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Voorwoord: Op z’n Paasbest
Het is intussen alweer 15 jaar geleden dat een aantal vrijwilligers niet meer aan de kant
bleven staan en vonden dat men best wat meer de handen uit de mouwen mocht steken
in Balen voor de groeiende groep van mensen in armoede.
In januari 2004 werd het eerste initiatief georganiseerd samen met het OCMW en in
juni 2004 was de Welzijnsschakel Het Lichtpunt in Balen een feit.
Pasen zal er wel niet echt veel mee te maken gehad hebben, maar het lag er wel netjes
midden tussenin. En dus is dit Paasnummer van het Welleke een
goede gelegenheid om die vrijwilligers bijzonder te danken
omdat ze niet hebben gewacht, maar wel in actie geschoten zijn.
En vooral omdat ze van bij het begin samen met de mensen in
armoede de koe bij de horens hebben gevat.
Enerzijds door een rijk aanbod aan socio-culturele en sportieve
initiatieven op poten te zetten, informatiemomenten te organiseren rond onderwerpen
die ons aanbelangen en om warme en verbindende momenten te creëren. Anderzijds door
direct het Balens beleid via het OCMW aan te spreken en hen te betrekken bij de
zoektocht om op de juiste manier een beleid rond armoede uit te stippelen. En hier
spelen onze ervaringsdeskundigen eveneens een belangrijke rol. Een rol die ze ook al
talrijke keren hebben opgenomen tijdens getuigenissen voor klassen, verenigingen
enzovoort.
Daarmee is de armoede in Balen spijtig genoeg niet drastisch afgenomen. Het is een
fenomeen dat hoe langer hoe dieper geworteld zit in onze huidige samenleving en het zal
nog heel wat initiatief en politieke moed vragen om het weg te werken.
Daarom is Het Lichtpunt vandaag nog altijd meer dan nodig en moeten we blijven verder
timmeren aan de weg.
En misschien zijn er geen opvallende spectaculaire resultaten te melden, er zijn wel veel
kleine lichtpuntjes te melden. Tijdens ons laatste Kerstfeest hebben de deelnemers
heel veel mooie boodschappen achter gelaten. Ze staan verzameld in ons Gala-Welleke
ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan. Het Welleke met van voor op de kaft die
reuzetaart met heel veel krentjes, gesymboliseerd door foto’s van velen. Ik pluk er drie
uit: “Het Lichtpunt is 1 grote familie!” en “Het Lichtpunt zorgt er voor dat we toch leuke
dingen kunnen doen met ons gezin. Het Lichtpunt zorgt
voor ontspanning en gezelligheid en bij problemen helpen ze
waar het kan” en tot slot “… een uitweg vinden voor
isolement wegens geldzorgen”.
Tijdens dit feestjaar gaan we ons extra inzetten om te
tonen dat we er zijn en waarvoor we staan en dit altijd
samen met en met heel veel respect voor mensen in
armoede. Op z’n Paasbest dus.
Mon

4

Tips rond energie!
•

Je wil warm water, maar eerst komt er koud water uit de kraan. Vang dit koud
water op. Je kan het alsnog gebruiken.

•

Zeep je je in bij het douchen? Doet even de kraan toe.

•

Als je het wat kouder hebt, is er niets mis aan
om een dekentje te gebruiken of een dikkere
trui aan te trekken.

•

Deuren en ramen:
o

Zijn je deuren voorzien van een
windhond en tochtstrippen?

•

o

Je ramen voorzien van tochtstrippen?

o

1 uur verluchten zou voldoende zijn!

Vochtmeters, kunnen de verhouding van de temperatuur en de vochtigheid in huis
in ’t oog houden. Kom je bij het OCMW, vraag aan je sociaal assistent of je
er één gratis kan krijgen. Op het gemeentehuis kan je ze kopen voor 10
euro.

•

De vochtigheid stijgt, als je je was binnen laat drogen. De betekent dat je
harder moet verwarmen.

•

De was kan minder heet gewassen worden. Vaak is hij dan ook schoon!

•

De was 20 minuten in de droogkast laten drogen met het programma koude lucht
en dan even ophangen, zou strijk besparend zijn.

•

Temperatuur van 21°C in huis, is voldoende.

•

Verwarming op constante temperatuur
zetten, zou beter zijn dan op en afzetten.

•

Water van bad? Daar kan je met poetsen of
de WC doortrekken.

•

Van de traditionele wasmachines, kan het
water ook opgevangen worden en herbruikt
worden.

•

Energie-sparende douchekop installeren

•

Schuim van de afwas, kan je met het
spoelwater wegdoen (enkel als je twee
afwasbakken hebt)

•

•

Als de diepvriezer niet volledig gevuld is:
o

Kan je isomo steken in het vak steken waar niks in zit

o

Lege dozen, maar dan op hun kop, kunnen ook helpen

Timer of stekkerdoos op TV zetten, digicorder, … zodat de stand-by niet altijd

blijft opstaan. Maar opgelet want sommige digicorders doen ’s nachts updates!

