
Verhuur 
 
Enkele ruimtes op onze campus kunnen buiten de schooluren gehuurd worden. 
 
Aanbod 

Sporthal Olympia 

Onze sporthal Olympia wordt na de schooluren opengesteld voor 
verenigingen en individuele personen die sport willen beoefenen.  Olympia 
is 914m² groot en kan onderverdeeld worden in drie zones door middel 
van mobiele wanden. Onze sporthal is geschikt voor allerlei sporten. Er 
zijn vijf kleedkamers, acht toiletten en vier douches beschikbaar.  

Let op: Ingang via de Hofstraat 

Beschikbaarheid: 
- op schooldagen van 16.00 uur - 24.00 uur (woensdag vanaf 12.30 uur) 
- op vrije dagen van 7.00 uur - 24.00 uur 

 

 

Theaterzaal Antigone 

Wij beschikken over een fantastische theaterzaal die geschikt is voor 
theater- of filmvoorstellingen, voordrachten, dansoptredens, …  
Antigone telt 453 zitplaatsen, waarvan 400 plaatsen met optimale 
zichtbaarheid.  Op aanvraag zijn enkele technische fiches en een 
zaalplan beschikbaar. Je kan ook een afspraak maken om de zaal te 
bezichtigen. 

Beschikbaarheid: 
Afhankelijk van de activiteitenkalender van de eigen school. 

 

 

Zalen Mensa en Casa met keuken 

Onze (eet)zalen en keuken kunnen buiten de schooluren door 
verenigingen gehuurd worden voor eetfestijnen, recepties, 
bijeenkomsten, quizzen, … De zaal staat via drie rolluiken en een deur in 
verbinding met de keuken. Zaal Mensa (220 m²) biedt plaats aan 210 
personen en aanpalende zaal Casa  (88 m²) biedt plaats aan 100 
personen. 



In de keuken zijn voorzien: 
2 vaatwasmachines, 2 dubbele lavabo’s, 1 microgolfoven, 
1 fornuis met 4 vitrokeramische platen, 2 koffiezetapparaten (Miko), 
2 percolators (te huur), 1 koelkast, 1 koelruimte. 

Kookpotten en -pannen, keukenhanddoeken, vaatdoeken, afwasmiddel 
en vaatwastabletten dienen zelf voorzien te worden. 

Beschikbaarheid: 
- op schooldagen vanaf 16.00 uur, op woensdag vanaf 12.30 uur 
- op vrije dagen zijn de zalen de hele dag beschikbaar 

 
 
Parking 

Onze school beschikt aan de Spoorweglaan over een ruime parking (100 
parkeerplaatsen) met slagboom. Ook deze parking kan gehuurd worden 
tijdens de schoolperiode na 16 uur, in het weekend en tijdens 
schoolvakanties. 

 

 
 
Nog niet gevonden wat je zocht? 

We beschikken ook nog over een paar andere zalen (zonder keuken), vergaderzalen en klaslokalen 
die gehuurd kunnen worden. Indien je hierover meer informatie wil, neem je best contact op met de 
school. 

 
 
Tarieven en reserveren 

Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas 

reservaties@olvp.be    

  03 760 08 74  of  03 760 08 60 

 


