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NIEUW: Pearltrees

Wil je snel weten welke nieuwe boeken we 
hebben toegevoegd aan onze collectie?
Bekijk je liever covers van boeken i.p.v. op 
trefwoord of titel te zoeken in onze catalogus?

Dan heb je geluk! We houden namelijk ook 
onze aanwinsten bij op Pearltrees.

Je kan je rechtstreeks naar het juiste jaartal toe 
gaan en volgens naar jouw domein, maar je 
kan ook via de map thematafels naar 
interessante boeken per thema doorklikken. 

Via deze pagina vind je alle informatie terug.

Tip: nieuwe aanwinsten én thematafels 
bekijken via Pearltrees

http://www.pearltrees.com/pxl_bibliotheek
http://www.pearltrees.com/pxl_bibliotheek/aanwinsten/id22273493
http://www.pearltrees.com/pxl_bibliotheek/thematafels/id22273500
http://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-Aanwinsten.html


Inhoudsopgave
(klik op het onderwerp om door te gaan naar de betreffende slides. 
Via      kom je steeds hier terug – verder gebruik je de 
pijltjestoetsen/muis om te navigeren tussen de slides)

• Databanken
• E-books
• PXL-Discovery
• Tijdschriften
• Catalogus & samenwerking met andere bibliotheken



Databanken voor PXL-Media & Tourism
Domeinoverstijgend

Academic Search Complete Ondernemings-databank (Indicator)

Science Direct Oxford Reference online Premium -
Oxford University Press

Springer / Bohn Stafleu 
en Springer Online Journals Van Dale Woordenboeken

Gopress Nexis Uni

Wiley Online Library EndNote

ERIC DoKS

Web of Science

Jura Full

Databanken

(Weet je niet hoe je bij de databanken komt? Check dan de ppt ‘Wegwijs’ of ‘Toegang digitale informatie’)



Databanken voor Communicatie
Domeinspecifiek

Business Source Complete Adforum

Communication & Mass Media Complete ARTstor

Onze Taal Trends Top 30.000 

Levende Talen OECD 

De Taalsector Working @ Office

NIEUW: RetailTrends Delpher

Databanken



Academic Search Complete
• een internationale databank met meer dan 8300 (waarvan 4500 full text) 

wetenschappelijke tijdschriften en literatuurverwijzingen op diverse vakgebieden.
• ook mogelijk om de HTML Full Text te beluisteren of te vertalen naar o.a. het Nederlands

Databanken



Databanken



of zoeken via “Publications” 

Databanken



typ in bv. “Time” 

Databanken



kies voor de gewenste uitgave en het gewenste nummer

Databanken



Klik full tekst aan en kies voor het gewenste artikel (in HTML/PDF full text; vaak ook 
te beluisteren) 

Databanken



Science Direct
• Wetenschappelijke 

tijdschriften (Elsevier) met 
inhoudstafel, abstracts en/of 
full text. 

• Schoollicentie (elektronisch) 
via IP-adres. 

Databanken



Springer / Bohn Stafleu  
• Bohn Stafleu is 

opgenomen in 
Springer

• bij databanken zoeken 
op ‘Springer’ =>

• Bij ebooks nog meer 
informatie van 
Springer

1) toegang tot Springer en Bohn Stafleu samen

2) Enkel Bohn Stafleu gefilterd (NL)

3) Enkel de journals gefilterd uit Springer

Databanken



1) Bohn Stafleu – Springer
• volledige databank
• zoeken op discipline / 

zoekterm 
(Nederlands/Engels)

Databanken



alle publicaties
2) Bohn Stafleu: nieuw platform via 
Springer
• zoeken in 4 collecties (Nederlands)
• Vergeet niet om 

‘Include Preview-Only content’ uit 
te schakelen om enkel full-text info 
te krijgen. 

geestelijke gezondheidszorg

ziekenhuis

alle E-Books (zie E-books)

Databanken



3) Springer Online Journals
& Journals Archive
• Onderdeel van Springer 

Full text info vaktijdschrift 
(Engels).

• Schoollicentie via IP-
adres.

• Vergeet niet om 
‘Include Preview-Only
content’ uit te schakelen 
om enkel full-text info te 
krijgen. 

