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Gaan we elkaar binnenkort weer mogen begroeten?  
Gaat er weer ruimte komen voor nabijheid en sociaal contact?  
Gaan we weer als Het Lichtpunt allerhande activiteiten mogen organiseren?  
Ken je ze nog: samen sporten, knutselen, naaien, wandelen, kienen, babbelen, op uitstap 
gaan, enz ...?  
Het lijkt zo lang geleden. En het komt nu toch opnieuw 
dichterbij.  
Gewoon samenkomen lijkt al een feest. En dat is misschien 
juist de kern van het feest. Want wat heb je aan eten en 
drinken als je het alleen moet doen. Pas als je van de dingen 
samen mag genieten, is het feest. 
 
Of gaan we toch nog voorzichtig moeten zijn? Hier en daar is 
er sprake van een volgende golf. (Als ik dit schrijf, heb ik geen idee wat de toestand zal 
zijn als je dit leest.)  
Laat het golven maar aan de zee, hoe hoger hoe liever. En laat corona maar wegstromen, 
de grond in, gedaan ermee... 
 
Wij kiezen voor het feest. In dit Welleke vind je activiteiten die we met Het Lichtpunt 
plannen. Laat ons duimen dat alles mag doorgaan zoals gepland. Waar nodig zullen we nog 
voorzichtigheid in acht nemen. We werpen de mondmaskers nog niet weg, en de 
ontsmettingsgel kappen we nog niet om. Maar gewoon terug samenkomen, er voor elkaar 
zijn, de kernactiviteit van Het Lichtpunt, laat ons duimen dat dat feest weer terug mag 
doorgaan. 
Lucien 

 

 

Een nieuw begin, een nieuwe start. 
Een nieuw werkjaar, nog helemaal onbeschreven. 

Vul het met liefde en vriendschap. Feest in het leven. 
Doe, durf, begin en spring. 

Samen maken we dromen waar. 
Zodat we straks kunnen zeggen, het was weer een topjaar! 
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Hallo allemaal! 
Mijn naam is Stien en ik ben onlangs beginnen werken bij CAW De Kempen. 
Ik werk onder andere in het nieuwe inloopcentrum in Mol. Dit is een plek waar je 
tijdens de openingsuren terecht kan voor een babbeltje bij een tas koffie of 
thee. Je kan er ook soep eten  voor €0,40, gratis gebruik maken van onze 
telefoon, computer en douche en je kan de wasmachine en droogkast gebruiken 
voor €3. 
Alle inwoners van Balen, Mol, Dessel en Retie zijn welkom 
om langs te komen!  
Het inloopcentrum is open op volgende momenten: 
Maandag: 11u30 – 16u00 Donderdag: 9u30 – 16u00 
Dinsdag: 13u00 – 20u00 Vrijdag: 11u30 – 16u00 
Woensdag: gesloten Oneven weken op zaterdag: 8u30 – 11u30 

Feestdagen: gesloten 

Je kan ons vinden in de Sint-Apollonialaan 198, 2400 Mol. 
De ingang van het inloopcentrum is links achteraan het 
gebouw. In het inloopcentrum word je met open armen 
ontvangen door een team van enthousiaste vrijwilligers, 
ondersteund door coördinator Karen en mijzelf als outreacher.  
Je zal mij ook regelmatig op straat tegenkomen in Mol. Je kan me altijd 
aanspreken om even een babbeltje te slaan. Als je ergens mee zit, kan je dit ook 
met me delen. Dan bekijken we samen wat er mogelijk is en welke ondersteuning 
ik kan bieden. 
We hopen jullie snel eens te zien! 
 
Stien 
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Door covid hebben we allemaal wel op een of andere manier onze energie verloren. Zowel 
geestelijk als lichamelijk zijn we niet meer zoals voorheen. Onze geest is vermoeid door 
de vele angsten en vragen die we ons hebben gesteld en ons lichaam is helemaal uit 
balans omdat we lange tijd niet meer mochten sporten zoals voorheen. 
 
Mijn naam is Carla en ik kreeg het idee om mijn kennis van QIGONG te delen met 
geïnteresseerden van Het Lichtpunt. 
 
Wat is Qigong eigenlijk? 
 
Qigong (chi kung) is een meer dan 4000 jaar oude 
Chinese methode om lichaam en geest in balans te 
brengen en te houden. 
 
Dit gebeurt door middel van:  

• Lichamelijke bewegingen 
• Ademhalingstechnieken 
• Zelfmassage 
• Meditatie 
• Visualisatie 

 
Hebben jullie ook zin in of nood aan mentale en lichamelijke balans, kom dan gerust eens 
meedoen.  
Om de veertien dagen voorzien we een samenkomst. We starten dinsdag 21 september 
van 19 tot 20 uur. Kijk alvast op onze activiteitenkalender midden in dit Welleke.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

• Jantje komt bij een balletschool en ziet meisjes op hun tenen 
dansen. Vraagt Jantje: ‘Waarom dansen die meisjes op hun 
tenen? Hadden ze geen langere meisjes kunnen nemen?’  

• Twee oenen liggen op het strand. De ene oen zegt: ”Lekker 
windje, hé”.' Dan zegt de andere oen: 'Zal ik er nog een laten?'  

• Wat is groen en zit aan een auto?  
  ANTWOORD: Een spruitenwisser.  

• Liesje, heb je de bloemen water gegeven?' vraagt haar moeder.' 
'Nee,' zegt Liesje, 'dat heeft de hond al gedaan!' 

• Twee bananen zitten in een bar. Zegt de ene banaan tegen de 
andere: 'Wat wil jij later worden?' Antwoordt de andere banaan: 'Rechter!'  

• Een olifant stapt in de bus. De conducteur zegt: 'Wauw, dat is de eerste keer dat ik 
een olifant in de bus heb.' Zegt de olifant: 'Ja en ook meteen de laatste keer, want 
morgen is mijn fiets gerepareerd.'   

• Een vrouw komt thuis en zegt tegen haar man: ‘Peter, ik ben bij de schoonheidssalon 
geweest!’ De man kijkt op uit zijn boek en vraagt: ‘Waarom was je dan niet aan de 
beurt?    

 
Is iedereen er klaar voor? 
Zijn we met zijn allen terug op post?  
Het heeft lang genoeg geduurd dat 
binnen zitten. 
Ik en zeker jullie ook vinden het fijn,  
want Het Lichtpunt komt weer te 
voorschijn.  
Joepie, gedaan met vervelen door dat 
coronavirus.  
 

