
 

Nieuw bibliotheeksysteem 

Belangrijk nieuws voor onze leden – 23 april 2020 
  

  

Vestigingen blijven gesloten, maar Bibliotheek is online gewoon open!  

Je hebt de boodschap vanuit de overheid vast al gehoord: we gaan samen door met de corona-

aanpak in Nederland. Dit betekent dat de bibliotheken gesloten blijven tot en met 19 mei. 

Bibliotheken staan expliciet genoemd in de lijst met organisaties, bedrijven en branches die 

gesloten moeten blijven. De inleverdatum van alle materialen hebben wij verlengd tot 15 juni, 

dat blijft zo. Alle activiteiten die gepland waren tot 1 juni zijn geannuleerd.  

 

De Bibliotheek is online gewoon open. Er is gelukkig genoeg te lezen voor iedereen, jong en oud.  

• De online Bibliotheek biedt een online programma met persoonlijke ontwikkeling, een 

groot aanbod e-books, de mooiste luisterboeken en ongelooflijk veel tips voor 

thuisblijvers.  

• De ThuisBieb app, met 100 e-books voor iedereen, ook voor mensen die geen lid zijn van 

de Bibliotheek, wordt tot en met 1 juni verlengd. De ThuisBieb is de populairste 

boekenapp op dit moment.  

• Ook de LuisterBieb-actie is verlengd tot en met 1 juni. Zowel leden als niet-leden van de 

Bibliotheek kunnen in de LuisterBieb terecht voor 100 extra luisterboeken. Beide apps zijn 

te vinden in de App Store en Google Play.  

• En er kan nog steeds gratis geleend, geruild en gelezen worden bij de ruim 30 minibiebs 

die verspreid over de gemeenten Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek zijn gerealiseerd in 

tuinen en opritten bij mensen thuis. Maak eens een rondje door de wijk om de minibiebs 

te ontdekken.  

 

 

OVERSTAP NIEUW BIBLIOTHEEKSYSTEEM  

Het komende weekend starten we de overgang naar het nieuwe bibliotheeksysteem. Achter de 

schermen zijn we druk bezig om te zorgen dat alles soepel verloopt. Om jou als 

bibliotheekgebruiker goed mee te nemen in dit proces, hebben we zoveel mogelijk vragen en 

antwoorden op een rijtje gezet op de speciale informatiepagina: 

www.bibliotheeklagebeemden.nl/gajemee 
 

 

https://brabant.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9905&dli=7a6be55d99cb3ebbda7cdabf56c655c0&li=fbb9433361b034ad94e77ead0852547f
https://brabant.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9905&dli=7a6be55d99cb3ebbda7cdabf56c655c0&li=edf9859c405f249de6297d8d703ead71
https://brabant.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9905&dli=7a6be55d99cb3ebbda7cdabf56c655c0&li=9477522a23d7c8880c93b21eccfdaef7
https://brabant.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9905&dli=7a6be55d99cb3ebbda7cdabf56c655c0&li=22ad490e30eeb1cc28e917bddda0d817
https://brabant.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9905&dli=7a6be55d99cb3ebbda7cdabf56c655c0&li=5d7646ffef7c6b87c5b531d5a2f7dc83


Wat merk je van de overstap?  

Vanaf zaterdagmiddag 25 april zijn de online catalogus en Mijn Menu op onze website, en de 

Bibliotheek Wise app NIET meer beschikbaar. Uiterlijk 18 mei is het nieuwe bibliotheeksysteem 

actief en de nieuwe eBieb app beschikbaar.  

 

We hopen natuurlijk al eerder over te kunnen gaan. Houd de speciale informatiepagina in de 

gaten voor de definitieve datum van de livegang. 
 

 

Leenhistorie bewaren  

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

bewaren? Doe dit vóór zaterdag 25 april. Hoe je dit doet lees je hier. 
 

 

LET OP! Lees je nog geen e-books?  

Voor iedereen die nog geen account heeft bij de online Bibliotheek en graag e-books wil lenen:  

• Heb je al vaker ingelogd in ‘Mijn Menu’ op www.bibliotheeklagebeemden.nl om te 

verlengen, reserveren etc.? Dan kun je de komende weken met je pasnummer en dit 

wachtwoord ook inloggen bij de online Bibliotheek. Vervolgens maak je daar een account 

aan.  

• Heb je nooit ingelogd in ‘Mijn Menu’ op www.bibliotheeklagebeemden.nl? En weet je ook 

je wachtwoord niet, maar wil je wel e-books lenen? Vraag dan nog vóór zaterdag 25 

april een nieuw wachtwoord aan. Voor hulp kun je ons bellen via telefoonnummer 0492 

323245. Vervolgens kun je met deze gegevens inloggen bij de online Bibliotheek.  

Van 25 april tot uiterlijk 18 mei is het niet mogelijk om een account te maken bij de 

online Bibliotheek als je je wachtwoord van ‘Mijn Menu’ niet weet. 

 

Heb je al een account bij de online Bibliotheek? En ben je gewend om daar in te loggen met je 

pasnummer of e-mailadres en wachtwoord, dan kun je dit gewoon blijven doen. 
 

 

Inloggen in Mijn account na 18 mei  

Om straks na 18 mei in het nieuwe systeem boeken te reserveren, te verlengen of je 

persoonlijke gegevens in te zien, log je in op onze website bij ‘Mijn account’ (dit vervangt Mijn 

Menu). Of in de nieuwe eBieb app. 

 

Belangrijk bij de eerste keer 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.  
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Bibliotheek De Lage Beemden 

www.bibliotheeklagebeemden.nl | contact@bibliotheekdlb.nl  

Sint Agathaplein 6, 5427 AB BOEKEL, NEDERLAND  

0492-323245 
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