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updateUPDATE 12

Bibliotheek Hasselt Limburg vestiging Kuringen ondergaat momenteel 
heel wat veranderingen.
We houden jullie er graag over op de hoogte via een nieuwsbrief.
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NIEUWS! DOSSIER VERBOUWING IN DE STARTBLOKKEN
KJV WINNAARS EN… NIEUWE NAAM!

OPGELET! PINKSTERZONDAG 23 MEI IS BHL KURINGEN GESLOTEN



DOSSIER VERBOUWING
NIEUWE KINDEROPVANG/SCHOOL EN BIBLIOTHEEK IN KURINGEN IN DE STARTBLOKKEN

KJV WINNAARS! EN EEN NIEUWE NAAM: DE LEESJURY!

Het is inmiddels al een hele tijd geleden dat verschillende architectenbureaus hun visienota 
voor de site in Kuringen konden voorstellen. De verschillende nota’s werden ondertussen 
vergeleken en op basis daarvan werd architectenbureau DBV ARCHITECTEN aangesteld . 
Zij gaan een totaalplan ontwerpen voor het volledige terrein opvang/bibliotheek. 
De betrokken instellingen (bibliotheek, school en buitenschoolse opvang) hebben samen 
met het architectenbureau de eerste aanzet besproken. De architecten zullen nu hun 
oorspronkelijke plan bijstellen en ons rond de zomer een nieuwe visie voorstellen.

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. 

Dit zijn de winnende boeken van de KJV 
(Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen) 2020-2021! 
Deze jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar lezen een 
selectie van boeken en bespreken ze samen. Nadien brengen 
ze hun stem uit: er stemden zowaar 11 303 kinderen, 
een recordjaar! Ook onze 6 leesclubjes stemden mee.
En de winnaars zijn: 

Zin om volgend jaar ook mee te doen en in De Leesjury te zetelen? 
Binnenkort meer nieuws hierover...

◄  GROEP 1 
       4 - 6 jaar
 
‘De wolf komt echt niet’  
Myriam Ouyessad

◄  GROEP 3
       8 - 10 jaar
 
‘De keukenprins van 
Mocano – circus op stelten’  
Mathilda Masters

◄  GROEP 5 
      12 - 14 jaar
 
‘In mijn hoofd’ 
Sharon M. Draper

◄  GROEP 2
       6 - 8 jaar
 
‘Mag je haaien aaien?’  
Katrijn de Wit

◄  GROEP 4
       10 - 12 jaar
 
‘De veger – het verhaal van 
een meisje en haar monster’ 
Jonathan Auxier

◄  GROEP 6
       + 14  jaar
 
‘Jinxed’ 
Amy McCulloch


