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Voorwoord  

Lieve vrienden,  

Exact een jaar geleden keerde ik terug naar Het Lichtpunt, na een onderbreking van 6 

maanden waarin mijn wereld totaal was ingestort. Ik stond op het punt totaal 

wereldvreemd te worden, overmand door verdriet. Niks kon me nog boeien. 

Ondertussen was er echter een soort stille diplomatie aan de gang om me terug uit mijn 

"kot" te krijgen. 

Uiteindelijk leek het me ideaal om terug mijn intrede te doen via het keukenteam op het 

kerstfeest, een beetje "low profile" maar toch aanwezig. Het bleek een droomformule 

te zijn. Op het einde van de feestelijkheden voelde ik me helemaal terug omarmd door 

de zalige mensen van "Het Lichtpunt", in de warme schoot van de vereniging. Eigenlijk 

heb ik daar aan "den lijve" ondervonden wat "we" voor mensen kunnen betekenen, in alle 

bescheidenheid. En die warmte, daar gaat het eigenlijk altijd om.  

Weldra vieren we weer Kerstmis, met ballen en slingers en hemelse muziek in de straten 

en natuurlijk geschenkjes. Maar zijn we nog wel bezig met waar het hier eigenlijk om 

gaat? Die man en die hoogzwangere vrouw die geen plaats vinden in de herberg. In tijden 

waarin men zelfs de herberg in brand steekt, kan het al niet actueler zijn, dacht ik. 

Eigenlijk gaat het allemaal om steeds dezelfde gedachte: de ene mens die er voor de 

andere is als het moeilijk gaat, ongeacht wie hij ook is. Met andere woorden, de 

bestaansreden van "Het Lichtpunt"! 

Ondertussen zijn we begonnen aan de volgende 15 "Warme Jaren", daar kan dat weekje 

van Studio Brussel nog eens een puntje aan zuigen. Wij waren er trouwens al voordat de 

geslepen marketingjongens het gat in de markt ontdekten. Maar dit terzijde. Het zullen 

weer jaren worden van vreugde en plezier, verdriet soms ook, vreugde en plezier, 

verdriet soms ook, ontdekken en verbaasd staan,, kortom ons inleven in de wereld en de 

problemen van de mensen en het allerbelangrijkste dat we steeds die arm over de 

schouders kunnen leggen en tonen dat we een warme samenleving zijn. Dat gaan we 

gewoon doen, ge zijt verwittigd! 

Met deze intenties en een dikke warme knuffel voor allen, wens ik jullie het allerbeste 

en tot ziens.  

Cisse 

 

100% kerst 

Familie, vrienden, 

Kerstboom, liefde, gezelligheid 

praten en lachen, genieten, geven, 

koken en tafelen, warmte 

samen zijn, twinkeling, 

moment van bezinning. 

Wensen van geluk 

en vrede. 
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“Het Lichtpunt got talent” een verhaal van veerkracht  
Na maandenlang oefenen was het dan zover. De zenuwen kwamen eraan want op 8 

november mochten onze Lichtpunters hun talenten laten zien. Er was een optreden met 

dans, voordracht, zang en filmpjes in De Kruierie. De filmpjes toonden ons de moed en 

de kracht van de mensen. De liedjes werden ook heel mooi gebracht. De zangers, lezers, 

dansers gaven zich volledig. De mensen in de zaal waren heel enthousiast en deden heel 

goed mee. Zeker met het liedje van de 10 spaarpotjes. Het was dan ook een geslaagde 

avond. Na het optreden konden we genieten van de vele schilderijen van Bea. Ze zijn 

heel knap. Nadien was er ook nog een mooie receptie waar men kon genieten van een 

hapje en een drankje.  

Een grote dank je wel aan Paulien bij het helpen bij de filmpjes en aan Mon voor de regie 

van het optreden van “Het Lichtpunt got talent”. Foto’s zie blz 23. 

Patricia 

 

Komen jullie kijken naar de foto’s en de filmkes? Jullie zijn welkom op 22 januari om 19 

uur.   

In ons gastenboek mochten wij lezen: 

• Een mooie avond! Met veel moed en doorzettingsvermogen. Heel fijn! 

• Het was een zeer mooie avond. Heel moedig en heel veel respect. 

• Supervoorstelling! Proficiat aan iedereen xxx. 

