Persbericht
Hallezaal wordt maand lang ‘De Studie’ voor
blokkende studenten
DIEST – Samen studeren én ontspannen kan tijdens de maand juni in ‘De Studie’ in
Diest. De stad pakt deze examenperiode niet alleen uit met een nieuwe
studeerruimte in de Lakenhalle, er worden ook ‘springuren’ voorzien met korte
ontspannende activiteiten en er is ruimte voor ‘speeltijd’. Zo wordt er niet 1 Blokbar
geopend, maar zullen studenten tot rust kunnen komen bij maar liefst 14 lokale
handelaars aan fikse kortingen. Het is dus goed studeren in De Studie in Diest.
De Studie

stu·die (de; v; meervoud: studies, studiën)
1 het zich bekwamen in een vak: de studie Engels
2 kort voor ‘de studiezaal’ of ‘het studielokaal’
3 een vrij uur tussen twee lesuren wordt in Vlaamse secundaire scholen ‘studie’
genoemd
… en zo leent ‘De Studie’ zich perfect als naam voor de nieuwe studeerruimte die we
inrichten tijdens de maand juni in de Lakenhalle in Diest, ook wel gekend als de
Hallezaal. ‘De Studie’ is een gezellig ingerichte groene oase waar studenten kunnen
genieten van goeie wifi, gratis koffie, thee, water en fruit terwijl ze hun lievelings- of
minder lievelingsboeken verslinden in alle stilte.
“Samen studeren wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Studenten zoeken
elkaar op om mekaar te motiveren enerzijds, maar ook om samen te ontspannen
anderzijds. Dit jaar willen we, bovenop alle inspanningen van de voorbije jaren,
extra inzetten op dat ontspanningsluik”, vertelt schepen van Jeugd Rick Brans.
Het belang van ontspanning
“Zorg voor een goed evenwicht tussen inspanning, ontspanning en sociale contacten.
Plan zowel je studietijd als je pauzes. Je houdt ook best je studeer- en

vrijetijdsruimte gescheiden. Tijdens een pauze verwerken je hersenen de leerstof en
kunnen ze zich weer opladen. Daarom is het belangrijk om iets te doen wat jij leuk
vindt en waarvan je brein écht ontspant”, schrijft de Christelijke Mutualiteit op hun
website www.teleblok.be.
De voorbije jaren werd voornamelijk gefocust op het aanbieden van een goed
uitgeruste studiezaal, maar werd er niet ingezet op het ontspanningsluik. Dat willen
we dit jaar graag anders zien.
“We pakken uit met ‘Springuur’ en ‘Speeltijd’, twee gloednieuwe
ontspanningsconcepten die voor de nodige afleiding zorgen tussen het blokken
door”, gaat schepen Brans voort.
Speeltijd
In tegenstelling tot de alomgekende ‘Blokbars’, voorziet de stad Diest niet 1 maar
14(!) blokbars waar studenten even tot rust kunnen komen, en dit in samenwerking
met lokale handelaars. Vaste bezoekers van ‘De Studie’ krijgen een boekje met
waardebonnen. Daarmee kunnen zij bij 14 lokale handelaars terecht voor fikse
kortingen op koffies, broodjes, warme maaltijden en nog veel meer onder de noemer
‘Speeltijd’.
Springuur
Daarnaast voorziet de jeugddienst in samenwerking met onder andere de
sportdienst ook een heel pakket aan korte ontspannende activiteiten tijdens het
‘Springuur’. Verwacht je aan gratis groepslessen zoals een snelle crossfitsessie, popup concertjes, filmavonden, en zoveel meer.
Praktisch
De Studie in de Lakenhalle (Hallezaal, Schotelstraat 4) is open van maandag t.e.m.
zaterdag tijdens de maand juni (start woensdag 1 juni, stop donderdag 30 juni). En
dit telkens van 9 tot 21 uur.
Een plekje reserveren is niet nodig. Wij voorzien:
-

Stroom

-

Tafels en stoelen

-

Gezellige inrichting

-

Gratis wifi

-

Gratis koffie, thee, water

-

Gratis fruit

-

Waardebonnenboekje ‘Speeltijd’
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Nog gezocht: vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding een oogje in het zeil willen
houden.
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