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Proficiat Lichtpunters
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Voorwoord
Brief aan alle Lichtpunters.

Balen, 18 maart 2020

Hey, hey allemaal,
tijdens het schrijven van deze brief zitten we in volle coronacrisis. Wat we kenden uit
sciencefiction films of series werd werkelijkheid. Cordon sanitaire! Het leven draait op
een heel ander ritme. Maar we houden ons aan de voorzorgsmaatregelen. Komen niet
meer uit “ons kot” indien het niet echt nodig is.
Op dit moment zijn we een week later en wat begin ik jullie allemaal al te missen. De
samenkomsten van ons Lichtpunt gingen dan ook van de ene op de andere dag niet meer
door. Donderdagavond 12 maart kwam er een mail van minister Wouter Beke in mijn
emailbrievenbus terecht om de richtlijnen ernstig te nemen en te respecteren. Dit wil
zeggen: alle activiteiten, groot of klein, met veel of weinig mensen, binnen of buiten…
mogen NIET doorgaan en dit alvast tot 30 april 2020. Wat een verdict zeg.
Niet meer samenkomen, geen praatje, geen high five, geen glimlach, geen knuffel, geen
taske koffie, onze vriendschap missen…. Net wat we als mens zo hard nodig hebben.
Maar we moeten blijvend ons gezond verstand gebruiken. Ook nu de maatregelen serieus
beginnen te wegen want een mens is een sociaal wezen, dat graag deel neemt aan de
samenleving, er graag bij hoort en graag gezien wordt (letterlijk en figuurlijk)!
Lieve Lichtpunter, ik voel nu wat het betekent om niet te kunnen deelnemen, thuis te
moeten blijven, afgesneden te zijn, weinig contact te hebben. Allemaal dingen die jullie
waarschijnlijk heel goed kennen, zonder corona. Ik voel mijn leven, maar ook mijn
persoon letterlijk “klein” worden. Mijne “drive” vermindert. De fut gaat er stillekes aan
uit. Wat een les om dit nu zelf aan den lijve te ervaren.
Maar ik blijf een LICHTPUNTER. Een doorzetter dus. Met het Klein Bestuur bellen we
druk heen en weer om te overleggen hoe en wat we moeten aanpakken, bijsturen en
regelen. Via onze facebook houden we jullie op de hoogte. Ook via sms, als we de
betrokken mensen kennen. En… ik merk dat jullie ook elkaar op de hoogte houden.
Schitterend, dat is solidair zijn!
Geniet van dit Welleke, editie Pasen 2020.
Ik denk aan jullie. Houd de moed er maar in. Hopelijk tot heel gauw.
Liefs,
Els
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Ik ben zo moe na deze lange reis. Al wat ik vraag is een rustige slaap en dromen over
hen die ik liefheb.
Met verdriet in ons hart namen wij op 6 februari afscheid van Leonie. Leonie was één
van de eerste mensen die 15 jaar geleden bij het Het Lichtpunt kwam. Zij is ook de
moeder, schoonmoeder en grootmoeder van Ronny, Agnes en Bart. Sterkte aan de
familie Leonie, voor altijd in ons hart, Leonie.

MIJN VERHAAL
“Veel mensen beseffen niet dat armoede voor een verlaagd zelfbeeld zorgt"

