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HET NIEUWE BIBLIOTHEEKSYSTEEM IS ACTIEF 

Vanaf nu is het reserveren van boeken weer mogelijk!  

• Mijn Menu heet nu Mijn account. 

• Inloggen doe je met je pasnummer en nieuwe pincode. 

• eBieb app vervangt de Bibliotheek Wise app. 

• Onze online catalogus heeft een nieuw jasje. 

 

MIJN ACCOUNT 

De Bibliotheek is 24 uur per dag beschikbaar. Boeken zoeken doe je 

gemakkelijk in de online catalogus. Hier zoek je in meer dan 

tweehonderdduizend materialen van de Bibliotheek. Boeken 

reserveren, verlengen en andere zaken regelen? Dat doe je heel 

gemakkelijk via Mijn account (dit vervangt Mijn Menu).  

 

Lees hier meer over de mogelijkheden van Mijn account 

 

Let op! Heb je Mijn Menu in jouw favorieten staan of vastgezet als 

bladwijzer, dan werkt dit niet meer. Ga naar 
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www.bibliotheeklagebeemden.nl en log in via Mijn account. Je kunt 

vervolgens die link opslaan als favoriet of bladwijzer.  

 

 

INLOGGEN IN MIJN ACCOUNT 

Om de eerste keer in te loggen bij Mijn account neem je de volgende 

stappen:  

• Log in met je lenersnummer. Dus niet met je e-mailadres of 

een gebruikersnaam die je zelf hebt aangemaakt in het 

verleden. 

• Je lenersnummer is het veertiencijferige nummer op je pas dat 

begint met 26. Vul dat nummer in zonder spaties. 

• Gebruik als wachtwoord de viercijferige combinatie van je 

geboortedatum. De maand en het jaar waarin je geboren bent. 

Voorbeeld: wanneer je geboren bent op 11 juni 1970 is het 

wachtwoord 0670. 

 

 

DE EBIEB APP 

Met de eBieb app regel je snel en gemakkelijk al je bibliotheekzaken 

waar en wanneer je maar wilt. Je hebt als lid van de Bibliotheek altijd 

en overal toegang tot de online catalogus. Ook kun je eenvoudig 

materialen verlengen en reserveren, verlanglijstjes beheren en 

nieuwe aanwinsten bekijken. 

 

Nieuw in deze app is een overzicht van alle activiteiten van 

Bibliotheek De Lage Beemden en een optie om direct online kaartjes 

te reserveren. 

 

De eBieb app werkt heel eenvoudig: 

 

1. Download de app via de App Store of Google Play 

2. Toets je pasnummer en pincode (mmjj) in. 

 

Lees hier meer over de mogelijkheden van de eBieb app  
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INLOGGEN BIJ DE ONLINE BIBLIOTHEEK 

Vanaf dinsdag 19 mei:  

• Ben je gewend om in te loggen bij de online Bibliotheek met je 

e-mailadres en wachtwoord, dan kun je dit gewoon blijven 

doen. 

  

• Ben je gewend om in te loggen met je lenersnummer en 

wachtwoord? 

1. Dan is dat wachtwoord vanaf dinsdag 19 mei niet meer actief. 

Log dan in met je lenersnummer en pincode, zoals hierboven 

bij 'inloggen in Mijn account' staat beschreven. 

  

2. Heb je inmiddels al een keer ingelogd in de nieuwe ‘Mijn 

account’ omgeving van Bibliotheek De Lage Beemden en jouw 

wachtwoord aangepast? Dan log je met dit wachtwoord ook 

in bij de online Bibliotheek. 

 

Let op! Na het wijzigen van je wachtwoord bij Mijn account, is 

dit wachtwoord de volgende dag actief bij de online Bibliotheek. 

WE ZIJN WEER OPEN!  

• Vanaf 18 mei: reserveren boeken via website en eBieb app.  

• 18 mei t/m 22 mei: inleveren boeken in Beek en Donk, Boekel 

en Gemert tussen 14.00 - 17.00 uur. (Boekel is maandag 

gesloten en donderdag zijn alle vestigingen gesloten i.v.m. 

Hemelvaart). 
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• 25 mei t/m 29 mei: Beek en Donk, Boekel en Gemert open 

voor ophalen gereserveerde boeken, en inleveren en lenen van 

boeken tussen 14.00 – 17.00 uur. (Boekel op maandag 

gesloten). 

• Vanaf 2 juni: alle vestigingen weer open voor het inleveren en 

lenen van boeken, tijdens aangepaste openingstijden. 
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