
Studeerplekken regio Limburg en omstreken (stavaza dec 2023)

● As:
○ Elke dag geopend (ook in weekend en met feestdagen), in tijdsblokken:

9-13u, 13-17u en 17-21u
○ Reservatiesysteem:

https://calendly.com/blokbaras/blokbar-as?month=2022-12
○ Locatie: t’ SAS

● Bilzen Labo3740:
○ Van 19 december 2022 tot 5 februari van 9u tot 21u (na de feestdagen tot

23u)
○ Reservatieysyteem: geen
○ Locatie: Korenstraat 11

● Bree:
○ Enkel voor studenten uit Bree
○ 1 december tot 23 december en 9 januari tot 31 januari
○ De openingsuren variëren (worden gecommuniceerd in whatsapp-groep

om te kijken of er effectief iemand wil komen bv. in de avonduren),
voorlopig hanteren ze de volgende uren: maandag tot donderdag van
9:00u tot 17:00u, dinsdag en donderdag extra van 19:30u tot 22:30u en
vrijdag van 9:00u tot 12:00u

○ Reservatiesysteem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVp2wegl9epYQhv05nlqwYyxk
G8JsG3MHTLzDW1-PHNlbr6g/viewform

○ Locatie: Kloosterstrasat 13
● Diepenbeek:

○ 19 december tot 27 januari van 9u tot 23u, gesloten op 23, 24, 25, 26, 30 en 31
december en 1 januari

○ Locatie: GC de Plak, Servaasplein 14
○ Reservatiesysteem: geen (er zijn 45 plaatsen beschikbaar)

● Genk:
○ Locatie: bibliotheek, Stadsplein 3

■ Het hele jaar door tijdens de openingsuren

https://calendly.com/blokbaras/blokbar-as?month=2022-12
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVp2wegl9epYQhv05nlqwYyxkG8JsG3MHTLzDW1-PHNlbr6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVp2wegl9epYQhv05nlqwYyxkG8JsG3MHTLzDW1-PHNlbr6g/viewform


■ Reservatiesysteem: via (Reservation Required)
https://www.bibliotheekgenk.be/bookaplace

○ Locatie blokbar: blokplekken op verschillende plaatsen afhankelijk van
hoeveel studenten er willen studeren: Club 26, Jeugdhuis PAND, De
Uitdaging, KRC Genk, Cegeka Arena, IncubaThor, Casa Papa Giovanni,
Syntra Winterslag, De Paro

■ reservatiesysteem:
https://genk.kwandoo.com/?fbclid=IwAR2NbxdUjNwC-nWr4LwBPy0r
yLrCYc9esKPX5fQ0ppdMzW0z3gpQIcPpUwA

○ Locatie: het Huis van het kind, Blookbergstraat 3
■ Van 20 december tot 3 februari, van 9u tot 23u, uitgezonderd:

● zaterdag 24/12 van 9u tot 16u
● zondag 25/12: gesloten
● zaterdag 31/12: 9u tot 16u
● zondag 1/1: gesloten

■ Reservatie: 20 plaatsen beschikbaar, inschrijving is verplicht ter
plaatse

○ Locatie: Mau Kattencafé: Molenstraat 17, 3600 Genk
■ Openingsuren:

● Maandag: gesloten
● Dinsdag: 13u-17u30
● Woensdag: 10u-17u30
● Donderdag: 10u-17u30
● Vrijdag: 10u-17u30
● Zaterdag: 10u-17u30
● Zondag: 13u30-17u30

■ Reservatie: bericht sturen via Instagram of binnenwandelen
● Halen:

○ Van 27 dec tot 10 jan, maandag tot vrijdag, van 09u00 tot 16u00
○ Cultureel centrum De Rietbron, Sportlaan 4
○ Reservatie: via mail: reservaties@halen.be

● Hamont-Achel:
○ UiTpunt-bibliotheek Hamont-Achel
○ Georganiseerd door jeugd-UiTpunt Hamont, jeugd@hamont-achel.be,

toegangspasje (mits waarborg van € 20) aanvragen aan de Balie van
UiTpunt-bibliotheek Hamont-Achel,

○ Wal 26 - Ursulinenklooster in Hamont De studieruimte op de eerste etage,
zowel op week- als op weekenddagen geopend van 06.00 tot 23.59 uur -

○ Michielshof in Achel 2 lokalen van het Michielshof als studieruimte (plaats
voor 2 x 4 personen), De openingsuren zijn dezelfde uren als voor de bib

https://genk.kwandoo.com/?fbclid=IwAR2NbxdUjNwC-nWr4LwBPy0ryLrCYc9esKPX5fQ0ppdMzW0z3gpQIcPpUwA
https://genk.kwandoo.com/?fbclid=IwAR2NbxdUjNwC-nWr4LwBPy0ryLrCYc9esKPX5fQ0ppdMzW0z3gpQIcPpUwA


● Hasselt:
○ Regus Kapertoren

■ Tijdens contacturen. Niet nodig om te reserveren. Vol is vol.
■ Studentenkaart laten zien.

○ Bibliotheek Hasselt, Martelarenlaan 17
■ Openingsuren bib: van maandag tot zaterdag van 10:00u tot 18:00u

(openingsuren kunnen afwijken op feestdagen)
■ Reservatiesysteem: geen

○ Locatie: in 't Grün, Ridderstraat in Hasselt
■ Openingsuren:

● Maandag: gesloten
● Dinsdag: 9u - 15u
● Woensdag: 9u - 15u
● Donderdag: 9u - 15u
● Vrijdag: 9u - 15u
● Zaterdag: 9u - 16u
● Zondag: gesloten

■ Reservatiesysteem: geen, er is plaats voor 12 studenten
○ De vaste blokbars zijn open van 27 december 2022 tot en met 3 februari

2023. Het gaat over de volgende 4 locaties: De Serre, stadhuis ’t Scheep,
theaterzaal De Nieuwe Zaal en bibliotheek Hasselt Limburg. Reservaties voor
de vaste bloklocaties zijn niet nodig.