• Het was fijn om te zien hoe jullie er ook zelf van genoten. Een dikke proficiat! 

• Knappe voorstelling. Een hechte, echte familie. Veel succes nog. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open sportavond 
Vrijdag 22 november was het een OPEN SPORTAVOND. We gingen samen schaatsen in 

Lommel. Iedereen kon zich inschrijven!  

Spijtig waren we maar met 10 schaatsers. En er waren enkele bij die nog nooit hadden 

geschaatst. Maar zij hadden de moed bijeen geraapt en het is gelukt! Zelfs als er 

gevallen werd, zoals door mij, bleven we niet bij de pakken zitten en stonden we direct 

op om verder te doen. Ook was er een kindje bij dat nog nooit had geschaatst, maar het 

heeft dat ook super goed gedaan. Na de inspanning zijn we met z’n allen nog iets warms 

gaan drinken. Dit was wel voor onze eigen rekening. Er is nog even nagebabbeld en wij 

vonden allemaal dat deze activiteit voor herhaling vatbaar is. En al zeg ik het zelf. We 

waren met zijn allen geweldig! 

Danny 
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NIEUW in Balen: Eerstelijnspsycholoog voor ouderen 

Voel je je niet goed in je vel?  

*Want ook als je 65 of ouder bent kan je het gevoel hebben vast te zitten in je leven of 

eenzaam of somber te zijn.  

*En kan je door financiële redenen niet terecht bij privé- psychologen?  

Dan is voor jou de eerstelijnspsycholoog SANNE misschien een oplossing. Zij gaat samen 

met jou op zoek naar gepaste hulp.  

Sanne is elke maandag aanwezig in De Schuur in het Woonzorgcentrum Ter Vest.  

Het tarief dat je moet betalen hangt af van je inkomen. 

Wil jij meer informatie? Wil je een afspraak maken? Dat kan via je huisarts of bij Ine 

van het OCMW (tel. 014 82 98 32 – mailadres ine.noukens@ocmwbalen.be) 

OPROEP bij huurproblemen! 
Heb je huurproblemen? Dan kan je bij Els (0473 34 23 70) van Het Lichtpunt een 

doorverwijsbrief vragen om gratis naar de Huurderbond te gaan. Zij zoeken samen met 

jou, op een professionele manier naar een oplossing. Twijfel niet, en vraag de 

doorverwijsbrief!  

TONEEL in Hulsen 

Joepie, op 24 oktober was het weer zover.  

Zoals de vorige jaren mochten we met Het Lichtpunt, en nog een aantal andere 

organisaties, weer gaan kijken naar het toneel in Hulsen. En dit in avant-première!  

Waarvoor onze hartelijke dank natuurlijk. 

Afgaande op de titel: “Alles mag uit, behalve het licht” waren we wel benieuwd wat we 

mochten verwachten.  

Het werd in ieder geval een zeer plezante en gezellige avond met grappen, grollen en 

diverse misverstanden, hilarische toestanden en diverse onvoorziene intriges. Maar 

vermoedelijk hadden wij de titel van het toneelstuk verkeerdelijk verstaan want het 

licht mocht wel regelmatig uit. Alhoewel … soms zagen we wat vrouwelijke personages 

verschijnen in mooie lingerie maar voor de rest was alles mooi bedekt met de 

“nertsmantel van de liefde”. 

Alleszins geslaagd en zeker de moeite waard om volgend jaar hun nieuw toneelstuk terug 

te gaan bekijken en beluisteren.                                                                                                          

 LOE  
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Op bezoek bij het OCMW en Den Travoo 

Op 23/10 kregen we met 23 Lichtpunters een rondleiding. Er werd gestart in het 

Sociaal Huis. Dit in twee groepen. Beneden kregen wij van Ella uitleg over de 

verschillende diensten. We hebben in de wachtzaal gezeten en een bureau van een 

sociaal werker bezocht. Interessant was het te horen dat er een huurpremie bestaat. 

Als je minstens 4 jaar op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, kom jij daar 

ook misschien voor in aanmerking! De huurpremie kan 150 euro of meer zijn per maand.  

Er is ook huursubsidie. Daarvoor kan je in aanmerking komen, als je gaat verhuizen en je 

heb een laag inkomen. Voor meer info: vraag ernaar bij het OCMW! 

