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Het is weer lente 

 

Het is weer lente. 

De lammetjes dartelen in de wei 

de kuikentjes kruipen uit het ei 

En de paashaas wenst je een paar 

zonnige vrije dagen toe. 

Vrolijk Pasen 
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Voorwoord 

Pasen is een belangrijk moment in het jaar. Pasen wordt spontaan ervaren als de start 

van nieuw leven. En zo’n jaarlijks weerkerend hoopgevend moment is belangrijk in een 

mensenleven. 

Dit jaar is Pasen voor het Lichtpunt ook een nieuw begin. Na enkele jaren van lockdown 

konden we terug een feest organiseren. Elkaar terug zien en samen genieten. Met extra 

aandacht voor onze kinderen. Zij hebben kunnen genieten van de Paashaas en het rapen 

van paaseieren. 

Toch zal het leven nog niet helemaal zijn oude gang kunnen aannemen, omdat dit virus 

nog een tijdje heel hardnekkig om zich heen zal grijpen. We zullen zeker nog zorgzaam 

moeten zijn voor de medisch meest kwetsbaren en ook zorgen voor onszelf.  

Het is goed om nu even terug te blikken, maar vooral om vooruit te kijken. We weten nu 

dat ons leven heel broos is. Corona met al de varianten is in staat om het ons heel lastig 

te maken, met spijtig genoeg te veel overlijdens. Maar naast veel medische ellende 

heeft deze pandemie eveneens andere punten bloot gelegd.  

De noodzakelijke maatregelen hebben ons normale leven heel zwaar verstoord. Mentale 

problemen en psychisch lijden werden niet onmiddellijk erkend. Ook bij de jonge 

mensen. Na enige tijd werd het toch duidelijk dat we meer centen moesten investeren in 

mentale ondersteuning van mensen. Alleen is het voor mensen in armoede niet zo evident 

om een deel van het budget hiervoor vrij te maken. 

Wetenschappers konden al heel snel aantonen dat de pandemie zwaar inhakt op het 

budget van mensen in armoede of op de grens van armoede. Zoals extra kosten om 

digitaal onderwijs te volgen, iedereen thuis en dus hogere verwarmingskosten, 

werkloosheid omdat laag betaalde jobs niet konden omschakelen naar thuiswerk, 

enzovoort. Beleidsmensen begrepen het ook, maar duurzame oplossingen waren niet 

zomaar te vinden.  

Een aantal aanwezige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de digitalisering van onze 

samenleving werden versterkt.  Alle dienstverleningen schakelden snel om van loket naar 

internet. Niet iedereen kon mee of had de juiste apparatuur in huis. Minder zichtbaar is 

de snelle digitalisering van ons productieproces. Zal er voldoende geïnvesteerd worden 

in bijscholing en herscholing?  

De nieuwe klimaatdoelstellingen vragen een hele omschakeling in ons dagelijks leven. 

Maar zal dit ook kunnen met een beperkt budget? Zullen alleen nog de gezinnen met een 

degelijk inkomen over een auto beschikken en is de rest aangewezen op openbaar 

vervoer? Zal iedereen in staat zijn om systemen voor lager energieverbruik te 

installeren of niet? 

Intussen woedt er een oorlog aan onze voordeur en schieten de voedsel- en 

energieprijzen door het dak met een sterke impact op het budget van mensen met een 

laag inkomen. Hoe gaan we iedereen aan boord krijgen en houden? Dit zijn allemaal 

stevige uitdagingen.  

Maar laat ons zeker ook feesten, gezellig bij elkaar zijn, samen gezellige activiteiten 

organiseren. Zorgen voor elkaars welzijn. En dan samen nadenken hoe we deze 

uitdagingen kunnen aanpakken. Met Het Lichtpunt kunnen we onze steen bijdragen. 

Mon 
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Energie… een dure zaak! 

De zeven Vivaldi-partijen raakten het eens over een derde 

energiepakket om de energiefactuur te milderen. Voor het 

eerst zit in het pakket ook een maatregel om de hoge benzine- 

en dieselprijzen te milderen. Dit is er beslist: 

De btw op elektriciteit blijft voorlopig op zes procent. Gas 

gaat van 21 naar zes procent. Die maatregel loopt tot eind 

september en zal dan opnieuw geëvalueerd worden. 

Ook het brede sociale tarief – waarvan een miljoen gezinnen 

geniet – wordt verlengd tot eind september.  