5

Nog enkele tips om veilig online te gaan!
Wanneer je op facebook een pagina liket, kan iedereen dat zien. Facebook maakt ook
gebruik van die likes om geld te verdienen en dit via adverteerders. Als je de pagina
volgt, maar niet liket, is dat onzichtbaar en is je privacy beter beschermd en facebook
wordt er niet rijker van.
Via https://google.com/maps/timeline en als je locatiebepaling op je GSM opstaat,
houdt google bij waar je bent geweest.
Via http://myactivity.google.com/myactivity houdt google elke online actie van je bij.
Op de website www.veiligonline.be kan je heel wat interessante info vinden om veilig het
internet te gebruiken.

WIST JE DAT…
-ons lokaal in de achterbouw, in een nieuw jasje gestoken is? DANK U WEL aan de
helpers
-er een nieuwe Lichtpunt- website gelanceerd is? Ga snel naar
WWW.hetlichtpuntbalen.be
-er in de Lichtpunt- moestuin heel hard gewerkt wordt en vele nieuwigheden op komst
zijn?
-je er zeker moet bij zijn als je kinderen willen meedoen met KIXS of KUREN in de
grote vakantie. Je moet dan een bonnetje gaan trekken op 27, 28 of 29 mei in de
Kruierie. Dat bonnetje zegt wanneer je op 6 of 7 juni jouw kinderen kan inschrijven.
-de VIA-MOBIEL weer langs komt op woensdag 15 mei en dit van 14 tot 18 uur in de
Deliestraat aan de Curieuzeneuzen school. En op donderdag 13 juni en dit op de parking
van kinesist Kinerva in de Kerkstraat 51. Je kan er met al je vragen terecht en dit is
gratis! Maar neem alvast je identiteitskaart en pincode mee.
-we weer een plezante sportuurtjes achter de rug hebben? Als je nog wil meedoen met
de sportuurtjes, je NU moet laten inschrijven bij Loe (0496 27 36 89) of bij Els?

PROFICIAT

Op het kerstfeest kozen
jullie voor Agnes en Patricia.

Agnes

Patricia

Zij zullen de volgende 4 jaar
terug meewerken en
meedenken in het
BESTUURSTEAM.

Een dikke PROFICIAT !
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Huren en de Molse Bouwmaatschappij (MBM).
Hoe het begon: 11 oktober 2017: Praatavond 1 rond diensten
Welke diensten kennen wij en hebben wij er ervaringen mee?
-Budgetcafé –CLB -de advocaat -OCMW -De Bleukens -JAC –Politie -De Kruierie
-Ziekenhuis –Huisarts –Gemeentehuis –Begrafenisondernemer –Ziekenkas -De FOD –
OPZ -Het Lichtpunt –CAW –Vredegerecht –Deurwaarder –Jeugdrechtbank –Bank –
VDAB
-Kinderbijslag -Den Travoo -Molse Bouwmaatschappij –Notaris –DAVO –PWA –
Webwinkel -Apotheker- …
8 november 2017: Praatavond 2 rond diensten
We pikken er enkele diensten uit om verder uit te diepen: en dat zijn de Molse
Bouwmaatschappij, Het Lichtpunt en het OCMW.
MBM: -lage huur -ze kunnen niet voor iedereen goed doen -Zij beslissen, zonder
bewoners te vragen of te raadplegen. Bv. papiercontainers -Niet eerlijk. De ene mag
alles en de andere niets -Bij technische defecten, moeten we soms heel lang wachten. Ze laten mensen in onzekerheid. -Zij geven geen termijn op wanneer de werken mogelijk
zullen aangepakt worden. -Er is een tekort aan parkeerplekken -Onduidelijkheid over
het verbruikte water van de bewoners voor nieuwe bouw. –Kuisploeg -enz…
24 januari 2018: Info- en gespreksavond met Erik Schoofs, directeur van de MBM
Over: 1° Wachtlijst (met o.a. voorrangsregels, weigering, keuze van locatie, …
2° Prijs en kosten (o.a. inkomsten, prijs voor parkeergarage, kinderen tot 25 jaar, …)
3° Defecten (met o.a. hoe defecten melden, hoe worden deze aangepakt door de MBM,
kosten voor eigenaar of huurder
4° Afspraken en solidariteit (met o.a. groen onderhoud, gele vuilbak,
blokverantwoordelijke, poetsen, huisdieren, wat mag en wat mag niet, …)
13 februari 2019: Terugkoppeling en evaluatie voor de Wijk Rijsberg
Punten die aandacht blijven vragen:
-Waterverbruik door werken in Rijsberg: mensen verstaan niet dat zij daar billijk
voor vergoed zijn. De MBM bevestigt dat de mensen allemaal zéér goed vergoed zijn.
-Elektriciteitsrekening blijft moeilijk. Er zijn rekeningen voor koud water (PIDPA) en
voor de opwarming van je warm water en dit door het waterboilers-systeem.
-Parkeerplaatsen: ondanks dat de prijs voor de ondergrondse parking gezakt is, blijft er
nood aan parkeerplaatsen.
-Mensen betalen toch een behoorlijke bijdrage voor het poetsen van de gangen en
onderhoud tuin. Maar er wordt meer niet als wel gepoetst. Hiervoor is een nieuw
systeem in gebruik: de poetsvrouwen duiden hun werktijd aan. Het is aan de hand van die
aanduiding dat er moet betaald worden. Dus… niet daar geweest is niet betalen.
-Wat zit er allemaal in de gezamenlijke kosten? Poets gangen= 25 euro, warm water is
15 euro, ventilatie = 4 euro en gezamenlijk licht = 10 euro.
En hoe moet het nu verder? We sluiten een overeenkomst af met de Huurdersbond
Turnhout. We organiseren op 8 mei om 19.30 uur een infoavond waarop zij
toelichting komen geven. Wij nemen een lidmaatschap bij deze Huurdersbond (die ook
een zitdag in Mol heeft), zodat jullie met jullie klachten bij hen terecht kunnen voor
advies en hulp – en dit gratis!
Lucien
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Lente
Mijn voeten zweven over de groene
weide, nat van de frisse ochtenddauw.

