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Lieve Lichtpunters,  
op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, hebben we net beslist om ons befaamd 
kerstfeest af te gelasten. Het bestuur en ik hadden het zo graag anders gewild. Zo 
spijtig. Ook dit jaar geen full house, gezelligheid, sfeer, babbeltjes, lekker eten, 
cadeautjes,….  
Anderzijds zijn er heel veel zieke mensen, besmettingen, overvolle ziekenhuizen, 
mensen die sterven. We leven met hen mee. En dat zorgend personeel blijft zich maar 
inzetten. Chapeau. Zij zijn ook lichtpuntjes hé!   
Het is daarom zo belangrijk, dat we nu, samen de moed erin houden en ons veilig 
gedragen. Niet altijd gemakkelijk, maar als Lichtpunter kunnen we dat!  
Misschien kunnen we afspreken om met Kerstmis een kaarsje aan te steken? 
Als teken van verbondenheid met elkaar en dat we aan elkaar denken.  
Maar corona tijd of niet… je kan en mag er gewoon op vertrouwen. Het Welleke is er! En 
dat zou niet lukken zonder onze toffe, gemotiveerde redactieploeg. Het moment om hen 
ook eens in de ‘lichtpuntjes’ te zetten. Want ook in bizarre tijden… zij krijgen het altijd 
gefikst. Redactieploeg, jullie geven altijd dat beetje hoop. Proficiat! 
En ondertussen stond en staat het leven ook niet stil. Er werd de voorbije maanden 
super hard gewerkt en samen gekomen met Het Lichtpunt. In dit Welleke ga je er veel 
over kunnen lezen. En natuurlijk blijven we toekomstplannen maken. Noteer 12 januari 
2022 zeker in je agenda. Dan is het onze inschrijvingsavond voor weer heel veel leuke 
activiteiten. En… ook jou willen we dan graag ontmoeten!  
Laat ons hopen dat corona het toelaat. Houdt daarom ook onze facebook in het oog. 
Daar laten we altijd de laatste nieuwsjes verschijnen.  
 
 
 
 
Lieve Lichtpunters  
Kijk uit naar lichtpuntjes 
Strooi hoop in je hart en in het rond 
Spreek woorden van vrede en verdraagzaamheid 
Zalig Kerstmis en gezegend nieuw jaar 
 
Veel leesplezier,  
 
Els  

 

fijne 
kerstmis! 
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Voor het eerst tijdens de coronacrisis mochten we eindelijk met zijn allen op uitstap 
gaan. Dit heeft echt wel deugd gedaan. Met het covid safe ticket kon dit op een veilige 
manier. Met de bus vertrokken we, stipt om 9uur, vanuit Balen en Olmen richting 
Bobbejaanland zodat we om 10 uur naar binnen konden. Ondanks het slechte weer heeft 
iedereen zich heel goed geamuseerd. Ook omdat het Halloween was. Er liepen heel veel 
verklede mensen rond en er werden toneeltjes opgevoerd. Stipt 18 uur zijn we met de 
bus terug richting huis vertrokken.  
We vonden het allemaal fijn en hopelijk kunnen we uitkijken naar een volgende uitstap. 
Met die corona kunnen we dit momenteel alleen maar hopen. 
Tot snel!  
Gunter  
 

Daar gingen we weer! Met z’n allen naar de ZOO in Olmen.  
En er viel heel wat te beleven. Daarom zijn we ook heel lang gebleven. 
Al direct bij de ingang zaten de apen en zij maar naar ons gapen.  
Dan even verder de vogels en de reptielen. Het was om te knielen. 
Hele mooie, dikke en dunne, maar ook grote leeuwen die zaten te  
geeuwen.  
Ze dachten: “een lekkere prooi voor mij” .Maar nee hoor, we gingen vlug en zagen  
flamingo’s, zo fier als een gieter, staan en dan weeral een paar stappen verder gaan.  
Je kon er binnen lopen en buiten, ze trokken allemaal rare snuiten. 
Ach, de dieren waren weeral met ons blij, want ze zaten niet alleen met zoveel mensen 
om zich heen.  
Helga       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