Databanken



Gopress (voorheen Mediargus)
• Digitaal mediaplatform 
• Hier vind je o.a. publicaties van 

persoverzichten en alles wat met 
medianetwerking te maken heeft. 

• Opgelet: resultaten verschijnen steeds 
2 dagen na de publicatie (dus 
vandaag krijg je de artikels van 
eergisteren te zijn of eerder)

• Je dient je te registreren met je PXL-
mailadres. Let op: deze registratie 
dient te gebeuren op de PXL-campus. 
Daarna kun je overal Gopress
raadplegen met jouw persoonlijke 
inloggegevens.

• Je kunt filteren op verschillende 
media en data naar wens 

=> zie ook de aparte handleiding over Gopress voor meer informatie!

Databanken



Wiley Online Library
• Full text info 

vaktijdschriften van 
uitgeverij Wiley.

• Schoollicentie via IP-
adres.

• Werkt niet optimaal in 
Internet Explorer.
FireFox, Google 
Chrome of Safari zijn 
alternatieven.

• Zoeken op thema of via 
‘Publications’

Databanken



ERIC
• Bibliografische databank.
• Schoollicentie via IP-adres.

Databanken



Web of Science
• Schoollicentie (elektronisch) via IP-adres.
• Portaalsite van ISI (Institute of Scientific Information) die toegang 

biedt tot Web of Science met bibliografische informatie uit vaktijdschriften.

Databanken



Jura Full
• Juridische databank, bibliografisch en full text over recht met 

wetgeving, rechtsleer en rechtspraak (inclusief bv. Handboek fiscaal 
recht van A. Tiberghien)

• Enkel op de PXL-campus, 10 licenties

Databanken



Ondernemingsdatabank (Indicator)
• tips en advies over ondernemen.
• 1 user

Databanken



Oxford Reference online Premium - Oxford University Press
• ca. 150 Engelstalige algemene 

naslagwerken en (vak)woorden-
boeken 

• tevens toegang tot een groot 
aantal titels uit de Oxford 
Companion reeks

• de databank kan je als geheel (1) 
doorzoeken, maar ook per 
onderwerp (2) en per type (3)

2 3
1

N.B. de eerste keer dat je de site bezoekt, zal je worden gevraagd om je fysieke locatie bij 
te houden. Kies ‘eenmaal toestaan’.

Databanken



Oxford Reference online Premium - Oxford University Press
• zoeken per onderwerp 

• zoeken per type

Engels woordenboek vertaalwoordenboeken
Tijdlijnen vanaf 1000 v. Chr.

Quotes van 
bekende mensen  

Databanken



Woordenboeken

Van Dale woordenboeken

• Dikke Van Dale
• Nederlands
• Nederlands-Engels/ Engels-Nederlands
• Nederlands-Duits/ Duits-Nederlands 
• Nederlands-Frans/ Frans-Nederlands
• Nederlands-Spaans/Spaans-Nederlands
• Nederlands-Portugees / Portugees-Nederlands
• Nederlands-Italiaans / Italiaans-Nederlands

NIEUW: Junior Van Dale / Dikke van Dale (via wisselknop rechts bovenaan)



Newsportals

Nexis Uni
(voorheen LexisNexis Academic)
• Newsportal met artikelen uit binnenlandse en buitenlandse kranten en magazines
• Schoollicentie via IP-adres - alleen te raadplegen op de PXL-campus
• Ook bedrijfsinformatie vind je gemakkelijk (wijzig bij ‘Guided Search’)
• Tip: geavanceerde zoekopdrachten mogelijk (met hulp bij het werken met 

connectoren)



EndNote
• Bijhouden van een database van referenties
• Downloaden van referenties vanuit andere databases.
• Hogeschool PXL heeft een algemene licentie op EndNote.
• Studenten/medewerkers van de PXL kunnen van deze software gebruik maken via 

Blackboard => PXL ALG: Laptop

TIP: Download ook de aparte handleiding. Hierin staat alles uitgelegd over download, 
installatie en gebruik.
N.B. Reference Manager wordt sinds januari 2016 niet meer ondersteund.

EndNote



DoKS (Document and knowledge sharing application)
• webplatform voor beheer en publicatie van afstudeerprojecten in België. 
• abstracts van afgestudeerden beschikbaar; soms full text in pdf. 