We gooien het overboord! 
Heeft iedereen het goed gehoord? 
Zodat we er terug met goede moed 
kunnen aan beginnen. 
Dus we zien elkaar weer volgende keer. 
Lieve groetjes dat wens ik jullie, o zo 
zoetjes.  
Blijf niet zitten op je stoel en ga met 
goede moed Het Lichtpunt tegemoet.  
 

Helga  
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• de werkgroepjes van het armoedebeleid terug opstarten? Er is een groep gezondheid en 
wonen, een groep diversiteit, een groep veilige kindertijd en een groep inkomen en werk. 
Ook jij bent welkom om mee te doen in één of meerder groepjes. Geef snel je naam op 
aan Els. 

• de zomeractiviteiten die wij uitzonderlijk (en dit door corona) aanboden, fijne 
samenkomsten waren? Er werd véééél bijgepraat, gefietst, gewandeld, Kubb en pétanque 
gespeeld. Super! 

• het de hoogste tijd is, om al de cheques die wij mochten verdelen ook op te 
gebruiken! Voor de kinderen was dit van Sodexo/Make Belgium great again 
en de Speelgoedcheque van Dreamland/speelgoedactie van de 
Rozenbergschool. Maar ook de Kruierbons/gemeente Balen en 
vrijetijdscheques/gemeente Balen. Zeker doen, als ze nog in je kast liggen!! 

• het recreatiedomein Keiheuvel intussen weer een aantal nieuwe 
speeltoestellen heeft? Mocht je dit nog niet ontdekt hebben, zeker de 
moeite voor onze gezinnen met kinderen.  

• ze nog meer nieuws in petto hebben. De oude minigolf werd omgetoverd tot een 
avontuurlijke minigolf. En die gaan we met Het Lichtpunt zeker nog eens uittesten! 

• het recreatiedomein Keiheuvel en de speelpleintjes van de gemeente in Balen vanaf nu 
rookvrij zijn? 

• de gemeentelijke diensten op afspraak blijven werken? Corona heeft 
geleerd dat hierdoor de dienstverlening efficiënter en dus sneller kan 
verlopen. De wachttijden voor de inwoners zijn heel sterk ingekort. Heb je 
iets nodig van de dienst bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen? Dan 
kan je een afspraak maken via www.balen.be/afspraak of telefonisch via 
014/74 40 40. Voor milieu bel je naar 014 74 40 90, voor bouwdienst en 
ruimtelijke ordening bel je naar 014 74 40 80, voor openbare werken en 
technische dienst bel je naar 014 74 40 70 en voor dienst wonen  naar 014 74 40 83. 
Voor andere diensten gebruik je best het algemeen nummer: 014 74 40 40. Het OCMW-
huis bereik je via 014 82 98 48 of je contacteert rechtstreeks je maatschappelijk 
werker. De Kruierie, Bleukens, Keiheuvel werken zonder afspraak. Je kan er zo 
binnenlopen.  

• er in Balen in de schoolomgevingen ook fietsstraten komen? 
• tijdens de Strapdag (vrijdag 17 september) ook het Kempense project 

Bike2School officieel wordt afgetrapt. Alle leerlingen van de Balense 
lagere scholen kunnen dan virtuele munten sparen door met de fiets, step 
of te voet naar school te gaan. Balen gaat de beloning verdubbelen en de 
kinderen kunnen met de virtuele munten leuke zaken kopen bij lokale 
handelaars, op de lokale markt of de kermis of bij sommige leuke 
initiatieven in de buurt, zoals Pakawi Park in Olmen en het zwembad in Mol. 

• je vanaf september met praktische vragen terecht kan bij ‘op de koffie bij 
PC-café’ in Den Travoo? Dit gaat wekelijks op vrijdagvoormiddag tussen 9u en 12u door. 

http://www.balen.be/afspraak
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Mensen kunnen op afspraak langskomen met vragen over en het gebruik van hun PC, 
laptop, smartphone. Bijvoorbeeld hoe maak ik online een afspraak bij de huisarts, hoe 
kan ik foto’s ordenen, ...? De bedoeling is dat ze door een korte uitleg en zonder dat ze 
een cursus volgen op weg geholpen zijn. Voor mensen die niet op vrijdagvoormiddag 
kunnen langskomen, is er de mogelijkheid om op een ander tijdstip tijdens de 
kantooruren een afspraak te maken.  

• er een spelletjeskast staat aan de Pastorij van Olmen. Een kast vol leuke 
volkspelen om je met je gezin, vrienden, familie, ... mee uit te leven in de tuin van 
de Pastorij van Olmen. (kijk even op de website van- www.ontdekbalen.be) 

• de VVV Balen vzw ook drie rolstoelpaden heeft voorzien. De drie paden 
vertrekken aan de rusthuizen in Balen. Via een korte aanlooproute kom je op de 
uitgetekende wandeling. Zo kunnen rusthuisbewoners en minder mobiele mensen 
proeven van een uitgestippelde wandeling in de buitenlucht. De wandelingen 
verlopen hoofdzakelijk over verharde wandelpaden. Dit kan je vinden op de 
website van “”www.ontdekbalen.be”. Hier kan je dan de routes downloaden.  

De 6 mooiste woorden in een leven 
zijn: “Het spijt mij, je had gelijk.” 
Vaak hebben we ongelijk maar kunnen we 
dit niet toegeven. 
De 5 mooiste woorden in een leven 
zijn: “Dat heb je goed gedaan.” 
Het is zo moeilijk om onze waardering 
voor een ander uit te spreken.   
De 4 mooiste woorden in een leven 
zijn: “Ik hou van jou.” 
Dat zeggen we vaak veel te weinig tegen 
elkaar. 

De 3 mooiste woorden in een leven 
zijn: “Wat vind jij?” 
We zeggen vaak veel liever ons eigen 
gedacht. 
 De 2 mooiste woorden in een leven 
zijn: “Dank u.” 
Het is toch zo moeilijk om dit echt 
oprecht te menen. 
Het mooiste woord is: ”WIJ”. 
Want het onbelangrijkste woord is: “ik”.   

