
Blokplekken Limburg
2021 - 2022

● Check de website van jouw gemeente voor het meest actuele aanbod.
● Heb je een aanvulling of correctie op deze lijst? Laat het ons weten en help de

medestudent.
● Studietips? Vragen? Neem een kijkje op Studentpoint

● Check the website of your city of town for the most current offerings.
● Do you have an addition or correction to this list? Let us know and help a fellow

student.
● Study tips? Questions? Take a look at Studentpoint

Alken
Gemeentecentrum Taeymans, Hoogdorpsstraat 5, enkel voor Alkense jeugd, reserveren
via www.alken.be. Contact: vrije.tijd@alken.be

Reservation Required - www.alken.be

As
vrijetijdsgebouw ’t SAS, Schuttenbergstraat bus 2 bus 5, via de jeugddienst aanvragen:
jeugd@as.be, plek voor 15 personen

Beringen
Jeugdhuis Club 9 vzw, Jeugdpad 9, 3582 Koersel-Beringen, buro@club9.be,
http://www.club9.be/blokbar-21-22

Bilzen
- Labo3740, Korenstraat 13, reserveren via jeugd@bilzen.be
- Bibliotheek De Kimpel, Eikenlaan 23

Bocholt
bibliotheek De Priool, Dorpsstraat 2, reserveren via jeugdconsulent Joeri Essers via
jeugd@bocholt.be

Bree
ontmoetingscentrum, Kloosterstraat 13, reserveren via jeugd@bree.be
Reservation Required - jeugd@bree.be
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Diepenbeek
- Gemeenschapscentrum De Plak, Servaasplein 14, 48 plaatsen beschikbaar,

reserveren via https://www.diepenbeek.be/blokbar
Reservation Required - https://www.diepenbeek.be/blokbar

- Universiteitsbibliotheek UHasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan – Gebouw D
(gesloten van 24/12 tem 02/01) (closed from 24/12 until 03/01)

Dilsen-Stokkem
Bibliotheek Dilsen-Stokkem, Koning Boudewijnplein 3, gedetailleerde info via
https://dilsen-stokkem.bibliotheek.be/agenda/blokbar, reserveren via  (Reservation
Required) https://reservaties.dilsen-stokkem.be/

Genk

Bibliotheek, Stadsplein 3 (het hele jaar door tijdens de openingsuren), reserveren
via (Reservation Required)
https://www.bibliotheekgenk.be/bookaplace

Cegeka Arena van KRC Genk, plaats voor 120 studenten, CST verplicht, reserveren
via (Reservation Required CST mandatory) https://genk.kwandoo.com/

Jeugdhuis PAND, Europalaan 26, CST verplicht, reserveren via (Reservation
Required) https://genk.kwandoo.com/

Jeugdwelzijnswerking GIGOS biedt in de verschillende jeugdhuizen studieruimtes
aan (de plaatsen zijn beperkt). Studenten kunnen er terecht in de jeugdhuizen van:

° Winterslag, Noordlaan 13, bericht sturen via messenger
https://www.facebook.com/gigoswinterslag/

° Sledderlo Bijlkestraat 14, sledderlo@gigos.be of bericht sturen via messenger
https://www.facebook.com/gigos.sledderlo/

Halen
Cultureel centrum De Rietbron, Sportlaan 4, reservaties via de dienst vrije tijd van Halen,
(Reservation Required)

reservaties@halen.be

Ham
Gemeenschapshuis De Zille, Dorpsstraat 15, georganiseerd door Jeugdhuis De Stip,
info@stip.be
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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

Hasselt

- Bibliotheek Hasselt-Limburg, Martelarenlaan 17, bibliotheek@hasselt.be, plaats
voor 50 studenten, zonder reservatie (No Reservation) , praktische info via
https://bibliotheek.hasselt.be/Limburg/Nieuwsberichten/Blokperiodebib.html?highli
ght=blok

- Rechtsbibliotheek Limburg, Gerechtsgebouw Hasselt, Parklaan 25

- De Serre, Dokter Willemsstraat 34, https://www.facebook.com/deserrehasselt,
info@deserrehasselt.be, 100 plekken mits reservatie (Reservation Required), meer
info en reservaties via https://www.hasselt.be/nl/blokbar

- Muziekodroom, Bootstraat 9, meer info en reservaties via
https://www.hasselt.be/nl/blokbar

- Z33, Bonnefantenstraat 1, meer info en reservaties via
https://www.hasselt.be/nl/blokbar

Hechtel-Eksel

- de hoofdbib, Geerstraat 1 (4 plaatsen)

- Huis van het Kind, Vriendschapsplein 2

reserveren voor beide blokpunten via mail naar jeugd@hechtel-eksel.be

Heers
Administratief Centrum, Kleine feestzaal, Paardskerkhofstraat 20 (ingang via Salvialaan),
reserveren via (Reservation Required) jeugd@heers.be
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Houthalen-Helchteren
Nieuw Administratief Centrum: Raadzaal, Pastorijstraat 30
contact opnemen via cultuurenjeugd@houthalen-helchteren.be

Kinrooi
Gemeenschapscentrum De Stegel (grote zaal), Weertersteenweg 363, reserveren verplicht
(Reservation Required) via mail naar kirsten.vounckx@kinrooi.be

