoelde werktafel
opwarmkast servies
opzetrek met verwarmde rekken servies
koelkastje

•
•
•
•

grote spoeltafel met bakken
2 vaatwasmachines
werktafel
opzetrek bestek en servies

warm gedeelte:

vaatwasgedeelte:

totale werkruimte: 52 m²
doorgangen naar de warme keuken en naar de zaal
voorzien van twee toiletten voor het keukenpersoneel

drankenberging:
•
•
•
•
•

afzonderlijke kast voor snoep, koffie, chocolade, …
opslag van biervaten, bakken, toogbenodigdheden, …
toegang tot de koelkamer met tapinstallaties en koeling
toegang tot de kleine koelkasten van het tooggedeelte via de
koelkamer
(vullen van deze koelkasten kan via de koelkamer)
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Loges boven het keukengedeelte, naast de zaal …
Uitgerust met douches, wastafel, bergruimte, opmaaktafel, toilet, …
2 grotere loges en één kleinere

Foyer, naast de grote zaal …
Langwerpige, brede ruimte naast de grote zaal
Aangepaste verlichting
Groot aantal toegangsdeuren naar de grote zaal
Centrale inkom met twee dubbele schuifdeuren
Internetaansluiting voorzien boven de deur van het meterlokaal

Polyvalente zaal, benedenverdieping; uitgerust met …
o 120 stoelen
o 10 tafels van 1.80 x 80
o 7 tafels van 1.20 x 80
o 10 staantafels (walking dinner) 1 grote toog
1 keuken met alle voorzieningen
• kookvuur gas
• dampkap
• koelkast
• microgolfoven
• warmeluchtoven
• diepvriezer
• vaatwasser
• koelwerkbank
• volledige uitrusting voor 120 personen
(borden, bestek, kopjes, glazen, …)
materiaallijst op aanvraag
Draadloos internet is ter beschikking in de hele zaal
1 bergruimte voor tafels en stoelen
1 bergruimte voor jassen
1 bergruimte achter de toog voor drank en benodigdheden
11 stopcontacten (1 van 32 A in stoelenberging)
3 lichtschakelaars
1 dimmerpaneel voor spots in de zaal
2 ledlampen tuinverlichting
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Sanitaire voorzieningen …
Polyvalente zaal, senioren, vergaderzalen: heren, dames en mindervalidentoiletten
Grote zaal (evenementenhal): heren, dames en mindervalidentoiletten
Telkens met bijhorende sanitaire voorzieningen zoals zeepautomaten, rolhanddoeken,
wasbakjes, vuilbakken, droogdoekjes, …

Vergaderzaal: eerste verdieping, uitgerust met…
Vergaderzaal : eerste verdieping
Afmetingen:

8.50 x 7.40 m = 63 m²

Voorzieningen:

40 stoelen
9 tafels 180 x 80
1 werktoog met spoelbak en afdruipplaat
6 stopcontacten
1 schakelaar
1 telefoonaansluiting
1 internetaansluiting
Draadloos internet is ter beschikking in de hele zaal

Gebruik audiovisuele materialen

Op voorafgaande vraag van de gebruiker en indien de materialen beschikbaar zijn, kan er
gratis gebruik gemaakt worden van de volgende audiovisuele materialen:
- 1 LCD-projector met onderdelen:

- 1 LCD-projector (beamer)
- 1 draagtas
- 1 afstandsbediening
- 1 projectortafel

- in de polyvalente zaal is een vaste geluidsinstallatie met micro ter beschikking, geschikt
voor het afspelen van achtergrondmuziek.
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