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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.

HET ZOMERT IN DE BIB

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

IN ETALAGE ZOMER
DE BIB OP KAMP
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ZOMER: AANGEPASTE OPENINGSUREN EN LANGERE LEENTERMIJN
Van zaterdag 26 juni tot en met zondag 5 september werkt de bibliotheek met
aangepaste openingsuren.
Kuringen
		
dinsdag en woensdag van 14 tot 18 uur
		
zaterdag en zondag van 9.30 tot 12.30 uur
Dusart
maandag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur
		
zaterdag van 10 tot 16 uur
Ga je met vakantie? Maak je voorlopig geen zorgen over het inleveren van je materialen,
want tijdens deze periode wordt de standaard leentermijn verlengd naar 6 weken. Hierna
kun je je geleende materialen nog één keer verlengen met 3 weken. Deze actie loopt tot
zondag 19 september.

IN ETALAGE ZOMER

Met de zomervakantie in het vooruitzicht laten we een mooie selectie
van 45 romans, informatieve boeken, cd’s en dvd’s op jullie los!
Nu ook te reserveren en te verlengen.
Deze selectie kun je in Kuringen en Dusart komen lenen.

DE BIB OP KAMP
Gaat jouw jeugdvereniging op kamp en zoek je
nog wat ‘platte rust’-materiaal?
Bestel dan snel een ‘Bib op kamp’-stripkoffer bij
onze bib! Je vult het formulier in op onze website,
geeft aan voor hoeveel leden je een koffer wenst
en wanneer je ze komt oppikken en terugbrengen.
Ophalen kan in Kuringen en in Dusart. Met deze
actie geeft BHL veel gelezen strips die in de
collectie werden vervangen een tweede leven.
>> Bestel je leesvoer hier: bibliotheek.hasselt.be/bibopkamp
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.

