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digitaal 
aanbod 
in Beringen

wist je 
dat... 

bijna 4 op de 10 Belgen geen 
of zwakke digitale vaardigheden 

heeft, en dus risico loopt op 
digitale uitsluiting?
(bron: Digitale barometer  

KBS 2020)



• leer werken met je smartphone. In deze cursus leer je telefoneren en 
sms’en met je smartphone. We verkennen ook andere toepassingen, 
zoals informatie zoeken op internet, foto’s maken ...

• je leert: telefoneren, een sms versturen en ontvangen, 
telefoonnummers opslaan, de belwaarde herladen, informatie zoeken 
op internet, apps installeren en gebruiken en zoveel meer

• 10 weken, 3 uur per week

• vrijdag van 9.00 -12.00 uur

• startdatum: 16 september

• 10 euro (lesmateriaal)

• heb je maximaal een diploma beroepssecundair onderwijs, dan betaal 
je geen inschrijvingsgeld

LIGO LIMINO
Regina Mundi, Beringen-mijn

Ons dagelijks leven verloopt 
steeds digitaler: online bankieren, 
een afspraak maken bij de stad, 
parkeren met een app, betalen 
met je smartphone, je belastingen 
indienen, je pensioen berekenen, 
facebooken of whatsappen met 
familie,  … Het is een hele uitdaging 
om mee te blijven!

Het is nooit te laat om de 
voordelen van de digitale wereld 
te ontdekken: het zal je tijd en 
een papierberg besparen, voor je 
creatieve ideeën vind je er heel 
wat leuke apps of filmpjes en om 
contact te houden met een ver 
familielid waren er nog nooit zoveel 
mogelijkheden als nu. 

In deze brochure trachten we een 
overzicht te geven van het digitaal 
aanbod dat er momenteel bestaat 
in Beringen (en omstreken indien 
relevant):

• voor absolute beginners
• voor gevorderden
• openbare computerruimtes 
• individuele ondersteuning  

aan huis
• gratis wifi
• kopiëren & printen

Deze brochure zal regelmatig 
een update krijgen en aangevuld 
worden. In elke deelgemeente 
van Beringen kan je terecht voor 
informatie in je digipunt. Met 
eenvoudige digitale vragen kan je 
in een digipunt verdergeholpen 
worden. Als je met meerdere of 
complexere vragen zit, zullen 
de digivrijwilligers je naar een 
opleiding, sessie op maat of 
oefenkans doorverwijzen.

CENTRUM VOOR VOLWASSENONDERWIJS 
LBC-NVK BERINGEN 
Regina Mundi, Beringen-mijn 

• ‘E-communicatie, internet en online diensten’ op maandag namiddag 

• ‘Aan de slag met ICT’ (werken met een smartphone) op dinsdagnamiddag

• inschrijven verplicht via Centrum voor volwassenonderwijs LBC-NVK 
Beringen T 011 49 62 50

starten met 
computer en 
internet
voor absolute 
beginners
Heb je nog geen ervaring met computer of tablet? 
Deze cursussen zijn voor absolute beginners. 
Voorkennis is niet vereist. 



meer doen 
met internet 
gevorderden

CENTRUM VOOR 
VOLWASSENONDERWIJS  
CURSA NOORD 
BERINGEN

ICT cursussen online: je computer 
kennis opfrissen of verruimen in 
een wekelijks lesmoment online 
(kantoortoepassingen, excel, word, 
photoshop, wegwijs web, autocad)
• meer info op cursa.be 
• voor inlichtingen en inschrijvingen:  

T 011 54 67 96

THUISLOKET  
STAD BERINGEN

Via het thuisloket op de website van 
de stad Beringen kan je sommige 
producten aanvragen waarvoor je 
vroeger een bezoek aan het stadhuis 
moest inplannen. Je kan hier op 
elk moment aktes en attesten 
opvragen die digitaal ondertekend 
en rechtsgeldig zijn. Je ontvangt 
deze onmiddellijk wanneer je je veilig 
aanmeldt met een eID-lezer of de 
Itsme-app. Je kan ook je adreswijziging 
aangeven, nieuwe codes voor 
je elektronische identiteitskaart 
aanvragen of iets te melden. Eerste 
keer? We helpen je graag op weg in 
een van de digipunten! 

