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BiblioPlus

Het Bibliotheekwerk is volop in beweging. Als gevolg hiervan stapt BiblioPlus op 

donderdag 19 maart over op een nieuw bibliotheeksysteem. We kiezen voor een 

modern, open systeem dat makkelijk te koppelen is aan andere systemen. Als lid willen 

we je graag tijdig informeren over deze overstap en wat je hiervan gaat merken. 
 

Wat merk je van de overgang? 

Vanaf zaterdag 14 maart 16.00 uur t/m woensdag 18 maart kan er in onze Bibliotheken 

tijdelijk niet worden uitgeleend. De bibliotheekvestigingen zijn gedurende de overgangsperiode 

wel gewoon open. Ook kun je geleende materialen terugbrengen. De online catalogus, Mijn Menu 

en de Bibliotheek app zijn gedurende deze periode niet beschikbaar. De volgende servicepunten 

zijn van maandag 16 maart t/m 18 maart gesloten: Vierlingsbeek, Overloon, Wanroij, Haps en 

Gassel. 
 

Wat verandert er na de overgang? 

Vanaf donderdag 19 maart is het nieuwe bibliotheeksysteem actief en kun je weer gewoon 

uitlenen. In de nieuwe situatie kun je: 

 Makkelijker zien of een titel ook als e-book of luisterboek beschikbaar is.

 Kun je inspiratie opdoen op themapagina’s waar we aanbevelingen op onderwerp voor je

overzichtelijk op een rij zetten.

 Op termijn komt er een aparte zoekfunctie voor de veel gevraagde speel- leermaterialen.

Deze zijn nu lastig vindbaar in de online catalogus.



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

ook snel inzicht in de vele activiteiten die in de Bibliotheek in het Land van Cuijk en

Maasduinen plaatsvinden..

Leenhistorie opvragen 

Als je als lid regelmatig je leenhistorie inziet dan willen we je vragen om deze vóór 14 maart te 

downloaden. De leenhistorie gaat namelijk niet mee naar het nieuwe systeem. Lees hier hoe je 

dit zelf kunt doen. 
 

Speciale informatiepagina 

In de eerstvolgende update, die 5 maart wordt verzonden, 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 veelgestelde vragen en antwoorden, directe 

downloadlinks naar de nieuwe eBieb-app en het stappenplan om je leenhistorie te downloaden. 

We doen er alles aan om de overstap naar het nieuwe Bibliotheeksysteem soepel te laten 

verlopen. 
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