De lokale armoedebarometer deel 2 is – vrij logisch - een vervolg op de eerste 
armoedebarometer. Hierover kon je lezen in het vorige Welleke. De organisatie die dit 
onderzoek doet is de ‘Decenniumdoelen’, onder het motto: Komaf met armoede maken. 
De eerste LAB toonde hoeveel nood er in Balen is. En zoals overal nam ook in Balen de 
armoede toe. Met de tweede LAB wou men te weten komen welk beleid er dan in Balen 
werd gevoerd om die armoede te lijf te gaan. Het Lichtpunt werkte mee aan het 
beantwoorden van de vele vragen hierover. 
De vragenlijst bestond uit 11 hoofdstukken met 71 vragen. Er werden heel veel 
onderdelen van het lokale beleid bekeken. Zoals of er regelmatig een lokaal overleg over 
armoede is? Of dat er een armoedeplan bestaat? En zijn er in Balen praktijktesten om 
na te gaan of er gediscrimineerd wordt bij de verhuur van woningen? Is het OCMW in 
Balen actief op zoek naar mensen in armoede of niet? En hoe ondersteunt de gemeente 
bepaalde sociale initiatieven?  
Op welke wijze wordt er financiële steun gegeven aan mensen in armoede en wordt 
daarvoor gebruik gemaakt van het referentiekader voor een noodzakelijk 
minimuminkomen (REMI)? Hoe zit met de buitenschoolse opvang? Zijn er initiatieven om 
mensen met een leefloon aan werk te helpen? Worden er mogelijkheden gecreëerd om 
op een betaalbare wijze deel te nemen aan toerisme, cultuur, vrije tijdsbesteding? 
Corona treft mensen in armoede nog harder dan andere mensen? Heeft de gemeente 
extra inspanningen geleverd? 
Balen was één van de 63 gemeenten/steden die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. 
De resultaten werden onderling vergeleken. Natuurlijk zijn er veel verschillen tussen 
rurale gemeenten en steden. De resultaten van Balen worden daarom vergeleken met 
deze van de andere rurale gemeenten. Balen scoort daarbij zeker niet slecht. Gemiddeld 
lag het aantal positieve antwoorden in deze rurale gemeenten op 51%, voor Balen was dit 
59%. 
Dus waren er veel goede punten, maar ook hoofdstukken met nog een flinke uitdaging 
voor het Balense beleid.  
Algemeen werd besloten dat Balen een dynamisch en rijk armoedebeleid heeft want 
er is een structureel overleg binnen het OCMW en het armoedebeleidsplan is goed 
uitgebouwd. Daarbovenop werkt Balen innovatief om mensen in armoede op te 
sporen via een mobiel sociaal infopunt en ook de vrijetijdsbemiddelaar. Ze steunt 
financieel sterk via REMI. Er is een goede score voor begeleiding naar werk en 
kansen om te participeren aan cultuur. Daarin spelen De Travoo, de 
vrijetijdsbemiddelaar en het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie een belangrijke 
rol.  
Op vlak van wonen en onderwijs kan Balen nog een tandje bijsteken. Ook rond 
discriminatie en diversiteit is er een serieuze inhaalbeweging nodig.  
Tot zover het rapport op basis van de vragenlijst. Maar wat denken onze Lichtpunters 
hiervan? Dit kan je lezen op blz. 16. 
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Na jaren inzet, zet Stef van de tuintjes een stapje opzij. Patricia 
heeft de fakkel overgenomen en daar zijn we haar heel dankbaar voor. 
En natuurlijk…blijft Stef en het bestuur achter haar staan met 
raad en daad als het nodig is. We laten Patricia aan het woord.  
Dag allemaal. Hierbij wil ik een oproep doen aan alle mensen met 
groene vingers, die heel graag zelf groentjes, aardappelen of zelfs 
zijn eigen bloemetjes wil zaaien en planten. Kom er gerust bij, want 
er zijn nog een aantal tuintjes vrij. Let wel op, het is enkel voor de 
mensen van Het Lichtpunt. De tuintjes zijn gelegen achter het 
Rust en verzorgingshuis Ter Vest. We verwelkomen je graag. Als je 
wat meer info wil, vraag het gerust. Wij staan voor jullie klaar! 
Tot binnenkort,  
het tuintjes- team 

Beste Lichtpunters, 
vorig jaar zijn de wandelingen en de voettocht naar Scherpenheuvel in het water 
gevallen door… je weet wel. Maar ondanks alles hebben we er terug goesting in om een 
nieuw avontuur op te starten. 
Deze keer niet naar Scherpenheuvel, maar naar Postel! 
In het voorjaar van 2022 tijdens de maanden maart en april 
gaan we weer elke donderdagavond een wandeling maken. We 
doen dit niet zomaar. Nee, we gaan het stilletjes opbouwen 
en elke keer een beetje verder en verder stappen. Om 
uiteindelijk 22 km te kunnen wandelen! 
Het opzet is om in deze periode een hechte vriendengroep te 
worden, waarbij we elkaar beter leren kennen, waar gelachen en plezier gemaakt wordt. 
Waar we elkaar gaan steunen en waar we op elkaar kunnen rekenen ook als het wat 
moeilijker gaat. 
De voorbereidende wandelingen gaan door op de donderdagen 3, 10, 17, 24, en 31 maart, 
7, 21 en 28 april en 6 mei. Ze vertrekken telkens om 19.00 u. aan ons lokaal. 
Het hoogtepunt vindt uiteindelijk plaats op zaterdag 15 mei. Dan wandelen we van ons 
lokaal in Balen naar Postel. Afstand 22 km en maken we er een keileuke dag van! We 
voorzien een rustpauze onderweg met een hapje en een drankje. In Postel kunnen we een 
kaarsje laten branden in de abdijkerk of de kruidentuin bezoeken … Maar we doen zeker 
een gezellig terrasje!  
Meer details over de dag zelf verneem je later nog. 
Wil je nu al inschrijven voor deze activiteit? Ben en je benieuwd naar wat meer 
informatie? 
Neem dan contact op met Renild (0497 35 96 68) of met Wim (0496 64 74 79). 
Jullie zijn allemaal van harte welkom en van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan! 
Renild en Wim. 
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Op donderdag 28 oktober zijn we met Het Lichtpunt naar de parochiezaal van Hulsen 
getrokken om een toneelstuk bij te wonen. Het stuk ging over een kansarm gezin dat 
tijdelijk onderdak kreeg bij een gepensioneerde luitenant. En dat in de kelder van zijn 
woning tot ze een sociaal appartement zouden kunnen huren. Dik tegen hun zin en dan 
nog niet gesproken van de arrogante zus van de luitenant. Maar al snel  ontdekken ze dat 
de  woning grenst aan een bankkantoor. En al snel komen ze er achter dat ze via een 
tunnel vanuit de kelder in de kluizen-kamer van de bank kunnen geraken. Maar dat moest 
wel snel gaan, want de bank plande een  definitieve sluiting. Dus ging de dochter van het 
gezin, solliciteren als poetsvrouw bij de bank. Hier werd ze verliefd op één van de 
bankbedienden. Zo komt ze te weten hoe de bank in elkaar zit en uiteindelijk graven ze 
de tunnel, één dag voor de sluiting van de bank. En uiteindelijk besluit ook een 
bankbediende en ook de luitenant om mee te doen. De arrogante zus werd vastgehouden 
zodat ze niet naar de politie kon gaan. En ja,  het lukt hen om de kluizen leeg te halen om 
met heel de bende naar het buitenland te vluchten. Als het zo ver is, gaat de luitenant 
er met al het geld vandoor.  
En het gezin zat weer in de zelfde situatie….   
Het was een mooie komedie die 4 bedrijven telde. Het stuk werd 
gespeeld door de toneelkring van Hulsen. Omdat het een mooi verhaal 
was, hebben we ons weer goed geamuseerd!                                                     
Gunter & Gwendy  
 

