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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.

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

Jeugdboekenmaand - Lente en bloesems -Federale ombudsman

BIBLIOTHEEK.HASSELT.BE

JEUGDBOEKENMAAND
‘Helden en Schurken’, we komen ze in héél veel jeugdboeken tegen! We hebben het over
dappere helden en bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden
met wapens en helden met woorden. Maar één ding staat vast:
zonder held geen verhaal.
En wat is een held zonder schurk? Zonder vijand, zonder
pestkop, zonder spoken in zijn hoofd? Verhalen hebben
hun helden en schurken nodig.
En mensen hebben hun verhalen nodig, om te lezen
of te vertellen. Boeken vol helden en schurken staan op
je te wachten op de themastand in de jeugdbib.
Neem daar ook een maskersjabloon mee waarmee je
jezelf kunt transformeren naar je favoriete ‘goeie’ of ‘slechte’!

LENTE EN BLOESEMS
Elk jaar denken we dat de winters niet donkerder kunnen worden. Opluchting bij de
eerste krokusjes, heldere hemels en verwarmende zonnestralen, zelfs achter glas.
We zijn in onze collectie gedoken en hebben alles wat lente, zon, bloesems, fris, groen
oproept uit het rek gehaald en op de themastand gezet. Een stralender themastand
vind je nergens…

MAANDELIJKS SPREEKUUR FEDERALE OMBUDSMAN IN DE BIBLIOTHEEK
De Federale Ombudsman doet dienst als brug
tussen burger en overheid en kan helpen als
jouw klacht gaat over een federale overheidsdienst. Je kunt je klacht online melden,
maar het is vaak aangenamer om live met
iemand erover te kunnen spreken.
Dat kan door een afspraak te maken met deze
ombudsman, die maandelijks een spreekuur
houdt in BHL Dusart.
Elke eerste maandag van de maand tussen 14 en 16 uur in BHL Dusart.
		
Maak een afspraak
via het gratis nummer 0800 99 962 of via contact@federaalombudsman.be.
Meer info op www.federaalombudsman.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.