Boven in een vergaderlokaal lichtte Ann het Armoedebeleid toe en vroeg of er nieuwe 

mensen wilden meedoen? Er was ook koffie en een snoepertje. Lekker…. 

In Den Travoo, vertelden twee enthousiaste begeleiders, Ellen en Liesbeth, wat er 

allemaal gebeurt i.v.m. werk en zinvolle tijdsbesteding. En dat is een heleboel! Het AMA 

statuut is iets nieuw. Dit regelt vrijwilligerswerk voor mensen die om een of andere 

reden, zoals medisch, mentaal, psychisch of sociaal, niet kunnen gaan werken. Maar soms 

heb je wel nood om buiten te komen, om een netwerk op te bouwen of om jezelf te 

ontplooien. Vanaf nu, is er dus het AMA-statuut dat jou hierbij kan helpen.  

Wil je meer info? Elke eerste maandag van de maand tussen 13.30 uur en 15.00 

uur geeft Ellen uitleg in Den Travoo.  

En ook hier kregen we weer een hapje en een drankje. Er werd op onze vele vragen 

duidelijk geantwoord. Het was een zeer boeiende avond!  

Heb jij vragen? Zit je in of met zorgen? Aarzel niet om contact op te nemen met 

het OCMW of Den Travoo. 

En dan proberen zij samen met jou de beste oplossing te zoeken.  
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Wist je dat…. 
• wij met Het Lichtpunt terug samen gaan KOKEN? Doe je mee? Inschrijven kan op 8 

januari 2020 tijdens de inschrijvingsavond. 

• één huurder op drie na het betalen van de huur, te weinig overhoudt om fatsoenlijk te 

kunnen leven. 

• 154.000 mensen op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning? 

• wij met de voorstelling “ Lichtpunt got talent, een verhaal van veerkracht…” meedingen 

voor de Cultuurprijs en de Publieksprijs van Balen?  

• jullie allemaal vanaf januari zeker moeten stemmen zodat we de publieksprijs winnen 

met Het Lichtpunt. Houd ook onze facebookpagina in het oog!   

Fakkeltocht 

17 oktober 2019. Een jaarlijkse traditie! ‘De fakkeltocht tegen armoede’ in Mol. We 

kwamen allemaal samen in de school Rozenberg met een grote groep van Het Lichtpunt, 

samen met andere groepen van Balen, Mol, … . Toen we binnenkwamen kregen we allemaal 

een lintje opspeld, want het was ook “dag van Kom op tegen Kanker”. We mochten 

allemaal een plaats zoeken in een zaal. Hier kwamen enkele mensen, waaronder Eddy 

getuigenissen voorlezen over “onderwijservaringen” 

van mensen in armoede. Na de getuigenissen mochten 

we genieten van een wereldkoor: ‘Kanti La Mondo’. Zij 

zongen mooie liederen en we konden ze volgen op een 

groot scherm, omdat er in verschillende talen werd 

gezongen. Na het optreden verzamelden we allemaal 

op de speelplaats van de school. Iedereen kreeg een 

fakkel of een lichtje. Zo, iedereen was nu klaar voor 

de optocht door Mol. Er was ook een groep voorzien 

die muziek maakte:‘Brassband The Originals’. Zij brachten echt sfeer onder de mensen. 

Er waren zelf enkele mensen die dansten. Met muziek en fijne mensen om je heen 

kwamen we aan, aan bij het dienstencentrum ‘Ten Hove’, waar ze ons reeds stonden op 

te wachten. Binnen in de eetzaal was er een gratis receptie voor al de mensen die mee 

waren gaan wandelen. Enkele vrijwilligers stonden er ons op te wachten, waaronder 

Nicole (die we wel allemaal kennen), met heerlijke broodjes, soep en frisdrank. Buiten 

stond zelfs de Kempense bakoven waar ze heerlijke pizza’s in bakte. Wat was dit lekker!  

Ik wil aan alle vrijwilligers een dikke DANKJEWEL zeggen! Het was allemaal dik in orde. 

Hopelijk tot volgende jaar.                                         

Tatjana 
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De kienavond  

Er zaten al veel mensen te wachten, toen ik arriveerde. 

Hoe plezant was dat. Een grote opkomst, mooie prijzen…joepie! 

En spannend… nog drie, nog twee, ja…. nog 1…. 

Het ging heel vlot en uiteindelijk is er altijd voor al de aanwezigen wel een prijsje. 