PXL-eindwerken vanaf 2014

PHL-eindwerken van 2008 tot 2013
Xios-eindwerken van 2008 tot 2013

DoKS

TIP: check ook de talentenkrant via onze website

http://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-Eindwerken.html


Je kunt gaan zoeken op verschillende manieren:
- op auteur (en daarna verder op zoekterm)
- op departement (en daarna verder per opleiding en op zoekterm)
- op jaar (en daarna verder per opleiding en op zoekterm)
- ofwel via de zoekbalk bovenaan in alle eindwerken tegelijk. 

N.B. Enkel eindwerken die én minstens een 14/20 haalden én waarvan de 
eigenaar toestemming geeft, komen fulltext online.

DoKS



DoKS



Business Source Complete
• bibliografische databank met referenties en abstracts van 1600 vaktijdschriften 
• toegang tot de full text artikelen van 1050 vaktijdschriften
• je vindt met deze databank o.a. SWOT-analyses van bedrijven terug
• ook mogelijk om de HTML Full Text te beluisteren of te vertalen naar o.a. het 

Nederlands

Databanken



Communication & Mass Media Complete
• databank met artikels over communicatie en (massa)media, overgenomen uit 

CommSearch en Mass Media Articles Index 
• meer dan 500 fulltext journals uit verleden (tot 1915) en heden
• informatie over auteurs
• ook mogelijk om de HTML Full 

Text te beluisteren te vertalen 
naar o.a. het 
Nederlands

Databanken



Communication & Mass Media Complete

Databanken



Onze Taal
• E-journal met full-text toegang tot alle digitale artikelen van Onze Taal (vanaf 2008) 

en tot het archief

Databanken



Levende Talen
• Vereniging van Leraren in Levende Talen
• met full text toegang tot het archief 

Levende Talen (Tijdschrift en Magazine)
• doorklikken via Publicaties => Tijdschrift 

=> Klik hier voor het archief (in opbouw) 
van LTM en LTT

Databanken



De Taalsector
• 1 user met login
• meer info in de PXL-

Bibliotheek

Databanken



NIEUW: RetailTrends

Databanken

Voor het eerste gebruik maak je eenmalig je login aan op eender welke PXL-campus (je 
moet met het PXL-netwerk verbonden zijn), daarna kan je de databank altijd en overal 
gebruiken (tip: sla de pagina https://retailtrends.nl/ daarna op als favoriet, dan hoef je 
daarna niet meer via de databankenlijst te gaan, want thuis heb je dan de Citrix nodig).

Opgelet: er is een 
aparte link voor 
collega’s en voor 
junior-collega’s!!!

https://retailtrends.nl/


NIEUW: RetailTrends

Databanken

Je activeert je account dus op een PXL-campus. 
Opgelet: enkel voornaam.achternaam invullen! (géén nummer!)

Je krijgt een bevestiging in je mailbox – check dus ook je spamfolder! (vaak komt de mail hierin)

Voor personeel: Voor studenten:



Databanken

Vervolgens klik je op de bevestigingslink en daarna kan je inloggen 
met je PXL-account dat je net aangemaakt hebt.

Sla https://retailtrends.nl/ op als favoriet, dan kan je de volgende keer rechtstreeks daar 
aanmelden en de website gebruiken waar en wanneer je maar wil.

https://retailtrends.nl/


Adforum
• Adforum biedt info rond 

Advertising Agencies, 
TV Commercials, 
Commercial Ads, Award 
Winning Ads, met 
geluid en beeld.

• login: meer info in de 
PXL-Bibliotheek

Databanken



ARTstor
• Met 600 000 afbeeldingen van kunst, architectuur, 

design, historische kaarten, foto’s en ander 
beeldmateriaal.

• Schoollicentie.

Databanken



Trends Top 30.000
• bevat actuele bedrijfsinformatie inclusief jaarrekeningen
• bevat webtools voor financiële analyse, doelgerichte prospectie en 

geomarketing
• 10 gelijktijdige users

Databanken



OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development )
• iLibrary met artikels over economie, 

onderwijs en cultuur, landbouw en 
energie gratis online te bekijken 
(soms ook full text)

OF

Databanken



Working@office
• Duitstalig "Fachzeitschrift" ejournal met vakinformatie en fulltext info, o.a. 

over bedrijfsuitjes, evenementen en multimedia

Databanken



Delpher
• Digitaal archief van de 

Koninklijke Bibliotheek 
Nederland, met full text
artikelen van de 
belangrijkste 
Nederlandse kranten van 
1618 tot 1995.