Kortessem
Lokalen Chiro Spratike, Brandstraat 7, georganiseerd door Bra Chique VZW. Meer
informatie en reservaties via www.brachique.be/blokbar

Lanaken

- Jeugdcentrum Apollo, aan de Engelse Hof, meer info en reservatie via
facebook.com/events/334772851384083?ref=newsfeed

- Bibliotheek, Jan Rosierlaan, reserveren niet nodig maar best even vooraf bellen of
er nog plaats is via het onthaal van de bib 089 71 60 29

Leopoldsburg
bibliotheek, Caimolaan 131, 9 plaatsen beschikbaar
reserveren via bibliotheek@leopoldsburg.be of 011 34 65 59

Lommel
bibliotheek, Michiel Jansplein 1, bibliotheek@lommel.be of 011 39 96 80, reserveren moet
niet, wel aanmelden bij aankomst en afmelden bij vertrek aan de balie

Lummen
Gemeentelijk ontmoetingscentrum Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, reserveren
via reservaties@lummen.be, meer info via vrijetijd@lummen.be of 013 390 515

Maasmechelen
- Bibliotheek Maasmechelen, reserveren (Reservation Required) via

bibliotheek@maasmechelen.be of via 089 76 97 2. Vermeld bij je reservatie je
naam, voornaam, telefoonnummer en mailadres.

- Cultuurcentrum Maasmechelen, Koninginnelaan 42, reserveren via( Reservation
Required)  info@ccmaasmechelen.be of via 089 76 97 97 (niet bereikbaar op
maandag, vrijdag en woensdagvoormiddag). Vermeld bij je reservatie je naam,
voornaam, telefoonnummer en mailadres

- Extra info op https://www.ccmaasmechelen.be/programma/blokbar
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Oudsbergen

- Cultureel centrum Den Ichter, Gildenstraat 16

-   Cultuur- en ontmoetingscentrum ’t Heem, Kloosterstraat 5

meer info via instagram @jeugdoudsbergen, info@oudsbergen.be, 089 810 100

Peer
’t BICC (Bibliotheek Cultuurcentrum), Zuidervest 2A, georganiseerd door de jeugddienst
van Peer, jeugddienst@peer.be
data en uren via https://www.facebook.com/events/3026543607607840
reserveren via (Reservation
Required)https://ticketshop.ticketmatic.com/bicc_t_poorthuis_peer/jcdebak?fbclid=IwAR0
Hk596VB7owQiGGkGz-WXPTqIwu407k60SAsF675v0xHK5snTHneGBVZE

Pelt

*georganiseerd door de jeugddienst, vrijetijd@gemeentepelt.be
- ontmoetingscentrum De Kentings (Boseind), De Kentings 18, reserveren via

(Reservation Required) https://www.gemeentepelt.be/studieruimte

- parochiecentrum den Drossaerd (Lindelhoeven), Parkstraat 21, reserveren via
(Reservation Required)https://www.gemeentepelt.be/studieruimte

- ontmoetingscentrum Sint-Hubertus (Sint-Huibrechts-Lille), Dorpsstraat 26,
reserveren via (Reservation Required) https://www.gemeentepelt.be/studieruimte

*in de Peltse bibliotheken

- bibliotheek Neerpelt, Norbertinessenlaan 9, beperkt aantal plekken, zonder
reservatie

- bibliotheek Palethe, Jeugdlaan 2, beperkt aantal plekken, zonder reservatie

- bibpunt Teutenhof (Sint-Huibrechts-Lille), Lindestraat 7, beperkt aantal plekken,
zonder reservatie

Riemst
Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, info via jeugd@riemst.be

Sint-Truiden
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- Bibliotheek Toni Coppers, Capucienessenstraat 8, info.bibliotheek@sint-truiden.be

- De gazo, Gazometerstraat 3, info.jeugd@sint-truiden.be

Tessenderlo
- Cultuurhuis Tessenderlo (Bib), Rodeheide 3

- Jeugdcentrum ’t Muuzaaike, Sportlaan 9, info via jeugddienst@tessenderlo.be

Tongeren
Bibliotheek Tongeren, Dijk 111. 20 plaatsen beschikbaar, online inschrijven via
(Reservation Required) https://tongeren.bibliotheek.be/studeren-de-bib, info via
bibliotheek@stadtongeren.be met de vermelding 'studenteninfo'

Wellen
Feestzaal De Meersche, Molenstraat 3, info via algemeen onthaal info@wellen.be en 012
67 07 00 of via de sport- en jeugddienst sport@wellen.be

Zutendaal
Huis van het Kind, Blookbergstraat 3, huisvanhetkind@zutendaal.be, georganiseerd door
de jeugddienst, info via dries.bosmans@zutendaal.be of vrijetijd@zutendaal.be,
Praktische gegevens:
https://www.facebook.com/events/383838543526866?acontext=%7B%22event_action_h
istory%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%2
2%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D, inschrijven is
verplicht! (ter plaatse) (Reservation Required)

Lijst is gebaseerd op het volgende artikel:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/26/meeste-limburgse-gemeenten-organiseren-blo
kbar/
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