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Cursus Klik&Tik

Win jij die mooie prijs?

De lezing in Venray van Wim Daniëls
over zijn boek “De zomer van 1945” is
uitverkocht. Houdt onze website in de
gaten: we proberen Wim Daniëls ook
te boeken voor de Bibliotheek Horst
aan de Maas.

Nog niet zo handig met de computer?
Schrijf je in voor de gratis cursus Klik &
Tik. Het oefenprogramma waarmee je
op een gebruikersvriendelijke manier
kennismaakt met websites, e-mailen
en downloaden. Elke cursist werkt in
zijn eigen tempo. Begeleiding is aanwezig.

30 september - 11 oktober staat de
Kinderboekenweek in het teken van
tijdreizen. Doe in de bieb mee met de
speurtocht over raketten. Onder alle
goede inzendingen worden prijsjes
verloot.

Taalhuis

Openingstijden

Betalen met iDEAL

De openingstijden vanaf 1 september
zijn als volgt: maandag 12.00 - 17.00
uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00
uur, zaterdag van 11.00 – 14.00 uur.
In Venray bemand open van 10.00 12.00 uur en van 15.00 - 17.00 uur. In
Horst van 14.00 - 17.00 uur.

Met iDEAL kunt u veilig en gemakkelijk
online betalen. Ook de contributie van
BiblioNu. Ga naar www.biblionu.nl en
kies na inloggen voor iDEAL transacties.

Lezing Wim Daniëls

De activiteiten voor laaggeletterden
worden weer opgepakt. Meer weten
over de taalles, computercursus of de
bijeenkomst over Donorregistratie?
Kijk op onze website.

Cursus Digisterker gaat weer van start in oktober
Het omgaan met de officiële websites van de overheid kan best lastig zijn. Waar vind je nou de informatie die je zoekt. In drie
bijeenkomsten gaan we oefenen met verschillende websites zoals mijnoverheid en de toeslagensite van de belastingdienst.
Er wordt gewerkt met duidelijke presentaties en een handig werkboek. Oud-cursisten zijn enthousiast: “Ik heb nu meer durf
om ergens op te klikken” en “Ik hoef niets meer aan anderen te vragen nu ik de cursus gevolgd heb".
Kennis van de omgang met de computers is noodzakelijk. De kosten bedragen € 20,- (incl. cursusboek).
Aanmelden via info@biblionu.nl

Online lezen en luisteren
Op 8 september gaat de nieuwe app online Bibliotheek officieel live. In deze nieuwe app is het lenen van zowel e-books als
luisterboeken samengevoegd. In de oude e-booksapp en in de LuisterBieb-app kunnen gebruikers vanaf 8 september alleen
nog boeken uitlezen en -luisteren, maar niet meer opnieuw lenen. Na het downloaden van de nieuwe app moet men zich
opnieuw registreren. In het filmpje op onze website wordt uitgelegd hoe dat allemaal werkt.

Donorregistratie
Om burgers te ondersteunen bij het registreren van hun keuze heeft Stichting Digisterker de e-learning 'Oefenen met het
Donorregister' ontwikkeld. Wie moeite heeft met de computer kan thuis of in de bibliotheek de registratieprocedure
oefenen inclusief het inloggen met DigiD.

