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updateUPDATE 16

Bibliotheek Hasselt Limburg vestiging Kuringen ondergaat momenteel 
heel wat veranderingen.
We houden jullie er graag over op de hoogte via een nieuwsbrief.

V.
U

.:
 b

ur
ge

m
ee

st
er

 V
an

de
pu

t,
 L

im
bu

rg
pl

ei
n 

1,
 3

50
0 

H
as

se
lt

BIBLIOTHEEK.HASSELT.BE

NIEUWE IN ETALAGE
LEES DE KRANT ONLINE

OPGELET vanaf 29/10 opnieuw mondmaskerplicht in de bib



DE NIEUWE IN ETALAGE IS ER

Een knisperend verse lading boeken, films en muziek om de 
herfstvakantie mee in te duiken - nu zaterdag staat een nieuwe
 In Etalage-selectie voor jullie klaar!

Er is voor iedereen wat wils, zij het In Etalage Jeugd, 
Jongeren, Literatuur, Muziek & Film of Informatief. 
Je vindt de standen verspreid over de afdelingen in de bibliotheek 
en in onze catalogus: hasselt.bibliotheek.be

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. 

LEES DE MEEST RECENTE KRANTEN MET GOPRESS KIOSK

LEES OVERAL (IETS) OUDERE KRANTENARTIKELS MET GOPREES ARCHIEF

In de krantenkiosk doorblader je de Belgische digitale kranten 
en tijdschriften van de laatste week.

Lees ze gratis op alle bibcomputers én op je eigen toestel 
via het wifinetwerk SH_bezoekers in de bibliotheek.

Lees in de Kiosk:  BIBLIOTHEEK.GOPRESS.BE

Doorzoek op thema de Belgische kranten en tijdschriften. 
Het zoekresultaat toont alle artikels over dat onderwerp. 
Artikels van vandaag en gisteren vind je hier niet terug, 
wel van twee dagen geleden en ouder. Je kan artikels in hun 
originele lay-out en met afbeeldingen downloaden.

Na het aanmelden met je ‘mijn-bibliotheekaccount’  
lees en download je overal én op elk toestel artikels. 

Zoek overal én gratis in het Gopress archief: HASSELT.BIBLIOTHEEK.BE
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