Ooit al gehoord van de Referentiebudgetten voor een Menswaardig inkomen, of kortweg 
REMI? We proberen het je uit te leggen op één A4-tje Een Hele uitdaging!  
De basis: wat heeft een gezin minstens nodig om volwaardig te kunnen deelnemen 
aan de samenleving?  
Dat is de grote vraag die de CEBUD-onderzoekers van de Thomas More Hogeschool zich 
stelden. Eerst en vooral: we spreken van menswaardig leven als je het gevoel hebt erbij 
te horen en je ertoe doet in de samenleving. Is dit haalbaar voor iedereen? Jammer 
genoeg niet.  
Voor mensen in armoede is het moeilijker om volwaardig deel te nemen aan de 
samenleving. Er is een groter risico op sociale uitsluiting. Ons OCMW wil gezinnen 
ondersteunen in het uitbouwen van een menswaardig leven en sociale uitsluiting 
voorkomen. Daarom is het belangrijk om te weten wat een gezin allemaal nodig heeft om 
menswaardig te kunnen leven. De onderzoekers van CEBUD zijn erin geslaagd om dit uit 
te rekenen. Dit noemen we de referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen of 
Remi 

https://www.toneelkringhulsen.be/2021/08/16/2920/
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Wat zijn referentiebudgetten? 
Als je er goed over nadenkt, dan besef je dat er heel wat nodig is om volwaardig te 
kunnen deelnemen aan de samenleving. Een aantal voorwaarden zijn gemakkelijk op te 
noemen: voeding, een woning, gezondheidszorg, persoonlijke verzorging, kleding en 
(openbaar) vervoer. Ook rust en ontspanning zijn belangrijk.  Daarnaast moet je als kind 
veilig kunnen groeien en leren, moet je je ook als volwassene veilig voelen en kunnen 
terugvallen op een sociaal netwerk.  
Voor elk thema maakten de onderzoekers van CEBUD een lijst met alle producten en 
diensten die je nodig hebt, met het prijskaartje erbij. Deze budgetten zijn volledig 
uitgewerkt voor zestien verschillende voorbeeldgezinnen, van alleenstaande tot gezinnen 
met kinderen. Het totaalbudget van al deze producten en diensten samen geeft aan wat 
het minimum is voor dit type gezin. Wie een inkomen heeft dat hieronder ligt, kan niet 
volwaardig deelnemen aan de samenleving. Met deze gegevens werd een instrument 
ontwikkeld waarmee OCMW’s  op maat van een gezin kunnen werken en toch elk gezin op 
een gelijke manier kunnen steunen.  
Wat betekent dit voor gezinnen die door ons OCMW geholpen worden?  
We onderzoeken eerst de leefsituatie van een gezin. Wanneer we 
zien dat de inkomsten niet voldoende zijn voor een menswaardig 
leven en de uitgaven niet verminderd kunnen worden, voorzien we 
tijdelijk extra steun. De REMI-steun helpt gezinnen dus door 
financiële en mentale ruimte te geven om andere zaken te kunnen 
aanpakken. 
We beseffen dat het niet altijd makkelijk is om zicht te krijgen op 
het financiële plaatje van je gezin. Je maatschappelijk assistent 
helpt je bij het uitzoeken van alle belangrijke inkomsten en 
uitgaven. Stap voor stap bekijken we welke mogelijke oplossingen er 
zijn om tot een menswaardig inkomen te komen en hoe we er naar toe kunnen werken.  
Niet alleen mensen met een leefloon komen in aanmerking voor een REMI-steun, ook 
gezinnen die een schuldenlast dragen, de werkende mama of papa die op het einde van 
de maand niets overhoudt, de zelfstandige die een faillissement door maakt, iemand met 
een klein pensioen, … Daarnaast werken wij met dit instrument om financiële steun te 
berekenen voor gezinnen die getroffen werden door de coronacrisis.  
Wij zijn trots op onze expertise! 
Wist je dat ons OCMW een REMI-pionier is sinds 2015? We dragen de REMI gedachte 
actief uit naar andere OCMW’s en partners. Dus heel fijn dat we dit artikel mogen 
schrijven voor het Welleke. We zien dat meer en meer gemeentebesturen de 
meerwaarde hiervan ontdekken. Ook de federale overheid wordt wakker. Hopelijk staat 
REMI weldra in de wetgeving van ons land gebeiteld! Wil je graag meer te weten komen 
over  
REMI? Contacteer ons via info@ocmwbalen.be of 014/82 98 48.                                 
Bronvermelding: www.cebud.be.  
 

mailto:info@ocmwbalen.be
http://www.cebud.be/
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• wij een facebook hebben? Daar laten we de laatste nieuwsjes weten. Want met 
corona weet je nooit. 

