Infobrochure

Van Frachenlaan 24 - 1820 Steenokkerzeel
Uitbating: Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel (AGB)
INFO  02 254 19 76
 cultuur@steenokkerzeel.be
 www.gcdecorren.be

In het centrum van Steenokkerzeel vind je ons gemeenschapscentrum De Corren. De
naam “Corren” is waarschijnlijk afkomstig van de vroegere bestemming van het gebouw
als graanhandel (koren). Het gebouw heeft echter al heel wat functies gehad doorheen
de jaren: van sportzaal tot kerk tot jeugdhuis. De meeste mensen zullen zich het gebouw
herinneren van de tijd dat het nog dienst deed als cinema.
De Corren wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle verenigingen en alle inwoners van
Steenokkerzeel en omgeving en zo het gemeenschapsgevoel vergroten door het aanbieden van infrastructuur voor het organiseren van allerlei activiteiten. In deze brochure
vind je alle informatie over de verschillende mogelijkheden van dit polyvalente gebouw,
dat in 2011 uitgebreid werd van een grote zaal naar een echt gemeenschapscentrum
met verschillende soorten lokalen voor diverse activiteiten en evenementen.
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OVER WELKE ZALEN KAN JE BESCHIKKEN IN DE CORREN?
MET TOEZICHTER
GROTE ZAAL (300 p) - blz. 3
inclusief foyer, vestiaire, cafetaria, keuken, bar, podium, tribune, artiestenloges en voorzieningen (tafels, stoelen, geluids- en lichtinstallatie)
CAFETARIA - blz. 7
inclusief keuken
FOYER - blz. 7
inclusief cafetaria en keuken
POLYVALENT LOKAAL (akoestisch) met keuken (50 p) - blz. 8
REPETITIELOKAAL (kelder) - blz. 9
4 VERGADERLOKALEN - blz. 9
In juli is GC De Corren gesloten.

VOOR WELKE ACTIVITEITEN?
voor culturele activiteiten (tentoonstellingen, lezingen, muziekconcerten, toneel-, film- en
diavoorstellingen), vormingscursussen, studiedagen, vergaderingen, eetdagen, koffietafels, privéfeesten, recepties, handelsbeurzen en rommelmarkten.

WIE KAN EEN ZAAL RESERVEREN?
Verenigingen, instellingen, bedrijven en particulieren kunnen gebruik maken van deze
faciliteiten. Enkel inwoners, verenigingen en bedrijven kunnen gebruik maken van De
Corren.
De huuprijs wordt ook onderverdeeld in piekuren en daluren:
 Piek: Avonden tijdens de week vanaf 19u en weekenddagen
 Dal: Weekdagen tussen 7u en 19u.
Voor bijkomende dagen betaal je 1/2de van de prijs.
De prijzen zijn telkens inclusief BTW.
Het tarief “periodiek gebruik” is geldig voor 1 lokaal op 1 vast moment in week. In de grote zaal kan dit enkel voor zaken die niet mogelijk zijn op een andere locatie.
De prijzen vind je bij de info over de zalen, verder in deze brochure.

HOE RESERVEREN?
Via de cultuurdienst, het formulier vind je in het digitaal loket van de dienst Vrije Tijd op
https://www.steenokkerzeel.be/producten/detail/259/info-en-reservatie-gc-de-corren.
Alle aanvragen voor het volgende kalenderjaar die voor 1 juni van het voorafgaande
jaar worden binnengebracht, worden samen behandeld in juli. Daarna krijg je bericht of
je aanvraag al dan niet werd goedgekeurd. Aanvragen die later binnen komen worden
binnen de 2 weken behandeld en goedgekeurd door de cultuurdienst. Indien je reserveert gaan we er expliciet van uit dat je akkoord bent met het exploitatiereglement van
het gemeenschapscentrum. Dit reglement kan je ook vinden op onze website.
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GROTE ZAAL
Inclusief toegang tot foyer, vestiaire, cafetaria, keuken, bar, podium, tribune, artiestenloges en
voorzieningen (tafels, stoelen, geluids- en lichtinstallatie).

GROTE ZAAL
250m2 (D 21,34 x B 11,72) + podium 100m²
capaciteit max. 300 personen
FOYER
zie hoofdstuk Foyer
TOILETTEN voor bezoekers
4 damestoiletten, 2 herentoiletten, 3 urinoirs en 2 toiletten voor personen met een beperking
VESTIAIRE
voor 300 personen (zie hoofdstuk Foyer)
CAFETARIA
zie hoofdstuk Cafeteria

De grote zaal reserveren impliceert de aanwezigheid van een toezichter die controle
uitoefent op de naleving van het reglement en op het correct gebruik van de infrastructuur.
Hij/zij is je aanspreekpunt en maakt je wegwijs inzake infrastructuur, faciliteiten en technische details.
De toezichter bezorgt je desgewenst een micro en achtergrondmuziek.
Voor verder gebruik van geluid en licht dien je zelf voor een geattesteerd technieker te zorgen.
De toezichter opent en sluit de zalen. Hij/zij is aanwezig bij aanvang van het geprogrammeerde evenement maar niet noodzakelijk tijdens de voorbereidingen. Maak vooraf dus
goede afspraken.