• www.beringen.be/thuisloket

ONLINE 
LEERPLATFORM  
‘ONLINE LEREN MET  
DE BIB’

Online een cursus volgen over 
diverse digitale onderwerpen 
zoals digitale vaardigheden, social 
media, Microsoft Office of je kan 
een andere taal leren, een cursus 
over gezondheid, samenwerken, 
loopbaanontwikkeling,... Op het 
platform zijn ook webinars te vinden 
rond fotografie, talentontwikkeling, 
mentale gezondheid, hobby’s, enz. 
voor verschillende niveaus.
• gratis voor bib-leden
• toegang via academieportal.nl/

onlinelerenmetdebib 
• aanmelden met ‘Mijn 

bibliotheekprofiel’

CENTRUM VOOR 
VOLWASSENONDERWIJS  
LBC-NVK BERINGEN 

Regina Mundi, Beringen-mijn
Een beroepsopleiding ICT en 
administratie. 
• In deze opleiding maak je grondig 

kennis met de meest gebruikte MS 
Officepakketten (Excel, Access, 
Word, PowerPoint, Outlook en 
Publisher).

• Je legt de basis van onder meer 
tekstverwerking, rekenblad en 
presentaties maken.

• Je beschikt al over een bepaalde 
basisvaardigheid in het werken met 
de computer

• Duur opleiding: 1 jaar bestaande uit 
verschillende modules

•  Inschrijven verplicht via Centrum 
voor volwassenonderwijs LBC-NVK 
Beringen T 011 49 62 50

De vernieuwde bib gaat open 
vanaf 6 september en de bib 
gaat terug van start met tal van 
leuke en interessante activiteiten 
zoals lezingen en workshops.

Het volledige aanbod vind je op 
www.beringen.be/activiteiten. 
Neem zeker een kijkje! 



DIGIPUNTEN

Digipunt wijkcentrum 
Steenveld Koersel
Nachtegaalstraat 83 
(GPS: Korhoenstraat)
openingsuren: 
voorlopig op afspraak via 
buurtwerker Cetin Ikiz 

T 0491 61 24 17
E cetin.ikiz@rimo.be

digibegeleider 
aanwezig 
elke donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur   
(niet tijdens 
schoolvakanties)

Internettoegang 

In elk digipunt kan je terecht om gratis een computer te gebruiken 
tijdens de openingsuren. Via deze computers kan je surfen op het 
internet en gebruikmaken van gekende programma’s zoals Word, Excel 
en Powerpoint voor bijvoorbeeld een sollicitatiebrief of schoolwerk.

openbare 
computerruimtes

1 2

Heb je zelf nog geen of weinig ervaring 
met computer of internet, of zit je met 
een (eenvoudige) digitale vraag maar 
niemand in de buurt om je verder te 
helpen?
Een keer per week is er een 
digivrijwilliger aanwezig in het digipunt, 
die je kan begeleiden of verderhelpen 
met digitale vragen zoals:

• het maken van een online afspraak
• het invullen van een online formulier
• het opstellen van een mail of 

sollicitatiebrief
• het opzoeken van trein- of busuren 
• het installeren van een smartschool-

app voor je kinderen
• een document opvragen via het 

thuisloket van stad Beringen

Digipunt inloophuis  
Beringen-Mijn
Alfred Habetslaan 17
openingsuren: 
ma 13.00 - 16.00 uur
di 16.00 - 18.00 uur
wo 09.00 - 11.30 uur
do 13.00 - 16.00 uur
vr 13.00 - 16.00 uur
ook op afspraak

T 0491 61 24 22 Wouter Lynen
E wouter.lynen@rimo.be

digibegeleider 
aanwezig 
elke maandag van  
13.00 tot 16.00 uur  
(niet tijdens 
schoolvakanties)

Ondersteuning door een digivrijwilliger
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Dit is gratis, een afspraak is  
mogelijk via 0456 36 07 37  
(maar is niet meer verplicht).

