
Studieruimte mei-juni 2022 
Waar 

 Vogelsang (Rijksweg 316, 8710 Wielsbeke) 

 Bibliotheek Bibox (Markt 1, 8710 Wielsbeke) 

Voor wie 
Voor hogeschool- en universiteitsstudenten. 

Wanneer 
Weekdagen van maandag 23/05 tot vrijdag 1/07. 

Vogelsang is doorlopend open van 8u tot 20u. Niet vrij op volgende data: 

 Donderdag 26 mei Wielerevent 

 (Hinder: Zondag 29 mei Car event) 

 (Hinder: Vrijdag 24 juni Roefel klaarzetten) 

 Zaterdag 25 juni Roefel 

 Maandag 27 juni Verblijf 

 Dinsdag 28 juni Verblijf 

 Woensdag 29 juni verblijf 

Je kan in de bib studeren volgens de openingsuren. Opgelet, de bib is een belevenisruimte en dus 

geen stille plek. 

OPENINGSUREN BIB 
  Gesloten op volgende dagen: 

maandag gesloten 14u-19u    Vrijdag 27 mei 

dinsdag gesloten gesloten    Zaterdag 28 mei 

woensdag 9u-12u 13u-19u    Maandag 6 juni 

donderdag gesloten gesloten    Vrijdag 24 juni 

vrijdag 9u-12u 14u-18u30    

zaterdag gesloten 13u-15u30    

zondag gesloten gesloten    

 

  



Hoe 
 Geef een seintje aan de jeugddienst indien je wil komen studeren door een mailtje te sturen 

naar jeugd@wielsbeke.be met daarin de data en uren dat je komt studeren. 

 Openen Vogelsang: de sleutel wordt in het gemeentehuis opgehaald door de eerste student 

die komt studeren. De student die als laatst weggaat sluit de deur en brengt de sleutel terug 

naar het gemeentehuis. Indien niet open, mag hij in de brievenbus gestoken worden.  

Bij problemen, bel naar de zaalwachter: 0471 58 61 57 

Openen bib: Studenten respecteren de openingsuren van de bib. Het bib-personeel opent en 

sluit de bib. 

 De infrastructuur is een stille studeerruimte: bewaar de stilte en rust, uit respect voor de 

medestudenten (geluid van laptop, gsm,… afzetten, geen bezoek,…) 

 De student neemt alle studeermaterialen zelf mee. Er is geen vestiaire. 

 Eigen water/frisdrank/koek/fruit mag genuttigd worden. De koelkast, koffiezet, glazen & 

bestek,… aanwezig in de zaal mogen niet gebruikt worden 

 Er is wifi en elektriciteit voor het gebruik van laptops (eigen verlengkabel meebrengen).  

Opgelet: het gaat om een basisaanbod internet. Gelieve hier geen misbruik van te maken en 

het gebruik binnen de perken te houden.  

 

Wij wensen jullie veel succes met de examens! 

 

Bij vragen, opmerkingen of suggesties:  

jeugd@wielsbeke.be; tel 056/67 32 19 
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