Comedian, dj en B-girl Soe Nsuki groeide op in armoede. Haar alleenstaande moeder
moest het zien te rooien met vijf kinderen, en dat was niet gemakkelijk. Nsuki vertelt in
het radioprogramma Touché op radio 1 hoe ze dit zelf ervaren heeft.
"Toen ik heel jong was, besefte ik niet dat we thuis arm waren, omdat dan alles nog in
het teken stond van spelen. Op de bovenverdieping in ons huis hadden wij geen
verwarming, enkel op het gelijkvloers. Daarom moesten wij in de winter beneden slapen.
We brachten dan alle matrassen naar de woonkamer. Mijn broers en ik vonden dat als
kinderen super interessant, omdat we overdag kampen konden bouwen met die
matrassen. Maar rond mijn veertiende ging ik bij vriendjes thuis gaan spelen. Toen
begon ik te beseffen dat die huizen er toch anders uitzagen dan dat van mij. Daar hing
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het behangpapier niet los aan de muur, het was er warm en er was altijd eten",
getuigt Nsuki.
"Ik had lang geen winterjas"
"Mijn eerste winterjas heb ik zo'n vier jaar geleden gekocht. Die jaren ervoor had ik
het in de winter altijd koud. Ik haatte de winter zelfs. Maar winterjassen kopen voor
vijf kinderen is megaduur. Een goede winterjas heb je niet voor minder dan 100 euro.
Dat ging gewoon niet voor mijn mama. Dus droeg ik allerlei truien over elkaar, en toch
had ik het altijd koud."
Ik besefte dat er iets niet klopte toen ik elke dag dezelfde trui moest aandoen, terwijl
andere kinderen meerdere outfits hadden
"Als kind speel je met alles: een tak, een dennenappel, ... Je hebt niet veel nodig. Het
besef van armoede begint wanneer je bijvoorbeeld geld moet meebrengen naar school
voor een schoolreis. Alle andere leerlingen namen dan geld mee, maar ik moest een
briefje overhandigen met de vraag of ik later mocht betalen. Dan besef je dat er iets
niet klopt. Maar het echte besef komt pas wanneer je veertien jaar oud bent en je
uiterlijk er begint toe te doen. Het begint wanneer jij elke dag dezelfde trui moet
aandoen terwijl de andere kinderen in de klas meerdere outfits hebben", vertelt Nsuki.
Armoede en laag zelfbeeld
Veel mensen beseffen niet dat armoede voor een verlaagd zelfbeeld zorgt, zegt Nsuki.
"Je ziet als kind dat anderen op reis gaan of met de auto naar school gebracht worden.
Wij hadden geen auto. Als de trein niet reed dan moest ik wachten op de volgende trein.
Er was niemand die mij kwam oppikken. Als je arm bent, hebben andere mensen een
comfort in hun leven dat jij niet hebt en je gelooft dat je het ook niet verdient. Het
gevolg is dat je een laag zelfvertrouwen ontwikkelt. Het is moeilijk om uit dat
denkpatroon te geraken."
Armoede gaat ook over sociaal isolement
"Armoede gaat ook over sociaal isolement. Ons gezin had gelukkig een rijk sociaal
netwerk, met veel vrienden en familie om op terug te vallen. Wij hebben thuis alle kennis
en liefde meegekregen die we nodig hadden om een leven op te bouwen. Maar in het
geval van generatiearmoede zijn de ouders vaak niet naar school geweest. Dat wil dan
niet zeggen dat die mensen niet intelligent zijn, maar ze hebben niet de tools om hun
kinderen te helpen om verder te gaan. Ze hebben ook niemand om geld van te lenen door
het gebrek aan sociaal netwerk. Bij generatiearmoede is er vaak ook sprake van
vervoersarmoede. Als je dan afgelegen woont, is het niet
vanzelfsprekend om op restaurant te gaan of een voorstelling te
gaan bekijken. Dat gebeurt gewoon niet, en dat zorgt ervoor dat je
bijna buiten de maatschappij gaat leven."
Uit de armoede geraken
Was het voor Nsuki zelf ook moeilijk om uit die armoede te
geraken? "Ja, want het voelt zoals drijfzand. Armoede komt terug
in 1000 kleine principes. Denk aan de Buzzy Pazz (het jongerenabonnement van De Lijn) bijvoorbeeld. Zo'n abonnement kostte destijds 50 euro. Mijn
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mama kon voor haar vijf kinderen samen niet in één keer 250 euro neerleggen. Daarom
moesten wij altijd individuele bus ticketjes van 1,5 euro kopen. Maar daardoor verlies je
op langere termijn wel veel geld aan vervoer. Dat systeem herhaalt zich tientallen keren.
Door meer geld uit te geven (aan een abonnement bvb.), zou je eigenlijk geld kunnen
besparen, maar er is geen spaarpotje of geld dat opzij staat."
Achterstallige schulden en rekeningen bouwen zich heel snel op
Is een job dé manier om uit die armoede ter geraken? "Ja, maar dat gaat heel langzaam.
Vanaf het moment dat je geld begint te verdienen, gaat het geld dat je verdiend hebt
terug naar de anderen in het gezin. Zo help ik mijn broers met hun centjes.
Achterstallige schulden en rekeningen bouwen zich ook heel snel op. Dat is heel
vermoeiend omdat je vaak voelt dat je één stap vooruit en drie stappen achteruit gaat.
Daarom heb ik naast mijn comedy steeds allerlei soorten jobs gedaan om mezelf
financieel te blijven ondersteunen. Het is echt hard werken om uit de armoede te
geraken", erkent Nsuki.

Een lichtpuntje….
voor alle mensen in de rust- en
verzorgingshuizen;
voor alle zieke mensen in de
ziekenhuizen;
en voor hun familie.
Houd de moed erin!
We denken aan jullie.
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Stage bij de knutselgroep
Ik ben Vicky en volg een opleiding in Diest. Voor een project over armoede, kwam ik op
27 november bij de knutselgroep van “Het Lichtpunt” mijn
steentje bijdragen als stagiair.
Op de knutselavond maakten we kerstkaarten. Gezellig
knippen, plakken, maar vooral babbelen. Ik werd direct in de
groep opgenomen of eigenlijk… in de Lichtpunt-familie.
Ondertussen en tussendoor dronken we ook nog een tasje
koffie of fruitsap en aten we appel en een
koekje. Het was zo een gezellige drukte dat
we binnen de tijd van 2 uur meer dan
honderd kerstkaarten hadden gemaakt. Nog
verder babbelend de tafels en stoelen terug
aan de kant. En met de papiersnippers mee,
werd iedereen naar buiten geborsteld. Amaai, wat vloog die avond voorbij. Een topavond!
Vicky