Voor gebruikers van stookolie (mazout), propaan of 

butaan komt er een eenmalige tegemoetkoming van 200 

euro via een cheque. Daarnaast gaat er 17 miljoen naar 

het stookoliefonds (vraag ernaar bij het OCMW!). De 

mazoutcheque kwam er op aandringen van de PS. In 

Wallonië verwarmt ongeveer de helft van de gezinnen 

zich nog met mazout. 

Voor diesel en benzine worden de accijnzen verlaagd 

met 17,5 eurocent per liter. Dat komt ongeveer overeen 

met tien euro op een tank van 60 liter. Deze 

accijnsverlaging wordt midden juni geëvalueerd. Zodra de 

prijs opnieuw zakt onder 1,7 euro per liter, gaan de 

accijnzen opnieuw omhoog. Dat is het zogenaamde cliquet-

systeem. 

De regering garandeert dat 

de treinkaartjes niet 

duurder worden. De raad van 

bestuur van de NMBS had voorgesteld om vanaf juli 2022 

een prijsverhoging van 4,5 procent door te voeren om de 

gestegen energiekosten te financieren. De regering zal die 

gestegen kosten, zo’n 13 miljoen euro, nu zelf dragen. 

Maar ook de winkelkar is zoveel duurder geworden!  

Heb je problemen? Aarzel NIET om het OCMW te contacteren.  

Bel naar 014/82 98 48 of stuur een mailtje naar info@ocmwbalen.be of kom 

langs tijdens de openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9 

en 11.30uur en op donderdag tussen 13 en 17.30 uur.   

Er staat meteen iemand klaar om naar je luisteren of je door te verwijzen 

indien nodig.  Breng je identiteitskaart mee, dan kunnen we je snel verder 

helpen.  

Onze cartoons geven in deze uitgaven een knipoog naar de energiebezuiniging. 

mailto:info@ocmwbalen.be
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Voorstelling Rap op Stap aan het lichtpunt 

Hallo lichtpuntjes eindelijk na 2 jaar konden we eindelijk ons Rap op Stap kantoor komen 

voorstellen aan jullie hehe! 

Gelukkig had ik Nicole reeds het Rap op Stap kantoor via mijn studies en stage al eens 

voorgesteld aan andere groepen dus konden we de PowerPoint daarvoor gemaakt,  

gebruiken mits enige aanpassing. 

We konden jullie vertellen dat jullie vakanties en daguitstappen konden boeken via 

iedereen verdient vakantie.  Je ook musea, voorstellingen en festivals en concerten kan 

boeken via vrijuit.nu en als je nog andere vragen had in verband met vrije tijd ook 

terecht kon bij ons Hanne. 

We hebben ook verteld wat je daarvoor allemaal nodig hebt en waar je terecht kan 

namelijk nogmaals in de Kruierie Balen en dat vanaf de zomertijd iedere woensdag van 

15u tot 17u en de laatste woensdag van de maand van 17u30 tot 19u30. Je kan ons ook 

vinden op facebook rap op stap balen waar we alle nieuwtjes op vermelden. En alle 

aanwezigen kregen ook onze folder met belangrijke tips. 

Regelmatig doet het rap op stap kantoor ook zelf uitstappen naar musea naar 

voetbalstadions of stadswandeling en binnenkort komt onze volgende uitstap waar we nu 

volop aan bezig zijn. Jullie lichtpuntjes kunnen uiteraard mee, maar omdat we niet van 

iedereen persoonsgegevens hebben raad ik iedereen aan om eens langs te komen met 

een klevertje van het ziekenfonds. Wij maken een dossiertje van jullie aan en vragen 

jullie ook om ons toestemming te geven om jullie te contacteren( kwestie van privacy). 

Zo worden jullie op de hoogte gebracht en kunnen jullie komen inschrijven, wij zien jullie 

het liefst persoonlijk komen, de nieuwelingen krijgen een leuke rugzak die ze bij de 

volgende uitstap kunnen gebruiken voor de picknick. 

Als er nog vragen zijn kan je steeds terecht bij ons en we helpen zo veel we kunnen dus 

aan allen die gekomen zijn bedankt, aan allen die te laat waren ook bedankt en diegene 

die moeilijk konden zwijgen ook nog bedankt. 

Vriendelijke groeten 

Nicole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Flyer bokes in de Kruierie 

“Op zaterdag 7 mei zwaaien we de deuren van vrijetijdscentrum de Kruierie wagenwijd 

open. Tijdens de familiedag ‘Bokes’ kan je GRATIS met het hele gezin deelnemen aan tal 

van toffe activiteiten. 