○ Voor meer info & reservatie ivm unieke blokevents:
zie www.hasselt.be/blokbar. 

■ Rederij Limburgia boot (Scheepvaartskaai 5D): 5 januari 2023
■ Schaatsbaan Sport Vlaanderen (Gouverneur Verwilghensingel 13): 12

januari 2023
■ Radisson Blu Hotel Hasselt (Torenplein 8): 17 januari 2023
■ IKEA Hasselt showroom (Biezenstraat 45): 24 januari 2023

● Hechtel-Eksel:
○ Van 5 december tot en met 9 januari (uitgezonderd de sluitingsdagen)
○ Locaties:

■ Informaticaruimte bibliotheek, Geerstraat 1
● Van maandag tot donderdag van 9u tot 17u en vrijdag van

9u tot 12u
■ De Schans kleine vergaderzaal, Schansplein 1, Hechtel

● Van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u
○ reservatiesysteem: jeugd@hechtel-eksel.be

● Heers:

http://www.hasselt.be/blokbar


○   Administratief Centrum, Kleine feestzaal, Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers
(ingang via Salvialaan)

○ van 20 december 2022 tot 31 januari 2023 van 9u tot 19u, uitgezonderd op
zondagen en 24, 25 en 31 december 2022 en 1 januari 2023

● Lanaken:
○ Locatie: Jeugdcentrum Apollo, Aan de Engelse hof 10/2

■ op weekdagen van 8:00u tot 20:00u, woensdag 9 december t.e.m. 28
januari

■ reservatiesysteem: registreren op
https://www.i-active.be/lid/iactive/f?p=167:101::::::

○ Locatie: bibliotheek, Koning Albertlaan 112
■ op weekdagen van 8:00u tot 18:00u en op weekenden van 9:00u tot

12:30u
■ reservatiesysteem: reserveren niet nodig

● Lommel:
○ Locatie: bibliotheek, Michiel Jansplein 1
○ december/januari: maandag tot vrijdag van 8:00u tot 19:00u, zaterdag van

10:00u tot 16:00u
○ reservatiesysteem: reserveren niet nodig

● Lummen:
○ locatie: bibliotheek, Groenstraat 42
○ openingsuren bib (openingsuren kunnen afwijken op feestdagen)

■ maandag van 14u tot 20u
■ dinsdag van 10u tot 12u en 14u-18u
■ woensdag van 10u tot 20u
■ donderdag van 10u tot 12u en 14u-18u
■ vrijdag van 10u tot 12u
■ zaterdag van 9u tot 13u

○ reservatiesysteem: reserveren niet nodig
○ het wifi-wachtwoord kan je vragen aan medewerkers

● Maasmechelen:
○ Locatie: Blokbar (Cultureel Centrum Maasmechelen), Koninginnelaan 42

■ van 9 januari tot 30 januari: maandag, dinsdag en donderdag van
13-18u en woensdag en vrijdag van 9-18u

■ reservatiesysteem: telefonisch via 089 76 97 97 (niet bereikbaar op
maandag, vrijdag en woensdagvoormiddag) of mail naar
info@ccmaasmechelen.be → vermeld bij je reservatie je naam,
voornaam, telefoonnummer en mailadres

○ Locatie: bibliotheek, Deken Bernardstraat 5

https://www.i-active.be/lid/iactive/f?p=167:101::::::
mailto:info@ccmaasmechelen.be


■ openingsuren bib: maandag tot vrijdag van 13:00u tot 19:00u en
zaterdag van 13:00u tot 16:00u (openingsuren kunnen afwijken op
feestdagen)

■ reservatiesysteem: reserveren niet nodig
● Oudsbergen:

○ Locatie: Bibliotheek Opglabbeek, Kimpenstraat 2
○ Het hele jaar door tijdens openingsuren bib (let op, deze kunnen afwijken bij

feestdagen)
■ Maandag en dinsdag van 14-19u
■ Woensdag en donderdag van 14-17u
■ Zaterdag van 10-12u

● Peer
○ locatie: Jongerencentrum De Bak, Markt 36
○ doordeweeks van 5 december 2022 tot 27 januari 2023 (behalve op 26 en

27 december 2022, dan is er geen blokbar), van 9u tot 19u
○ opgelet! Op woensdag van 12 tot 18 uur en op vrijdag van 16 tot 21 uur gaan

er mogelijks ook activiteiten door van Overkop in het gebouw. Dit kan
zorgen voor wat geluidshinder.

○ reservatiesysteem: https://www.jcdebak.be/
● Riemst:

○ locatie: dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11
○ reservatiesysteem: gsm (0479 10 88 62) of mail jeugd@riemst.be

● Tessenderlo:
○ locatie: JC ‘t Muuzaaike, Sportlaan 9
○ van 20 december tot 26 januari van 8u tot 22u
○ reservatiesysteem: geen

Studenten kunnen meestal studeren in de bibliotheek in hun stad/dorp, maar hier wordt
geen specifieke blokruimte voorzien dus er kunnen beperkte plaatsen zijn.

Met dank aan UHasselt voor de originele lijst studeerplekken (2021).

https://www.jcdebak.be/