Hoe een olifant je aardig in de problemen kan brengen!
Het gebeurde begin jaren 70 van de vorige eeuw. Wat we nu kennen als Belgacom en
Proximus was toen de RTT: Regie van Telefonie en Telegrafie. Het land was verdeeld in
telefoonzones en dat alles werd beheerd vanuit de hoofdzetel in Berchem. Een goeie
vriend van mij werkte er al jaren en op een mooie zomerdag in juli kreeg hij een
opdracht die hij moest uitvoeren in een telefooncentrale aan de kust.
Nu weten we allemaal dat op een stralende vakantiedag naar de zee rijden geen simpele
zaak is. De snelweg overvol en files van hier tot ginder. Toen ook al! Daarom besloot
Louis, want zo heette de man, om zijn reis te maken via de gewone wegen, langs alle
kleine dorpjes. Zo zag hij nog eens wat en het was lang niet zo eentonig als de snelweg.
Bovendien kende hij de streek als zijn broekzak .
Aanvankelijk ging alles prima, tot onze vriend rond 11u een dorpje binnenreed, waar de
vorig nacht een compleet circus was neergestreken, met alles erop en eraan. De tent
stond op een weide buiten het dorp en om hun aanwezigheid onder de aandacht te
brengen was er besloten om een promotieparade te houden rond het dorpsplein. Net
toen hij dit plein wou oprijden trokken de eerste clowns aan hem voorbij. Dat werd dus
wachten tot alles voorbij was, om dan achteraan aan te sluiten, want ze liepen in de
richting die hij ook uit moest.
Een bonte stoet passeerde, clowns, jongleurs, acrobaten, allemaal om ter mooist
uitgedost en om al dat moois af te sluiten een kameel en een olifant! Toen die laatste
voorbij was kon Louis op een respectabele afstand als eerste aansluiten. Zo “sjokte”
onze vriend tegen een slakkengangetje mee het plein rond. Op aangeven van de
circusdirecteur werd er regelmatig gestopt en voerden clowns en acrobaten enkele
halsbrekende salto’s op, tot groot jolijt van de dorpelingen. Al die tijd bestond Louis
zijn zicht voornamelijk uit die grote olifantenpoep met dat minieme staartje!
Toen ging het grondig mis!
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De olifant vond blijkbaar die “showmomenten “ maar niks, want dan moest hij stilstaan,
niet simpel met zo’n groot lijf en al die drukte om hem heen, daarom begon hij stilletjes
achteruit te gaan. Onze man zijn hart sloeg bijna over! Toen het dier de voorkant van
het wagentje in zijn knieholten voelde, zat er voor hem niet anders op dan te gaan
zitten! Jawel, boven op de motorkap van het Renaultje 4 van mijn vriend! Het wagentje
kreunde en kraakte in al zijn veringen en
verbindingen, maar toen het dier terug rechtop
stond, bleek de schade nogal mee te vallen.
Alles werkte nog, alleen een grote “poepafdruk”
in de motorkap bleef over! Hoe zou hij dat
straks aan zijn baas uitleggen?
Na de nodige formaliteiten met de
circusmensen kon Louis zijn weg verderzetten,
natuurlijk wel met een heel nieuw model R4!
De dag verliep verder zoals gepland!
Toen hij die avond zijn wagentje binnenleverde in de garage, trok de verantwoordelijke
grote ogen en maakte direct een rapport op voor Louis zijn baas,
waarin hij melding maakte van het “vreemd verbouwde”
dienstvoertuig dat hij terug had binnengekregen.
Toen mijn vriend de volgende dag op zijn werkplek arriveerde,
duurde het geen minuut, of vanuit zijn baas zijn bureau galmde een
luid: “LOUIS!!! HIER !!!” door de kantoorruimte. Lap, daar had je
het al!
De chef zijn gezicht stond op onweer en dat beterde er echt niet
op, toen onze man verklaarde dat de “rare” deuk in zijn auto,
gemaakt was door een olifant die er was gaan op zitten!
Gelukkig was er nog het “papier” van de circusdirecteur, die dit onwaarschijnlijke
verhaal bevestigde.
Hierdoor kreeg dit wonderlijke verhaal nog een “happy end “, waar men vele jaren nadien
nog vaak plezier aan beleefde. En Louis, hij mocht nog tot aan zijn pensioen zijn
“avontuurlijke” job blijven uitoefenen!
Cisse
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TIPS in tijde van corona
Het Lichtpunt:
Heb jij nood aan een babbel?
Heb jij nood aan hulp?
Heb je nood aan …..?
Je kan op ons rekenen. Niet
aarzelen, maar bellen!
Met je huisbezoeker of met Els op
nummer 0473 34 23 70
Gemeente Balen:
Wil jij graag als vrijwilliger iemand
helpen? Of ken jij iemand die hulp,
steun of een telefoontje nodig
heeft?
Info over
BalenHelpt https://www.balen.be/
nieuwsdetail/ 7709/balenhelpt-wil-jij-alsvrijwilliger-helpen-of-ken-je-iemand-diehulp-steun-of-een-telefoontje-nodigheeft
Het Huis van het kind:
Onder het motto 'alle beetjes helpen' stuurde de medewerkers van Huis van het kind
hun website door. Hier staat een ouder-oplader op met tips over het bezig houden van
de kinderen, activiteiten, voorbeelden van planningen, maar ook websites waarop ouders
elkaar kunnen vinden en bij elkaar terecht kunnen. http://www.huisvanhetkindregiomol.be
zie groene balk en klik op “ouder-oplader”.
Gratis code van Telenet:
Heb jij kinderen die naar school gaan? Heb jij geen internetaansluiting? Telenet geeft
via het OCMW of via de school van jouw kind, GRATIS, codes om op internet te kunnen.
Neem contact met het OCMW of met de school van jouw kind!
Vrijuit: Vijf tips om toch van cultuur en sport te blijven genieten
Musea dicht, theaters dicht, concerten afgelast. Voor cultuurliefhebbers zijn het barre
tijden. Maar niet getreurd, gelukkig is de culturele sector bijzonder creatief.
Hierbij onze cultuur- en vrijetijdstips in tijden van thuisblijven.
1. Van Eyck bij je thuis
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De grote Van Eyck-tentoonstelling in het Gentse MSK is dan wel dicht, er zijn andere
manieren om de werken van Van Eyck te bewonderen.
•

Bekijk gratis 'de geheimen van het Lam Gods' op VRT.nu.