• het een privé groep is voor alleen mensen die bij Het Lichtpunt zijn. Meld je bij 
Het Lichtpunt (welzijnsschakel) en Tatjana en Renild verwelkomen je.    

• de leerlingen van de Rozenbergschool in Mol, ook dit jaar weer geld verzamelden 
voor de speelgoedactie? Dikke merci, want zo kunnen wij met Het Lichtpunt, alle 
kinderen onder de 12 jaar  weer een mooi cadeau geven.   

• via de gemeentelijke website www.balen.be  je tegenwoordig rechts bovenaan een 
banner ‘Mijn burgerprofiel’ ziet? Dat is een digitaal platform waarop de Vlaamse 
overheid heel veel informatie zet over jouw lopende aanvragen, dossiers, 
attesten, enzovoort. Je kan je daar eenvoudig aanmelden met je identiteitskaart 
of de Itsme-app.  

• we jaarlijks ook gaan getuigen op de Rozenbergschool voor alle leerlingen die in 
het eerste jaar zitten? Mie en Ria vertelden over Het Lichtpunt, maar ook wat 
armoede met een mens doet. Merci dames!  

• dat we afscheid moesten nemen van twee vrijwilligers; Christine en Cisse? En Loe 
wil het wat kalmer aan doen. Hij zal niet meer deelnemen aan de 
avondactiviteiten. We willen hen alle drie hartelijk danken voor de jarenlange 
trouwe inzet. Oprecht Bedankt!    

• we jou er even aan herinneren dat als je een kaartlezer gebruikt om je 
identiteitskaart te lezen, bijvoorbeeld om je belastingaangifte digitaal te doen, 
moet zorgen dat je steeds de laatste versie van de software hebt geïnstalleerd. 
Je kan deze gegevens vinden op eid.belgium.be.  

• als je nog een oud lichtroos papieren rijbewijs van voor 1989 hebt, je dan zeker 
naar de gemeente moet gaan voor een nieuw rijbewijs. Zeker wanneer met de 
auto naar het buitenland wil rijden. 

• het leven, ondanks corona, voort gaat en ook de investeringen van de gemeente 
Balen. In 2021 werd er voor 11,3 miljoen euro geïnvesteerd in vele nieuwe 
projecten.  

• we ook vier nieuwe vrijwilligers mochten verwelkomen bij Het Lichtpunt? Welkom 
Mieke, Marie-Rose, Tine en Riet. Hopelijk mogen jullie je snel thuis voelen. Maar 
daar zorgen we met z’n allen wel voor. En in het volgend Welleke…misschien jullie 
eens voorstellen?!     

• als je dit Welleke leest, er verder gewerkt wordt aan de aanleg van de 
fietsostrade naast de spoorweg? Als alles meezit zouden we tegen de zomer 
veilig moeten kunnen fietsen tussen Balen en Herentals. 

• als je graag een buitenterrein van de Bleukens, zoals beachvolleyveld, 
minivoetbalterrein, omnisportveld, padelplein en tennisplein, wil gebruiken, je dit 
online kan vastleggen via vrijetijd.balen.be. 

• er een lokaal loket kinderopvang bestaat? Het is een neutraal informatiepunt en 
helpt je bij de zoektocht naar kinderopvang. Gewoon even bellen naar 0471 61 53 
18 of een mailtje sturen naar loketkinderopvang@gemeentemol.be. 

    

http://www.balen.be/
mailto:loketkinderopvang@gemeentemol.be
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van januari tot april 2022   
JANUARI  2022    
Dinsdag 
4 januari 

Qi Qong Achterbouw 
Parochiecentrum 

19 tot 20 
uur 

Gratis 
Wel inschrijven! 

Donderdag 
6 januari 

Naailes Achterbouw PC 
 

19 uur Gratis  
Wel inschrijven! 

Woensdag 
12 januari 

Inschrijvingsavond  
En koffieklets 

Achterbouw PC 19 tot 21 
uur 

Gratis 
Iedereen welkom 
natuurlijk!! 

Dinsdag 
18 januari  

Qi-Qong Achterbouw PC 19 tot 20 
uur 

Gratis 
Wel inschrijven! 

Zaterdag 22 of 
Zondag 23 
januari 

Open sportuurtje! 
BOWLING en 
iedereen mag mee 
doen. 

Nog af te 
spreken 

In de 
namiddag 

2 euro 
VERPLICHT 
inschrijven! 

Donderdag 
20 januari 

Naailes Achterbouw PC 
 

19 uur Gratis 
Wel inschrijven! 