 
Tekst is ingezonden door Wim

 

 
 

                                      
 
 
 
 
 
 

http://www.ontdekbalen.be/
http://www.ontdekbalen.be/
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Project ‘Laat je tanden zien’ werkt binnen het Huis van  het 
Kind  Baldemore. Goede tand- en mondzorg promoten bij alle 
jonge kinderen en hun gezin is ons 
streven. Bij kinderen in ontwikkeling 
wordt het belang van een gezond gebit 
vaak onderschat. Een gezond gebit 
draagt nochtans in belangrijke mate bij tot de algemene 

gezondheid en het mentale welbevinden. We willen meer kinderen naar de tandarts 
krijgen en het hele gezin aan het poetsen zetten. Hiervoor komen wij graag tot bij 
jullie aan het Lichtpunt op woensdag 10 november!  (zie 
ook Lichtpuntkalender, in het midden van dit Welleke) 
Op een luchtige manier brengen we daar dan basisinformatie 
en handige tips. Wie weet kunnen we zelfs samen met de 
kinderen het poetsen oefenen. Dat kan grappig worden ;-). 

Kom jij ook?  
We animeren de namiddag verder met spel, 
lied en voorbeeldmateriaal zoals vb. Reuzetanden, een heel grote 
borstel, een tandartsjas, etc.… Als je eigenlijk verder ook wat hulp wil 
bij opvoeding of situaties binnen je gezin kan je er ook altijd babbelen 
met onze gezinscoachen.  
Alvast belangrijk om weten: Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar 
hebben recht op gratis tandverzorging! Daaronder valt elk bezoek bij 
de tandarts dat terugbetaald wordt door het ziekenfonds.  

Vroeg begonnen, veel gewonnen!     

KENNISMAKING MET DEN TRAVOO 
Bij een gratis tas koffie krijg je informatie over het aanbod van Den Travoo.  
Wanneer? Elke eerste maandag van de maand tussen 13u30 en 15u. 
Aanmelden aan de balie of afspraak maken op 014/68.71.93. 
OOG’ ENBLIK 
Heb je het emotioneel moeilijk? Een babbel met de psychologe kan helpen!  
Wanneer? Maandag en donderdag van 13u tot 16u30 of op woensdag tussen 9u en 16u30. 
Een sessie duurt 50 minuten en is gratis. 
JOBCLUB 
Tijdens de jobclub zoek je vacatures, maak je een CV en een sollicitatiebrief. 
 Wanneer? 13 September, 11 oktober, 8 november, 13 december van 9u30 tot 12u. 
Je kan kiezen voor 1 of meerdere dagen! 
DE GELUKSDRIEHOEK 
Gelukkig zijn wat is dat precies? 
 Wanneer? Donderdag 7 oktober van 9u30 tot 12u30. 
WEET WAT JE EET 
In deze workshop leer je gezonde en budgetvriendelijke producten kiezen. 
Wanneer? Dinsdag 5 oktober van 13u tot 16u. 
NEE ZEGGEN KAN JE LEREN 
Tijdens deze workshop zoek je uit wanneer en tegen wie je moeilijk nee kan zeggen. 



11 
 

Wanneer? Dinsdag 23 november van 13u30 tot 15u30. 
BETER COMPUTEREN  
In deze cursus krijg je uitleg over de basisinstellingen.  
Wanneer? Vrijdagen 8, 15 en 22 oktober van 9u-12u. 
DIGITALE VEILIGHEID 
In deze cursus leer je wat een antivirus programma, junkmail, phishing is.  
Wanneer? Woensdagen 10, 17, 24 november en 1, 8, 15 december van 9u-12u. 
WORKSHOP ITSME 
Itsme om veilig in te loggen, identiteitsgegevens te delen en te tekenen met jouw gsm.  
Breng jouw bankkaart en kaartlezer of identiteitskaart en pincode mee! 
 Wanneer? Maandag 29 oktober van 9u-12u.   
DIGITALE ORDE EN NETHEID 
Schijfopruiming, zoekgeschiedenis, mappen maken om foto’s en documenten te ordenen. 
 Wanneer? Maandagen 29 november, 6 en 13 december van 13u tot 16u. 
MUZIEK BELUISTEREN 
Je maakt kennis met Spotify, Deezer, You Tube en Shazam.  
 Wanneer? Vrijdagen 19 en 26 november van 9u tot 12u. 
WORKSHOP AANKOOP SMARTPHONE,TABLET OF PC 
Info voor de aankoop van een smartphone, tablet of PC?   
 Wanneer? Maandag 20 december van 13u tot 16u. 
BUURTRESTAURANT 
1ste vrijdag van de maand in Rosselaar 
2de vrijdag van de maand in Olmen 
3de dinsdag van de maand in den travoo 
3de vrijdag van de maand in Hulsen 
4de vrijdag van de maand in Gerheide 
5de vrijdag van de maand in Stotert 
In juli en augustus is er geen buurtrestaurant. 
 Soep Hoofdgerecht Dessert aan democratische prijzen. 
 

INFO? Bel naar 014/68 71 93 vragen naar Ellen Dierckx  of Ann Michiels 

Nele, die werkt aan de Thomas More Hogeschool was onze gids. In de vorige Wellekes  
lazen jullie deel 1 en 2. Vandaag, het derde  en laatste deel. 
Hoe kunnen we greep krijgen op ons eigen gedrag? 
We weten het wel wanneer we beter dingen laten. Toch doen 
we het vaak niet.  Waarom?  
Heel veel dingen komen samen en het is hééél moeilijk om daar 
greep op te krijgen.  
Maar er is hoop. Als we ons meer bewust worden van ons eigen 
gedrag, kunnen we hiervan leren.   
Tips 
Verander met kleine en haalbare stapjes zodat je het kan volhouden.   
Order je administratie met een stappenplan. Vraag eventueel hulp. Daar is niets mis 
mee.  
Krijg zicht op je inkomsten en uitgaven. 

Denk goed na 
wat haalbaar is  

voor jezelf.  
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Want zo krijg je zicht op wat je werkelijk uitgeeft en niet wat jij denkt dat je uitgeeft.   
Weet goed wat je ‘moet’ en wat je ‘mag’.  

Besparen gaat makkelijker als je weet waar je geld naartoe gaat.  
Verdeel daarom je uitgaven in twee groepen: uitgaven die ‘moeten’ en uitgaven die 
‘mogen’. 