Duik mee in de knusse theatertent van theater FroeFroe 

en ontdek het verhaal van Movo, de kluizenaar. Bouw je 

eigen knikkertraject bij de TakkeKnikkerbaan. Leer 

programmeren bij CoderDojo. Of kom even tot rust bij de 

voorleessessie in de bib. 

Als dat nog niet genoeg is, kan je ook aansluiten bij 

tientallen randactiviteiten, georganiseerd door Balense 

verenigingen. Dit allemaal aangevuld met een streepje 

muziek, (h)eerlijke drankjes en natuurlijk  gratis bokes. 

Iedereen welkom op zaterdag 7 mei van 10u tot 16u. 

Bekijk het volledige programma op www.balen.be/bokes” 

Pasen, een nieuwe start 

Pasen is de tijd dat iedereen vrolijk kijkt maar eigenlijk hoort dat helemaal niet zo te 

zijn. Het begon helemaal niet zo fijn omdat Jezus sterft voor onze zonden met overal 

diepe wonden. 

Maar met Pasen, beginnen we met een nieuwe start want we weten… Jezus is ons niet 

vergeten. 

Pasen is ook dromen van eitjes in de bomen en hier en daar op de grond, overal in het 

rond. Paasklokken hebben het druk. Oei, daar is een paasei stuk. Ook de paashaas komt 

die dag en verstoppen mag. Iedereen doet zijn werk zo graag.  Met Pasen mag je dromen 

en wachten tot ze nog eens komen.  

Zijn er nog dingen op die dag? Ach ja, Jezus dan.  

Met Pasen, beginnen we met een nieuwe start want we weten… Jezus is ons niet 

vergeten. Ik wens jullie allemaal, vrolijk paasfeest!    

Helga 
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Wandelen voor Postel 

Dit jaar willen we met het Lichtpunt naar Postel wandelen. Dat vraagt natuurlijk heel 

wat voorbereiding. De groep wandelaars zijn daarom intussen gestart met de 

voorbereidende wandelingen richting Postel. 

We zijn met een groepje van 15 gemotiveerde lichtpunters (ter info: 2 jongeren van 19 

jaar, een gezin met papa, mama en de 3 kinderen en 6 volwassenen met gevarieerde 

leeftijd  en  de 2 begeleiders). 

Elke donderdagavond vertrekken we om 19.00 uur aan ons lokaal. De eerste 2 tochten 

waren vrij kort, een uurtje stappen tot 20.00 uur op een rustig tempo. Zo kan de groep 

elkaar goed leren kennen. Onze derde wandeling was al wat steviger, aan een iets hoger 

tempo en tot 20.30 uur. 

Zo zullen we de volgende weken verder opbouwen. 

We gaan zeker proberen om deze groep samen te houden omdat iedereen er kei veel zin 

in heeft. 

We houden ook rekening met de wandelaars die het wat moeilijker hebben en dus passen 

we het tempo aan zodat iedereen van de groep meekan. 

Hoe de tocht naar Postel er juist zal uitzien, staat nu nog niet helemaal vast en zal 

afhangen van de vorderingen in de komende weken.  We zetten er op in dat iedereen in 

Postel kan geraken. Daarom zoeken we naar oplossingen en zullen er waarschijnlijk 3 

vertrekplaatsen voorzien worden. Eentje in Balen aan ons lokaal, ééntje halverwege en 

ééntje nog dichter bij Postel. Dan moet dit zeker lukken voor al de deelnemers! 

Hopelijk blijven de weergoden ons elke donderdagavond goed gezind zodat het weer 

hele leuke samenkomsten worden. 15 MEI wordt dan zeker een top dag! 

 

Renild en Wim. 

Lente 

 

Ik mag zonder sokken buiten spelen. 

Blote benen, lekker fris. 

Korte rok en blote tenen. 

Fijn dat het weer lente is ! 
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Energiesnoeiers 
 

 

De Energiesnoeiers helpen je om energie te besparen. Zo voeren we de gratis 

energiescan uit indien je hier recht op hebt. Deze scans worden gefinancierd 

door Fluvius. Om recht te hebben op deze scan, moet de burger zich in een 

kwetsbare situatie bevinden. 