Woensdag 
26 januari 

Hobbyavond  
en 
 
 
Mannenactiviteit 

Achterbouw PC 
 
 
 
Achterbouw PC 

19 tot 21 
uur 
 

Vrije gift 
Iedereen welkom! 
Knutsel je mee = 
inschrijven! 
Mannen= 
inschrijven! 

  

Hallo, 

iedere Lichtpunter is welkom op elke activiteit. 

Maar voor sommige activiteiten is het héél belangrijk dat je op 

voorhand inschrijft. 

Lukt dit niet? 

Contacteer dan VOORAF Els (0473 34 23 70) om in te schrijven. 
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FEBRUARI 2022 
Dinsdag 
1 februari 

Qi-Qong Achterbouw  
Parochiecentrum 

19 uur 
 

Voor de ingeschrevenen 

Donderdag 
3 februari  

Naailes 
 

Achterbouw PC 19 uur  Gratis 
Wel inschrijven! 

Woensdag 
9 februari 

Winterwandeling 
(5 km) 

Achterbouw PC 19 tot 21 
uur 

Gratis 
Graag inschrijven! 

Dinsdag 
15 februari 

Qi- Qong Achterbouw PC 19 uur 
 

Voor de 
ingeschrevenen! 

Woensdag 
16 februari 

Sportuurtje   Turnzaal school 
Hulsen 

19 uur  Gratis 
Graag inschrijven! 

Donderdag 
17 februari  

Naailes Achterbouw PC 19 uur 
 

Gratis  
Wel inschrijven! 

Woensdag 
23 februari 

Hobbyavond 
Mannenactiviteit 
 

Achterbouw PC 
 

19 uur 
 

Vrije gift 
Iedereen welkom!! 
Knutsel je mee =  
Mannen graag 
inschrijven! 

 
*De LICHTPUNTTUIN start terug op! Wil je mee aansluiten?  

Geef zo snel mogelijk je naam op!  
 

 

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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MAART 2022 
Dinsdag 1 maart   Qi-Qong Achterbouw 

Parochiecentrum 
of PC 

19 uur Voor de ingeschreven.  
 

Donderdag 
3 maart 

Naailes 
 
Wandelen 

Achterbouw PC 19 uur 
 

Gratis 
Wel inschrijven! 
De wandelaars bereiden 
zich voor om naar 
Postel te stappen op 15 
mei. 

Woensdag 
9 maart 

Rap op stap info Achterbouw PC 19 tot 21 uur  Gratis 
Graag inschrijven 

Donderdag 
10 maart 

Wandelen Achterbouw PC 19 uur Gratis 
Voorbereiden Postel 

Dinsdag 
 15 maart 

Qi-Qong Achterbouw PC 19 uur 
 

Voor de ingeschreven 
 

Woensdag 
16 maart 

Sportuurtje  Turnzaal school 
van Hulsen 

19 tot 20 uur  Gratis 
Graag inschrijven 

Donderdag 
17 maart  

Naailes 
Wandelen 

Achterbouw PC 19 uur 
 

Gratis 
Graag inschrijven 

???  
maart 
Datum wordt 
later bekend 
gemaakt. 

Sessie 
reanimatie en 
defibrillatie door 
het Rode Kruis 
 

Plaats wordt nog 
bekend gemaakt 

Uur wordt nog 
bekend 
gemaakt.  
 

Gratis  
VERPLICHT 
inschrijven! 

Donderdag 
24 maart 

Wandelen Achterbouw PC 19 uur Graag inschrijven 
 

Dinsdag 
29 maart 

Qi-Qong Achterbouw PC 19 uur Voor de ingeschreven 
 

Woensdag 
30 maart 

Hobbyavond 
 
Mannenactiviteit 

Achterbouw PC 19 tot 21 uur Vrije gift 
Iedereen welkom!! 
Knutsel je mee = 
inschrijven! 
Mannen inschrijven!  

Don 31 maart  
 

Wandelen  Achterbouw PC 19 uur Voor de ingeschreven 

                                                           LICHTPUNTTUIN  
                                                          voor de ingeschrevenen.  
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APRIL 2022 
Donderdag 
7 april 

Naailes 
 
 
Wandelen 

Achterbouw 
parochiecentrum 
(PC) 

19 uur Gratis 
Graag inschrijven 
 
Voor de 
ingeschrevenen  

Dinsdag 
12 april  

Qi-Qong Achterbouw PC 19 uur Voor de 
ingeschreven 

Woensdag 
13 april 

KIENEN Achterbouw PC 19 uur 1 euro per kaart 
Graag inschrijven 

Donderdag 
14 april  

Wandelen Achterbouw PC 19 uur Voor de 
ingeschrevenen 

Woensdag 
20 april 

Sportuurtje Bij goed weer: 
Bleukens 
Bij slecht weer: 
turnzaal Hulsen 

19 tot 
20 uur 

Gratis 
Graag inschrijven 

Donderdag 
21 april 

Naailes 
 
 
Wandelen 

Achterbouw PC 19 uur 
 

Gratis 
Graag inschrijven 
Voor de 
ingeschrevenen  

Dinsdag 
26 april 

Qi-Qong Achterbouw PC 19 uur Voor de 
ingeschrevenen 

Woensdag 
27 april  

Hobbyavond 
Mannenactiviteit 

Achterbouw PC  19 tot 
21 uur 

Vrije gift 
Iedereen welkom! 
Knutsel je mee = 
inschrijven! 
 
