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 Uw vergadering, 
concert of receptie in 

gemeenschapscentrum  Wilrijk 
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Welkom in het 
gemeenschapscentrum 
van Wilrijk

Het gemeenschapscentrum van Wilrijk is gebouwd vanuit een duur-
zame visie.  Deze visie trekt de stad door met het exploiteren van 
diverse ruimten in het centrale onthaal en het districtshuis. De stad 
en het district streven naar optimaal ruimtegebruik en willen 
daarom deze ruimten delen met  haar bewoners. 

U kunt er voortaan vergaderen of een activiteit organiseren.

De ruimten in het gemeenschapscentrum kenmerken zich door een 
grote multifunctionaliteit. Vergaderruimten en foyers liggen vaak 
naast elkaar, ideaal om uw activiteit goed in te zetten of mooi af  te 
sluiten. 
Het auditorium leent zich perfect voor diverse voorstellingen en 
lezingen. Maar ook de klassieke ruimten zoals de collegezaal en de 
trouwzaal van het districtshuis staan ter beschikking. Alle ruimten 
zijn toegankelijk voor mensen met een mobiele beperking.

De ligging van het gemeenschapscentrum in Wilrijk maakt het ook 
mogelijk dat uw gasten zich op een duurzame manier verplaatsen: 
diverse bushaltes liggen op 50 meter van het gebouw.  Er is ook 
parkeergelegenheid op het aangrenzende plein. 
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Foyer +0

Combineer de foyer met het aangrenzende auditorium 
voor een geslaagde pauze, inleiding of afsluiter van uw 
voorstelling. Het auditorium wordt van foyer 0 gescheiden 
door een mobiele wand die u desgewenst kan gebruiken. 

Benut de foyer voor uw:

•	 tentoonstelling
•	 ontvangst
•	 receptie

132 personen (staand)

enkel staanplaatsen

300 m²

begane grond

onthaalfaciliteiten 
mobiele vestiaire
daglicht met verduisterbare ramen
sanitair blok
WIFI
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Auditorium +0
Het auditorium is ideaal voor een korte filmvoorstelling, als 
bijkomende tentoonstellingsruimte of voor een workshop 
of lezing. Afhankelijk van de grootte van uw publiek, kiest 
u de opstelling:  het publiek op het verhoogde platform of 
de performers/sprekers. 
Als het publiek op het verhoogde platform zit, is er plaats 
voor 142 personen. Draait u de setting om, dan kunnen on-
geveer 60 mensen plaatsnemen.

Benut deze zaal voor uw:
•	 bedrijfsevenement met toespraken
•	 theater- en filmvoorstellingen
•	 discussie-avonden
•	 lezingen

enkel zitplaatsen

142 personen zittend

204 m²

begane grond

mobiele vestiaire 
genummerde stoelen en rijen
spreekgestoelte
microfoon en versterking voor sprekers
vaste verlichting met dimmer
daglicht met verduisterbare ramen
WIFI
stopcontacten > verlichting en geluid (3/400/32 A)
vast orgel
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De foyer op de eerste verdieping is ideaal voor ontvangsten, recepties 
en toespraken.  De aangrenzende refter met bar geeft de cateraar de 
nodige ruimte om (koude) hapjes en drankjes voor te bereiden.  
 
Benut foyer 1 voor uw:

•	 ontvangsten
•	 recepties
•	 toespraken

100 personen staand

75 personen zittend

216 m²

eerste verdieping

toegankelijk via trappen en lift
mobiele vestiaire 
10 partytafels
sanitair blok
WIFI

Foyer +1
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Handig voor de cateraars: de keuken biedt plaats voor mise-
en-place en heeft een koelkast en een professionele afwas-
machine. In deze rumte zijn ook verschillende opstellingen 
mogelijk: van theater- tot schoolopstelling, van u-vorm tot 
boardroom. Deze ruimte sluit aan op foyer 1. 
Catering is vrij te kiezen.

Benut de keuken voor:

•	 het klaarmaken van hapjes en broodjes
•	 het klaarzetten van dranken
•	 opwarmtoestellen zijn niet toegelaten

Benut de refter voor uw:

•	 cateraar
•	 receptie

80 personen

56 personen

123 m²

1e verdieping

toegankelijk via trappen en lift
moduleerbare opstellingsmogelijkheden
barruimte met professionele afwasmachine
koffiemachine en ijskast
daglicht metverduisterbare ramen 
mobiele vestiaire
WIFI

Refter +1
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Deze lichte zaal bevindt zich op de eerste verdieping, kijkt uit op 
De Bist en grenst aan de foyer. Door haar ligging en duurzame 
afwerking is deze zaal is ideaal voor vergaderingen en momen-
ten van officiële aard. 
De aangrenzende foyer met bar leent zich perfect voor simul-
tane voorstellingen, participatie- en infovergaderingen.