•
Het OMG Van Eyck at De Krook-project ging wel door. Via livestream kan je zien
hoe kunstenaars Van Eyck als inspiratiebron gebruiken in hun werk:
https://www.facebook.com/vaneyckatdekrook/.
2. Jeugdboeken op Youtube
Verveelde kinderen in huis? Maart is Jeugdboekenmaand, en dus laat
Iedereen Leest auteurs en illustratoren voorlezen en tekenen voor de
camera, zodat alle Vlaamse scholieren thuis kunnen meekijken.
Gewoon even zoeken naar het kanaal Jeugdboekenmaand op YouTube.
3. Topmusea vanuit je luie zetel
Wist je dat je 12 topmusea virtueel kan bezoeken? Het Guggenheim, Het Van
Goghmuseum of het Pergamon museum? Check.
https://hellogiggles.com/news/museums-with-virtual-tours/
4. Doe een Corona Home Work Out
Nu ook alle sportclubs dicht zijn en we beter zo min mogelijk buiten komen poppen er
overal youtube filmpjes op met yogasessies, dance work outs of zelfs online rugby
training. Trek die sportplunje aan en laat je gaan in je living!
5. (Her)ontdek muziek
Doorschuim het internet of meld je aan bij Spotify en snuister door eindeloze
muziekcollecties. Dans, neurie of zing gerust mee.
En vele mensen zingen elke avond om 20u met z'n allen op hun balkon of aan de voordeur.
Misschien een idee om dit ook te doen?

Thuis
Nu je thuis bent
Nu je thuis moet werken
Nu je thuis mag werken
Nu je thuis bent alleen
Nu je thuis bent samen
Nu je thuis moet zijn
Nu je nergens heen kunt
Nu alles dicht is

Nu je thuis een kluis kan worden
Nu je van zoveel moet afzien
Nu je onverwacht tijd krijgt
Nu er stilte en rust om je heen is
Nu kun je aanstekelijk werken
Licht en aandacht ontsteken
Nabij contact op afstand scheppen

(Marinus van den Berg)
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WINTERWANDELING
Op 12 februari hebben wij onze jaarlijkse winterwandeling gemaakt onder leiding van
Danny Govers. Rond 19 uur vertrokken we met een 11-tal mensen op de parking achter
ons lokaal. Eerst passeerden we langs de Lichtpunttuin, dit voor de nieuwkomers die de
tuin niet wisten liggen. Via de tuintjes wandelden we richting Scheps kapelleke van Sint
Odrada, waar Danny in het kort de geschiedenis heeft verteld. Het was leerrijk, zeker
voor mensen die de geschiedenis van de gemeente niet kenden.
Na het verhaal zijn wij
verder gewandeld via
paadjes en binnenwegen,
terug naar ons lokaal waar
wij onze winterwandeling
omstreeks 21 uur
afrondden. Zoals ieder jaar
hebben wij ons weer goed
geamuseerd. Op naar volgend jaar. Wij zullen er alvast weer bij
zijn.
Ik ga voor de mensen die de geschiedenis van de Odrada kapel of Scheps kapelleke niet
kennen en niet bij onze wandeling aanwezig waren, deze even in het kort vertellen.
De Sint Odrada kapel van Scheps werd gebouwd in 1896 in
de omgeving van het hof van Scheps. De heilige sint
Odrada werd geboren in dit Frankisch hof in de achtste
eeuw. Zij werd aanroepen tegen oog- en veeziekten. Tegen
1654 bevonden haar relieken zich in Balen. Recht
tegenover de kapel staat een Lourdesgrot van imitatie
rotsstenen. Achter de kapel vind je de Odrada put met
heilzaam water tegen oogkwalen en dierenziektes. In de
noordelijke hoek van dit park vind je het stenen Odrada beeld op een bakstenen sokkel
met de vermelding “Balen aan Ste Odrada / 13 Juli 1947”. Het is een getrouwe kopie van
het beeld uit 1891 uit de sint Andrieskerk. De grond waar de kapel zich bevindt is
geschonken aan de Balense kerkfabriek door de familie Lambrechts uit Vorst. Odrada
werd geboren in een adellijke familie.
Traditiegetouw gaat op de derde zondag van juli de SintOdrada processie uit. De stoet wordt vooral gestalte
gegeven door de leden van de Landelijke Ruiterij
Vereniging van Balen.
Dit is zeer in het kort het verhaal hoe de kapel is
ontstaan.
Het is zeker de moeite om eens te gaan kijken.
Gunter en Gwendy
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Lichtpuntkalender april 2020- september 2020
April 2020

Tot 30 april zijn alle activiteiten AFGELAST wegens het coronavirus.
Blijven de maatregelen ook na 30 april nog geldig?
Op dit moment kunnen wij u dit niet meedelen.
We houden jullie, wekelijks, op de hoogte via onze facebook.
En houden jullie dan elkaar op de hoogte?

