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Beste lezer  

Het bibliotheekwerk is volop in beweging. Als gevolg hiervan stapt Bibliotheek De Lage Beemden 

binnenkort over op een nieuw bibliotheeksysteem. We kiezen voor een modern, open systeem 

dat makkelijk te koppelen is aan andere bibliotheken en systemen. We informeren je graag tijdig 

over deze overstap en wat je hiervan gaat merken. 

 

We doen er alles aan om de overgang naar het nieuwe bibliotheeksysteem soepel te laten 

verlopen. We proberen de overgang zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in de periode dat de 

Bibliotheek nu toch gesloten is. De definitieve berichtgeving hierover volgt later. 
 

 

Stel nu al je leenhistorie veilig!  

Je leenhistorie en favorieten gaan helaas niet mee naar het nieuwe systeem. Wil je deze graag 

bewaren? Doe dit vóór 25 april 2020.  

 

Dat kan heel gemakkelijk. Log in bij Mijn Menu en ga naar ‘eerder geleende titels’ of ‘mijn 

verlanglijst’. Klik rechtsboven op ‘Gehele lijst printen’. Je kunt hier twee opties kiezen: compact 

(alleen de auteur en titel), of uitgebreid (met de cover en omschrijving van het boek erbij). 

Zodra je een keuze hebt gemaakt, kun je het bestand naar een printer sturen, of opslaan als 

PDF. Bij het opslaan als PDF opent automatisch een scherm waar je kunt kiezen waar je het 

bestand op wilt slaan. 
 

 

Wat verandert er na de overgang?  

• De huidige Bibliotheek Wise app wordt vervangen door de nieuwe eBieb app.  

• Via de nieuwe eBieb app krijg je, naast de mogelijkheid om te reserveren en verlengen, 

ook snel inzicht in de vele activiteiten die bij Bibliotheek De Lage Beemden plaatsvinden.  

https://brabant.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9905&dli=69ca2b365cad6ff40a10bf93e9cf1561&li=0a2c07ec5bf4da5e1c8c5d60583ae28a


• In de catalogus kun je straks makkelijker zien of een boek ook beschikbaar is als e-book 

of luisterboek.  

• Je kunt nu al inspiratie opdoen op themapagina’s waar we aanbevelingen op onderwerp 

voor je overzichtelijk op een rij zetten.  

 

 

Speciale informatiepagina  

In de eerstvolgende update vind je een link naar een speciale informatiepagina met alle 

informatie over de overgang naar het nieuwe systeem. Op deze plek vind je straks onder andere 

een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden en directe downloadlinks naar de nieuwe eBieb 

app. 
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