
De bib wordt deze zomer je favoriete vakantiebestemming!
Ben je tussen 3 en 18 jaar en heb je zin in een leestrip? 
Haal dan in de bib een reispas en doe mee met Bestemming: bib! 
Heb je meer inspiratie nodig? Kom dan naar de voorleesmomentjes 
met boekentips over een van de vier thema’s. 
Meer info: bibliotheek.hasselt.be/bestemmingbib

Ruik jij wat ik ruik? 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! 
Meer info: bibliotheek.hasselt.be/schattenvanvlieg

Schatten van Vlieg in de bib
 

Zin in Zomer

Jeugdprogramma zomer 2022 in de bib
Meer info: bibliotheek.hasselt.be

 

Bestemming: bib! - zomer(voor)leesactie

Zomerfundels
Ook tijdens de grote vakantie kan je kind ontspannen en 
spelenderwijs leren met de digitale prentenboekjes en leesboeken 
van Fundels. Laat je kind even tot rust komen na het buiten spelen 
of wandelen, of onderweg in de auto, trein of bakfiets. De Fundels 
digitale kinderboeken kan je eenvoudig lezen via je Mijn 
Bibliotheekprofiel. Meer info: www.fundels.com

Zin in Zomer is dit jaar een spannend dubbelspel tussen Genk 
en Hasselt! De zomer eindigt dit jaar ook weer in een 
festivalweekend eind augustus. Hou je van literatuur? Dan vind 
je zeker je gading in Genk. Ben je een illustratiefan? Dan is 
Hasselt de place to be. 
Voor het volledige programma: www.zininzomer.be/programmar 

Zin in Zomer festivalweekend  26, 27 en 28 augustus
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Vanaf 10 juni tot en met 8 januari 2023 kan je de tentoonstelling Uit de hand bezoeken 
tijdens de openingsuren van de bibliotheek. ‘Uit de hand’ laat het werk zien van het 
illustratorenkoppel Jacques & Lise. 
In deze tentoonstelling worden bezoekers ondergedompeld in de kleurrijke wereld van 
maar liefst drie van hun bijzondere prentenboeken: Henry, Pia en Viktor. 
Meer info: bibliotheek.hasselt.be/uitdehand
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