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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.

EEN HELE ZOMER LANG ZIN IN ZOMER!

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

BLOKPLEKKEN IN DUSART EN TT WIJK
WATERSCHADE IN VESTIGING KURINGEN

BIBLIOTHEEK.HASSELT.BE

ZIN IN ZOMER – PETER VAN DEN ENDE
Het fijnste festival met literatuur en illustratie Zin in Zomer gaat dit
jaar door in maar liefst vier Limburgse steden. Het thema ‘natuur’
loopt als een rode draad doorheen de bijzonder afwisselende
programmatie. Net zoals vorig jaar zal er de hele zomer te smullen
zijn van fijne activiteiten, met als kers op de taart een goed gevuld
festival tijdens het laatste weekend van augustus.
Ook onze bibliotheek neemt deel met een expo van en lezing door
topillustrator Peter Van den Ende. Zijn graphic novel ‘Zwerveling’ sloeg
meteen internationaal aan en stond zelfs in de top 25 van beste
prentenboeken van The New York Times.
Het volledige programma én tickets
vind je op zininzomer.be

BLOK? STUDEER IN ALLE RUST IN VESTIGING DUSART
In alle rust werken of studeren kan op coronaveilige wijze in vestiging Dusart. Je reserveert je
eigen werktafel gedurende een tijdsblok. Een individuele zitplaats dus, want groepswerk is
voorlopig niet toegestaan. Elke vrijdag worden de studieplekken voor de week die komt vrijgegeven
voor reservatie.
WANNEER KUN JE KOMEN BLOKKEN?
Tijdens de openingsuren van de bib
		
∙ maandag tot vrijdag in tijdsblokken
		

		

voormiddag van 10 tot 14 uur / namiddag van 14 tot 19 uur

∙ zaterdag is één blok van 10 tot 17 uur

Reserveren kan via bibliotheek.hasselt.be/studieplekken
Zijn de plekken in de bibliotheek bezet of wil je op andere momenten studeren?
Dan kun je terecht in blokbar TT!
∙ 60 plekken, tot en met zondag 27 juni
∙ dagelijks geopend, ook op zaterdag en zondag, van 9 tot 20 uur
reserveer via hasselt.be/blokbar

Waterschade in vestiging Kuringen

Tijdens het pinksterweekend zorgde een waterlek voor heel wat schade in de kelders van vestiging
Kuringen. Beschadigde materialen worden opgeruimd. Jouw bezoekje zal hier geen hinder van
ondervinden.

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.