Een bij al zoemend vechtend in een
spinnen rag. Een kabbelend beetje met
een dikke vis.

Het is lente en ik ben blij!
De bloemen dansen hun
wulpse dans op een deuntje
van een zachte bries.

Het is lente en ik ben blij!

Het is lente en ik ben blij!

Het is lente en ik ben blij!

Vogels zittend op een tak van een boom,
genietend van de warme zon.

Het is net een droom, maar het is
levensecht, want het is lente en ik ben
blij!

In de verte een spelend
kind.

Het is lente en ik ben blij!
Ingezonden door Eddy

LICHTPUNT IN DE SOCIALE MEDIA
Wees gerust beste lezers onze papieren informatie, het Welleke dus, gaat niet
verdwijnen.
We gaan wel wat extra doen met onze redactie want we willen enkele extra doelen
realiseren met twee initiatieven.
Aan de ene kant gaan we onze eigen website opstarten en aan de andere kant kunnen we
nog net iets meer doen met onze gesloten facebookgroep.
Als alles goed verloopt willen we bij de uitgave van dit Welleke onze website lanceren.
Je zal die vanaf dan kunnen vinden op www.hetlichtpuntbalen.be.
Op deze website gaan we informatie zetten over onze werking die door iedereen mag
gezien worden en gelijktijdig geeft het ook een mogelijkheid om ons extra te
informeren over initiatieven. We kunnen op deze manier aan de wereld tonen wat de
werking van ons Lichtpunt betekent. En we
kunnen daar eveneens standpunten of
belangrijke onderwerpen bespreken.
Daarnaast willen we onze gesloten
facebookgroep verder uitbouwen. Via deze
groep kunnen we elkaar inspireren en
aanmoedigen en kunnen we initiatieven delen.
Dus wie zelf een facebookpagina heeft en nog
geen lid is, kan dus altijd een verzoek om lid te
worden plaatsen bij onze facebookgroep. Je
zoekt dan naar Het Lichtpunt (Welzijnsschakel) en klikt op ‘lid worden’. Van zodra je
toegelaten wordt, kan je verder mee bouwen aan de uitwisseling binnen deze groep. Wat
hier gedeeld wordt, blijft ook binnen deze groep. Dat is een belangrijke spelregel en is
de beste garantie dat het een betekenisvolle groep wordt.
Mon
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“Hoop”
“Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het een kans op slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme ,
evenmin overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop, het resultaat." (Vaclav Havel)