Zo gezellig met elkaar, ja, echt waar. 

Helga   

ARMOEDEcijfers KLEURen DONKERROOD   

Alle armoedecijfers staan op rood in Vlaanderen 

en dat is zonder meer alarmerend. 

Zeker wanneer de regering het armoede-

probleem onder de mat lijkt te willen schuiven. 

De Vlaamse armoedecijfers blijven hangen op 

10,4%, en dit na zoveel jaren armoedebeleid; de 

kinderarmoede steeg tot 15%; het aantal 

leefloners blijft stijgen tot meer dan 41.000 

Vlamingen; de wachtlijst voor sociale woningen 

blijft aangroeien tot 154.000 wachtenden; de 

voedselbanken breken alle records: 160.000 

mensen vroegen een voedselpakket; meer dan 

680.000 Vlamingen leven vandaag in armoede; de 

uitstroom zonder diploma stijgt opnieuw; de 

klachten inzake discriminatie en racisme blijven 

stijgen; de leefkosten (voor energie, openbaar 

vervoer, …) blijven stijgen. 

WELZIJNSZORG voert ook dit jaar weer campagne 

tegen armoede en sociale uitsluiting en heeft duidelijke 

politieke eisen. Want het is een grondrecht om te 

kunnen leven in menselijke waardigheid. Een recht dat 

geldt voor iedereen, zonder onderscheid. Om dat recht 

waar te maken, is er solidariteit nodig.  De solidariteit 

die de overheid organiseert via belastingen en sociale 

zekerheid.  Maar ook  de solidariteit tussen mensen 

onderling. Om onze grote droom waar te maken, een 

samenleving zonder armoede, hebben we iedereen en 

alle vormen van solidariteit nodig. 

 

Het Lichtpunt staat hier volledig  

achter en steunt deze campagne 
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Ons Lichtpunt-tuintje 

Iedereen weet dat 

Het Lichtpunt al 

enkele jaren een 

tuintje heeft, dat nu 

gelegen is achter het 

rustoord Ter Vest in 

Balen.  

Onder leiding van 

Stef bewerkt ieder 

zijn eigen tuintje op 

een groot gezamenlijk 

stuk grond. Tot 

hiertoe waren er een 

8- tal Lichtpunters 

die op hun eigen en 

gezellige manier groentjes kweekten. Nadat in het voorjaar de grond bewerkt is met de 

frees beginnen wij te planten en te zaaien. En elk jaar opnieuw hebben wij toch een 

mooie oogst. Starten doen we meestal tussen half maart en begin april. Indien er nog 

mensen zijn die interesse hebben om vanaf volgend seizoen mee te doen… Er zijn nog 

enkele perceeltjes ter beschikking. Jullie zijn van harte welkom!  

Je kan naar de inschrijvingsavond komen op 8 januari of contact opnemen met Stef of 

Els.  

Gunter  
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      Lichtpuntkalender 
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Interview met Ann Michiels 
Hoelang werk je al voor Den Travoo, Ann? 
Dat is nu 9,5 jaar. Ik ben begonnen in mei 2010.  

Wat doe je precies bij Den Travoo?  
Ik organiseer vormingen. Dat houdt in dat ik organisaties  

aanspreek om naar hier te komen om vorming te geven. 

Maar ik geef zelf ook een aantal vormingen. Ik ben ook 

verantwoordelijke voor huiswerkbegeleiding en het 

Peuterspeelpunt. En ik begeleid mensen op de werkvloer, 

bij Club Actief, de Arbeidszorg, AMA en stagairs. 

Wat vind je het leukste aan je werk ? 
Het is afwisselend werk en het contact met de mensen, 

vind ik leuk. 

Wat ik ook heel leuk vind, is als ik mensen hier zie toekomen en dat zij na ondersteuning 

naar vast werk kunnen doorstromen.  

Mensen, maar ook medewerkers en teamleden, ondersteunen en zien dat het de mensen 

goed doet. We maken het samen gezellig en er is een toffe sfeer. Er wordt veel 

gelachen en plezier gemaakt. 

Waar kan je echt niet tegen? 
Dat mensen racistische opmerkingen maken. Ook ruzies of conflicten vind ik niet fijn. 

