De Zool
Ik reserveer nu
Naam lokaal: De Zool - GC de Nestel
Adres: Buisstraat 19c, 2890 Sint-Amands
Geschikt voor: Eetfestijnen, dansfeesten, theatervoorstellingen,
fuiven, beurzen, concerten,... De belangrijkste troef van De Zool is de uitschuifbare tribune.
Deze tribune telt maximaal 203 zitplaatsen. Daarnaast beschikt deze ruimte ook over een
vlakke vloerpodium. Dit is een uniek gegeven in de regio. De Zool beschikt ook over een
artiestenfoyer waar performers voor en na hun voorstelling rustig kunnen vertoeven.
Uitrusting:
 Toog (met 4 tapkranen), drankenfrigo en extra koelcel. Alle dranken zijn reeds
gekoeld.
 Koffieperculator en waterkoker
 Tribune met max. 203 zitjes (apart te reserveren in optie)
 50 tafels (1,8 m op 0,8 m)
 300 stoelen
 15 receptietafels met zwarte tafelrokken
 60 barkrukken (+ extra 30 op aanvraag)
 Vlakke vloerpodium
 Plafondgrid voor theaterverlichting
 6 regelbare led-spots en sturingspaneel (apart te reserveren in optie)
 Frontgordijn voor podiumvoorstelling (apart te reserveren in optie)
 Coulissegordijnen (apart te reserveren in optie)
 Hoogtewerker met beveiligingsmateriaal: enkel met geldig attest hoogwerker te
gebruiken (apart te reserven in optie)
Oppervlakte: 470 m²
Capaciteit: Plaatsen: 880 personen rechtstaand (tribune niet uitgeschoven), 300 personen
zittend (aan tafels)
Multimedia:
 Basis geluidsinstallatie met draadloze microfoon
 Lichtinstallatie met grid
 Wifi
Voorwaarden

Procedure
Meebrengen
Bedrag
Regelgeving
Aandachtspunten
Bijkomende informatie

Voorwaarden
Voorwaarden gebruik GC de Nestel

Procedure
Wil je de beschikbaarheid raadplegen of deze accommodatie online reserveren: klik hier

Meebrengen
 Hand- en/of vaatdoeken, afwasmiddel en vuilzakken
 Toegangsbadge vooraf af te halen in gemeentehuis Puurs, oud-gemeentehuis SintAmands en vrijetijdsloket Puurs-Sint-Amands (Bib)

Bedrag
Voorwaarden gebruik GC de Nestel

Regelgeving
Zie huishoudelijk reglement

Aandachtspunten
 Rolstoeltoegankelijk
 Toegang enkel mogelijk met toegangsbadges
 In de Zool zijn 40 tassen, ondertassen en koffielepels aanwezig. Wens je er meer dan
moet je de Keuken bij reserveren (en betalen)
 Aparte vestiaireruimte mogelijk in zaal Gesp: enkel op aanvraag en te betalen
 Tribune, hoogtewerker, sturingspaneel led-spots, frontgordijn en coulissegordijnen
zijn apart te reserveren in optie

Bijkomende informatie
AED-defibrillator aanwezig op de site (naast ingang van zijgebouw Leest)
Ik reserveer nu

Contactinformatie
Vrijetijdsloket
Vrijetijdsloket
Hondsmarkt 2
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 27 05
vrijetijdsloket@puursam.be

Openingsuren
Vandaag open van 14:00 tot 20:00
Morgen open van 14:00 tot 20:00
Alle informatie

Meer info?
Dienst Centraal Onthaal

03 203 27 00
info@puursam.be
Contactformulier

