
BIBLIOTHEEK HASSELT LIMBURG
KURINGEN

9
update

MAAK KENNIS MET… DE BOEKENPANDA!

SCHRIJF EEN GEDICHT VOOR INTERNATIONALE VROUWENDAG

UPDATE 9

BHL informeert jullie via deze nieuwsbrief over interessante nieuwtjes, 
acties en ontwikkelingen in BHL Kuringen.
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BOEKENPANDA - PXL BOEK VAN HET JAAR 

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. 

Wanneer las jij voor het laatst nog eens een goed boek? 
Dit semester gaan Hogeschool PXL en Bibliotheek Hasselt Limburg samen met de 
studenten van PXL op zoek naar de eerste winnaar van de Boekenpanda - het PXL Boek 
van het Jaar! 

PXL-studenten kiezen op 1 maart uit de longlist met recente Nederlandstalige titels 
een top 3. De komende maanden nodigen PXL en de bib de auteurs van de 
gekozen werken uit om te komen vertellen. 
Over hun boek, over het schrijversbestaan, over de actualiteit,... 
Aan het eind van het semester bekronen we dan samen
het allereerste PXL-boek van het jaar! 

bibliotheek.hasselt.be/boekenpanda

SCHRIJF EEN GEDICHT OVER VROUWENDAG EN WIN!
Op 8 maart is het Internationale vrouwendag. 
Het zou een feestdag kunnen zijn, maar dat is het niet. Het is een dag waarop we stil staan 
bij vrouwenrechten en bij iedereen die op de barricaden staat - en stond! - voor de gelijk-
waardigheid van vrouwen, mannen en iedereen daartussen. 
Omdat deze gelijkwaardigheid nog steeds geen evidentie is willen wij samen met Dienst 
Gelijke Kansen deze dag in de kijker zetten! En daarvoor hebben we jou nodig. 
Kruip in je pen en schrijf een tekst of gedicht
 …over vrouw zijn, zich vrouw voelen
 …over bewonderen en vereren
 …over recht, gelijkheid en feminisme
Een ode, lofzang, gevoel, het hele spectrum mag aan bod komen.

Zend je gedicht in via www.hasselt.be/vrouwendag vóór 2 maart. 
Wie weet hangt jouw tekst binnenkort te pronken tegen de grote glazen gevel van 
Bibliotheek Hasselt Limburg Dusart. Bovendien worden de mooiste, ontroerendste, 
strafste teksten in de bloemetjes gezet met een bijzonder boekenpakket.