• vrij raadpleegbaar

Databanken



E-books voor PXL-Media & Tourism

Domeinoverstijgend Domeinspecifiek
E-books Springer Encyclopedia of Business Ethics and

Society e-books Sage

E-books MyiLibrary / Ingram Encyclopedia of New Media e-
books Sage

E-books EBSCO Encyclopedia of Public Relations PR 
e-books Sage

E-books Bohn Stafleu (via Springer) Routledge

E-books



E-books Springer: met toegang tot full text info van 15 000 boeken van Springer.
Je kunt direct een zoekterm ingeven of op discipline verder filteren. Vergeet niet 
om ‘Include Preview-Only content’ uit te schakelen om enkel full-text info te 
krijgen. 

E-books



E-books MyiLibrary taal&literatuur, handel, architectuur, vormgeving, design,
/ Ingram beeldende kunst, gezondheidszorg, agricultuur

OF

E-books



E-books EBSCO

E-books



E-books Bohn Stafleu 
• via Bohn Stafleu: nieuw 

platform via Springer => 
BSL eBook-collectie

• enkel Nederlandtalige
informatie

• vergeet niet om ‘Include
Preview-Only content’ uit 
te schakelen om enkel full-
text info te krijgen. 

E-books



Encyclopedia of Business Ethics and Society e-books Sage

2

1

3

4

1: zoeken op titel
2: filteren op titel
3: titel aanklikken

ofwel 4: zoeken op 
onderwerp

E-books



Encyclopedia of New Media e-books Sage 

2

1

3

4

1: zoeken op titel
2: filteren op titel
3: titel aanklikken

ofwel 4: zoeken op 
onderwerp

E-books



Encyclopedia of Public Relations PR e-books Sage 

2

1

3

4

1: zoeken op titel
2: filteren op titel
3: titel aanklikken

ofwel 4: zoeken op 
onderwerp

E-books



Routledge
• E-books: handboekencollectie 

van 2014 voor het domein 
‘Communication and Media’

Databanken



Alles-in-één zoeken: PXL-Discovery

PXL-Discovery



Met één zoekactie razendsnel in meerdere databanken én 
e-books zoeken => PXL-Discovery (zie wegwijs handleiding)

PXL-Discovery



Zoeken op publicatie

PXL-Discovery



Geef een volledig  
stuk van de titel in.

Of zoek zelf tussen de disciplines

PXL-Discovery



Tijdschriften (Vildersstraat)
* Campus Elfde Linie

Tijdschriften in de PXL-Bibliotheek
(inclusief de locatie per tijdschrift)

Voor de meest recente update: 
http://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzien

ingen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-
Tijdschriftencollectie-PXL-bibliotheek.html

http://www.pxl.be/Pub/Studenten/Voorzieningen-Student/Bibliotheek/Bibliotheek-Tijdschriftencollectie-PXL-bibliotheek.html


• Ad rem*: tijdschrift voor zakelijke 
communicatie

• Distributie vandaag
• The Economist*
• L’Express International *
• fonK* 
• Le français dans le monde
• Gondola magazine
• Knack (+weekend Knack en MO (Mondiaal 

Magazine)): ook full text in Nexis Uni 
• Levende talen Magazine 
• Levende talen Tijdschrift 
• Marketing Update
• Media Marketing
• Media Totaal
• MeerTaal
• Pf: Professionele Fotografie: vakblad voor 

visuele communicatie

• ProFFF
• RetailTrends
• Der Spiegel
• StoreCheck magazine
• De Taalsector: online via databanken
• Te voet 
• Time
• ‘Time’, ‘The Economist’ en andere 

tijdschriften: full text in Academic Search 
Complete en Nexis Uni

• Thema: tijdschrift voor Hoger Onderwijs en 
Management*

• Tijdschrift voor Hoger onderwijs*
• Trends + Money Talk * (Nederlandstalig en 

Franstalig) - ook full text in Nexis Uni
• Le Vif L’Express*(+ weekend): ook full text in 