Echt
Ik hou mijn deur gesloten.
Hier komt niemand binnen.
Niemand hoeft te zien hoe ik leef.
Binnen is het leven echt,
Ongenadig en hard.
Buiten kan ik doen alsof:
Ik ben als iedereen.
Ik wil mijn deur wel openen,
Maar ik duf niet meer.
Ik ben te vaak vernederd,
Geminacht, verkeerd begrepen.
Laat mij maar leven met de illusie.
Het alsof is goed genoeg.
Help mij hopen dat het nog kan.
Laat mij geloven
Dat het, als ik mijn deur open,
Deze keer anders zal zijn.
Geef mij een teken.
Dat ik echt mag zijn
Zoals iedereen.
Hadewijch Van Hove
Ingezonden door Renild
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En we naaien, en we naaien….
Tweemaal per maand, elke eerste woensdag en elke derde
donderdag, komt ons naaigroepje nog steeds samen om te
naaien, maar ook om elkaar te helpen en tips te geven. Zo
leren wij ook van elkaar… Soms hebben we geluk en komt
Jurgen ook eens kijken en dan zet hij lekkere koffie voor
de ijverige naaisters. Ook worden zij door hem verwend met
een lekker koekje erbij. Er is dan ook tijd voor een gezellige
babbel over ditjes en datjes. Maar ondertussen wordt er
wel ijverig verder gewerkt: patronen getekend, stofjes
verknipt, kleding in de pas gezet en desnoods aangepast,
naden gestikt en af en toe ook eens een foutje begaan en
dan moet de naad weer los gepruld!
Al bij al, het is een gezellige boel!
Geïnteresseerde naaisters en naaiers zijn nog steeds
welkom! (zie kalender)
Ria

Stijging sociale tarieven duwt mensen in armoede kopje onder
Standpunt geschreven door Netwerk tegen Armoede. (11/2/2019)
De door de Creg (federale energieregulator) aangekondigde stijging van het sociaal
tarief dreigt veel mensen in armoede definitief kopje onder te duwen. Het tarief voor
elektriciteit zou met 22 % stijgen, voor gas met maar liefst 28 %, wat gemiddeld op een
tariefverhoging van €10 per maand neerkomt. Het sociaal tarief wordt zesmaandelijks
vastgelegd en is gelijk aan het laagste tarief dat op dat moment op de commerciële
markt is. Wie bovendien het ongeluk heeft om in een slecht geïsoleerde huurwoning te
leven, zal zijn factuur wellicht nog meer zien stijgen. Voor het Netwerk tegen Armoede
is dit onaanvaardbaar. Wij roepen de bevoegde ministers op om deze stijging tegen te
houden. Tegelijk moet er een structurele oplossing komen.
Om energiearmoede duurzaam te bestrijden zou het sociaal tarief niet langer mogen
afhangen van de marktprijs (die de oorzaak is van de huidige stijging). Wij pleiten voor
een maximumtarief per kwh of m³, dat rekening houdt met wat betaalbaar is voor de
doelgroep. Bovendien vallen nog teveel mensen uit de boot. De doelgroep voor het sociaal
tarief moet minstens verruimd worden naar mensen met recht op verhoogde
tegemoetkoming. Veel mensen met betalingsproblemen voor hun energiefactuur hebben
toch geen recht op sociaal tarief, bijvoorbeeld mensen in schuldbemiddeling. Ook
mensen met een budgetmeter hebben niet altijd recht op het tarief.
Tot slot moet er ook meer geïnvesteerd worden in de renovatie van de private en sociale
huurmarkten. Huurders hebben hun verbruik niet altijd zelf in de hand. Voor mensen
met een laag inkomen leidt de combinatie van hogere energietarieven en slecht
geïsoleerde huizen tot nog meer betalingsproblemen.
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Eerst rekenen dan kleuren!
Eerst rekenen dan kleuren

7 = geel
8 = rood
9 = blauw
10 = groen
11 = oranje

12 = paars
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Activiteitenkalender Het Lichtpunt
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Paaspuzzel
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Bewegingscoach helpt je meer bewegen op voorschrift van je
huisarts!

Waarom?
Je coach motiveert je. Je voelt je fitter. Je krijgt meer
energie. Je beweegt op je eigen tempo. Je ontdekt nieuwe
kansen om te bewegen. Je kan weer spelen met je kinderen of
kleinkinderen zonder je snel moe wordt.
Je hebt minder last van stress. Je beweegt dicht bij huis.