 
Het is vaak gemakkelijker om te besparen op uitgaven die mogen. Alle beetjes helpen, 
dus ook kleine besparingen kunnen een verschil maken in je portemonnee. Belangrijk is 
dat je zelf kiest waarop je wilt besparen. Dan is het gemakkelijker om vol te houden.  
Zoek uit welke uitgaven je belangrijk en welke je minder belangrijk vindt. In de minder 
belangrijke lijst vind je dan allicht wel een uitgavepost waarop je wilt besparen.  
- 

 
Houd jezelf onder controle! 
Denk op voorhand na, hoe je je 
waarschijnlijk gaat gedragen. 
En bedenk al, wat je anders 
kan doen om niet in de 
verleiding te komen.  
Wees mild voor jezelf!!  
 
Dank u wel Nele voor de 
boeiende workshop.  
 
 
 Filmpjes:  Schaarste (Steunpunt vakantieparticipatie)             
https://www.youtube.com/watch?v=BNoO274XYTc&t=48s 
En zelfcontroletechnieken (het experiment van kinderen met een 
spekje):https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ&t=56s 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBNoO274XYTc%26t%3D48s&data=04%7C01%7C%7Cd7d89dea1b204e280f1808d871181577%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637383696487723707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HNptWNFKxVc2Ix%2Bgxs1qz9mov68%2Bw4T9Ic%2FMVdAn3PI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQX_oy9614HQ%26t%3D56s&data=04%7C01%7C%7Cd7d89dea1b204e280f1808d871181577%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637383696487723707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1vPQuyrTA5M6OdQhHG2QZJ2xZf5WOcYkL8bJAmTzLAA%3D&reserved=0
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Activiteitenkalender van september 2021 tot januari 2022 

(als de coronamaatregelen het toelaten)  
 
SEPTEMBER 2021      
Woensdag 
8 september 

Inschrijvingsavond  19 tot 21 uur in de 
Achterbouw 
Parochiecentrum 

Gratis 
Iedereen welkom!  

 

Woensdag 
15 september 

Sportuurtje 19 uur Bleukens of 
turnzaal in de school 
van  Hulsen 

Gratis 
Graag inschrijven!  

 

Datum nog te 
bepalen  

Appelspijs maken  Uur nog te bepalen. 
Plaats nog te 
bepalen. 

Vrije gift 
Graag inschrijven! 

 

Dinsdag 
21 september  

Qi-gong 
 

19 uur in de 
Achterbouw van het 
PC 

Gratis.  
Graag inschrijven! 
 

 

Woensdag 
22 september 

Praatavond: Wat deed 
Corona met ons? Wat 
betekent Het Lichtpunt 
voor ons? Hoe verder? 

19 tot 21 uur in de 
Achterbouw PC 

Vrije gift 
Graag inschrijven!  

 
 
 
 

Woensdag 
29 september 

Hobbyavond en  
Mannenactiviteit 

19 tot 21 uur in 
Achterbouw PC 

Vrije gift 
Iedereen welkom! 
Wie mee knutselt, 
graag inschrijven! 
Mannenactiviteit: 
graag inschrijven! 

 

Lichtpunttuin 
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OKTOBER 2021 
Dinsdag 
5 oktober 

Qi-gong 19 uur Achterbouw 
PC 

Gratis. 
Graag inschrijven! 

 

Woensdag 
6 oktober 

Startavond van de  
campagne 
Welzijnszorg met als 
thema WONEN 

In Hasselt om 19.30 
uur.   

Gratis.  
Ga je graag mee, geef 
zeker je naam op bij 
de inschrijvingen! 

 

Woensdag 
13 oktober 

Quiz 19 tot 21 uur 
Achterbouw PC 

Vrije gift. 
Graag inschrijven! 

 

Dinsdag  
19 oktober 

Qi-gong 
 

19 uur Achterbouw 
PC 

Gratis. 
Graag inschrijven! 

 

Woensdag 
20 oktober  

Sportuurtje 19uur in de turnzaal 
van de school in 
Hulsen 

Gratis. 
Graag inschrijven! 

 

Woensdag 
27 oktober  

Hobbyavond en  
Mannenactiviteit  

19 tot 21 uur in de 
Achterbouw PC 

Vrije gift.  
Iedereen welkom! 
Wie mee knutselt, 
graag inschrijven! 
Mannenactiviteit: 
graag inschrijven! 

 

Zaterdag 
30 oktober  

UITSTAP  
 

Heel de dag 4 euro per persoon. 
Inschrijven verplicht! 
Uitnodiging komt er 
nog aan.  

 

Lichtpunttuin 
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NOVEMBER 2021  
Dinsdag  
9 november 

Qi-gong 
 

19 uur in 
Achterbouw PC 

Gratis. 
Graag inschrijven! 

 

Woensdag 
10 november 

Kinderspeel-namiddag 
in het thema: LAAT JE 
TANDEN ZIEN.   

14 uur tot 17 uur Gratis en met 
cadeautje. 
Wel inschrijven! 
Uitnodiging volgt 
nog.  

 

Woensdag 
10 november  

Thema-praat- avond 
met allerlei thema’s.  

Van 19 tot 21 uur in 
de Achterbouw PC 

Vrije gift. 
Graag inschrijven! 

 

Woensdag 
17 november 

Sportuurtje 
 

Om 19 uur in de 
turnzaal van Hulsen 

Gratis. 
Graag inschrijven! 

 

Donderdag 
18 november 

Buurtrestaurant + 
vorming: 
agenda beheren op de 
smartphone?  

Om 18 uur eten. 
Om 19.15 vorming. 
Beiden in Den 
Travoo.  

Uitnodigingen volgen 
nog.  
Inschrijven verplicht! 

 

woensdag  
24 november  

Hobbyavond en 
Mannenactiviteit 

19 tot 21 uur in de 
Achterbouw van het 
PC 

Vrije gift.  
Iedereen welkom! 
Wie mee knutselt, 
graag inschrijven! 
Mannenactiviteit: 
graag inschrijven! 

 

Lichtpunttuin 
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DECEMBER 2021 
Dinsdag 
7 december 

Qi-gong 19 uur in de 
Achterbouw PC  

Gratis. 
Graag inschrijven! 

 

Woensdag 
8 december 

Kienen  19 tot 21 uur in de 
Achterbouw PC 

1 euro. 
Graag inschrijven! 