Nexis Uni

Tijdschriften (Vildersstraat)
* Campus Elfde Linie



Ad rem: tijdschrift voor 
zakelijke communicatie Distributie Vandaag The Economist* L’Express

International*

fonK Le français dans Le 
monde Gondola Magazine Knack 

(+ weekend Knack)

Tijdschriften (Vildersstraat)
* Campus Elfde Linie



Levende talen 
Magazine

Levende talen 
Tijdschrift Marketing Update Media 

Marketing

Media Totaal Meer Taal Pf ProFFF

Tijdschriften (Vildersstraat)
* Campus Elfde Linie



RetailTrends Der Spiegel StoreCheck magazine TIME

Thema* Tijdschrift voor Hoger 
Onderwijs*

Trends + Money Talk 
(NL / FR)* Le Vif L’Express*

Tijdschriften (Vildersstraat)
* Campus Elfde Linie



Gratis tijdschriften

Campus Elfde Linie Campus Vildersstraat

Bedrijvig Limburg 
Onderwijsinnovatie

PIKOH-BELLO
Sociaal-economische nieuwsbrief - enkel digitaal

Dokadi (+ online)
Dopido (+ online)
Doremi (+ online)

Educatieheld! - enkel digitaal
Klasse - enkel digitaal

Naomi 
Samuel
Simon

Secondant
Veilig naar school

Weliswaar
Yeti - enkel digitaal

ZIZO
Zonnekind (+ online)

Zonnestraal (+ online)
Zonneland (+ online)



Catalogus 
(meer info zie website => E-info handleidingen => 
Catalogus + Samenwerking met andere bibliotheken)

Catalogus



Vanuit de PXL-catalogus kun je om te beginnen onze eigen 
catalogus raadplegen.

direct ruim zoeken

zoeken op 
titel / 
auteur / 
vrije tekst 
etc. om de 
gewenste 
materialen 
op te sporen

Catalogus



Je kan ook rechtsreeks de catalogus van de BHL en Bibliotheeknet Limburg 
raadplegen. Vanaf 1 september kun je een gratis lezerskaart aanvragen via de 
website van de PXL-Bibliotheek. Met de gratis lezerskaart kan je in al deze 
bibliotheken boeken, cd’s en dvd’s ontlenen. In de PBL (Kolonel Dusartplein) 
kun je met je laptop gratis op internet *NIEUW*: vraag je voucher aan aan de 
balie en surf de rest van het kalenderjaar
In de catalogus kun je je zoekterm ingeven.

BHL

http://www.limburg.be/pblgratiswifi


Je kunt je zoekopdracht verder verfijnen met de opties aan de linkerkant. 

BHL



Klik op het boek om te 
zien of het aanwezig is 
en zo ja, waar. Je kunt 
ook zien of het op 
andere plaatsen in 
Limburg beschikbaar is. 
(Als je niks invult, zoek 
je automatisch in heel 
Vlaanderen)

Of, ga rechtstreeks naar de catalogus 
van een andere bibliotheek.

BHL



Wil je een boek reserveren 
of je uitgeleende boeken 
verlengen? Klik dan op 
‘Verlengen’ bovenaan.

BHL



Doorzoek het krantenarchief (enkel mogelijk op het netwerk van de BHL of een 
aangesloten BiLi-bibliotheek ofwel via een code die je ophaalt in de bibliotheek):

BHL



Provincie Limburg Educatief Centrum (PLEC) 
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt 
011 23 82 44 / educatiefcentrum@limburg.be

N.B. op de site http://www.limburg.be/educatiefcentrum staan o.a. de openingsuren en de 
precieze instructies om tot het Provinciehuis te geraken!

Educatief Centrum

mailto:educatiefcentrum@limburg.be
http://www.limburg.be/educatiefcentrum


Educatief centrum Willewete

• Willewete is een initiatief van Clavis Uitgeverij en PXL-Education. Professionele 
verhalenvertellers en deskundige didactici werken samen om kinderen onder te 
dompelen in taal en wetenschap, met spannende verhalen en bewezen methodieken.

• Willewete betovert kinderen met 
boeken en nieuwe media, en stimuleert 
leraren en ouders om hetzelfde te doen. 
Het educatieve centrum is dé plek 
voor iedereen die houdt van lezen, 
onderzoeken, vragen stellen en 
nieuwsgierig zijn.

