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Nog 14 dagen te gaan 

Over 14 dagen is het zover! Dan stapt de Bibliotheek over op 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 alvast zoveel mogelijk vragen 

en antwoorden op een rijtje gezet op de speciale informatiepagina: 

www.biblioplus.nl/gajemee 
  

Inloggen in Mijn Account 

Een belangrijke stap naar het nieuwe systeem is de 

inlogprocedure in Mijn account (nu nog Mijn Menu). 

Om boeken te reserveren, te verlengen of je persoonlijke 

gegevens in te zien, kun je met ingang van 19 maart inloggen 

in ‘Mijn account’. Doe je dit voor het eerst? Log dan in met 

je lenersnummer (14 cijfers, te vinden aan de rechterzijde 

op de bibliotheekpas) en je pincode, zijnde MMJJ van de 

geboortedatum. Dus wanneer je op 18 oktober 1978 bent 

geboren is je pincode 1078. 

We vragen je om na de eerste keer inloggen een sterker 

wachtwoord aan te maken dat bestaat uit minstens 6 

karakters en minimaal één cijfer. 
  

https://brabant.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9901&dli=2ee340385fa0ba996abe35987318a0f0&li=2a52d65b926f82518810dac840cc0065
https://brabant.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9901&dli=2ee340385fa0ba996abe35987318a0f0&li=d0876fd9a62a5b9e7e31e1822fe37d17


Zorg voor een boekenvoorraad 

Zoals eerder aangegeven is het lenen van materialen 

gedurende de omzettingsperiode (zaterdag 14 maart 16.00 

uur t/m donderdag 18 maart) NIET mogelijk. Wil je je 

boekenvoorraad nog even aanvullen? Bezoek dan nog vóór 14 

maart 16.00 uur jouw Bibliotheekvestiging. 

De uitleentermijn van materialen hebben we verlengd zodat 

geleende materialen niet in overgangsperiode terug hoeven. 
  

De belangrijkste zaken nog even op een rijtje... 

• Vanaf zaterdag 14 maart 16.00 uur t/m woensdag 18 maart kan er in de bibliotheken niet

worden uitgeleend.

• Gedurende deze periode zijn de Online catalogus, Mijn Menu en de Bibliotheek App niet

beschikbaar

• De leenhistorie en verlanglijst gaan niet mee naar het nieuwe systeem en kun je tot

uiterlijk zaterdag 14 maart, 16.00 uur downloaden.

• De Bibliotheken blijven open tijdens de migratie naar het nieuwe systeem.

• De volgende servicepunten sluiten wel van maandag 16 maart t/m donderdag 18 maart:

Vierlingsbeek, Overloon, Wanroij, Haps en Gassel.

• De publiekspc's, wifi, printfaciliteiten en werk- en studieruimtes blijven gewoon in

gebruik.

• 'Mijn Menu' wordt vanaf 19 maart 'Mijn account' en je logt in met de lenersnummer en

pincode (mm/jj). Maak na eerste keer inloggen een nieuw wachtwoord aan.

• Vanaf 19 maart is de nieuwe 'eBieb app' beschikbaar, deze vervangt de huidige app 'De

Bibliotheek Wise. Op deze handige app kun je naast reserveren en verlengen ook alle

activiteiten van de Bibliotheek inzien.

• De nieuwe themapagina's staan nu al online en kun je alvast bekijken.
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