Inwoners, verenigingen en bedrijven uit
Steenokkerzeel
Culturele activiteit, rommelmark- Piek: € 250 - Dal: € 200
ten
en tentoonstellingen
Vergaderingen, repetities, vormingscursussen, studiedagen

Piek: € 250 - Dal: € 200

Privéfeesten, recepties en koffie- Piek: € 400 - Dal: € 320
tafels
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Periodiek gebruik +20

Piek: € 500 - Dal: € 400

Generale repetities of klaarzetten

Piek: € 25 - Dal: € 20

PODIUM
101,61 m2 (D 8,67 x B 11,72 m )
automatische lichttreks
frontgordijn met bediening

UITSCHUIFBARE TRIBUNE
max. 208 plaatsen

BERGRUIMTE LINKS NAAST PODIUM
Voor aanbreng materiaal (eventueel via
de los- en laadkade).
Hier tref je tevens de elektriciteitscabine
1x 125 A, 2 x 32 A, 2 X 63A 4x220V, 3x 400
V+M

4

LOS- en LAADKADE
De los- en laadkade, naast het podium
(via inrit parking): een faciliteit voor aanbreng materiaal op podiumhoogte.

KLEINE BERGPLAATS
naast tapbar met 2 mobiele frigo’s en
drankvoorraad

KEUKEN
volledig uitgeruste keuken voor bediening
van 300 personen:
- servies voor 300 personen
(champagneglazen, glazen witte en rode
wijn, borden, tassen, opdienmateriaal …)
- bestekkast met bestek voor 300 personen
- kookpotten (serie potten en pannen
waaronder 2 x 70 L kookpotten)
- keukeneiland met 2 ingebouwde frituurketels, een 8-bekken gasvuur, een industrieel afzuigsysteem en elektrische oven (grill
+ oven)
- 1 smalle en 1 brede dresseer-/werk-/
afruimtafel
- “kerstboom” voor dressage
- 3 bains-marie, 2 industriële mixers, 1 microgolfoven, een steamer Metas, een mobiel
inductiesysteem, mobiele bakplaat voor
steak, een grote Zanussi-brander, 5 koffiepercolators (100 tassen), 1 snelkoker
- Koudberging: 2 industriële frigo’s en 1
diepvriezer
- Afwassen: 1 industriële afwasmachine, 2 x
2 spoelbakken met afdruipruimte
speciale lavabo met kniebediening
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TAPBAR grote zaal
De bar, voor bediening in de grote
zaal, is uitgerust met een volledig ingerichte toog met 3 tapkranen, 7 frigo’s en dubbele spoelbak.

LOGE ARTIESTEN (onder podium)
Foyer voor artiesten
Polyvalent lokaal met internetverbinding
6 tafels (1.40 x 0.80 m)
25 stoelen
8 stopcontacten
Keuken
frigo, afwasmachine, dubbele spoelbak
in inox, dubbele lavabo,
zeep- en towel dispenser, 10 muurhaakjes
voor kleding, 2-persoonszetel en vuilbakje
2 kleedkamers voor artiesten (dames/
heren)
spiegelmuur met make-up tafel met 2 zitbankjes
1 tafel en 2 stoelen
8 stopcontacten
Douche, lavabo met zeep- en towel dispenser, vuilbakje
opbergkastjes (af te sluiten met hangslot)
deur kan afgesloten worden op verzoek.
Toiletten
3 damestoiletten, 2 herentoiletten en urinoirs op de gelijkvloers.
Aparte artiesteningang langs de parking.
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FOYER
Inclusief cafetaria en keuken
De reservatie van de foyer impliceert de aanwezigheid van een toezichter.
Ruimte bezoekers
met zitmeubels voor 15 personen en 100 staanplaatsen.
Vóór en na de voorstelling kan je hier gezellig (na)praten. De foyer is ook geschikt voor
kleinere evenementen of recepties.

Inwoners, verenigingen en bedrijven uit
Steenokkerzeel
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Culturele activiteit, rommelmarkten
en tentoonstellingen

Piek: € 100 - Dal: € 80

Vergaderingen, repetities, vormingscursussen, studiedagen

Piek: € 10 - Dal: € 8

Privéfeesten, recepties en koffietafels

Piek: € 250 - Dal: € 200

Generale repetities of klaarzetten

Piek: € 25 - Dal: € 20

CAFETARIA
inclusief keuken
De reservatie van de cafetaria impliceert de aanwezigheid van een toezichter.
Volledig uitgeruste toog
(7, 2 m) met 3 tapkranen, 4 frigo’s, 2 spoelbakken, spoelmachine
Ruimte bezoekers
met 6 barkrukjes, 12 tafels (0.80 x 0.80 m) en 35 stoelen

