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updateUPDATE 23

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

OPGELET op 11 en 21 juli en op 15 augustus is de bib gesloten

extra lange leentermijn
van 6 weken - tot 18.9



DE NIEUWE IN ETALAGE IS ER
Een knisperend verse lading boeken, films en muziek om de 
vakantie mee in te duiken - begin juli 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. 

BESTEMMING: BIB! MET VOORLEESACTIE          SCHATTEN VAN VLIEG

ZOMERFUNDELS                              ZIN IN ZOMER FESTIVALWEEKEND

Ben je tussen 3 en 18 jaar en heb je zin in een leestrip? Haal in de bib je reispas en doe 
mee met BESTEMMING: BIB! Heb je meer inspiratie nodig, kom dan naar de voor-
leesmomentjes met boekentips over één van de vier thema’s.
Lees meer:  BIBLIOTHEEK.HASSELT.BE/BESTEMMINGBIB

Vlieg heeft ook deze zomer een schat verstopt in onze bibliotheek. Ben jij een echte 
speurneus? Snuffel rond in de tentoonstelling ‘Uit de hand’, volg het spoor van Vlieg, 
los de opdrachten op en open de schatkist!  
Lees meer:  BIBLIOTHEEK.HASSELT.BE/SCHATTENVANVLIEG

Ook tijdens de grote vakantie zijn de fundels er: digitale prentenboekjes en leesboe-
ken voor zowel ontspanning als spelenderwijs leren. Je vindt ze eenvoudig via je Mijn 
Bibliotheekprofiel. Lees meer:  WWW.FUNDELS.COM

Zin in Zomer is dit jaar een spannend dubbelspel tussen Genk en Hasselt! De zomer 
eindigt ook dit jaar met een festivalweekend eind augustus. Hou je van literatuur? 
Dan vind je je gading in Genk. Ben je een illustratiefan? Dan is Hasselt the place to be!
Voor het voledige programma: WWW.ZININZOMER.BE/PROGRAMMA

ETALAGE