Waar ben je bang voor ? 
Dat op termijn het leven te duur wordt. En dat de kloof tussen de mensen die het 

moeilijk hebben en het goed hebben te groot gaat worden. 

Heb je nog tijd voor hobby’s en welke? 
Ik ben pas gestart in een zangkoor. Ik zing dus en ga ook graag wandelen. Ik heb een 2 

PK- geitje (autootje), waar ik graag mee rond rijd en spreek ook regelmatig af met de 

oud- leiding van de Chiro. 

Als welk dier zou je terug willen komen? 
Als een kat, zoals onze eigen kat. Ik zie deze 20 op 24 slapen en luieren. Dat zou ik ook 

wel willen. 

Waar word je gelukkig van ?  
Van mijn werk. En van onze zoon en dat het met hem goed gaat.  

Wat moet je kunnen om dit beroep te kunnen doen? 
Sociaal voelend zijn, goed kunnen luisteren, geduldig en flexibel kunnen zijn. Ik heb een 

diploma maatschappelijk werker en dat komt goed van pas. 

Bedankt voor je tijd, Ann. 

Patricia 

 

 

 

 

solidariteit nodig. 



 

16 
 

Heksentocht 

Op 4 november trokken we met z’n zevenen naar de Heksentocht op de Keiheuvel.  

De Heksentocht is een jarenlange traditie, waar elk jaar verschillende verenigingen bij 

helpen. De tocht was verdeeld in verschillende groepen wandelaars die op verschillende 

uren vertrokken. Wij vertrokken met de groep van 20 uur. De tocht zelf duurde 

ongeveer 2 uur. We kwamen mooie maar ook minder mooie 

taferelen tegen. Maar al bij al was het echt de moeite om eens 

te ervaren. We kwamen ook enkele Lichtpunters tegen die 

meewerkten aan dit evenement. De ene als spook, de ander als 

lijk of achteraf achter de drankenstand. Tof!  

Hoewel het die dag vrij koud was, viel de temperatuur tijdens 

de wandeling goed mee. Sommigen onder ons waren wel bang 

maar lieten het toch niet zien….  

Het is echt wel de moeite om volgend jaar ook eens mee te wandelen en deze ervaring te 

beleven. We hebben ons met ons zevenen goed geamuseerd. Maar met misschien een nog 

grotere groep volgend jaar, kan het nog plezanter worden.  

Gunter  

Netbal 
Op 21 september speelden wij ons jaarlijks netbal- 

tornooi. Het mooie weer hadden we alvast mee, 

want het was heel warm. We waren met een mooie 

groep en in topvorm! Iedereen had er veel zin in. 

We hadden leuke tegenstanders waaronder de 

Monkies en de Bernadettekes. Wat hadden we 

weer plezier. Er werd veel gelachen. Het Lichtpunt 

heeft zelfs het tornooi gewonnen! We kijken er al 

naar uit om volgend jaar weer mee te doen. 

Proficiat allemaal! 

Patricia 
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Kleutekening 
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Rebus en Lachjes 
Op een vliegtuig naar 
Spanje sprak de piloot 
tot zijn passagiers:” 
Welkom aan board. Ik 
wens jullie een fijne 
reis. Over 2 uur, 23 
minuten en 15 seconden 
komen we aan in 
Barcelona”. De piloot 
vergat zijn micro af te 
zetten en zei: “Nu ga ik 
men bokes opeten en 
nadien ga ik die blonde 
stewardess eens goed 
knuffelen. De 
stewardess was kwaad 
en rende naar de 
cockpit. Ze struikelt 
binnen. De copiloot zegt: 
“Ge moet u niet haasten 
want hij gaat eerst nog 
zijn bokes opeten”. 
 
