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ALGEMEEN 
 

De Klas bevindt zich in de rechtervleugel van het gebouw en is wellicht de meest tot de verbeelding 

sprekende en charmante ruimte in De Grote Post. 

 

Dit kleine auditorium biedt ruimte aan 60 vaste zitplaatsen en wordt onder meer gebruikt voor 

persconferenties, lezingen, debatten of workshops en in uitzonderlijke gevallen voor een akoestisch 

concert of een intieme voorstelling. 

Deze ruimte werd origineel ingericht als het klas- en conferentielokaal om technische bijscholing te 

geven aan het Postpersoneel. Het nog steeds aanwezige krijtbord, projectieruimte, de originele 

kapstokken en de opstelling van de banken, zijn daarvan de stille getuigen. 

Onder de zoldering wilde Eysselinck een geschilderde fries zien. Deze opdracht werd toevertrouwd 

aan een jonge Brusselse kunstenares, Emy De Cock. Het schilderwerk nam maar liefst zes jaar in 

beslag en beeldt de geschiedenis van de nijverheden en ambachten af. 

 

De Klas is jammer genoeg de enige ruimte in De Grote Post die niet toegankelijk is voor rolstoelen 

omwille van de nauwe gang. 

 

Mogelijke functies: lezingen, persconferenties 

 

AFMETINGEN 

 Oppervlakte: 81m² 

 Lengte: 8,40m 

 



 

 
 

 Breedte: 9,70m 

 Hoogte: 3,38 (laagst), 3,83 (hoogst) 

Grondplan 

 

ANDERE 

 Verduisterbaar: Ja 

 Elektriciteit: 220v 

 Wifi: Ja 

 Standaard aanwezig materiaal: geen 

 Toegankelijkheid: De klas is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

CAPACITEIT 

Opstelling Theater

 

Aantal 60 

 

LADEN EN LOSSEN 

Publieksinkom : Hendrik Serruyslaan 18A 

Laden en lossen: Poststraat  

Laden en lossen voor de klas gebeurt best langs de zij ingang in de Postraat. 

Na het lossen moet de vrachtwagen verplaatst worden. CC De Grote Post beschikt niet over eigen 

parkeerfaciliteiten. 

De Klas bevindt zich op de 2de verdieping van het postgebouw. 

Goederen worden met een personenlift naar boven gebracht. 

Lift: 1,70m x 1,10m x 2m. 

Liftdeuren: 1,10m x 1,95m 

Let op! De toegang tot de klas zelf is slecht 55cm breed 

 



 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

AANWEZIG TECHNISCH MATERIAAL 

Geen 

AANWEZIGE TECHNIEKER 

Geen 