Met ons team van vier enthousiaste Energiesnoeiers voor regio 

Zuiderkempen blijven we klaar om jullie meest kwetsbare burgers bij te 

staan en te begeleiden rond bewust energie verbruik. 

Met dure contracten is het des te belangrijker om na te gaan wat er gedaan 

kan worden om het verbruik te beperken met de middelen die voorhanden 

zijn. 

Aanmoedigen om het hoofd boven water te houden met kleine ingrepen en 

hierdoor de weerbaarheid te bevorderen is de boodschap. We hebben de 

gelegenheid om bij de mensen over de vloer te gaan, dus kunnen we zaken 

die extra aandacht verdienen signaleren. Hieronder hebben we nog even 

uitgestippeld wat we zoal kunnen betekenen voor de cliënt: 

• We brengen de gewoontes en toestellen in kaart. 

• We kijken de verwarmingsinstallatie na op correcte werking. 

• We lichten het gebruik van de thermostaat toe. 

• We elimineren energieverslinders. 

• We plaatsen een energiemeter om het verbruik van een 

huishoudtoestel exact te bepalen. 

• Tijdens de scan, en tijdens een tweede aanvullend huis- bezoek 

plaatsen we energiebesparende materialen ter waarde van 30 

EURO per adres . (Deze worden betaald door Fluvius) 

• Een analyse van de factuur of een overstap van leverancier wordt 

onderzocht indien het sociaal tarief niet van toepassing is. 

• De sociale dienst ontvangt nadien een samenvatting van de 

energiescan. 

 

Al heel wat lichtpunters hebben HEEEL goede ervaring met de Energiesnoeiers 

Doen dus! 
Wil je een energiesnoeier ontvangen ? Aarzel niet en geef je naam op! 

 

• Aan je huisbezoeker 

• Tijdens een Lichtpunt activiteit 

• Bel, sms, … naar Els 0473 34 23 70 

• De sociale dienst ontvangt nadien een samenvatting van de energiescan. 
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Oproep 
 

Ben jij iemand met groene 

vingers en wil je graag een 

tuintje ,er zijn nog plaatsen vrij 

en kom gerust eens kijken. 

Je mag er van alles planten 

zoals, groenten ,aardappelen 

alsook mooie bloemen. Neem 

gerust contact op met Els of 

Patricia en we helpen je met alle 

plezier verder. 

 

Groetjes het tuintjes team  

 

              Woordzoeker 
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Activiteit kalender 
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Wie gaat er mee minigolfen?     
 

 

WANNEER: op woensdag 15 juni                 WAAR? op de Keiheuvel 

HOE LAAT? om 19 uur                                    INSCHRIJVEN? JA 

KOST? 2 euro waarborg.                                MEER INFO? Danny 0496 92 70 70    

We gaan er samen een SUPER, SUPER, SUPERLEUKE zomeravond van maken! 

 

Chocolade eitjes 

Pasen 

Het is allemaal zo fijn en ik blijf er maar van 

snoepen  

Ik ben dus een proefkonijn 

En ik weet dat het weer Pasen is 

Ik voel het in de lucht, de adem van de lente met 

een bosachtige zucht. 
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Armoedebeleid Balen 

Woensdag 23 maart 2022 mochten we een uniek overleg organiseren over het 

armoedebeleid in Balen. Het Lichtpunt zat aan tafel met burgemeester Johan en de 

schepenen Mien, Nancy, Wim, Werner, Erik en Bert, de algemene directeur van de 

gemeente Michel, afdelingshoofd Welzijn Dave en stafmedewerker van het OCMW Ann. 

Voor het Lichtpunt schoven zowel ervaringsdeskundigen als vrijwilligers mee aan tafel 

Vicky, Patricia, Vanessa, Anke, Rosette, Odrada, Bella, Susie, Mieke, Lucien, Tim, Mon en 

onze coördinator Els.  

De Vlaamse organisatie “Komafmetarmoede” had een 

vragenlijst gestuurd naar de lokale armoedeverenigingen in 

Vlaanderen om het armoedebeleid in de gemeenten te 

onderzoeken. Het Lichtpunt had deze vragenlijst gekregen en 

ingevuld. We konden op dit overleg het resultaat van Balen 

bespreken en vergelijken met het resultaat van vergelijkbare 

gemeenten.  