Mannen inschrijven! 
 

Donderdag 
28 april 

Wandelen Achterbouw PC 19 uur Voor de 
ingeschreven 

Lichtpunttuin  
voor de ingeschrevenen  
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Eind november, gaf Welzijnszorg het startschot voor de campagne “Wonen: een gunst 
en geen recht? Onaanvaardbaar!”. Want ondanks het feit dat het recht op wonen in de 
grondwet staat, kunnen veel mensen in armoede getuigen dat ze geen kans maken op een 
goede, betaalbare woning. Hun zoektocht naar een woning is bezaaid met drempels en 
obstakels en dat is onleefbaar!  
Ja, er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Te veel 
gezinnen staan jaren op wachtlijsten. 
Ja, er zijn huursubsidies, maar veel te weinig.  
Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het 
drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent 
concurrentie, en concurrentie zorgt voor uitsluiting en 
discriminatie! De uitsluiting is soms heel actief en bewust, 
letterlijk de deur in iemands’ gezicht slaan. Dat keer op 
keer meemaken, maakt moedeloos, is onleefbaar! Dit wil 
WELZIJNSZORG aanklagen. En ook Het Lichtpunt doet 
hieraan mee!  
Daarom… hang de posters van Welzijnsschakel zoveel mogelijk “zichtbaar” op. Als 
protest, maar ook als steun voor iedereen die uitgesloten wordt. Wil je graag nog een 
poster? Vraag het ons!  
 

Via Zwitserland kwam het Licht van Bethlehem in België terecht, meer bepaald in Balen. 
Al de tijd werd het brandende gehouden. De Pastorale Eénheid van Balen-Mol droegen 
het licht verder uit naar groepen, verenigingen, werkgelegenheden, …. in onze buurt waar 
respect hoog in het vaandel wordt gedragen. Zowel naar mensen toe als naar de natuur 
toe.  
Ook Het Lichtpunt kreeg een mooie vredesduif met brandend lichtje en dit omdat we 
vredesstichters zijn. Wat een eer en wat een bemoedigend gebaar! Volgend mooi 
tekstje werd voorgelezen. 
VREDESWENS…  
Dat het Licht van Bethlehem jullie warmte mag schenken en jullie doet delen van je 
overvloed met wie die niet heeft. 
Dat het Vredeslicht jullie een plaats doet bieden aan wie op jullie gastvrijheid rekent. 
Dat het jullie aanwakkert om zorgzaam om te gaan met wie jullie zijn toevertrouwd.  
Dat het Licht van Bethlehem jullie dankbaar stemt om al wat mooi is, om al wat we voor 
elkaar doen.  
En dat het jullie vertrouwen geeft in het goede van de mens, ons vooral getoond in het 
kindje Jezus van Bethlehem. 
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Met negen Lichtpunters en de zeer gewaardeerde medewerking van Ann Maes van het 
OCMW werd het rapport grondig doorgenomen. Dit levert een mooi palet aan concrete 
ervaringen op. 
De “viamobiel” is een onderdeel van het OCMW-beleid om met hun diensten en die van 
de gemeente en met rechten tot bij de mensen te gaan. Bij voorkeur daar waar mensen 
wonen die moeilijker hun weg vinden naar de verschillende diensten. Toch bleek de 
“viamobiel” niet echt bekend bij ons. Er worden weliswaar flyers en aankondigingen 
verspreid, maar deze geraken duidelijk niet bij onze mensen. Er kunnen daarvoor vele 
redenen zijn. Het wordt niet opgemerkt tussen de hoop papieren in de brievenbus of 
men heeft moeite met het lezen of wie weet….  Dus is het goed om eens na te denken 
over het aanspreken van mensen uit de buurt waar de “viamobiel” zal langskomen, die het 
op hun beurt weer verder vertellen aan de anderen. 
Het REMI-systeem was evenmin bekend. Men wist niet dat het werd gebruikt en nog 
minder hoe het werd toegepast. Wat zit allemaal in dat referentiekader? En kan 
iedereen daar van genieten? Wie moet er initiatief nemen? Ann legt het systeem uit, 
maar ook dat men nog wil nagaan hoe men dit systeem sneller kan inschakelen bij een 
hulpvraag. Nu vallen er mensen door de mazen van het net. Het Lichtpunt moet zeker 
REMI bekend maken (lees op blz.9) en nog een praatavond organiseren over REMI in 
Balen. Het is zelfs mogelijk om zelf een berekening te maken van het referentiebudget 
via de website van CEBUD. Dit gaan we zeker nog verder bekijken. 
Het is duidelijk dat er veel problemen zijn met de woningen die gehuurd worden. Vele 
mensen huren in Balen sociale woningen van de Molse. De manier van werken van de 
Molse blijft beroeren. Er blijven heel veel praktische punten onopgelost, maar wat het 
meeste stoort is dat er geen echt overleg is met de bewoners. Er zitten ook geen 
ervaringsdeskundigen in de bestuursorganen van de sociale woonmaatschappijen. Er is 
een lokaal woonoverleg in Balen maar daarin zitten ook alleen de directeuren, lokale en 
Vlaamse ambtenaren en daar is er geen enkele inbreng van ervaringsdeskundigen. Moet 
dit niet anders?  
Er wordt al snel verondersteld dat sociale huurders niets willen doen om hun woning te 
onderhouden. Maar mocht men kunnen luisteren naar hun inbreng dan zou men weten dat 
het niet altijd vanzelfsprekend is om iets te ondernemen. Zijn er centen genoeg om 
materiaal aan te kopen, of is men fysiek in staat om het zelfde te doen, of …. Het 
organiseren van een warm contact met opvolging voor de bewoners is een zeer concrete 
vraag. 
Bij het hoofdstuk onderwijs is er de vraag of er kan nagedacht worden over een 
brugfiguur in samenspraak met onderwijs en OCMW? Dit punt moet zeker nog een 
vervolg krijgen in de werkgroepen van het OCMW. Er wordt op gewezen dat 
schoolsecretariaten heel dikwijls een zeer goed zicht hebben op onbetaalde rekeningen 
en dat is misschien ook al een mooie inrijpoort om het probleem van armoede in het 
onderwijs aan te pakken. 
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Het is overduidelijk dat onze ervaringsdeskundigen een belangrijke rol spelen in de 
verschillende werkgroepen van het OCMW. Het is goed om dat nog eens te onderlijnen 
en er mag gerust gezegd worden dat ze hun inbreng op een voortreffelijke manier doen.  
Wij hebben dit rapport nu grondig besproken. Maar beslissingen en nieuwe initiatieven 
kunnen maar genomen worden door de Balense beleidsmensen. Wij willen hen dan ook 
heel graag uitnodigen bij ons, om dan samen het rapport op dezelfde wijze eens door te 
nemen en samen te bespreken. Dit zou een mooie verderzetting zijn van de Balense 
aanpak waarvoor men ook een welverdiende pluim heeft gekregen van Decenniumdoelen.  
 