Wil je meer bewegen?
*Vraag aan je huisarts en hij verwijst je door naar een BEWEGEN OP VERWIJZINGcoach.
*Je krijgt van de dokter een verwijsbrief voor de coach.
*Je belt of sms’t “BEWEGEN” naar de coach en hij neemt contact met je op.
*Samen wordt er een bewegingsplan gemaakt dat past bij jouw leven.
*Je probeert het bewegingsplan uit.
*Je bespreekt samen met je coach wat goed gaat, wat minder goed gaat. Jullie bekijken
en bespreken de vooruitgang.
*Je beweegt meer. Blijf dit doen want het voelt goed!
*Je huisarts volgt je verder op.
*De gesprekken bij de Bewegen op Verwijzing-coach zijn niet duur. De Vlaamse overheid
betaalt het grootste deel. Het tarief is 5 euro per kwartier als je alleen bent. Heb je
Verhoogde Tegemoetkoming betaal je 1 euro.
Heb jij recht op Verhoogde Tegemoetkoming? Kijk op de code onderaan de klever van je
ziekenfonds. Eindigt dit op 1? Dan krijg je een Verhoogde Tegemoetkoming. Twijfel je?
Contacteer je ziekenfonds.
*Meer info: www.bewegenopverwijzing.be
Coach voor Balen: Robin Grandsard 0498 86 58 07 balen.robin@bewegenopverwijzing.be
VC De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1 2490 Balen
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Even voorstellen
Ik ben Stef Leynen, een geboren en getogen Balenaar,
samenwonend in de Rozenstraat met Carine. Bovendien heb
ik twee plusdochters ‘Ruth’ en ‘Petra’. Heden ben ik
verantwoordelijk voor de tuintjes van de welzijnsschakel
‘Het Lichtpunt’.
Mijn passie is groen, natuur en de sport. Hiermee kom ik
naadloos bij wat mij nauw aan het hart ligt: de natuur, in
bijzonder de planten- en dierenwereld. Zo heb ik in het
verleden de studies gedaan van tuin- en
landschapsarchitect waarna ik direct heb kunnen starten
als hoofd van de groendienst gemeente Balen (37 jaar lang).
Dus mijn pensioengerechtigde leeftijd is stilaan in zicht….
In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger chef-hovenier in een privé arboretum ‘de Passeman’,
waar ik de planning opmaak voor het onderhoud en renovatie van dit domein, weliswaar
met de bedoeling dit binnen aanzienbare tijd openbaar te stellen voor het publiek. Als
medeoprichter van de Balense milieuraad (in 1985) ben ik uiteraard begaan met het
milieu en groen in het algemeen, vandaar dat ik in de zomertijd geregeld gids ben. Ook
de studie van insecten in het bijzonder (nacht)vlinders, wilde planten en bomen draagt
mijn volle interesse. De klimaatacties heden ten dage zijn dan ook hoognodig willen we
deze bijzondere wereld voor ons nageslacht kunnen bewaren….
Wat het eten betreft ben ik een fijnproever maar liefst biologisch en veel diverse
groenten en fruit. De Italiaanse keuken met een goed glaasje rode wijn bekoort meestal
wel. Mijn leuze is van alles een beetje maar geen overdaad.
Een laatste grootste passie is de judosport. Ik doe al 48 jaar judo. Er wordt wel eens
gezegd dat de eerste 50 jaar de moeilijkste zijn, dus nog twee jaar te gaan. In het
verleden was ik tweemaal Belgisch kampioen en behaalde ik tal van ereplaatsen in grote
tornooien. Heden geef ik les en ben trainer/coach in de judoclub Eindhout. Heb in het
verleden al vele judoka’s waaronder enkele Belgische kampioenen opgeleid en behaalde
drie jaar geleden de vijfde (Dan) meestergraad. Naast het lesgeven hou ik me in de
judosport ook bezig met de wedstrijdorganisaties, tijdsopnemer en scheidsrechter
binnen de Vlaamse judofederatie.
Als vrijwilliger bij Het Lichtpunt wil ik mijn kennis ten diensten stellen aan de mensen
die het nodig hebben. Ik geniet van het gevoel om als vrijwilliger iets te kunnen
betekenen. En dat is heel persoonlijk en voor iedereen anders. Maar het geeft het leven
zin en daar kan je niet genoeg van hebben. Ik ben blij dat je met vrijwilligerswerk iets
kan betekenen voor een ander en dit (nog) bestaat…
Verder draag ik eerlijkheid, oprechtheid, vriendschap en ten dienste staan voor je
medemens hoog in het vaandel.
Stef

16

SAMEN KOKEN
Op woensdag 30 januari 2019 zijn wij, Camille, Kato, Robbe en Axel, een les koken gaan
geven in de parochiezaal te Balen. Deze activiteit hield in dat we met samen met de
jongeren van Het Lichtpunt gingen koken. We hebben verschillende soorten pizza’s
gemaakt.
We verdeelden ons groepjes van
twee. Elk groepje maakte twee of
meerdere pizza’s. We hadden de
keuze uit verschillende ingrediënten
en vormen. Nadat we de pizza’s
hadden gemaakt gingen deze de oven
in. Daarna aten we deze samen met
de jongeren op. Ze waren heerlijk!
Daarnaast was er nog een ander
groepje die heerlijke wafels maakten. Ook hier hebben we van genoten.
Deze activiteit was heel leuk, zowel om ze te geven als om mee te doen. Op deze manier
leerden wij (de GIP-leerlingen van de Rozenbergschool) de jongeren beter kennen.
Renild heeft ons hierbij goed geassisteerd. De kookles was geslaagd en we hebben er
een plezante avond van gemaakt!