Bangelijk goed excuus 
Een man komt laat thuis 
van zijn werk. Als hij 
vraagt wat ze eten, zegt 
zijn vrouw: "Awel, ge 
treft het, ik heb niks 
klaargemaakt, want we 
hebben niks in huis”. De 
man zegt: "Laten we dan 
naar een restaurant 
gaan om lekkere escargots (slakken) te eten." De vrouw heeft daar weinig zin in en zegt: 
"Gaat gij  maar naar de winkel om escargots te halen, dan maak ik ze hier wel klaar." De 
man gaat naar de winkel en koopt escargots: twaalf in een zakje. Hij stopt ze in zijn 
binnenzak. Onderweg naar huis komt hij een vriend tegen en gaat mee naar de kroeg. 
Dan komt hij weer een andere vriend tegen en blijft in een ander café nog hangen.... 
Uiteindelijk komt hij met een flink stuk in zijn kraag om kwart over twee 's nachts weer 
thuis aan. Hij is zo dronken dat hij zijn sleutel niet in het slot krijgt. De sleutelbos valt 
op de grond. Hij bukt zich om deze op te rapen en dan vallen al zijn escargots op de 
grond. Uit pure ellende belt hij dan maar aan. 
Zijn vrouw doet de deur open en vraagt woedend: "Awel, waar bleef jij? Ik zit hier al 
uren op u te wachten”! De man bukt zich en zegt tegen de slakken op de grond:"Allee 
jongens...vooruit, nog een klein stukske...!!!" 
Gunter 
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Op de markt 
Gesprek tussen een vrouw en een arme man die eieren verkoopt. 

Ze vroeg hem: "Voor hoeveel verkoop je deze eieren?" De oude verkoper 

antwoordde: "Slechts 0.25 euro per ei mevrouw". Ze antwoordde: "Voor 

1.25 euro neem ik zes eieren, of ik ga weg". 

De oude man zei zachtjes: "Neem ze maar voor de prijs die je wil. 

Misschien, héél misschien, is dit een goed begin van de dag aangezien ik 

nog géén enkel ei heb verkocht vandaag". 

Vervolgens nam de vrouw de eieren mee en liep weg uit het zicht van de 

oude man. Ze stapte haar dure auto in en ging naar een restaurant met 

haar vriend. Samen hadden ze een goede maaltijd, bestelden wat ze 

wilden en aten een klein beetje terwijl ze veel lieten staan van deze 

maaltijd. Vervolgens kwam de rekening. Deze was een bedrag van 190 euro. Ze gaven 

200 euro en vertelden de restauranteigenaar dat hij het verschil in wisselgeld kon 

houden. 

Dit incident lijkt misschien redelijk normaal voor de eigenaar, maar het is enorm pijnlijk 

voor de arme, oude eierverkoper. 

Moraal van het verhaal is: Wáárom tonen wij altijd een gevoel van macht zodra we iets 

kopen of geven aan degene die het onze liefdadigheid het hardst nodig hebben, terwijl 

we genereus worden tegen de mensen die het met gemak zonder onze hulp kunnen? 

Ooit las ik het volgende: "Mijn vader kocht ooit de simpele goederen van de meest arme 

mensen voor hoge prijzen. Soms betaalde hij zelfs méér dan dat nodig was. Toen ik 

vervolgens bezorgd raakte en hem hiermee confronteerde, gaf hij met een stellige blik 

aan: "Mijn zoon, dit is een goed doel, verpakt in waardigheid". 

In de lucht 
Ik heb aan vrienden van mij beloofd dat ik over een uur bij hen zal zijn, maar ik heb 

geen idee waar ik nu ben. 

“U bevindt zich in een ballon op ongeveer 10 meter boven de begane 

grond” roept de vrouw terug. “U zit tussen de 51 en de 52 graden 

noorderbreedte en tussen de 5 en de 6 graden westerlengte”.  

"U bent een ingenieur!" roept de man. “Ja, Hoe weet u dat?” vraagt 

de vrouw. 

Omdat u mij een technisch perfecte uitleg hebt gegeven, maar ik 

weet niet wat ik daarmee kan doen en ik heb nog steeds geen idee waar ik me bevind. U 

hebt me dus niet veel geholpen en ik heb bovendien kostbare tijd verloren. 

“En u bent manager”, zegt de vrouw. Ja, hoe weet u dat? 

Wel, u weet niet waar u zich bevindt, noch waar u naartoe gaat. Een grote massa lucht 

heeft u gebracht waar u nu bent. U hebt een belofte gedaan, maar hebt geen idee hoe u 

die moet nakomen en u verwacht dat mensen die onder u staan, uw problemen oplossen. 

