
gemeenschapscentrum ‘de Bijenkorf’ | Sportstraat 4, 9960 Assenede | 09 341 90 88 | debijenkorf@assenede.be 

technische fiche gemeenschapscentrum ‘de Bijenkorf’     1/3 

 

                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

TECHNISCHE FICHE gemeenschapscentrum ‘de Bijenkorf’ 
versie: AGB 2017.1 

1 ALGEMENE INFO 
 

1.1 CONTACT 
Cultuurdienst Assenede 
Sofie Van Waes 
Sportstraat 2 A 
9960 Assenede 
+32 (0)9 344 91 88 
debijenkorf@assenede.be 
 
De cultuurdienst is elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. 
Voor een bezoek aan de Bijenkorf, gelieve steeds vooraf een afspraak te maken. 
 

1.2 FACTURATIE/FINANCIEEL 
Autonoom Gemeentebedrijf Assenede 
Gemeenschapscentrum 'de Bijenkorf' 
Kasteelstraat 1-3 
9960 Assenede 
agb@assenede.be  
BTW BE 0812 330 062 - RPR Gent 
IBAN BE 17 0688 8897 5321 - BIC GKCCBEBB 
 

1.3 LIGGING   Sportstraat 4   9960 Assenede   Oost-Vlaanderen 
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1.4 HET GEBOUW 

1.4.1 Aula  70 m² / foyer & tentoonstellingsruimte                                  GELIJKVLOERS 

1.4.2 Korf  285 m² / grote zaal                                                                                            GELIJKVLOERS 
 maximumcapaciteit: 245 personen zittend / 400 personen staand 

 podium (indien gewenst): 
o 72 m² in totaal 
o maximaal 36 podiumelementen (’risers‘) van 2 x 1 meter / modulair systeem 
o risers per 10 cm in hoogte verstelbaar tot 90 cm 
o kleur van bovenoppervlak van risers is zwart 

 maximaal speeloppervlak op de grond (zonder podium): 13 m breed x 7 m diep x 3m80 hoog 

 danstapijt 

 elektrisch bediend gordijn vooraan scene / vast gordijn aan achterzijde / coulissen 

 uitschuifbare tribune: 
o 189 zitplaatsen 
o verdeeld over 10 rijen 

 bijkomende losse stoelen: 56 stuks 

 berging backstage / garagepoort 

 backstage: 
o 2 kleedkamers 
o 2 toiletten 
o 2 douches 

1.4.3 Cafetaria  90m² (75 m² zonder de toog)                                         GELIJKVLOERS 
 8 tafels en 36 stoelen 

 6 barstoelen 

 toog met spoelbak, spoelborstel en koeling (4 deuren) 

 voldoende glazen 

 voldoende koffietassen 

 geluidsinstallatie (tuner + CD-speler) 

1.4.4 Honingpot  60 m² / vergaderruimte & tentoonstellingsruimte                              EERSTE VERDIEPING 

 capaciteit: 40 personen zittend 

 16 tafels 

 40 stoelen 

 ophangsystemen (vaste rails en haken) aan de muren 

1.4.5 Nectarkamer  36 m² / vergaderruimte & tentoonstellingsruimte                    EERSTE VERDIEPING 
 capaciteit: 20 personen zittend 

 10 tafels 

 20 stoelen 

 ophangsystemen (vaste rails en haken) aan de muren 

1.4.6 Imkerkabinet  16 m² / vergaderruimte                                                         EERSTE VERDIEPING 

 capaciteit: 8 personen zittend 

 4 tafels 

 8 stoelen 

1.4.7 Keukens (2)  2 x 10 m²                                                                                                                GELIJKVLOERS 
Er zijn twee kleine keukens (10m²) in het gebouw aanwezig. 
Eén aan de artiestenloges en één achter de cafetaria. 

 dubbele spoelbak 

 elektrische kookvuur met 4 kookplaten 

 dampkap 

1.4.8 Sanitair                                                                            GELIJKVLOERS + EERSTE VERDIEPING 
Er zijn sanitaire voorzieningen op de beneden- en de bovenverdieping. 

1.4.9 Parking 
Achteraan het gebouw is verharde parking voorzien voor 2 personenwagens of 1 (lichte) vrachtwagen. 
Er is een laad- en losruimte ter hoogte van het gelijkvloers. 
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2 GELUID 
 geluidsinstallatie: 

o mengtafel Soundcraft EPM 12 - 12 kanalen 
o 2 CD-spelers JB Systems MCD 680 
o 1 Blu-Rayspeler Sony 
o 2 actieve speakers Logic Systems XP 15 / 600 Watt RMS 

 microfoons: 
o 2 draadloze microfoons Sennheiser e835 / zenders Sennheiser ex 100 G3 
o 1 microfoon met kabel Sennheiser E845 S 
o 2 microfoonstatieven 

 

3 LICHT 
 theaterspots: 

o 19 stuks (verschillende modellen, o.a. PAR‘s en PC‘s) 
o verdeeld over 4 lichtbruggen (’trussen‘) 

 DMX-gestuurde lichttafel Strand Lighting 200 (voor bediening van de theaterspots) 
 

4 PROJECTIE 
 vaste beamer NEC PA 671W met lens NP13ZL - 6700 lumen / contrastverhouding: 6000:1 

 vast projectiescherm: 
o bevestigd achteraan het speelvlak 
o schuift automatisch in en uit 

 projecteren kan zowel vanaf Blu-Ray/DVD (Blu-Ray-speler Sony aanwezig) als vanaf laptop (zelf 
te voorzien) 

 

5 INTERNET 
 internetverbinding beschikbaar in: 

o de Korf (enkel draadloos) 
o de Aula (draadloos of via UTP-kabel) 
o de Honingpot (draadloos of via UTP-kabel) 
o de Nectarkamer (draadloos of via UTP-kabel) 
o het Imkerkabinet (draadloos of via UTP-kabel) 

 

6 LADEN EN LOSSEN 
 Achteraan het gebouw is een elektrisch bediende garagepoort, waarlangs er kan geladen en 

gelost worden. 

 Er is geen laad- en loskade. Alles bevindt zich op de begane grond. 

 Laden en lossen kan enkel via deze garagepoort. 
 
 
 