Benut de grote vergaderzaal voor uw:

•	 bestuursvergaderingen 
•	 persvoorstellingen
•	 officiële toespraken

enkel zitplaatsen

46 personen zittend (U-vorm)

130 m²

1e verdieping

toegankelijk via trappen en lift 
vaste opstelling
individuele microfoonversterking
whiteboard voor PC
vaste beamer met scherm
vaste verlichting met dimmer
aangrenzend aan foyer met bar
daglicht met verduisterbare ramen
telefoon
WIFI

Raadszaal +1
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Deze zaal heeft als troef dat verschillende opstellingen 
mogelijk zijn: van theater- tot schoolopstelling, van u-vorm 
tot boardroom.  De zaal grenst ook aan de refter met bar.

Benut deze zaal voor uw:

•	 opleidingen
•	 vergaderingen
•	 kleine workshops

enkel zitplaatsen

18 personen

55 m²

1e verdieping

toegankelijk via trappen en lift
moduleerbare opstellingsmogelijkheden 
flipchart
schrijfbaar magnetisch witbord
aangrenzend aan foyer met bar
daglicht met verduisterbare ramen
telefoon
WIFI

Hoogte +1
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Deze zaal ligt naast de zaal Hoogte en is ideaal als extra ruimte 
bij een workshop of lezing. De zaal grenst ook aan de refter met 
bar,  ideaal voor een geslaagde inleiding, pauze of afsluiter van 
uw evenement.

Benut deze vergaderzaal voor uw:

•	 opleidingen
•	 vergaderingen
•	 kleine workshops 

enkel zitplaatsen

35 personen zittend (U-vorm)

43 m²

1e verdieping

toegankelijk via trappen en lift
moduleerbare opstellingsmogelijkheden 
flipchart
schrijfbaar magnetisch witbord
aangrenzend aan foyer met bar
daglicht met verduisterbare ramen
telefoon
WIFI

Neerland +1
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Deze zaal, gelegen in het gerenoveerde districtshuis, biedt 
een klassiek kader met alle moderne faciliteiten.  
Er zijn verschillende opstellingen mogelijk: van theater- tot 
schoolopstelling, van u-vorm tot boardroom. 

Benut deze zaal voor uw:

•	 opleiding
•	 vergadering
•	 kleine workshop

enkel zitplaatsen

18 personen

30 m²

1e verdieping

toegankelijk via trappen en lift
moduleerbare opstellingsmogelijkheden
flipchart
daglicht met verduisterbare ramen
zicht op het plein
telefoon
WIFI

Oosterveld +1
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Deze zaal, gelegen in het gerenoveerde districtshuis naast zaal 
Oosterveld, biedt een klassiek kader met alle moderne facilitei-
ten. Er zijn verschillende opstellingen mogelijk: van theater- tot 
schoolopstelling, van u-vorm tot boardroom. 

Benut de deze vergaderzaal voor uw:

•	 opleiding
•	 vergadering
•	 kleine workshop

enkel zitplaatsen

14 personen

30 m²

1e verdieping

toegankelijk via trappen en lift
moduleerbare opstellingsmogelijkheden
schrijfbaar magnetisch witbord
daglicht met verduisterbare ramen
zicht op het plein
telefoon

Elsdonk +1
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Voor wie liever in een klassiek kader vertoeft met een groep van meer 
dan 18 personen is er een oplossing: de mobiele wanden tussen de 
zalen Elsdonk en Oosterveld kunnen worden opgengezet.

Benut deze vergaderzaal voor uw:

•	 opleiding
•	 vergadering
•	 workshop

enkel zitplaatsen

32 personen zittend

60 m²

1e verdieping

toegankelijk via trappen en lift
moduleerbare opstellingsmogelijkheden
schrijfbaar magnetisch witbord
flipchart
daglicht met verduisterbare ramen
zicht op het plein
telefoon
WIFI

Elsdonk en Oosterveld
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De authentieke trouwzaal van het districtshuis heeft de 
harten van menig mensen al vaak sneller doen slaan.  Was 
het niet de ruimte, dan wel de meer dan 1.000 burgelijke 
huwelijken die er sinds de renovatie in 2010 zijn voltrokken.  
Huwelijken  blijven hier de voorrang krijgen, dus de zaal is 
vooral beschikbaar op zondag, maandag en ‘s avonds. 

