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Bibliotheek Hasselt Limburg vestiging Kuringen ondergaat momenteel
heel wat veranderingen.
We houden jullie er graag over op de hoogte via een nieuwsbrief.

IN ETALAGE
We sturen jullie niet ‘ongewapend’ de winter in... de nieuwe In Etalage-selectie staat
klaar, nu ook in vestiging Kuringen! Verse boeken, cd’s en dvd’s om je te wapenen tegen
de donkere dagen. Jullie vinden deze themastanden verspreid over de afdelingen in de bibliotheek.

V.U.: burgemeester Vandeput, Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Bekijk In Etalage
in onze catalogus!

ETALAGE

Wat is In Etalage?
Een paar keer per jaar selecteren onze medewerkers
kwaliteitsvolle maar ook populaire romans, informatieve
boeken, cd’s en dvd’s om een actuele In Etalage-stand
mee te vullen. Door uit de verschillende collecties te
putten vindt iedereen wel zijn gading: In Etalage Jeugd,
In Etalage Jongeren, In Etalage Literatuur, In Etalage
Muziek & Film of In Etalage Informatief.

BIBLIOTHEEK.HASSELT.BE

BEREIKBAARHEID TUSSEN DE TWEE BIBLIOTHEKEN
MET HET OPENBAAR VERVOER
Dichtsbijzijnde bushalte voor Kuringen is de halte ‘Kuringen Kerk’, op wandelafstand van
onze vestiging Dusart vind je de halte ‘ Kolonel Dusartplein’. Tip: Met de boulevardpendel
geraak je makkelijk en snel van het station tot aan het Kolonel Dusartplein. Raadpleeg de
routeplanner van delijn.be voor een overzicht van de dienstregeling.

MET DE FIETS
Vertrek aan Joris van Oostenrijkstraat
ga rechtsaf naar Diepstraat,
deze gaat over in Overdemerstraat
ga rechtsaf naar Gebrandestraat,
deze gaat over in Slachthuiskaai
neem links de Thonissenlaan,
deze gaat over in Martelarenlaan

MET DE AUTO
In Kuringen kan je parkeren aan de bibliotheek, Dusart is op wandelafstand van
verschillende parkings.
Parking Boudewijnlaan
		• Parkeertarief: gratis
		
• Parkeerroute: vanaf de grote ring volg je parkeerzone Dusart
Parking Kolonel Dusartplein (bovengronds)
		• Parkeertarief: tussen 9 en 19 uur betaal je 1 euro per 5 uren parkeren.		
		
• Parkeerroute: vanaf de grote ring volg je parkeerzone Dusart.
Parking Kolonel Dusartplein (ondergronds)
		• Parkeertarief: parking wordt privaat uitgebaat door Qpark.
		
Tarieven: q-park.be
		
• Parkeerroute: vanaf de grote ring volg je parkeerzone Dusart.

Meer info en tips kan je vinden op www.vlotnaarhasselt.be
Met vragen kun je op weekdagen telefonisch bij ons terecht op het nummer
011 29 59 00 (10.00 - 18.00 uur) of natuurlijk bij onze medewerkers in de bibliotheek.
Openingsuren vestiging Dusart
maandag - vrijdag: 10.00 - 19.00 u.
zaterdag: 10.00 - 17.00 u.
zondag: gesloten

Openingsuren vestiging Kuringen
dinsdag en woensdag: 13.00 - 19.00 u.
zondag: 09.30 - 12.30 u.
maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag: gesloten