 

Zaterdag 
18 december 

Kerstfeest Het 
Lichtpunt.  
OPGELET,  dit is een 
bijkomende 
RESEVEDATUM 
indien 
er nog 
coronamaatregelen 
zouden zijn.  

12 uur in de grote 
zaal van het PC 

4 euro per persoon 
Uitnodiging volgt 
nog!  

 

Zondag 
19 december 

Kerstfeest  ,Het 
Lichtpunt 
 

12 uur in de grote 
zaal van het PC 
 

4 euro per person 
Uitnodiging volgt 
nog! 

 

 

     �����    ����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANUARI  2022  
Woensdag  
12 januari 
2022 

Inschrijvingsavond en 
koffieklets 

19 uur tot 21 uur in 
de Achterbouw PC 

Vrije gift. 
Iedereen Welkom!! 
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Een aantal gewaardeerde wijsgeren gingen op bezoek bij hun vroegere universiteits-
professor. Al na korte tijd ging het gesprek over moeilijkheden van het leven, de stress 
van het bestaan. 
De professor stelde voor om hier verder over te praten met een tas koffie. De prof 
ging rond om de koffie in te schenken. Met op het dienblad een hele verzameling 
koffiekopjes: grote en kleine, gaaf en gescheurd, van porselein en van plastic… 
Als iedereen koffie had gekregen sprak hij: “hebben jullie gemerkt dat al de mooie, gave 
en schone kopjes gekozen werden en dat de lelijke, gescheurde en goedkope kopjes zijn 
blijven staan?” 
Alhoewel het begrijpelijk is dat jullie het beste voor jezelf 
kiezen, is het net daardoor dat al die problemen en die stress 
ontstaan!  
Jullie zijn er toch van overtuigd dat het kopje op zichzelf, niets 
kan veranderen of verbeteren aan de kwaliteit van de koffie?  
Het ziet er alleen maar wat chiquer uit en soms verbergt het 
slechts wat we eigenlijk drinken! 
Wat jullie eigenlijk allemaal verwachtten was toch koffie en niet een mooi kopje en toch 

hebben jullie bewust voor de beste kopjes gekozen en zijn jullie het 
kopje van de anderen gaan observeren!  
Denk even dat het leven de koffie is. De baan, het geld en de 
maatschappelijke positie: dat zijn de kopjes. Het zijn bijzaken 
waarin het Leven vervat zit.  
Het “kopje” waarover we beschikken verandert wezenlijk niets aan 
de kwaliteit van het leven dat we leiden! Soms vergeten we zelfs te 
genieten van de “koffie” door teveel aandacht te hebben voor het 
uiterlijke van het kopje. Geniet dus van de “koffie”, niet van de 

“kopjes”! 
De gelukkigste mensen  hebben niet het béste van alles. Maar zij maken van alles het 
béste! 
Leef eenvoudig. Spreek vriendelijk. Hou van het leven.  De kern van je ziel is wie je bent. 
Maak er nog een fijne dag van met een kopje heerlijke koffie. 
Ingezonden door Maurice 
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► In 2020 vielen dubbel zo veel mensen terug op een 
uitkering voor volledige of tijdelijke werkloosheid als in 
2019 namelijk 475.300 tegenover 235.700 mensen in 
2019 (StatistiekVlaanderen.be) 

► De voedselbanken verdeelden in 2020 24% meer 
maaltijden dan in 2019. 179.402 mensen klopten 
gemiddeld per maand aan bij de voedselbanken, met een 
piek van 195.000 in de zomermaanden. (VRT) 

► Nog nooit was het tekort aan betaalbare 
huurwoningen zo groot. 30% van de huurders houdt te 
weinig over na het betalen van de huur. Amper 3% 
daarvan krijgt een tegemoetkoming. 27% blijft dus in de 
kou staan.(VRT) 

► De coronacrisis hakt in op het aantal flexi-jobs. Er 
waren er 51% minder dan in 2019. (Guidea kennis-
centrum) 

► Al wie actief is in sectoren die zwaar getroffen 
worden door de lockdown. zoals de horeca, de niet-
voedingswinkels en de kunsten-, amusements- en recre-
atiesector, riskeert logischerwijs de zwaarste inkomens 
shock. Het aandeel mensen die in de  pre-coronacrisis 
een kwetsbaar profiel hadden, ligt er hoger dan in de 
andere sectoren. Het armoederisico voor wie er actief 
is, is meer dan dubbel zo hoog als gemiddeld. (Covivat) 

► Uit de jaarlijkse geluks-enquêtes van de U-Gent en de 
levensverzekeraar N N blijkt dat de helft van de Belgen 
met eenzaamheid kampt. Eenzaamheid is de grote 
negatieve uitschieter in 2020. Die eenzaamheid en het 
sociaal isolement heeft impact op het psychisch welzijn 
van de mensen. (De Tijd) 

► De lockdown trof vooral werknemers met lage lonen. 
In het kwintiel met de laagste lonen, werd 40% van de 
werknemers getroffen door tijdelijke werkloosheid, 
tegenover slechts 17% van de werknemers in het 
hoogste kwintiel.(Covivat) 

► In 2019 waren er nog 'maar' 95.600 leefloners. Dat 
aantal was in 2020 gestegen tot 146.700. Voor 2020 
verwacht de overheid nog een stijging van het aantal 
leefloners met nog eens 9,7% (de cijfers worden nog 
verzameld). Maar de echte impact van de coronacrisis 
zal eigenlijk pas dit jaar duidelijk worden, wanneer de 
steunmaatregels stoppen. (indicators, VRT) 
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Doe jij ook mee? Iedere derde woensdag van de maand tussen 19 en 20 uur gaan we 
sporten. Heel vaak gaat dit door in de sporthal van de school in Hulsen. En dit onder 
leiding van Loe en Danny. We spelen netbal, badminton en nog vele andere sporten. Maar 
ook gaan we regelmatig bowling of minigolf spelen. Het is een gezellige groep en er 
wordt gelachen en veel plezier gemaakt. Maar er wordt ook serieus gespeeld. Want met 
het netbal deden we de voorbije jaren mee aan een tornooi. Dan speelden we tegen 
andere ploegen die we meestal ook nog overwonnen. Dat vroeg wel een goede 
voorbereiding natuurlijk.  
Maar… iedereen kan mee doen! Op zijn eigen tempo en ritme. De sfeer is gezellig. We 
kunnen ons altijd wel goed amuseren. Door de pandemie heeft ook het sportuurtje meer 
dan een jaar stilgelegen, wat wel jammer is, want wij missen het wel erg. Hopelijk 
kunnen we in september weer opnieuw opstarten zodat deze woensdagavonden weer 
sportief kunnen opgevuld worden.  
Tot snel! Gunter  