Benut deze zaal voor uw:

•	 bestuursvoorstellingen 
•	 persvoorstellingen
•	 officiële toespraken

enkel zitplaatsen

46 personen

40 m²

1e verdieping

toegankelijk via trappen en lift 
authentieke ruimte en meubilair
mobiele vestiaire 
vaste opstelling
daglicht met verduisterbare ramen
zicht op het plein
WIFI

Trouwzaal +1
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Deze zaal in een klassiek kader is ideaal voor vergaderingen  van officiële 
aard.  Het interactieve whiteboard zorgt ervoor dat uw powerpoints, 
filmpjes en nota’s van uw pc geprojecteerd wordten en uw toehoorders de 
gegeven informatie op een dynamische manier in zich kunnen opnemen.

Benut de collegezaal voor uw:

•	 officiële vergadering
•	 informatievergadering
•	 brainstromsessie

enkel zittend

10 personen

40 m²

begane grond

toegankelijk via trappen en lift 
aangrenzend aan foyer met bar
authentieke ruimte
daglicht met verduisterbare ramen
vaste opstelling
WIFI

Collegezaal +1
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Technische ondersteuning
Heeft u een extra spreekgestoelte nodig? Partytafels? Of wenst u extra 
verlichting te gebruiken? 
U kunt bij de stad Antwerpen extra materialen huren. Hiervoor kunt u kunt 
terecht op het evenementenloket van het districtshuis.

Vergeet niet dat de levering en ophaling van  extra gehuurde materialen dient 
te gebeuren binnen de uren dat u de zaal huurt.

Tip

12

BESCHIKBAAR MATERIAAL
Zaal spreekgestoelte (individuele) microfoon beamer whiteboard flipchart/ schrijfbaar-

magnetisch witbord WIFI

foyer 0 a
auditorium a a a a
foyer +1 a
refter+1 a
raadszaal +1 a a a a a
vergaderzaal Hoogte +1 a a
vergaderzaal Neerland +1 a a
vergaderzaal Elsdonk a a
vergaderzaal Oosterveld a a
trouwzaal a a
collegezaal a a a a
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BESCHIKBAAR MATERIAAL
Zaal spreekgestoelte (individuele) microfoon beamer whiteboard flipchart/ schrijfbaar-

magnetisch witbord WIFI

foyer 0 a
auditorium a a a a
foyer +1 a
refter+1 a
raadszaal +1 a a a a a
vergaderzaal Hoogte +1 a a
vergaderzaal Neerland +1 a a
vergaderzaal Elsdonk a a
vergaderzaal Oosterveld a a
trouwzaal a a
collegezaal a a a a

We vragen u de maximum toegelaten geluidsnorm te respecteren:
  - in de foyers   35 db 
 - in het auditorium   85 db 

Een ongelukje?
Een standaard EHBO-kistje is aanwezig.  
Vraag dit aan de verantwoordelijke medewerker die de deuren voor u opent. 

Tip

Tip
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Catering

U wil een gezonde versnapering tijdens de pauze? U wil enkel fair-
trade producten? 
U wenst een mooie afsluiter van een geslaagde dag met bubbels 
en fijne hapjes?  De stad biedt huurders van de zalen een selectie 
aan cateraars waarmee zij samenwerkt. Het aanbod is heel divers 
en vind je hier (hyperlinken). 
Wenst u Kôsher of Hallal, dan kunt u uiteraard steeds beroep doen 
op een leverancier van eigen keuze.
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Gemeenschapscentrum 
Wilrijk, een stedelijk     
gebouw

Goede afspraken maken goede vrienden. Neem daarom het gebruiks- 
en retributiereglement door wanneer je een ruimte wil huren. Beide 
documenten vind je terug op www.antwerpen.be/gcwilrijk.

Nog enkele belangrijke zaken:
De ruimten kunnen enkel gebruikt worden tussen 08.00 uur en 
middernacht. Ook leveringen, opbouw en afbraak dienen binnen deze 
tijdspanne te gebeuren.

Je hebt vrije keuze wat betreft de cateraar.  

In het centraal onthaal zijn zowel op de begane grond als de eerste  
verdieping ruim voldoende sanitaire voorzieningen.  De  aanwezige  
signalisatie geeft aan waar je welke voorziening kan vinden. 

Het is mogelijk dat er gelijktijdig met uw evenement, een andere zaal 
verhuurd is. We adviseren om bij reservering hiernaar te vragen zodat 
u indien nodig, onderling afspraken kan maken.  