Omdat het Buurtrestaurant en ook de Cultuuruitstap NIET kunnen doorgaan,
zijn er ook GEEN inschrijvingen.

corona
zes letters, één woord
een paar maanden terug
nog nooit van gehoord
één deeltje, onzichtbaar klein
nooit kunnen denken
hoe groot de invloed zou zijn
China, nog ver hier vandaan
maar nu kan ook België
het virus niet weerstaan
ongrijpbaar voor ons allemaal
geen vaccin, geen medicijn
maatregelen zijn maximaal
ieder uur een nieuw bericht
weer een besluit, chaos, paniek
zien we nog waar de oorzaak ligt?
zes letters, zetten ons stil
we leven opeens bij de dag
maart wordt straks april
niemand die een uitkomst ziet
wees maar stil, kijk omhoog
want God verlaat ons niet
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Lichtpuntkalender april 2020- september 2020
Mei 2020
Do 7 mei

Naaien

LP lokaal

19-21 uur

Za 9 mei

Wandeltocht
Scherpenheuvel

Lp lokaal

Wordt nog
meegedeeld.

Di 12 mei

Koken

Grote keuken PC 19-21.30 uur

Woe 13 mei

Wandeling met Stef
LP lokaal
langs zeldzame Balense
bomen
Sportuurtje
Sporthal
Bleukens

19-21 uur

Woe 27 mei

Hobby avond

LP lokaal

19-21 uur

Woe 27 mei

Inschrijven voor
minigolf op 17 juni

LP lokaal

19-21 uur

Woe 27 mei

Mannenactiviteit

LP lokaal

19-21 uur

Woe 20 mei

19-20 uur

Iedereen welkom,
maar graag vooraf
inschrijven!
Vrije gift
Supporters in
Scherpenheuvel
welkom!
Voor de
ingeschrevenen.
Worden verwittigd!
Iedereen welkom!
Gratis.
Iedereen welkom!
Wel graag vooraf
inschrijven!
Gratis
IEDEREEN
WELKOM!
Vrije gift.
Zeker doen!

Mannen welkom,
wel graag op
voorhand
inschrijven!
Gratis

-Lichtpunt-tuin

Hallo,
iedere Lichtpunter is welkom op elke activiteit.
Maar voor sommige activiteiten is het héél belangrijk dat je op voorhand
inschrijft.
Lukt dit niet?
Dan mag je VOORAF altijd Els contacteren (0473 34 23 70) om in te
schrijven of indien je meer info wil.
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Lichtpuntkalender april 2020- september 2020
Juni 2020
Do 4 jun

Naaien

LP lokaal

Di 9 jun

Koken

Grote keuken PC 19-21.30 uur

Voor de
ingeschrevenen!
Worden verwittigd.

Woe 10 jun

Spellekesavond

LP lokaal

19-21 uur

Iedereen welkom!
Vrije gift

Do 18 jun

Naaien

LP lokaal

19-21 uur

Iedereen welkom,
maar graag vooraf
inschrijven!
Vrije gift

Woe 17 jun

Open sportuurtje:
Minigolf

Keiheuvel

19 uur

Voor de
ingeschrevenen!

Woe 24 jun

Koffieklets

LP lokaal

19-21 uur

Iedereen welkom!
Vrije gift

19-21 uur

Iedereen welkom,
maar graag vooraf
inschrijven!
Vrije gift

-Lichtpunttuin

Weer heel wat toffe activiteiten, waar veel mensen aan meedoen.
Echt, echt toppie!
“INSCHRIJVEN” blijft dan héél belangrijk,
zodat wij weten hoeveel benodigdheden we moeten aankopen zodat
iedereen kan meedoen.
Al ingeschreven? De MAX!
Of… vergeet zeker niet het nog te doen.
Kan je toch een keertje niet komen door omstandigheden?
STUUR OP TIJD EEN SMS-JE, dat je er niet kan bij zijn!
Dit is een teken van respect voor de mensen die alles organiseren.
Meer info? Els is te bereiken op gsm-nummer 0473 34 23 70
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Lichtpuntkalender april 2020- september 2020
Juli 2020
-Lichtpunttuin
Augustus 2020
5 aug

Inschrijven daguitstap

29 aug

Daguitstap

-Lichtpunttuin
September 2020
9 sep
Koffieklets en
Inschrijvingsavond

LP lokaal

19 tot 21 uur

Zeker doen!
Uitnodiging volgt nog

LP lokaal

19 tot 21 uur

Iedereen welkom.
Zeker komen!