Inwoners, verenigingen en bedrijven uit
Steenokkerzeel
Culturele activiteit, rommelmarkten
en tentoonstellingen

Piek: € 50 - Dal: € 40

Vergaderingen, repetities, vormingscursussen,
studiedagen

Piek: € 10 - Dal: € 8

Privéfeesten, recepties en koffietafels

Piek: € 125 - Dal: € 100

Generale repetities of klaarzetten

Piek: € 10 - Dal: € 8
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POLYVALENTE ZAAL
De polyvalente zaal (max. 50 personen) bevindt zich op de 1e verdieping. Er zijn standaard 12 tafels, 50 stoelen en een whiteboard aanwezig.
Door de aangepaste akoestiek is de polyvalente zaal een perfecte ruimte voor je vergaderingen, lezingen, voordrachten of muziekrepetitie.
De zaal, bereikbaar met trap en lift, is rolstoelgebruiksvriendelijk.
Naast de zaal is er ook nog een keuken (glazen, borden en bestek voor 50 pers.) die in
de huur inbegrepen is.
Sleutels
- Afhalen bij de cultuurdienst 1 werkdag vóór gebruik van het lokaal. Waarborg € 10.
- Terugbrengen uiterlijk 1 werkdag na de activiteit.

Inwoners, verenigingen en bedrijven uit
Steenokkerzeel
Culturele activiteit, rommelmarkten
en tentoonstellingen

Piek: € 75 - Dal: € 60

Vergaderingen, repetities, vormingscursussen, Piek: € 20 - Dal: € 16
studiedagen
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Privéfeesten, recepties en koffietafels

Piek: € 200 - Dal: € 160

Periodiek gebruik +20

Piek: € 500 - Dal: € 400

Generale repetities of klaarzetten

Piek: € 25 - Dal: € 20

VERGADERLOKALEN
2 vergaderlokalen op het gelijkvloers met tafels, stoelen, whiteboard en mutifunctionele
stoeltafels.
Sleutels
- Afhalen bij de cultuurdienst 1 werkdag vóór gebruik van het lokaal. Waarborg € 10.
- Terugbrengen uiterlijk 1 werkdag na de activiteit.

Inwoners, verenigingen en bedrijven uit
Steenokkerzeel
Vergaderingen, repetities, vormingscursussen,
studiedagen

Piek: € 5 - Dal: € 4

Periodiek gebruik +20

Piek: € 100 - Dal: € 80
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ALGEMENE INFO
Drankafname
Verplichte drankafname bij de door AGB aangegeven leverancier.
Bij de huur van de polyvalente zaal, repetitie– en vergaderlokalen is standaard 2 flessen
water inbegrepen. Bij de grote zaal, foyer en cafetaria kan u gebruik maken van de
drank in de frigo’s tegen betaling.
Verkoopprijs drank zelf te bepalen.
Voorzieningen
op karren, overal inzetbaar:
- 26 tafels groot (70x180 cm)
- 26 tafels klein (70x120 cm)
- 12 partytafels (Ø 80 cm)
- 300 stoelen
Multimedia:
- beamer + scherm
- 2 mobiele whiteboards
- mobiele muziekinstallatie
- Internettoegang op aanvraag
Bereikbaarheid
Van Frachenlaan 24, 1820 Steenokkerzeel
Met de bus
Halte Steenokkerzeel Kerk
Met de auto
- via E19, afrit Steenokkerzeel
Vanaf de Haachtse steenweg (1 km):
Sla rechtsaf naar de Tervuursesteenweg, richting “Steenokkerzeel centrum” en neem de
2e afrit aan de eerste rotonde. Je bent nu op de Van Frachenlaan. 500 m verderop tref
je De Corren aan je rechterkant.
- via E40, afrit Sterrebeek, neem richting Nossegem
Ga rechtdoor richting “Steenokkerzeel”, “Mechelen”. Je bent op de Mechelsesteenweg,
vervolgens op de Tervuursesteenweg. Rij tot aan de eerste rotonde, neem de 1e afrit en
daarna de 1e straat links, richting centrum. Je bevindt je nu op de Gorislaan die overgaat in de Mulslaan en nadien in de Van Frachenlaan. Verderop tref je De Corren aan
je linkerkant.
Parking
- J.B. Coenenstraat (aan recyclagepark) met toegang tot gebouw: 46 pl. + 2 rolstoelpl.
- J.B. Coenenstraat, loods: 24 pl. + 1 rolstoelpl.
- Hinckaertplein: 56 pl. + 2 rolstoelpl.
- Hamdreef: 69 pl.
- Rond de kerk, Fuérisonplaats, (behalve zondagochtend wegens markt)/ 43 pl. + 1 rolstoelpl.
- Mulslaan 2, naast OCMW-gebouw: 63 pl. + rolstoelpl.
- Ter hoogte van nr. 24 Van Frachenlaan: 5 pl.
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