• Naast een educatief programma dat 
draait om ‘dromen’ en ‘doen’ worden er 
ook navormingen aangeboden voor 
leerkrachten in KO, LO en BuBO

• Meer weten? http://www.willewete.be

Willewete

http://www.willewete.be/


RTC Limburg 

Bij RTC Limburg vind je een uitleendienst voor didactisch materiaal, maar dan op het 
gebied van elektriciteit, mechanica, auto’s, VCA, thermografie, personenzorg en 
reanimatie. Hierbij kun je denken aan:
• verdeelborden; LANTEK II
• CAN-bus systemen
• veiligheidskoffers
• thermografische camera’s
• reanimatiepoppen 
• ACT-FAST
• RESCUEMATE © 
• ouderdomssimulator
• snoezelkoffer
• …
Je kan dit materiaal kosteloos uitlenen, bv. als ondersteuning bij stage. Het materiaal kan 
gedurende 2 weken ontleend worden (tenzij anders vermeld) en je dient het zelf op te 
halen en terug te brengen.
Meer info over de uitleenmogelijkheden vind je op:
http://www.rtclimburg.be/page.php?item=14

RTC Limburg

http://www.rtclimburg.be/page.php?item=14


Regionaal Technologisch Centrum Limburg (RTC Limburg) 
Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt 
5de verdieping, lokaal 33 (H-blok Provinciehuis)
011 30 58 16 / info@rtclimburg.be

Meer info en openingsuren vind je op: 
http://www.rtclimburg.be

RTC Limburg

mailto:info@rtclimburg.be
http://www.rtclimburg.be/


Je kan van hier ook rechtsreeks de catalogus van de andere school binnen de associatie 
raadplegen, namelijk Universiteit Hasselt. 

Tip: je kan ook gratis op internet op de campussen van UHasselt, 
via het draadloze netwerk ‘Eduroam’. Hiervoor dien je één keer 
een programma te installeren op de PXL-campus. Hoe je dit 
moet doen, lees je in de volgende slides. 

UHasselt



Meld je aan op Blackboard => PXL: Laptop => Draadloos netwerk

Sla het bestand op

Klik erop om te installeren

Eduroam



Ga naar de draadloze 
netwerken en klik ‘Eduroam’ 

aan. Klik op ‘Verbinding maken’.

Er verschijnt een inlogscherm. 
Vul je gegevens in: 

nummer@student.pxl.be
(personeel = @pxl.be)

Je bent verbonden en kan gratis 
surfen op het internet, overal 

waar Eduroam is.

Eduroam

mailto:nummer@student.pxl.be


Voor studenten en docenten die opzoekwerk 
willen doen rond recht is er een speciale 
bibliotheek in het Gerechtsgebouw aan het 
station. Deze Rechtsbibliotheek Limburg 
(RBL) huisvest een grote collectie van o.a. 
wetboeken, codices en talloze tijdschriften 
op het gebied van recht. Ontlenen is niet 
toegestaan, maar je kunt er wel tegen 
betaling kopiëren. Daarnaast kun je met 
je laptop gratis op internet via Eduroam
(meer info in de PXL-Bibliotheek).

Meer info en openingsuren vind je op: 
http://www.uhasselt.be/rechtsbibliotheeklimburg

RechtsbibliotheekLimburg (RBL)
Gerechtsgebouw, Parklaan 3500 Hasselt
(aan het station)
011 37 47 12

RBL

http://www.uhasselt.be/rechtsbibliotheeklimburg


Boeken die niet aanwezig zijn in de PXL-Bibliotheek, kunnen elders worden aangevraagd.
Raadpleeg hiervoor de UNICAT-catalogus (= Union Catalogue of Belgian Libraries). 

Meer info in de PXL-Bibliotheek of mail naar myriam.lemmens@pxl.be

UniCat

mailto:myriam.lemmens@pxl.be


Veel succes met je zoekopdrachten,
en aarzel niet om contact op te nemen

voor meer informatie.

PXL-Bibliotheek
Centraal nummer (campus Elfde Linie) 011/775641
bibliotheek@pxl.be

Succes!

mailto:bibliotheek@pxl.be
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