Het gebouw heeft een stedelijk statuut wat inhoudt dat er o.a. wordt 
gewaakt over de neutraliteit van de activiteiten die hierin plaatsvin-
den. Concreet houdt dat in dat elke vereniging, onderneming of parti-
culier het engagement op zich neemt om mee te werken aan een stad 
waarin burgers harmonieus samenleven met respect voor elkaar en 
de fundamentele vrijheden van de mens.

Bij reservatie dient u akkoord te gaan met het gebruiksreglement van 
het gemeenschapscentrum Wilrijk.  
U vindt dit terug op www.antwerpen.be/gcwilrijk.
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Tarievenlijst
De tarieven zijn gebaseerd op minimum 4 uur. Voor kortere periodes wordt 
altijd een minimum tarief van 4 uur aangerekend. Bij elk bijkomend uur wordt 
1/4e van het tarief toegevoegd.

30

NAAM ZAAL CAPACITEIT TARIEF PER EERSTE 4 UUR VOORSCHOT

categorie 1 categorie 2 = annulatiekost

foyer 0 staand 132 € 162,5 € 325 € 162,5

auditorium zittend 142  € 385 € 770  € 385

foyer +1 staand 100  € 187,5  € 375  € 187,5

refter staand 80/zittend 52 € 287,5  € 575 € 287,5

raadszaal zittend 46  € 287,5 € 575  € 287,5

vergaderzaal Hoogte* zittend 18  € 125  € 250  € 125

vergaderzaal Neerland* zittend 12  € 50  € 100  € 50

vergaderzaal Oosterveld* zittend 18  € 62,5  € 125  € 62,5

vergaderzaal Elsdonk* zittend 14  € 62,5  € 125  € 62,5

vegaderzaal Oosterveld + Elsdonk zittend 32  € 162.5  € 325  € 162,5

trouwzaal zittend 60 € 250  € 500  € 250

collegezaal zittend 10  € 75  € 150  € 75
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NAAM ZAAL CAPACITEIT TARIEF PER EERSTE 4 UUR VOORSCHOT
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auditorium zittend 142  € 385 € 770  € 385

foyer +1 staand 100  € 187,5  € 375  € 187,5

refter staand 80/zittend 52 € 287,5  € 575 € 287,5

raadszaal zittend 46  € 287,5 € 575  € 287,5

vergaderzaal Hoogte* zittend 18  € 125  € 250  € 125

vergaderzaal Neerland* zittend 12  € 50  € 100  € 50

vergaderzaal Oosterveld* zittend 18  € 62,5  € 125  € 62,5

vergaderzaal Elsdonk* zittend 14  € 62,5  € 125  € 62,5

vegaderzaal Oosterveld + Elsdonk zittend 32  € 162.5  € 325  € 162,5

trouwzaal zittend 60 € 250  € 500  € 250

collegezaal zittend 10  € 75  € 150  € 75
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* Voor verenigingen die voor het zaalgebruik financieel ondersteund worden door 
de bedrijfseenheden cultuur en sport of districts- en loketwerking is de regeling 
van toepassing voor de zalen Neerland, Oosterveld, Elsonk en Hoogte. 
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Route en bereikbaarheid

Het gemeenschapscentrum van Wilrijk ligt aan De Bist, op 2 minuten 
wandelafstand van diverse bushaltes en aan de ruime parking op 
het Bistplein (vergeet uw parkeerschijf niet!).

Adres: Bist 1, 2610 Wilrijk 

 
Fietsenstalling aan het gemeenschapscentrum 

  N2 Antwerpen - Wilrijk - Aartselaar
  17  UZA - centraal station - Rijnkaai
  21  UZA - centraal station - Rijnkaai 
  22  UZA - Valaar - Groenplaats
  33  Ekeren – Merksem – Wilrijk - Hoboken
131  Lier - Kontich - Wilrijk
141 Wijnegem - Mortsel - UZA - Wilrijk - Hoboken Polderstad
180 Aartselaar - Groenplaats
181  Rumst - Aartselaar - Groenplaats
182 Boom - Aartselaar - Groenplaats
183  Niel - Aartselaar - Groenplaats 

Ring 0, afrit Wilrijk
A12, Wilrijk centrum
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Bent u geïnteresseerd in één of meerdere zalen? 
Vul  dan het formulier in op www.antwerpen.be/gcwilrijk.  
Wij nemen in de daaropvolgende werkdagen contact met u op.

Hoe reserveren?
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www.antwerpen.be/gcwilrijk
03 338 99 11