Feit is dat u in precies dezelfde situatie zit als vijf minuten geleden, alleen is het nu 

ineens mijn fout. 
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Wanneer? Wat? Plaats? Welk uur? Meer info 

elke vrijdag PC-CAFÉ den travoo 9 tot 12 uur vragen over specifieke 
problemen i.v.m. PC 

na afspraak CURSUSSEN: leren werken 
met PC 

den travoo  opleiding beginnende 
PC gebruikers 

eerste maandag  
van de maand 

KENISMAKING  
met den travoo 

den travoo 13u30 tot 15u Voor iedereen 

maandg nm of 
woensdag hele dag 

OOG’BLIK 
gesprek met psycholoog 
 

een spreekkamer 
van den travoo 

na afspraak Voor mensen die 
behoefte hebben aan 
een gesprek 

donderdag 2,23,30 
apr;7,14,28 mei;4, 
11,18 ,25 jun 2020. 

SOLLICITATIETRAINING 
(NEDERLANDSTALIGEN) 

den travoo 12u30 tot 15u30 Voor mensen die werk 
zoeken 

donderdag 5 en 12 
maart. 

OMGAAN MET STRESS den travoo 9u30 tot 12u.  Voor mensen die thuis 
en/of op het werk 
stress ervaren.  

13 jan, 10 feb, 9 mrt, 
20 apr, 11 mei, 8 jun 

JOBCLUB 
 

den travoo 9u30 tot 12u 
 

Voor mensen die 
stress ervaren 

elke maandag, 
woensdag en vrijdag 

ONTMOETINGSRUIMTE 
VOOR MENSEN DIE 
GRAAG SAMENZIJN  

ontmoetingsruimte 
den travoo 

van 11u00 tot 
15u00. (keuken open 
tot 14u30) 

iedereen 

dinsdagnamiddag  
vanaf 14/1 t.e.m. 
24/3. 

SOCIALE VAARDIGHEDEN  
 (Nederlandstaligen) 

In den travoo 13u-16u.  Voor iedereen  beter 
wil communiceren, 
samenwerken en 
assertief reageren 

maandag 20 en 27 
april 2020 

WORKSHOP FACEBOOK den travoo van 13u tot 16u. 
Inschrijven verplicht. 

Voor mensen die al 
een facebookaccount 
hebben of één willen 
aanmaken.  

Maandag 29 juni 
2020  
 

WORKSHOP AANKOOP 
SMARTPHONE, TABLET OF 
PC 

den travoo 13u tot 16u.  
Inschrijven verplicht. 

Voor iedereen die een 
aankoop van één van 
deze toestellen 
overweegt. 

1ste vrijd v/d mnd 
2de vrijd v/d mnd 
3de dinsd v/d mnd 
3de vrijd v/d mnd 
4de vrijd v/d mnd 
5de vrijd v/d mnd 

BUURTRESTAURANT 
soep-hoofdgerecht-dessert 

in Rosselaar  
in Olmen 
in den travoo 
in Hulsen 
in Gerheide 
in Stotert 

‘s middags goedkope maaltijd 
 

 

Travoo Kalender 
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Heerlijke hapjes voor weinig geld! 
Kant en klare hapjes (Receptie “15 jaar Lichtpunt“!) 
Groenten-dips: wortel, selder, bloemkool, komkommer, (worden gesneden in grove 

julienne 4 a 5cm lang, de bloemkool in roosjes) 

Rauw gepresenteerd met dipsaus (ketchup, cocktailsaus, mosterdmayonaise, 

bieslooksaus met yoghurt) 

Eveneens voorzagen we chips, crackers, nootjes, kaasblokjes, enz.  

Bereide hapjes: van koud, over lauw tot warm (maak zelf uw keuze). 

-Toast Bolognaise : toast +ragout + olijf. (toast met Bolognaise saus, al dan niet warm, 

denk maar aan croque Bolognaise) olijfje/tomaatje bovenop naar keuze, mag ook zonder. 

- Toast Kip Curry: toast + gebakken kipreepje of blokje, curry. (Toast met blokje 

gebakken en in currysaus  gedompelde kip). Kipfilet bakken met kipkruiden, in blokjes 

snijden en overgieten met Chinese curry. Warm houden in de oven.   

- Toast Breughel 1: toast + stukje zwarte pens (licht gebakken in oven) + schijfje 

gebakken appel. (bak appelpartjes in boter, probeer ze heel te houden, voeg geen extra 

suiker toe, eventueel op het einde een weinig (maar opgelet, suiker is een boosdoener) 

- Toast Breughel 2: Toast + stukje witte pens (licht gebakken in de oven)+ dotje rode 

confituur (aardbei).  