= Vrijetijdscheque. U kan de activiteit betalen met Vrijetijdscheques.
Waar kan ik de Vrijetijdscheque kopen? De Vrijetijdscheque kan je ter waarde van 1,
2,50, 5, 10 of 20 euro kopen in vrijetijdscentrum De Kruierie. De cheque is een
cadeaucheque, die je als geschenk kan geven aan iemand anders of die je zelf kan
gebruiken bij tal van activiteiten. Mensen met recht op Verhoogde Tegemoetkoming
kunnen de cheque met korting van 50 % aankopen in VC De Kruierie. Je neemt dan
een klevertje mee van je ziekenfonds. Mensen die ingeschreven zijn op de kaartenbank
van het OCMW, kunnen deze cheques tegen sterk verminderde prijs kopen. Voor hen
kost een cheque van 5 euro bv. maar 1 euro (20% van de waarde). Heb je vragen?
Neem dan gerust contact op met Ine Noukens van het OCMW van Balen:
ine.noukens@ocmwbalen.be of 014/82 98 48 of spring eens binnen in
De Kruierie.
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TIPS om te besparen (deel 4 en laatste deel)
Bij het winkelen
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Na een bepaald uur, bijvoorbeeld tegen sluitingstijd, kan je soms producten tegen
verminderde prijs aankopen bij sommige warenhuizen, maar zeker op de openbare
markten.
Houdt kortingen in ’t oog!
Colruyt zou het best zijn qua kortingen, maar enkel voor grote gezinnen omdat daar
grote verpakkingen zijn.
Kleding kan je goedkoper vinden in bv. de Primark of bij Chique de
friemel in de Statiestraat in Mol. Dit is een Kringwinkel, maar je
vindt er kleding van goede kwaliteit en vaak ook merkkledij.
Als je weet welke schoolbenodigdheden je nodig hebt voor de
kinderen, kan je die misschien al tijdens de reclame aankopen.
Ook op tweedehandssites zijn er vaak koopjes te doen.
In Nederland gaan winkelen zou ook voordeliger zijn, zeker voor
sommige producten.
Normaal zijn producten die je apart koopt duurder dan in de grote verpakking. Maar
opgelet! Dit is niet altijd zo.
Gezondheid
Luister regelmatig bij jouw ziekenfonds of je in aanmerking komt voor verhoogde
tegemoetkoming. Het is soms dat, nadat er een indexaanpassing is geweest, je wel
ineens recht heb op een verhoogde tegemoetkoming.
Vraag bij de apotheek naar witte producten en vraag dokters deze voor te schrijven
Tracht bij de tandarts, de kinesist die niet met derdebetalerssyteem werken overeen
te komen om hen te betalen nadat het ziekenfonds
is tegemoet gekomen. Hierbij moet je wel eerst
jouw situatie bekend maken wat niet zo fijn is
natuurlijk. Maar het kan je ook helpen op dat
moment.
Invaliditeit van het ziekenfonds is daarom geen
invaliditeit van het FOD Sociale Zekerheid. Hier
verwarren mensen zich soms mee.
Verplaatsingen
Gratis openbaar vervoer heeft te maken met het 1-tje op de klever van het
ziekenfonds. Vraag ernaar op je ziekenfonds!
Met de fiets bespaar je energie en geld en ben je nog actiever ook.
Alleen de 10-beurtenkaart (railpass) voor de trein gebruiken bij verre verplaatsingen.
Kortere verplaatsingen zijn vaak goedkoper met een gewoon ticket.
Een auto is een zeer dure kost – denk bv. maar al aan onderhoud, de verzekering, …, ….
Financieel
Opletten of je niet dubbel verzekerd bent en een goed contact met je
verzekeringsmakelaar is altijd goed.
Durf altijd en overal te onderhandelen over de prijs van iets. Wie weet…
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Mijn gedacht
‘Mijn Gedacht’ is een nieuwe rubriek in ons Welleke.
In ‘Mijn Gedacht’ kan iedere deelnemer van Het Lichtpunt een eigen mening schrijven
over iets dat haar of hem heeft geraakt en dat te maken heeft met wat er leeft binnen
Het Lichtpunt.
Voor andere thema’s, onderwerpen of gebeurtenissen zijn er de lezershoeken van de
kranten of andere kanalen.
De redactieraad zal iedere bijdrage wel eerst lezen en bespreken om zo uit te zoeken
welke vorm en inhoud kan opgenomen worden in het Welleke. Het is niet de bedoeling
dat enkel bijdragen worden opgenomen waarmee de redactieraad akkoord is. ‘Mijn
Gedacht’ blijft de mening van de schrijver van de bijdrage.
Op dit ogenblik beoordeelt de redactie of de bijdrage in ‘Mijn Gedacht’ aanzet tot
positief nadenken over bepaalde onderwerpen of meningen die aan bod komen voor,
tijdens of na de initiatieven van Het Lichtpunt.
Mon

Dedju toch!!!
Laatst hoor ik een vreemde conversatie! Iemand stelde luidop de vraag of sommige
mensen wel bij het “Lichtpunt” hoorden te zijn, want zij hadden een nieuwe auto en een
huis en nog van die dingen!
Ik die dacht dat we een groep warme mensen zijn, die samen dingen
doen, ongeacht hoe rijk of arm we wel zijn! In dat opzicht zijn we
toch een vereniging zoals alle anderen! We doen niet aan financiële
steun, alleen organiseren we dingen aan schappelijke prijzen voor
onze mensen, (wat trouwens elke vereniging doet), en maken ze wat
wegwijs in de complexe doolhof van overheidsinstanties! Niks mis
mee, denk ik dan!
Stel je maar eens voor, dat gelijk welke vereniging, deze problematiek zou aanvoeren bij
het selecteren van zijn leden! Je zou wat zien! Geen topvoetbal meer om te beginnen, de
spelers verdienen het equivalent van 4 huizen (villa's met zwembad) in de week!
Opbergen die petjes en sjaals! Om nog maar te zwijgen van de tennissers en de
wielrenners! Wat een onzin mensen! Hoeveel boterhammen moet jij
misschien minder eten omdat iemand het wat beter heeft dan jezelf?
Mocht je nog niet overtuigd zijn, bedenk dan dat die "rijke stinkerd"
het moeilijker zal hebben om aan zijn "rijstpap met gouden lepels" te
raken, dan een kameel die door het "oog van de naald" moet stappen!
Nu gij weer!!!!!
We trekken samen aan die kar voor een betere samenleving, of we nu
in een kasteel wonen of in een veredelde barak zoals ik, als mens zijn
we evenveel waard zo gauw we hier in de groep opduiken, niet! Ik hoop het van harte!
Veel knuffels, maar het moest er even af,
Cisse
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WIST JE DAT
•

je als huurder ook een brandverzekering moet afsluiten? Waarom? Dan is alvast jouw
inboedel en de schade bij de buren verzekerd. Maar ook ben je beschermd als de
eigenaar jou verantwoordelijk stelt. Doen
dus.