RECEPT PIZZA
Pizza is snel gemaakt en iedereen lust het.
Wil je dit thuis ook proberen? Haal dan in plaats van het ronde pizzadeeg, rechthoekig
deeg in huis. Je kan deze bv. in de helft verdelen en ieder deel anders versieren. De
rechthoekige pizza’s kunnen ook met meerdere in de oven.
Zet alvast je ingrediënten klaar. Haal de bakplaat uit de oven
en verwarm de oven voor op 180 graden. Haal daarna pas het
deeg uit de koelkast. Zorg altijd dat je het deeg “koel” uit de
verpakking neemt. Als het deeg op kamertemperatuur is,
wordt het echt moeilijk om het fatsoenlijk uit de verpakking
te krijgen.
We beginnen met het deeg uit te rollen. Dit gaat heel
gemakkelijk want er zit reeds bakpapier tussen.
We smeren altijd het deeg in met tomatensaus. Daarna kies je
zelf. Schijfjes paddenstoel, ananas, hesp, gemalen kaas. We
hebben nu een pizza Hawaï. Of liever schijfjes paddenstoel,
spekjes en olijven of toch maar ansjovis of chorizo of
mozzarella. Aan jou de keus er iets lekkers van te maken.
Afwerken doe je altijd met gemalen kaas.
Daarna nog een 15 a 20 minuutjes in de oven op 180 graden.
Smakelijk!
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Activiteitenkalender den Travoo

Contact:

Ellen Dierckx

Ann Michiels

Coördinator

Vormingsmedewerker

Tel: 014/68.71.93

Tel: 014/68.71.93

Email: ellen.dierckx@ocmwbalen.be

E-mail: ann.michiels@ocmwbalen.be
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Digitale storytelling
Ik ben Lien en ik zit in mijn eerste jaar sociaal werk aan de PXL in Hasselt. Voor school
moet ik een aantal uren vrijwilligerswerk doen. Zo kwam ik
dus bij Het Lichtpunt en dus ook bij “digital storytelling”
terecht.
De bedoeling van “digital storytelling” is eigenlijk dat
mensen hun talent aan de hand van een verhaal vertellen.
De meeste mensen denken bij het woord talent meteen aan
iets heel groots, terwijl dit niet altijd het geval is. Het is
iets wat je graag doet, waar je energie van krijgt of waar
je trots op bent. Het is niet eenvoudig om jezelf in de spotlight te zetten. Daarom
begonnen we eerst met een kennismaking waarin we de verwachtingen die we hadden
voor het project aan elkaar te vertelden. Daarna gingen we elkaar complimentjes geven.
Dit was voor mij niet zo evident omdat het mijn eerste dag bij Het Lichtpunt was.
Toen we klaar waren met de complimentjes, begonnen we aan
de “digital storytelling”. In deze fase was het de bedoeling dat
iedereen zijn talent in kladversie uitschreef.
De volgende sessie begonnen we door
allemaal iets over onze week te
vertellen, als een soort van opwarmer.
Na de opwarming mocht iedereen de
kladversie van zijn verhaal voorlezen.
De groep mocht dan tips geven om het
verhaal nog beter te maken. Nadat iedereen zijn verhaal
gedaan had, gingen we terug aan de slag om een definitieve
versie uit te schrijven.
De derde sessie begonnen we weer met iets over onze week te vertellen. Daarna gingen
we aan de slag om de verhalen in beelden te schetsen. Iedereen moest ongeveer een
beeld krijgen van hoe zijn/haar filmpje eruit moest gaan zien. Toen iedereen klaar was
vertelden we aan de groep wat we getekend hadden. De groep mocht weer tips geven om
het nog beter te maken.
In de vierde sessie begonnen we aan het maken van de
filmpjes. Iedereen kreeg een Ipad en kon aan de slag.
Mijn taak bestond uit het opnemen van de verhalen.
Tijdens de laatste echte sessie was het de bedoeling
om alle filmpjes af te krijgen. Dit is ook gelukt omdat
iedereen zo hard gewerkt heeft.
Ik vond het echt een toffe ervaring. De groep van
“digital storytelling” was echt heel leuk. Ze ontvingen
me ook onmiddellijk met open armen. Dit apprecieer ik echt enorm. Om eerlijk te zijn
vond ik het echt spijtig dat het project gedaan is. Maar het is zoals ze zeggen : “ aan
alle mooie liedjes komt ooit een eind”.
Lien
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Patricia interviewt Ann, coördinator van de Balense bib
1) Hoelang ben je al werkzaam in de bib?.
Ik werk al 14 jaar in de bib van Balen.
2) Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht in de bib ?
Je kan het zien als een groot warenhuis maar dan met boeken,
cd’s, puzzels en nog veel meer. Mensen kunnen hier terecht om
dit alles te lenen. Ik zorg ook voor de mensen die hier werken.
Ik zorg dat ze goed geïnformeerd zijn en materiaal hebben
zodat zij hun werk naar behoren kunnen doen.
3) Hoe ben je in de bib terecht gekomen ?
Als kind was ik al vrijwilliger in de bib waar ik woon, in
Arendonk.
Tijdens de school, onder de middag, hield ik de bib open. En dat
deed ik alleen of met de medewerking van andere mensen . Maar
eigenlijk ben ik afgestudeerd als criminoloog. Ik heb 2 jaar gewerkt als hulpverlener in
een asielcentrum . Daar ontdekte ik al snel dat dit niet mijn ding was. Ik functioneerde
er niet goed. Dus keek ik uit naar iets anders. En zo kreeg ik de bib terug in het vizier.
En zo ben ik in de Balense bib terecht gekomen.
4) Igor, de vroegere cultuur- coördinator heeft een nieuwe job. Jij nam zijn taken over.
Wat sprak jou aan om de taken van Igor over te nemen?
In eerste instantie spraken die taken mij niet aan. Maar toen het bestuur mij vroeg, heb
ik ja gezegd. Dus nu volg ik deze op, maar met veel steun van de collega’s , het bestuur
en de secretaris.
5) Als de bib er niet meer zou zijn, welk beroep zou je dan willen doen ?
Ik werk heel graag met dieren maar weet niet of ik het wil doen als job. Ik zou eigenlijk
heel graag tekenfilms inspreken.
6) Wat zijn je hobby’s ?
Volleybal, wandelen en fietsen. Maar ik lees en werk ook heel graag in de tuin en… kook
heel graag .
7) Wat vind je het leukste om te doen in de Kruierie ?
Het liefste doe ik de balie in de bib en ik lees heel graag voor aan de kinderen.
8) Waar word jij gelukkig van ?
Op mijn werk word ik gelukkig als mijn collega’s en de vrijwilligers samen iets kunnen
doen en een mooi resultaat kunnen neerzetten.
9) Lees jij ook graag boeken en zo ja, wat is je favoriete boek ?
Ja ik lees graag boeken van de bib. Ik voel mij zelfs wat verveelt als ik geen boek heb
klaarliggen thuis. Het liefst lees ik Scandinavische schrijvers. Mijn beste boek ooit was
“De verborgen geschiedenis” van Donna Tartt.
Dank u wel Ann
Patricia
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Vrolijk Pasen
Wij helpen u Pasen vrolijk te beleven met enkele mopjes
Een man ligt op zijn sterfbed, wetende dat het einde nabij is.
Rondom hem zitten z'n vrouw, dochter, schoonzoon, en een verpleegster.
De stervende richt zich tot zijn dochter en zegt: "Mariette, ik wil dat gij de huizen in
de Zandstraat en al de aanpalende straten neemt".
Tot zijn echtgenote: "Rita, gij al de kantoren en de residentiegebouwen van de wijk van
de Zonnestraat".