Voor de pensen: snij in schijfjes (1cm dik) en schik ze op een beboterde ovenplaat, draai 

er een weinig peper over en plaats in een warme oven (150°C), draai de schijfjes om na 

een half uur. Zij moeten niet doorbakken zijn, maar wel warm. Pensen zijn immers al 

gaar (worden gekookt na productie) !  

Algemene regel: Laat je fantasie zijn gang gaan, niks is onmogelijk. 

Tatjana en Cisse 
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Tips om je afspraken niet te vergeten 

Op 11 september zaten we met 13 Lichtpunters samen.  

We luisterden naar elkaar om te horen welke tips er 

allemaal nuttig zijn om je de activiteiten van Het 

Lichtpunt of een afspraak zeker niet vergeet.  

*Tips:  
• de kalender in het Welleke direct thuis aan je prikbord 

hangen; 
• de activiteiten die je interessant vindt, direct in je 

papieren agenda noteren; 
• ik noteer alles direct, op mijn kalender die thuis tegen de 

muur hangt;   
• ik laat op mijn smartphone een melding laten maken als er een Lichtpuntbericht is; 
• ik duid alles waar ik naar toe wil, met een fluorstift aan; 
• ik steek alles in mijn gsm. Ik stel in dat mijn agenda van de komende dagen 

op mijn voorpagina staat. Zo zie ik deze altijd en vergeet ik niets; 
• waar ik niet aan meedoe, die uitnodigingen doe ik direct weg; 
• trek met je gsm een foto van de Lichtpunt activiteitenkalender en bewaar deze in een 

mapje genaamd Lichtpunt of gewoon op je gsm. Zo kan je er altijd naar kijken.   
• bepaalde gezinnen houden elkaar op de hoogte; 
• iemand heeft een vriendin die haar op de hoogte houdt;   
• via de Lichtpunt- Facebook wordt alles mondjesmaat onder de aandacht gebracht en dat 

is voor vele mensen heel goed 
• agenda (bv. Per maand) uithangen in Het Lichtpunt-lokaal of op het bord schrijven. 
• herinneringsbericht) je per sms dat we soms krijgen als we ingeschreven zijn, helpt ook 

heel goed; 

PS; een papieren-agenda kan je, op het einde van het jaar GRATIS krijgen bij banken, 

ACV, ABVV. Je moet er wel naar vragen! 

Uitnodiging: na het buurtrestaurant van 23 april gaan we samen leren hoe je je 

smartphone kan gebruiken als agenda. Zie ook: uitnodiging bij dit Welleke.  

Vragen van het bestuur:  Zijn onze folders en Het Welleke duidelijk genoeg? En geven 

we soms niet te veel uitnodigingen ineens af? 

Wil jij reageren op dit artikel? Heb jij nog tips? Laat ze ons weten!     
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“Het Lichtpunt got talent” in beeld 
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Verantwoordelijke uitgever: Het LICHTPUNT-Welzijnsschakel Balen, 

Gustaaf Woutersstraat 29, 2490 Balen 

 0473/34.23.70 (Els)  het.lichtpunt@outlook.com 

Facebook Het LICHTPUNT (Welzijnsschakel) 

Website: www.hetlichtpuntbalen.be 

 

 

 

 

 

 

Het Lichtpunt 

 

Het LICHTPUNT is een vereniging die zich tot doel stelt samen te strijden tegen 

armoede en sociale uitsluiting. Wij brengen mensen met en zonder armoede-ervaring 

tezamen. Wij bieden tal van activiteiten aan, wij hebben een eigen krantje en een eigen 

tuin. 

We proberen een schakel te zijn met andere diensten, verenigingen, het OCMW, den 

travoo, ….  

We gaan samenwerkingen aan.  

Wil jij met ons kennismaken? Dat kan op verschillende manieren. 

Per e-mail: het.lichtpunt@outlook.com 

Per telefoon: 0473/34.23.70 (Els) 

Of kom eens langs bij één van onze activiteiten (zie kalender op pagina 12 en 13). Je 

vindt er altijd een luisterend oor.  
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code 21003 vermelden 

Reageren op de artikels kan via het.lichtpunt@outlook.com of gsm 0473 34 23 70 (Els) 

 

 

Reageren op de artikels kan via het.lichtpunt@outlook.com of gsm 0473 34 23 70 (Els) 
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