 

Daimond painting is mijn favoriete bezigheid. In mijn vrije uurtjes 
durf ik er wel eens aan beginnen. Je hebt een foto met allemaal 
vakjes waar letters, cijfers of een tekening in staat. Daar moet je 
dan de steentjes die je in verschillende kleuren hebt op het juiste 
vakje kleven. Je hoeft er geen lijm op te doen want op de foto zit 
een plakkende laag. Ik vind het heel tof om te doen en ik word er 
ook heel rustig van. Als mijn painting af is, kader ik hem in en 
wordt hij in de gang opgehangen. 
 

Patricia Vanopstal 
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Vandaag geen recept, wel een warm verhaal! 
Op 25 november 2020, overleed in Gent aan de gevolgen van Covid 
19, de warme mens Guy Van Cauteren. Hij was net 70. De pers gaf 
er, ten onrechte, weinig aandacht aan. Guy was een rasechte top-
chef, tot 2013 uitbater van zijn levenswerk “ 't Laurierblad “ in 
Berlare. 
Geen “pronkheertje” dat zich uitvoerig laat bewonderen en 

bestoefen bij het andermaal in de prijzen vallen bij de 
Michelinsterren, maar een vakman in hart en nieren, die 
slechts sporadisch in het voetlicht trad. Ooit had hij zelf 2 
sterren, maar het kon hem dan ook geen “reet” schelen toen men hem in  2007 zijn 
2e ster afnam. Zijn oprechte reactie: "Ik kook voor de mensen en niet voor de 
culinaire gidsen!" Einde citaat. 
En koken kon hij. Wie bij hem in de leer mocht kon zich uitermate gelukkig prijzen 
en leerde passioneel van het vak te houden. Als zoon van een slager kende hij de 
mogelijkheden en kwaliteiten van elk stukje vlees in al zijn aspecten. In de 
begindagen van Vitaya had hij een wekelijks kwartiertje " Koken met Guy" en was 

hij op die manier de voorloper van Jeroen Meus, die hem overigens goed kende als een 
warme collega die regelmatig aanbevelingen, tips en warme commentaren bezorgde. 
Maar altijd positief en warm. Ik heb destijds geen enkele uitzending gemist. Wat een 
combinatie: warmte en vakmanschap. Ik heb me destijds alvast enkele van zijn 
kookboeken aangeschaft en mijn dochters heb ik ook voorzien, zo komt hij bij ons nog 
vaak "aan tafel", de woorden waar hij steeds mee afsloot.  
Nog een klein weetje. Koningin Maxima van Nederland vierde haar culinaire 
vrijgezellenavond bij Guy voor ze in het huwelijk trad met Willem-Alexander. Dan weet 
je het wel zeker. Misschien wou ze wel nog één keer zeker spelen, gezien ze 
koningin ging worden van een land waar gehaktballen en kroketten uit de muur 
de dienst uit maken.  
En zo gebeurde het dat in de laatste weken daar in dat ziekenhuis Guy aan de 
verpleging vroeg om de verantwoordelijke van de keuken te mogen spreken. Hij 
had net het middagmaal genuttigd.  
De betreffende persoon schoot lichtjes in paniek. Scheelde er wat met de 
kwaliteit van  zijn aangeboden menu, als een bekende en genomineerde chef 
zoals Guy hem op de mat riep? Met een klein hartje toog hij naar de kamer.  
Bij het binnenkomen begroette Guy hem met "Dag Chef", iets wat niet gebruikelijk is in 
de "grootkeukenwereld. De man schrok.  
Toen kreeg hij een lofrede te horen op de saus die hij die middag bij de kabeljauw had 
geserveerd. En tot slot, met twinkelende oogjes, zoals steeds : "Ge moet mij dat recept 
eens opschrijven, je zou me er een groot plezier mee doen. Het was fabuleus!" 
De man is achteraf naar zijn keuken "terug gezweefd", dat begrijp je wel. 
Rust zacht Guy, prachtige mens die je was. Je was een reus. Ik zou geld geven om je 
oordeel over de legendarische "rijstpap" van hierboven te kennen. 
Cisse 
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Corona één jaar later.  
Mensen die in armoede leven maken de balans op.  
Vanaf het begin van de coronacrisis verzamelde het Netwerk tegen 
Armoede via ATD Vierde wereld en Welzijnsschakels (zoals ons 
Lichtpunt), in heel Vlaanderen, ervaringen en getuigenissen over de 
impact van corona op het leven van mensen die in armoede leven.  
Dit resulteerde onder andere in een Signalenbundel 2.0.  
Gelijktijdig zat “Het Lichtpunt” ook niet stil. Noodgedwongen 
moesten wij onze dagelijkse werking aanpassen. Contact houden met de gezinnen werd 
prioritair. Tijdens de gesprekken aan de deur, in de tuin en via de telefoon verzamelden 
ook wij vele ervaringen en getuigenissen.  
We constateerden dat er veel gelijkenissen waren zowel bij de ervaringen als bij de 
getuigenissen. Wij besloten HELP te schrijven. Voor onszelf, voor het lokale beleid en 

om te gebruiken in de stuurgroep en de verschillende werkgroepen van 
het armoedebeleid van het OCMW, wanneer deze terug opstarten. Je 
vindt het document terug op onze website, rubriek ‘In de kijker’. 
We waren zo vrij om de Signalenbundel 2.0 te gebruiken als fundament, 

