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KOM JIJ OOK BIJ DE LEESJURY?

VERGELIJK HASSELT VROEGER EN NU - EXPO EN WANDELING

UPDATE 15

BHL informeert jullie via deze nieuwsbrief over interessante nieuwtjes, 
acties en ontwikkelingen in BHL Kuringen.
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DE LEESJURY

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. 

Vergelijk sprekende oude prentbriefkaarten van de binnenstad van Hasselt met mooie heden-
daagse foto’s en verwonder je over de veranderingen! De beelden van vroeger en nu zijn naast 
mekaar geplaatst in een fysieke expo in de bibliotheek én in een wandeling die je op eigen houtje 
kunt maken aan de hand van de Erfgoedapp.
De prentbriefkaarten komen uit de erfgoedcollecties van BHL, Stadsarchief, Jenevermuseum en Stadsmus.

Fotowedstrijd: ontwerp een Hasseltse postkaart!
Hoe zou jij Kuringen/Hasselt portretteren op een hedendaagse postkaart? Nog tot en met de 
kerstvakantie kun jij jouw ontwerp voor een hedendaagse Hasseltse postkaart insturen via het 
formulier op onze website (bibliotheek.hasselt.be). Een selectie van inzendingen zullen worden 
gebundeld in een prentbriefkaartenboekje dat Bibliotheek Hasselt Limburg zal laten drukken in 
beperkte oplage.

Expo Flaneren gratis te bezoeken tot 
23 april 2022 tijdens de openingsuren.

Scan de qr-code en vind 
de wandeling in de Erfgoed-app.

Kinderen en jongeren die van boeken houden én er graag over spreken zijn heel erg welkom 
om zich in te schrijven bij de Leesjury! Zo worden ze lid van de grootste leesjury van 
Vlaanderen die beslist welk boek met de prijs van ‘beste kinderboek’ aan de haal gaat.

De juryleden komen samen in leesgroepen. Ze lezen tussen oktober en april 8 boeken (lager 
onderwijs) of 6 boeken (secundair onderwijs) en komen minstens 5 keer als leesgroep samen.

In onze bibliotheek zijn er 5 leesgroepen van de Leesjury.
Lees er alles over en schrijf je in op bibliotheek.hasselt.be/deleesjury 
of kom naar de startdag:
• startdag lager onderwijs: 
 dinsdag 12 oktober om 16.30u, vestiging Dusart
• startdag secundair onderwijs: 
 dinsdag 19 oktober om 16.30u, vestiging Dusart