Tegen de schoonzoon: "Pierre, gij... awel gij krijgt de flatgebouwen rond het
stadspark"...
De verpleegster is helemaal sprakeloos als zij dit allemaal hoort.
Nadat de man overleden is zegt zij: "Madame Rita, wat moet uw man een hard
werkende mens geweest zijn dat hij zoveel eigendommen heeft verworven"!
Waarop de echtgenote verbaasd: "Eigendommen?
't Gaat hier wel over zijn gazettenronde hé!!!"
---------De leraar: "Wat is het meervoud van baby?"
Kleine Yme: "Tweeling!"
---------De meester is jarig. Hij vraagt aan de kinderen:
“Raad eens hoe oud ik geworden ben.”
Zegt Jantje: 58. Mis.
Zegt Marietje: 49. Ook mis.
Zegt Pietje: 35. Weer mis.
Komt Rikkie. “Meester, U bent 42 geworden.”
“Goed zo, m’n jongen. Hoe heb je dat zo goed geraden?”
“Wel meester, dat zit zo: mijn broer is 21 en da’s een halve idioot.”
---------Wat is de overeenkomst tussen een man en een lepel ?
Ze scheppen allebei op.
---------Er komt een vrouw een kledingwinkel binnen.
Ze loopt naar de verkoopster, een blondje, toe en zegt:
"Ik wil graag die jurk in de etalage passen", waarop de verkoopster
zegt:
"Mevrouw, we hebben ook pashokjes, hoor!"
---------Hoe klinkt de bel van een lingeriewinkel?
Stringelingeling!
---------Twee Japanners komen elkaar tegen op het vliegveld.
"Jij bent naar Europa geweest. Hoe was het?
Zegt de andere Japanner: "Dat weet ik niet... ik heb de foto's nog niet bekeken!"
----------
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Kinderconversatie:
Op de speelplaats zegt Liesje tegen kleine Jan:
“Jammer genoeg kan ik als ik later groot ben, niet met je trouwen."
"En waarom niet?" vraagt Jan beteuterd.
"Wel," zegt Liesje, "ze trouwen bij ons in de familie alleen onder
elkaar: mama met papa, oma met opa en tante Maria met nonkel Luc..."
---------Er komt een man bij de waarzegster, en hij vraagt: "Wat gaat er
gebeuren?"
De waarzegster kijkt langdurig in haar glazen bol, en zegt:
"Morgen overlijdt uw schoonmoeder plotseling!"
"Ja... ja..." zegt de man, "dat weet ik wel... maar word ik ook
vrijgesproken?"
---------Een Noord Koreaans stel ligt net in bed.
Plotseling laat de man een nogal opvallende wind.
Zegt de man: "Het is de hond."
Zegt de vrouw: "Ja, die ligt mij ook zwaar op de maag."
------------------Roept de sergeant boos:
‘Soldaat, ik heb je vanmorgen niet gezien bij de camouflage oefening!’
Reageert de soldaat: ‘Sergeant, dank u voor het compliment.’
---------Drie jongens zitten bij elkaar op te scheppen.
Zegt de één: "Mijn oom is pastoor en ze noemen hem eerwaarde."
"Oh," zegt de ander, "dat is niks bijzonders.
Mijn oom is kardinaal en die noemen ze eminentie."
De derde jongen zit meewarig te kijken en zegt:
"Och eerwaarde of eminentie... dat is nog niks!
Mijn oom is zó dik en weegt wel méér dan 180 kilo en als hij op straat loopt,
blijft iedereen staan en zegt: "GOD ALLEMACHTIG!"
----------Gerard, een keutelboer, had de lotto gewonnen en ging naar een duur
sterrenrestaurant om het te vieren.
Terwijl hij het uitgebreide menu bestudeerde, vroeg hij de kelner:
“Wat is eigenlijk kaviaar?”
“Visseneitjes, meneer,” klonk het antwoord.
“Oh, da's goed,” zei de boer.
“Geeft u er me daar dan maar twee van, hardgekookt graag.”
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Kerstfeest Het Lichtpunt
Zondag 16 december 2018, goed een week voor Kerstmis, vierden we met Het Lichtpunt
al feest. Jullie waren met zo’n 180 mensen aanwezig en velen van jullie waren zelfs in
echte feestoutfit. Ik had al een echt eindejaarsgevoel want hier en daar werden er al
wensen overgemaakt voor een gelukkig, gezond en hoopvol 2019.
Bij aankomst kregen we een aperitief en
konden we plaatsnemen aan tafel,
waarbij we ook nog konden stemmen voor
twee plaatsen in het bestuur. Agnes en
Patricia werden herverkozen.
In de keuken was er veel bedrijvigheid
en sommigen waren in echte
kerststemming en hadden een kerstmuts
in plaats van een koksmuts op hun hoofd
gezet. De leden van de Lions hielpen ook
een handje met het klaarzetten, afruimen, afwassen. Zij zijn Het Lichtpunt wel erg
genegen, want ook dankzij hen konden we een mooi geschenkenpakket samenstellen.
Later dit jaar zullen zij nog een evenement organiseren waar Lichtpunters welkom zijn,
Jacques Vermeire zal dan ook van de partij zijn.
Het hoogtepunt van de dag brak echter na het eten aan. Zij die op het podium stonden
om de animatie te verzorgen, hebben dit schitterend gedaan. Vele repetities heb ik zelf
bijgewoond, mocht zelfs deel uitmaken van de gezellige bende in de sofa. Ik heb de
evolutie gezien en het eindresultaat kunnen we enkel trots op zijn. De zaal was
enthousiast en ja hoor, bij momenten zelfs ontroerd. Hopelijk kunnen zij dit herhalen
bij de show in de Kruierie die zal doorgaan op 8/11/2019. Gaan we hen terug
aanmoedigen? Noteer deze datum dan alvast in jullie agenda’s.
Toen het feest voorbij was, stond ik verbaasd en had het al wel opgevangen, maar de
opruim ging zeer vlot, hoeveel mensen er hielpen en een handje toestaken …. Prachtig!
Jurgen
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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.

code 21003 vermelden
code 21003 vermelden

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

Verantwoordelijke
Het LICHTPUNT-Welzijnsschakel
Reageren
op de artikels kanuitgever:
via het.lichtpunt@outlook.com
of gsm 0473 34 23 Balen,
70 (Els)
Gustaaf Woutersstraat 29, 2490 Balen
 0473/34.23.70 (Els)  het.lichtpunt@outlook.com
Facebook Het LICHTPUNT
(Welzijnsschakel)
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