•

je bij Het Lichtpunt nog altijd een
verwijsbrief kan komen halen om GRATIS bij
de HUURDERSBOND raad te gaan vragen?
Zij helpen jou bij problemen met je huurhuis
of met de huisbaas.

•

je ook deel kan uitmaken van de Bengelpopcrew of de Pennenzakkenrock-crew? Zie je
het zitten om alle kids een aangename dag op
het einde van het schooljaar te bezorgen?
Geef je dan als de bliksem op om als
vrijwilliger deel uit te maken van deze leuke
evenementen. Voor Bengelpop dat doorgaat
op vrijdag 26 juni op de Keiheuvel. Je kan
bellen naar het nummer 014/81 03 01 of ga
naar www.bengelpop.be. om je te registreren.
Pennenzakkenrock gaat door op donderdag 25
juni op het Zilvermeer in Mol. Je kan je
hiervoor registreren via www.pennenzakkenrock.be/inschrijvingsformulier-crew

•

momenteel al meer dan 2.500 Balenaars ingeschreven zijn op BE-Alert. BE-Alert is
een alarmeringssysteem waarmee de overheid haar burgers verwittigt en instructies
geeft bij een noodsituatie in de buurt of meer algemeen. Vandaag betekent dit dat
via dit systeem regelmatig nieuws komt over de instructies die te maken hebben met
het Corona-virus. Deze berichtjes komen via sms’en, telefoon en
e-mail. Ben je nog niet ingeschreven op BE-Alert? Registreer je
dan eenvoudig en volledig gratis op www.be-alert.be/nl. Een
verwittigd vrouw/man is er twee waard.

•

de FOD (Federale Overheidsdienst) sociale zekerheid vanaf dit
jaar om de twee maanden een sociaal assistente sturen om vragen
te beantwoorden over je persoonlijk dossier, de vaststelling van
invaliditeit, inkomensvervangende of integratietegemoetkomingen,
en meer? Je kan deze persoon vinden in de kleine vergaderzaal
van het OCMW-huis (Veststraat 60). Je moet zelfs geen
afspraak maken. De eerstvolgende data zijn 3 augustus, 5 oktober en 7 december
telkens een maandag van 10u tot 12u.

•

als je een actieve budgetmeter aardgas in je woning hebt en je hebt het financieel
moeilijk om deze op te laden en als je aan enkele voorwaarden voldoet, je in
aanmerking kan komen voor gratis gas. Neem daarvoor contact met een
maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW.
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Sportuurtje
Om te laten zien wat men van het sportuurtje mag verwachten, houden
we af en toe een “Open Sportuurtje” waaraan iedereen dan kan
deelnemen.
En bowlen is een mooi voorbeeld om hiervan te proeven. En…het was dan ook meteen een
geslaagde strike (alle kegels weg in één worp).
Zo’n 46 mensen kwamen die avond afgezakt naar het bowlingcentrum “Helios” op de
Keiheuvel. Voor dit evenement hadden we alle banen voor een tweetal uurtjes afgehuurd.
En ja hoor, er werd druk met de bowlingballen naar de kegels gegooid. Bij het wachten
op de volgende beurt werd er tussendoor gezellig gebabbeld, veel gelachen en af en toe
wat gedronken. Voor velen vloog de avond dan ook snel voorbij.
Dus Lichtpunters, wat houdt jullie nog tegen om vanaf nu regelmatig mee te doen en in
te schrijven voor onze sportuurtjes. Plezier, gezelligheid, en sportiviteit verzekerd.
Doen dus!
Loe
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Kinderrubriek
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Kleurtekening
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De activiteiten en vormingen die in Den Travoo tot nu doorgaan.
In de grote vakantie zijn er geen vormingen.
•

Kennismaking met Den Travoo: 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli en 3
augustus. Telkens tussen 13u30 en 15u.

•

PC-café vrije inloop: elke vrijdagvoormiddag van 9u-12u.

•

Jobclub: 20 april, 11 mei en 8 juni, telkens van 9u30-12u.

•

Workshop Facebook: 20 en 27 april van 13u-16u.

•

Sollicitatietraining: van 2 april t.e.m. 25 juni (m.u.v. 9 en 16 april), telkens van
12u30-15u30.

