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Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. De overheid vraagt burgers om het
Donorregister in te vullen. Als u geen keuze invult via donorregister.nl, dan vult
de overheid 'Geen bezwaar tegen donorregistratie' voor u in.
Iets om over na te denken dus: wel of juist geen organen en weefsels doneren.
En hoe registreer je dat op Donorregister.nl? In de bibliotheken Horst en Venray
kunt u een folder afhalen. Ook op onze website is meer informatie te vinden.

Vakantieperiode
Tijdens de vakantieperiode (6 juli t/m 16 augustus) worden de materialen 6
weken uitgeleend i.p.v. 3 weken. De uitleenperiode van Toptitels blijft 2 weken.
Een fijne vakantie!

Openingstijden bibliotheken Horst en Venray




Maandag t/m vrijdag 12:00 tot 14:00 uur - onbemande openingsuren
Maandag t/m vrijdag: 14:00 tot 17:00 uur - medewerker aanwezig voor hulp & advies
Zaterdag: 11:00 tot 14.00 uur - medewerker aanwezig voor hulp & advies

Keuzestress?
Die verdwijnt vanzelf met de handige zoekoptie
op onze
site. Kies bij het tabblad "collectie" voor de onderste optie "collectie". Selecteer het genre waar
de interesse naar uitgaat en kies zo mogelijk
voor een thema. Vervolgens verschijnt een keur
aan (nieuwe) titels en boekentips in beeld.

Maak kans op een koptelefoon met
de VakantieBieb
Ga naar VakantieBieb.nl/win en download de
VakantieBieb-app. Download e-books en
luisterboeken en vertel ons welk boek je het
leukste vindt. Dan maak je kans op een Beats
Solo Pro koptelefoon.

Gebruik computers weer mogelijk
Door de versoepeling in de
Coronamaatregelen zijn er vanaf 1 juli weer
werkplekken gecreëerd voor computer-gebruik.
Ook kan er weer gekopieerd worden.
We hanteren wel de 1,5 meter afstand. Dus hulp
bij de computer of het kopiëren is beperkt.

BiblioNu zoekt lid Raad van Toezicht
Stichting BiblioNu zoekt per 1 september een Lid
Raad van Toezicht met deskundigheid op het
gebied van financiën en financiële verslaglegging
met daarnaast ervaring in het besturen of het
houden van toezicht, ervaring met organisatieprocessen, en kennis van en affiniteit met
Cultural Governance. De uitgebreide vacaturetekst inclusief alle profielkenmerken en contactgegevens vindt u op onze website.

Walk&Talk
Victor Weijs, Coach voor zelfstandige
ondernemers geeft op dinsdag 7 juli van 9.30 tot
11.30 uur in de bibliotheek Venray tips aan
sollicitanten voor het sollicitatiegesprek. Weijs
bekijkt de sollicitant vanuit het oogpunt van de
werkgever. Vooraf aanmelden verplicht i.v.m.
coronamaatregelen: info@biblionu.nl

Nieuwe onderwijsshop
Op 1 juli is onze nieuwe onderwijsshop
opengesteld. Onderwijsinstellingen vinden hier
producten die een waardevolle toevoeging
kunnen zijn op de lesprogramma’s. Via diverse
zoekopties zijn de producten makkelijk terug te
vinden én te bestellen. Lees ook de
inspiratiegids. Meer informatie op onze website
onder het tabblad “educatie/onderwijs”.