omdat deze een brede basis heeft en wij zo geen punten zouden vergeten. De 
getuigenissen komen van het Lichtpunt en de Lichtpunt-gezinnen. Want het gaat over 
heel veel thema’s, zoals: inkomensverlies, hogere uitgaven, alleen zijn en vrije tijd, extra 
drempels om ergens toegang te krijgen, moeilijk te begrijpen regels, zorg en 
gezondheid, vaccinatie, onderwijs op afstand, woning zoeken, stijgende kosten want 
iedereen is thuis, 
enzovoort.  
Ons werk is nog niet af. We 
beschouwen ons HELP-
document als een 
groeiboek, dat verder kan 
aangevuld worden met 
nieuwe ervaringen en 
getuigenissen. 
We roepen daarom iedereen op om nieuwe ervaring en getuigenissen te delen tijdens 
onze gespreksavond van woensdag 22 september 2021 om 19u (Lokalen Lichtpunt) 
Zie ook afzonderlijke flyer bij dit Welleke. 
Tijdelijke steunmaatregelen zijn broodnodig, maar volstaan niet. Er is meer nodig als we 
erger willen voorkomen en armoede een halt willen toeroepen. 
We vragen beleidsmakers om rekening te houden met onze aandachtspunten in het 
beleid want een solidaire samenleving vergeet de meest kwetsbare mensen niet.  
Mon 
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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. De tijd dat de berichten vol fouten stonden en dus direct herkenbaar waren is 
stilaan voorbij. Hoe langer hoe meer lijken deze berichten wel echt van je bank, 
pakjesdienst, of andere te vertrouwen diensten te komen.  
Soms slaagt men er zelfs in om het mailadres van een kennis te 

gebruiken zodat de afzender heel weinig argwaan 
opwekt. En dus, altijd opletten en je afvragen of 
het wel kan dat je nu een waarschuwing krijgt 
omdat je bankkaart geblokkeerd is, je een factuur 
van bijvoorbeeld je gemeente nog niet zou betaald 

hebben, enzovoort. Er duiken ook al meer en meer mails op die 
zogezegd van Itsme komen. Itsme gebruiken sommigen om via hun 
smartphone in te loggen op bank of andere diensten.  
Wees ook voorzichtig met mails van je vrienden die zogezegd even in de financiële 
problemen zitten en een beetje hulp vragen. Bel ze eerst even op.  
Twijfel gerust heel snel bij al dergelijke mails en denk spijtig genoeg altijd eerst aan 
het slechtste. Heel spijtig natuurlijk dat je zo achterdochtig moet zijn, maar het kan je 
wel heel wat miserie besparen. 
 
Weet dat dit slechts een topje van de ijsberg is, maar alle situaties behandelen zou ons 
nu te ver leiden. Wees alert! Volgende keer meer.  

Elke laatste woensdag van de maand houden wij een hobby-avond en dit van 19 tot 21 uur 
in de Lichtpuntlokalen. Iedereen is welkom! De mensen die mee knutselen. De mensen die 
zelf een hobby of handwerkje van thuis mee brengen. Want sommigen kunnen echt 
chique naaien of breien. De mensen die alleen komen kijken. De mensen die een tasje 
koffie komen drinken. De mensen die een babbeltje willen slaan. En de mannen die willen, 
gaan dan wandelen of fietsen. Dus… iedereen welkom.    
Tijdens het knutselen,  hebben wij al veel leuke dingen gemaakt. En we zijn een fijn 
clubje onder ons. We houden tussendoor een pauze met een koffie en een koekje. Er 
wordt ook heel wat gebabbeld en er wordt ook plezier gemaakt en gelachen. Wat maken 
we zoal?  
Postkaarten, iets met klei of een potje met gekleurd zout en al deze werkstukjes 
krijgen thuis een mooi plaatsje. We hebben dit lange tijd allemaal moeten missen door 
corona. Nu hopen wij, dat we samen dit snel terug kunnen oppakken na de donkere 
periode waar we allemaal in verzeild geraakt waren.  
Dus, hopelijk tot gauw!  
Iedereen welkom!                                                      
Gwendy  
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Vorig jaar uitgesteld wegens corona.  Nieuwe poging! 
In december neemt het bestuursteam afscheid van de 2 verkozenen die er een termijn 
van 5 jaar hebben opzitten. Eind december willen wij 2 nieuwe mensen kiezen. Zo zitten 
er telkens twee oudgedienden en twee nieuwe verkozenen in het bestuursteam en 
hebben we een roulatiesysteem. 
Opgelet! -De mensen van wie we afscheid nemen, mogen zich terug kandidaat stellen om 
herkozen te worden.  
Er kunnen nooit twee of meerdere leden van hetzelfde gezin in het BT  zitten en dus 
ook niet verkozen worden.  
Wat doen we met het bestuursteam?   
Het bestuursteam vergadert maandelijks. 
In het bestuursteam worden: de voorbije activiteiten besproken, nieuwe activiteiten 
gepland, afspraken gemaakt, taken verdeeld, de werking van het Lichtpunt besproken, 
de werking bijgestuurd. 
Wat zijn de voorwaarden om in het bestuursteam te zetelen? 
• je moet mensen die het moeilijk hebben vertegenwoordigen, niet jezelf!  
• je moet kunnen zwijgen. Wat op het bestuursteam besproken wordt, mag niet naar 

buiten gebracht worden. 
• je moet zoveel mogelijk aanwezig zijn op de vergaderingen en activiteiten.  
• je moet “je zegje” durven doen en ook kritisch durven zijn.  
• je moet je aan de afspraken kunnen houden en een verantwoordelijkheid kunnen 

dragen.  
• je moet ook al eens kritiek kunnen verdragen. 
• je mag geen vooroordelen hebben en je moet alle mensen een kans kunnen  geven.  
Wat moet je doen om verkozen te worden?  
• Iedereen die boven de 18 jaar is en geïnteresseerd is om zich in te zetten in het 

bestuursteam mag vanaf NU zijn naam opgeven.  
• In november 2021 wordt er een infovergadering gepland voor alle geïnteresseerden.  
Hoe werkt de verkiezing?  
• Wij maken een lijst van al de geïnteresseerden.  
• Zijn er meer dan twee namen, dan zal tijdens een verkiezing, iedereen die  ouder is 

dan 16 jaar een stem mogen uitbrengen. Je stemt op diegene die jij als 
afgevaardigde wil in het bestuursteam. 
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• De stemmen worden geteld.  
• De twee personen met de meeste stemmen worden onze nieuwe afgevaardigden bij 

het bestuursteam.   
• Wonen de eerste twee personen op hetzelfde adres of horen zij tot hetzelfde 

gezin, dan zal diegene met meeste stemmen lid worden van het bestuurteam.  
• De persoon met de derde meeste stemmen wordt dan de tweede nieuwe verkozene. 
Als Lichtpunt vinden wij het SUPERBELANGRIJK, dat ook jouw STEM GEHOORD wordt  