Houd je adem in 
Kerstmis komt eraan 
Fluister zacht 
Luister naar de stilte in jezelf 
Explosie van klokgeluid 
Juich luid 
Want Kerstmis komt eraan 
Zing met overgave 
Maar luister naar de stilte in jezelf.  
Helga 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik mag niet vrij meer scharrelen, het hele land zit dicht. 
Dus zo voelt het om een kip te zijn met ophokplicht! 
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Het kan niet genoeg herhaald worden. Let op je centen, ook digitaal. 
En de moderne zakkenrollers worden alsmaar bedrevener in het nabootsen van mails of 
sms-en.  
Nog niet zo lang geleden was de pakjesdienst van BPost zo in het 
nieuws. Je had zogezegd een pakje onderweg en je moest dan inloggen 
en gevoelige informatie delen.  
Het kan evengoed een mailtje zijn van een bank. Per toeval uw eigen 
bank. Of een sms van card stop dat er ergens iets fout is gegaan en 
dat je bankkaart is geblokkeerd. Of iemand belt je op in naam van je 
bank om zogezegd een probleem op te lossen. 
En hetgeen volgt is meestal hetzelfde. Je moet wat algemene informatie geven om die 
dan te bevestigen met je geheime code. 
Weet dat banken of andere instellingen nooit rechtstreeks vragen om je geheime code 
te geven per mail, sms of aan de telefoon. Bij een dergelijke vraag moeten zeker al je 
alarmbellen afgaan en stop je de communicatie.  
Andere mails met daarin een link of een bijlage die je moet openen dienen dan weer om 
in je computer te geraken om zo gevoelige gegevens te bemachtigen. Of om via jouw 
mailadres mailtjes te sturen naar je vrienden. Die vertrouwen de mail want herkennen 
de afzender. Ook hier bij twijfel nooit openen. Als je twijfelt kan je bijvoorbeeld met 
je pijltje eens over de link gaan en dan zie je het achterliggende adres verschijnen en 
dan is het al duidelijk dat dit niet te vertrouwen is. 
Nog één tip: betalen met een kredietkaart (bijvoorbeeld Visa) via het internet is ook 
niet zonder gevaar omdat hackers dergelijke betaalsites proberen te hacken en daar 
soms ook in slagen. Hoe kan je dat merken? Niet zo eenvoudig, maar als je bij het 
betalen plots gedurende een korte periode (slechts enkele seconden) een zwart scherm 
krijgt of een duidelijke hapering, dan kan je best veilig spelen en je kaart laten 
blokkeren via het card stop nummer. Er wordt wel een klein onderzoek gevoerd, maar je 
krijgt zeer snel een nieuwe kredietkaart.  
Weet dat dit slechts een topje van de ijsberg is, maar alle situaties behandelen zou ons 
te ver leiden. Wees alert en twijfel gerust.  
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Na 2 keer uitgesteld te zijn, door je weet wel… corona, vond dan 
eindelijk onze quiz plaats! Het was niet zo zeer een algemene kennis 
kwis, maar eerder een kwis waarbij de deelnemers heel wat moesten 
puzzelen met letters en woorden. Een nieuw concept dat toch wel 
aansloeg. Er waren 4 rondes met telkens 8 opdrachten. Zo moest er 
een dier, een voorwerp en een gemeente of stad gezocht worden.  
Telkens was er een vraag over de gemeente Balen en een 
meerkeuzevraag. Een woordzoeker en een rebus vulden het geheel 
aan. We speelden eerst 2 rondes, daarna was er een korte 
welverdiende pauze om eventjes een luchtje te scheppen, een tasje  

 
koffie te drinken en een koekje te eten. Tot slot werden de volgende 2 rondes gespeeld 
en na het tellen van de punten door de jury werd de winnaar bekend gemaakt. De scores 
lagen allemaal dicht bij elkaar. Iedereen had goed zijn best gedaan en veel punten 
gescoord. In totaal hebben 6 ploegen deelgenomen aan de kwis en ze hebben zich 
kostelijk geamuseerd. Rond 21.15 uur ruimden we allemaal samen het lokaal op en gingen 
we tevreden naar huis. “Weer eens een avondje iets anders dan altijd die tv” klonk het! 
Wim 
 

