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ADRES 

Deken de Saegherplein 14, 8800 Roeselare 

OMSCHRIJVING 

De ontwijde Sint-Jozefskerk in Roeselare is voortaan de nieuwe thuisbasis van het 

architectenbureau 3Architecten. Na de kantooruren kan het gebouw worden gebruikt 

door de verenigingen voor ontmoetingen, lezingen,... De Sint-Jozefkerk is gelegen aan 

het Deken De Saegherplein, ten zuidoosten van het stadscentrum.  

De kerk bestaat uit verschillende onderdelen: 

→ Zaal 

o De zaal is een polyvalente zaal voor activiteiten van gemiddeld 50 

personen met een keuken, toiletten en 2 afgesloten vergaderruimtes. De 

zaal wordt volledig verhuurd 

→ Vergaderzaal 

o Het vergaderlokaal is een polyvalent lokaal voor vergaderingen zonder 

technische voorzieningen 

 



OPPERVLAKTE 

→ De zaal is geschikt voor activiteiten voor een 50-tal personen  

FACILITEITEN/MEUBILAIR 

→ Algemeen 

➢ 13 tafels 

➢ 50 stoelen 

➢ 1 computer met internettoegang is beschikbaar 

➢ 2 projectieschermen achteraan de biechtstoel – beamer dient zelf 

voorzien te worden 

➢ EHBO koffer is voorzien onder de lavabo bij de toiletten. 

➢ Blusslang in de grote zaal & brandblusapparaat op het oksaal 

 

→  Keuken 

➢ Dubbele afwasbak met voorziening van drinkbaar water 110 stoelen met 

verschillende afmetingen/vormen 

➢ 2 flessenkoelers  

➢ 1 uitstortbakje met regenwater om te poetsen  

➢ 2 vaatwassers 

➢ Poetsmateriaal: 2 emmers, 2 veegborstels, 2 vloertrekkers & 

dweildoeken onder de uitgietbak 

➢ 1 pmd zak & 1 zak voor restafval (extra zakken dienen door de huurder 

voorzien te worden) 

DRANKAFNAME - CATERING 

→ In de Sintjozefskerk is er gratis drinkbaar kraantjeswater ter beschikking. 

De glazen in de keuken kunnen hiervoor gebruikt worden. Voor alle 

activiteiten met beperkt aantal deelnemers en drankverbruik is er ter 

plaatse keuze uit aangeboden dranken. Dit aan 2.00 euro per 

consumptie. Het gamma van 2021 bestaat uit: 

- Spuitwater 

- Appelsap 

- 4 non-alcoholische biertjes  
 

→ Indien andere dranken gewenst is er een verplichting tot samenwerking 

met de vaste brouwer van de Sint-Jozefskerk (= Dranken Jo -  

info@drankenjo.be). 
 

→ Voor de cateraar zijn er 2 CEE contactdozen – 5 polig voorzien aan de 

balie (voor en achterzijde, onder het werkblad). 

mailto:info@drankenjo.be


MILIEUVERGUNNING 

→ Voor elektronisch versterkte muziekactiviteiten moet een occasionele 

muziekvergunning verkregen worden. Deze kan aangevraagd worden via het 

evenementenloket (evenementen.roeselare.be).   

SABAM 

→ De organisator staat zelf in voor de aanvraag van SABAM.  

ELEKTRISCHE UITRUSTING 

➢ Vergaderzaal 4 stopcontacten in beide zaaltjes 

➢ Aan de balie 6 stopcontacten + 2 CEE contactdozen – 5 polig 

➢ Aan de muren 5 stopcontacten 

➢ Pilaren 4 pilaren zijn voorzien van een stopcontact 

➢ Keuken 3 te gebruiken stopcontacten 

  



MEER FOTO’S 
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