1) Hoe ben je in de politiek terecht gekomen? 
Bij de verkiezingen van 2006 is er een afvaardiging van het bestuur van CD&V thuis 
geweest om naar mijn interesse te peilen om me kandidaat te stellen op hun lijst. 
Interesse in de lokale politiek was er zeker, ook als jongere was ik destijds een aantal 
jaren lid van jong CD&V. Mijn gezinssituatie op dat moment als gescheiden vrouw met 2 
kinderen van 8 en 10 heeft me in het begin zeker doen twijfelen. Maar uiteindelijk heb 
ik me toch geëngageerd om de aangeboden kans te grijpen en met succes, toen bleek dat 
ik als gemeenteraadslid verkozen werd in 2006. 
2) Welke functie beoefen je in de gemeente? 
Bij de verkiezingen 2012 heb ik mijn resultaat nog kunnen verbeteren en werd ik als 
schepen verkozen. Mijn bevoegdheden van 2013 tot en met 2018 waren: gelijke kansen, 
parken, pleinen en plantsoenen, senioren, kinderopvang en bij het overlijden van collega 
Petra Geukens is ook de bevoegdheid onderwijs toegevoegd. Bij de verkiezingen van 
2018 bleek dat ik mijn mandaat mocht verder zetten en deze legislatuur ben ik schepen 
van emancipatie, gezin ( = kinderopvang ), onderwijs, senioren, sport. 
3) Is er in Balen een zomerschool en wat gebeurt er met de kinderen die door de 
corona een leerachterstand hebben? 
Momenteel is er geen zomerschool. Wij hebben dit initiatief besproken op een  
overkoepelend overleg met alle scholen op ons grondgebied. Niet dat er geen interesse 
was maar er waren heel wat bekommernissen vanuit het werkveld omtrent de opstart 
van een zomerschool. 
Enkele bedenkingen die naar voor kwamen:  

• Zomerscholen staan open voor iedereen maar zijn voornamelijk bedoeld om kwetsbare 
kinderen te verwelkomen. Het is dan ook een hele uitdaging om juist deze groep te 
bereiken. 

• Het vraagt een serieuze investering qua tijd, aangezien iemand alles moet coördineren 
en als aanspreekpunt moet fungeren. 

• Er zijn heel wat vrijwilligers nodig en eigen personeelsleden moeten vrijblijvend kunnen 
betrokken worden vanuit een eigen intrinsieke motivatie. Er is nood aan mensen met een 
pedagogisch diploma maar ook aan jeugdbegeleiders en/of sportmonitoren, bij voorkeur 
met enige ervaring met kwetsbare groepen. 

• Tevens vraagt het een investering van behoorlijk wat middelen aangezien de 
subsidiering ontoereikend is. 

• Men spreekt van een leerachterstand terwijl het ons inziens gelinkt aan corona eerder 
gaat over een leerstofachterstand, althans in het basisonderwijs en voor wat vorig 
schooljaar betreft. 

Ook is er de voorbije schooljaren veel tijd vrijgekomen aangezien er geen zwemlessen 
doorgingen en geen uitstappen georganiseerd werden. Deze uren werden optimaal 
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ingezet als leertijd. Tijdens de periodes van afstandsonderwijs, vooral vorig schooljaar, 
werden de leerlingen regelmatig telefonisch gecontacteerd en blijvend van nabij 
opgevolgd .Het zorgnetwerk kwam ook frequenter samen om noden in kaart te brengen 
en bij te sturen waar nodig. 
Bovendien werden vanuit de hogere overheid na de paasvakantie extra lestijden voorzien 
in het kader van remediering. Deze uren worden optimaal ingevuld door vertrouwde 
leerkrachten die duidelijk zicht hebben op eventuele noden of achterstanden. Ook het 
komende schooljaar worden deze extra lestijden opnieuw voorzien, wat goed nieuws is . 
De conclusie vanuit het overleg was dat de tijd die restte gezien werd als te beperkt om 
deze zomervakantie nog een kwaliteitsvolle zomerschool georganiseerd te krijgen. 
5) Wat wou je vroeger als kind heel graag worden?  
Dat wisselde nogal eens maar leerkracht was als kind mijn voorkeur .Uiteindelijk heb ik 
gekozen voor voedings- en dieetleer waarin ik zo goed als niet gewerkt heb aangezien er 
destijds ( 1984 ) weinig nood was aan deze functie ( focussen op gezonde levensstijl was 
toen veel minder aan de orde ). Ik ben dan op 23 jarige leeftijd terechtgekomen in de 
dienstverlening van het ziekenfonds en dat heb ik super graag gedaan. Het contact met 
de mensen, hen helpen en hen wegwijs maken in heel het kluwen van de administratie die 
komt kijken bij ziekte, ongeval, opname of overlijden gaf me veel voldoening. 
6) Wat zijn je hobby's?  
Ik hou van sporten ( wandelen, fietsen, padel ). Als ik de tijd 
vind, reizen en gezellig onderonsjes met vrienden en familie.  
7 ) Wat is je grootste droom die je nog wil waar maken? 
Ik zou alle mensen rondom mij graag gelukkig zien. Ook wil ik 
op latere leeftijd kunnen terugblikken en zeggen dat mijn 
leven goed geweest is zonder van teveel dingen spijt te 
moeten hebben. 
8) Wat zou je als schepen nog willen bereiken in onze 
gemeente? 
Ik zou de plannen die we gemaakt hebben voor deze 
legislatuur graag zien verwezenlijkt worden voor einde 2024, 
wat geen evidente is na een dik jaar opgezadeld gezeten te 
hebben met corona wat zowel financieel als qua timing heel wat roet in het eten gooide. 
Verder zou ik willen dat iedere Balenaar het fijn wonen vindt in onze gemeente en er 
zich gelukkig voelt. 
9) Welke boodschap wil je nog meegeven voor onze jongeren van het lichtpunt? 
Ik zou de jongeren willen aansporen om zoveel mogelijk aangeboden kansen te grijpen 
om zich te ontplooien op alle vlakken en op die manier uit te groeien tot weerbare 
mensen in onze samenleving. 
Geniet vooral van de kleine dingen in het leven want die maken dikwijls het meest 
gelukkig! 
Bedankt Mien voor het leuke interview! 
Patricia 
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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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