Ik heb een buik, borsten, en een kont. 
Ik heb spekrolletjes, helemaal in het rond. 
Ik voel mij niet een ‘slanke den’. 
Maar ik aanvaart mezelf wel zoals ik ben.  
Helga 
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• Jobclub:  
vacatures zoeken, CV en sollicitatiebrief opstellen, solliciteren 
17/1-7/2-7/3 van 9u30-12u 

• Koffie staat klaar: kennismaking met den travoo bij een gratis tas koffie 
10/1-7/2-7/3 tussen 13u en 15u 

• Workshop afval sorteren en afvalarm winkelen 
24/2 van 13u-16u 

• Infosessie interimkantoren 
17/3 van 9u30-12u30 

Steeds gratis en vooraf inschrijven via 014/68 71 93. 

Al jaren zorgen de LIONS voor onze kerstcadeaus, helpen zij 
op ons kerstfeest en steunen zij ons financieel.  
Hoog tijd om LION Geert Smans te interviewen.  
Wat is het doel van de LIONS, Geert?  
Wereldwijd gezien is Lions de grootste serviceclub en één van 
de grootste NGO’s. Lions Clubs International telt wereldwijd 
bijna 1,5 miljoen leden in 46.000 clubs verspreid over 210 
landen. Al deze clubs zijn actief op een breed vlak aan sociale doelen. 
Wat doen jullie? 
Op internationaal vlak wordt heel erg ingezet op slechtziendheid, ondervoeding, 
milieukwesties, jeugd, uitroeiing van kanker en mazelen bij kinderen, invaliditeit en 
diabetes. Ook bij natuurrampen proberen Lions via plaatselijke clubs zo snel en zo 
efficiënt mogelijk te helpen, zowel bv. bij de overstromingen in de Ardennen en dit 
zowel financieel als met daadkracht. Door rechtstreeks via lokale clubs (met mensen van 
de getroffen gebieden) te werken, blijven er geen centen “aan de vingers kleven” 
onderweg en worden de fondsen geheel aan de juiste bestemming besteed.    
Maar ook dicht bij huis helpen jullie? 
Ja, onze club, Lionsclub Mol-Geel telt op dit ogenblik 42 leden. Onze leden zijn 
afkomstig uit Mol, Geel, Balen, Retie, Meerhout, Dessel en Kerkhoven.  
In de rijke geschiedenis van onze club, hebben wij reeds heel veel verschillende doelen 
gesteund. Naast éénmalige steun van kleinere projecten, rijpte het idee om ons voor 
lange tijd te engageren voor een (heel) grote groep mensen die misschien onze hulp kon 
gebruiken. Startend met de Welzijnsschakels van Mol, hebben we onze steun 
ondertussen uitgebreid naar de Welzijnsschakels van Balen, Meerhout, Geel, Olen en 
sinds kort ook Retie. 
Hoe komen jullie aan geld om ons te steunen? 



21 
 

De inkomsten voor de financiële hulp worden vooral geregenereerd uit 3 activiteiten die 
we jaarlijks (als Corona het toelaat 😢😢) met onze club organiseren. De “Dag en Nacht 
van de Paardenkracht”. Een wijnverkoop en een golftornooi op de Kempense Golfclub. 
Elk jaar komen jullie helpen op ons kerstfeest. Wat vinden jullie van ons 
kerstfeest?  
Iedereen van onze club die al eens op jullie kerstfeest hielp, was achteraf heel 
enthousiast en lovend over dit schitterend initiatief. Achter de schermen, in de keuken 
dus 😃😃, blijkt dat er over alles heel goed is nagedacht en dat geprobeerd wordt om 
iedereen een heel fijne dag te schenken. Uiteraard zal er hier en daar misschien wel 
eens iets beter kunnen voor sommige feestvierders, maar voor iedereen 100% perfect 
doen is nu eenmaal onmogelijk. Bij deze zou ik daarom ook als afsluiter aan alle 
“Lichtpunters” willen zeggen: geniet van alle momenten samen en wees niet te kritisch. 
Er zijn immers heel wat lieve helpende handen die jullie echt in de watten willen leggen!!! 
Wij als Lions Mol-Geel zijn heel blij hier een (klein) steentje te kunnen aan bijdrage. 
Geert, bedankt voor je tijd en de grote steun die jullie Het Lichtpunt geven.  
Patricia 
 

Soms lijkt alles overhoop.  
Gaan emoties met me op de loop. 
Gaat het even helemaal mis.  
Weet ik niet meer wat echt is.  
Ik zit er middenin. En keuzes maken heeft geen zin. 
Tot… ik erover kan praten en mijn tranen vrij kan laten.  
Dan kom in langzaam tot rust en word ik weer bewust van wat er daadwerkelijk speelt.  
Mijn hart wordt geheeld.  
Helga 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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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 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) 
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