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Materialen verlengen, reserveren of je leengeschiedenis raadplegen? 
Dat kan altijd én overal met Mijn Bibliotheek. 
Maar er is meer!

• koppel meerdere personen aan één profiel, 
 vb. koppel alle leden van het gezin
• koppel lidmaatschappen van verschillende bibliotheken aan één profiel
• beheer je eigen lijsten
• gebruik het digitale aanbod van BHL

Nog niet geregistreerd? Ga naar

BIBLIOTHEEK.HASSELT.BE/MIJNBIBLIOTHEEK  ► 

De volledige collectie van Bibliotheek Hasselt Limburg vind je in de catalogus. 
Zoeken en grasduinen in de publiekscatalogus is zeer gemakkelijk, ook van
thuis uit.

• zoek per filiaal of collectie
• gebruik de filters om je zoekopdracht te verfijnen
• sorteer je zoekresultaten op jaar of titel
• vind makkelijk de locatie en beschikbaarheid van materialen
• reserveer uitgeleende materialen via je ‘Mijn Bibliotheek’-account.

HASSELT.BIBLIOTHEEK.BE                 ► 

Jouw  ‘Mijn Bibliotheek’-account geeft je toegang tot het digitale aanbod van BHL

START: EEN ‘MIJN BIBLIOTHEEK’ -ACCOUNT

RAADPLEEG ONZE CATALOGUS

https://bibliotheek.hasselt.be/MIJNBIBLIOTHEEK
https://hasselt.bibliotheek.be/


Als lid van de bib kan je vanaf nu terecht bij 
‘Mijn Leestipper’ voor leestips op maat. 
Deze dienst tipt je boeken naar jouw eigen 
smaak en voorkeur, recht uit onze collectie. 
Om je te leren kennen maakt ‘Mijn Leestipper’ 
gebruik van je leenhistoriek en leesprofiel.

Elke maand gepersonaliseerde leestips uit onze collectie in je mailbox.

MIJNLEESTIPPER.BIBLIOTHEEK.BE                ►

Lees de recentste kranten met 
GOPRESS Kiosk

In de krantenkiosk doorblader je de Belgische digitale kranten 
en tijdschriften van de laatste week.
Lees ze gratis op alle bibcomputers én op je eigen toestel via 
het wifinetwerk in de bibliotheek.

Lees in de Kiosk: BIBLIOTHEEK.GOPRESS.BE   ►

Lees (iets) oudere krantenartikels met GOPRESS Archief

Doorzoek op thema de Belgische kranten en tijdschriften. 
Het zoekresultaat toont alle artikels over dat onderwerp. 
Artikels van vandaag en gisteren vind je hier niet terug, 
wel van twee dagen geleden en ouder.

Raadpleeg GOPRESS Archief overal en gratis op je eigen toestel 
via de catalogus HASSELT.BIBLIOTHEEK.BE   ►

LEESTIPPER

LEES DE KRANT MET GOPRESS

http://bibliotheek.gopress.be/
https://hasselt.bibliotheek.be/krantenarchief?q=
https://mijnleestipper.bibliotheek.be/


Wil jij graag thuis op je eigen tempo bijleren? In ‘Online leren met de bib’ vind je een 
uitgebreid aanbod gratis cursussen en webinars. Bijleren om je vaardigheden op 
je (toekomstig) werk te versterken of om de balans tussen werk en privé beter te 
regelen? Of zoek je liever een cursus voor in je vrije tijd, zoals Italiaans in 2 weken, 
fotografie, yoga of massage?
De cursussen zijn een mix van informatie, filmpjes, interviews en testen en zijn  
voor iedereen aangenaam te volgen. Filter in het aanbod en kies uit verschillende 
categorieën. Als je een cursus volgt die ook een eindtoets heeft kun je zelfs een 
certificaat behalen. De cursussen zijn te volgen op alle toestellen, je hebt enkel 
een internetverbinding en een ‘Mijn Bibliotheek’-account nodig. 

Ga naar ‘Online leren met de bib’ en 
log in met je ‘Mijn Bibliotheek’-account

ONLINE LEREN MET DE BIB

Fundels Prentenboeken zijn bestaande prentenboeken die tot leven komen op een 
interactieve manier. De digitale prentenboeken voor kinderen tussen drie en zeven 
jaar bevatten mooie animaties. Tekenen, spelen of doe-opdrachten zijn leuke 
aanvullende activiteiten. Iedereen die een Mijn bibliotheek-account heeft kan per 
kalenderjaar 7 gratis Fundels lenen, telkens voor 4 weken. 

Hoe werkt het?
Download de Fundels app op je tablet of smartphone klik op het ‘de Bib-logo’.  
Meld je aan met je ‘Mijn Bibliotheek’-account en kies het boekje dat je wil lenen. 
Het boekje wordt dan gedownload op je toestel 
zodat je het gekozen boekje ook offline kan lezen.

WWW.FUNDELS.BE                         ►

ACADEMIEPORTAL.NL/ONLINELERENMETDEBIB           ►

FUNDELS

https://academieportal.nl/onlinelerenmetdebib
http://www.fundels.be/