•

Workshop aankoop smartphone, tablet of PC: 29 juni van 13u-16u.
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Corona opkikkertjes
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Onze keuken
Schat, wat eten we vandaag? Een vraag die regelmatig in elk huisgezin gesteld wordt.
Om hierop een antwoord te geven, organiseert Het Lichtpunt voor zijn Lichtpunters af
een toe een kookcursus, verspreid over een aantal dagen. Dat dit in de smaak valt,
getuigt ook nu. Heel wat mensen nemen vol enthousiasme en leergierig deel aan de
lessen. Om te laten zien wat ze zoal klaarmaken, kan u hieronder een menu van zo’n les
terug vinden. Heel gemakkelijk thuis klaar te maken, heel lekker en vooral niet al te
duur. Eet smakelijk!
Loe
Quatre-Quarts Cake of 4/4de cake
10 sneetjes

Ingrediënten
•
•
•

200 gram boter
4 eieren
200 gram suiker

•

200 gram
zelfrijzende
bloem

Bereidingswijze
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verwarm de oven voor op 180°.
Klop 200 gram boter en de suiker in een mengkom op tot een witachtig beslag.
Klop er een voor een de eieren onder.
Zeef de bloem boven het beslag en meng goed.
Klop 5min. met de mixer tot een licht en luchtig geheel.
Vet een cake vorm in met 1 eetlepel boter en giet er het beslag in. Zet 1u in een
voorverwarmde oven. De cake is klaar als u er een scherp mes insteekt en het er
droog uitkomt.

Visstoofpotje met tuinerwten
Recept voor 2 personen - Tijd: 30 min.

Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•

2 pangasius filets
125 ml slagroom
150 gr tuinerwten (diepvries)
100 gr wortel
150 gr rijst
1 ui

•
•
•
•

1 tl peterselie
snuifje zout
1 teelepel dille
snuifje peper

Bereidingswijze:
•

•

Kook de rijst volgens de bereidingswijze op het pak. Snijd de ui en wortel in
stukjes. Snijd ook de vis in stukjes en breng op smaak met zout en peper. Giet
een scheutje olie in een pan en fruit de ui. Voeg daarna de vis toe en bak rondom
bruin. Voeg dan de stukjes wortel, slagroom en de kruiden toe.
Laat dit ongeveer 15-20 min pruttelen zonder deksel. Vergeet niet om nu en dan
te roeren. Voeg de laatste 5 minuten de tuinerwten toe. Serveer het
visstoofpotje met rijst.
Tatjana
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Even voorstellen
Hallo,
Hier ben ik dan! De meeste onder jullie kennen me wel. Mijn ouders hebben mij de naam
Tatjana gegeven en de meeste zeggen Tattie ☺.
Ik ben geboren in Geel op 5 oktober 1987. De eerste 2
levensjaren woonde ik in Duitsland, in Düren en nu woon ik in Balen.
Ik heb gestudeerd aan de school Sint-Maria instituut te Geel.
Hier volgde ik Organisatie-assistentie (Voeding – Verzorging –
Technische dienst).
Wat doe ik in het dagelijkse leven.
Ik werk al meer dan 5 jaar bij VZW De Schakel te Balen.
Wat is dit? Vzw De Schakel is een organisatie die kwaliteitsvolle zorg wil bieden in
antwoord op de zorgvraag van:
- volwassenen met een verstandelijke beperking
- kinderen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis
Ikzelf sta in de wasserij. Wat wil dit zeggen? De huizen brengen ‘s morgens hun waskarren naar de wasserij en wij zorgen ervoor dat hun was wordt gewassen, gestreken en
geplooid. Ik krijg dagelijks cliënten die mij komen helpen. Zij
kunnen zelf was strijken (aan de strijkrol), was plooien, … . Rond
de middag doe ik nog even de afwas samen met het personeel en
de cliënten. Als dit allemaal gedaan is, mag ik naar huis. Of toch
niet? Want ik doe hier af en toe ook nog vrijwilligerswerk, in de
semi (semi industrieel, repetitief werk, telwerk voor fabrieken)
of op woensdag aan de wafelbak. Ook doe ik vrijwilligerswerk bij
Club Actief, Koken met ‘ De Durvers’, help ik bij Samana
Rosselaar, geef kooklessen bij Het Lichtpunt en zit in het
bestuur van Het Lichtpunt.
Waarom ben ik bij Het Lichtpunt gekomen?
Om sociale contacten te leggen en een helpende hand te bieden
waar nodig is.
Waar hou ik van en wat zijn mijn hobby’s?
Ik hou van mensen om me heen. Familie en vrienden vind ik
belangrijk. Samen gezellig tafelen of winkelen, … . Ik hou van
mijn katten, Vriend & Belleke. Hobby’s heb ik niet echt. Maar als ik eens tijd heb:
knutselen, koken, fotografie of gewoon lekker luieren.
Veel liefs
Tatjana ღ
Ook wil ik nog even melden dat wel een facebook groep hebben, Onder de naam Het
Lichtpunt (welzijnschakel) waar je alle info kan vinden maar ook leuke foto’s van de
verschillende activiteiten. En als er op de activiteiten foto’s worden getrokken mag je
deze steeds doorsturen naar mij. Via mail of facebook. Alvast bedankt.
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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 midden in dit Welleke). Je
vindt er altijd een luisterend oor.

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)

Verantwoordelijke uitgever: Het LICHTPUNT-Welzijnsschakel Balen,
Gustaaf Woutersstraat 29, 2490 Balen
 0473/34.23.70 (Els)  het.lichtpunt@outlook.com
Facebook Het LICHTPUNT (Welzijnsschakel)
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Website: www.hetlichtpuntbalen.be