Digipunt Bibliotheek  
Beringen-centrum
Graaf van Loonstraat 2
openingsuren:
ma 13.00 - 19.00 uur 
di 10.00 - 17.00 uur 
wo 10.00 - 19.00 uur 
do 10.00 - 17.00 uur 
vr 10.00 - 19.00 uur 
za 10.00 - 13.00 uur

T 011 45 08 10
E bibliotheek@beringen.be

digibegeleider 
aanwezig 
elke vrijdag van  
14.00 tot 16.30 uur 
(niet tijdens 
schoolvakanties)

Digipunt Dienstencentrum  
De Klitsberg Paal
Klitsbergwijk 29
openingsuren:
ma - do 10.00 - 16.00 uur
vrij 10.00 - 13.00 uur
 
T 011 44 95 00
E dienstencentrum@beringen.be

digibegeleider 
aanwezig 
elke dinsdag 
van 13.00 tot 15.00 uur
(niet tijdens 
schoolvakanties)

“Ik kwam naar het 
digipunt om de Lijn 
app te leren gebruiken 
op mijn tablet. Joke en 
Peter hebben mij goed 
geholpen en nu kan ik 
het zelf!” 

Bezoeker digipunt 
inloophuis Beringen-Mijn

Meer info over de gratis 
digisessies die regelmatig 
georganiseerd zullen worden 
in de digipunten in het najaar 
rond o.a. itsme, schoolapps, 
basistips veilig online: 

www.buurtbar.be
  BuurtBar

of haal een flyer op in een 
digipunt

In het najaar van 2021 komt 
er nog een lokaal digipunt 
in Beverlo.



4 pc’s 12 tablets 2 laptops
individuele 
ondersteuning 
aan huis

BEEGO 
Hulp nodig met je smartphone, 
computer, digitale tv, printer of ander 
digitaal toestel? BEEGO stuurt IT-
studenten aan huis of helpt je van op 
afstand.

• Maak een afspraak via de website 
beego.be of bel 078 48 54 00

• Kostprijs: € 19 per 30 min. of  
€ 41 per uur

Op de website beego.
be staan ook veel tips en 
uitleg in verband met veel 
voorkomende digitale vragen!

• lidgeld: 
gratis voor -18j  
5 euro per jaar voor +18j 

• wachtwoord voor wifi aan de balie te verkrijgen 

• openingsuren: 
ma 13.00 - 19.00 uur 
di 10.00 - 17.00 uur 
woe 10.00 - 19.00 uur 
do 10.00 - 17.00 uur 
vrij 10.00 - 19.00 uur 
za 10.00 - 13.00 uur

• reserveren is niet nodig

BIBLIOTHEEK

Graaf Van Loonstraat 2

openbare 
computerruimtes
+ gratis wifi

fotokopie 
/printen

Hublets zijn uitleenbare tablets die het 
digitale aanbod van de bibliotheek uitbreiden 
en tegelijk gevoelig toegankelijker maken



BIBLIOTHEEK  
BERINGEN-CENTRUM 

Graaf Van Loonstraat 2

Richtprijs: 
• € 0,10 (A4 zw/w) 
• € 0,50 (A4 kleur)
• € 0,20 (A3 zw/w)
• € 1 (A3 kleur)

Openingsuren: 
ma 13.00 - 19.00 uur 
di 10.00 - 17.00 uur 
woe 10.00 - 19.00 uur 
do 10.00 - 17.00 uur 
vrij 10.00 - 19.00 uur 
za 10.00 - 13.00 uur

DIGIPUNT INLOOPHUIS  
BERINGEN-MIJN

Alfred Habetslaan 17

Richtprijs:
• gratis max. 10 pagina’s (A4 zw/w)
• vanaf 10 pagina’s € 0,10 (A4 zw/w)

Openingsuren:  
maandag 12.30 - 16.00 uur

kopiëren  
& printen



meer info

T 0456 36 07 37
digipuntberingen@gmail.com

www.beringen.be/digitaalaanbod
www.buurtbar.be 