Globaal genomen had Balen een redelijk goede score. Op 

sommige terreinen zoals armoedebeleidsplanning, opsporing 

van armoede en ondersteuning in het kader van vrije tijd en 

cultuur doet Balen het zelfs heel goed. Op het terrein van 

antidiscriminatie is er nog veel werk aan de winkel. Domeinen als wonen, onderwijs en 

inkomensondersteuning kregen een positief met werkpunten. Maar iedereen aan tafel 

was het er over eens dat zelfs bij een goede score, we niet op 

onze lauweren moeten rusten, maar gewoon hard blijven nadenken 

en samenwerken om te zoeken naar nog beter.  

Want zoals Els het zei: “Armoede is minstens een even erg of 

zelfs een sterker virus dan het corona-virus. Het zit al lang onder 

ons en het vreet aan ons en vooral aan de mensen die er mee te 

maken krijgen. Het gaat niet weg en het is dikwijls evenmin 

zichtbaar als het corona-virus. En dat kunnen we niet aanvaarden 

en we moeten blijven vechten voor een definitieve oplossing.” 

Er werd door de beleidsmensen heel aandachtig geluisterd naar 

de verhalen van onze ervaringsdeskundigen. Het werd meermaals benadrukt dat men 

onder de indruk was van de moed van onze ervaringsdeskundigen om hun verhaal te 

brengen en om de heikele punten heel duidelijk te benoemen.  

Er werd over heel veel gesproken. De schrijnende verhalen van mensen met een kleur die 

uitgescholden worden, geen huis kunnen huren hoewel ze dringend nood hebben, 

afgewezen worden, sterk in de schoenen moeten staan om hun kinderen een degelijke 

schoolloopbaan te bezorgen en intussen zelf nog veel verdriet moeten verwerken.  

Hoe alleenstaande moeders met kinderen gewoon de deur gewezen worden als ze een 

huis willen huren en uiteindelijk in een krot terecht komen. Dat het bekomen van een 

sociale woning uiteindelijk een opluchting is. Niet alleen omdat het een degelijke woning 

is, maar vooral omdat de huur aangepast is aan hun inkomen. Dat geeft terug ruimte om 

beter te eten, schoolgerief te kopen enzovoort.  

Dat er nood is aan gesprek met en vorming van leerkrachten om beter inzicht te krijgen 

in de leefwereld van kinderen in armoede. Kunnen ook dikwijls niet mee met de 
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standaard vereisten. Dat onze vanzelfsprekendheden niet even vanzelfsprekend zijn 

voor mensen in armoede. Zij moeten soms tijd krijgen om zich te organiseren. Zo is er 

een heel positieve ervaring met de brugfunctie op de Kruierie. Zou dit ook niet kunnen 

uitgebouwd worden voor het onderwijs? 

Dat sociale werkers dikwijls overkomen als diegene die hen binnenste buiten keren en 

dat dit heel vernederend overkomt. Dat soms een beetje snelle financiële hulp een 

wereld van verschil kan maken. Dat de eerste stap zetten om hulp te vragen een heel 

hoge drempel is, die men meestal niet over geraakt. Vele mensen in armoede kruipen weg 

en sluiten hun deur. Dus alert zijn voor deze mensen en een begrijpende reactie van een 

derde persoon kan dikwijls het pad effenen naar een oplossing en kan heel veel deuren 

openen, vooral die van de mensen die in armoede geraken. Dat armoede meestal een 

vicieuze cirkel is. Men geraakt er plots in zonder het zelf te willen omwille van een 

ziekte, een scheiding, een faillissement, een overlijden van de partner en dan volgt het 

ene probleem het andere op. En plots zit men met zoveel afbetalingsplannen, dat het 

water ver boven de lippen staat. 

Mensen ernstig nemen, is ook belangrijk. Het is niet omdat men in een sociale woning 

moet wonen dat men geen goede ideeën heeft of medezeggenschap aankan. 

Er wordt te snel gedacht dat alles opgelost is als men kan gaan werken. Maar gaan 

poetsen brengt niet zoveel in de portemonnee en is meestal ook niet voltijds te 

realiseren. Komt daarbij dat door corona heel veel loketten en diensten enkel via 

internet of de brievenbus te bereiken waren. Met alle gevolgen zoals documenten die 

verloren geraken en dus geen uitbetalingen en dus geen geld en dus geen eten of andere 

zaken.  Dat de stijgende energieprijzen gewoon betekenen dat de verwarming op een 

lager pitje komt en dat douchen moet gelimiteerd worden. En nog zoveel meer. 

Als afronding deden we nog eens de ronde van de tafel met de vraag van wat hebben we 

nu geleerd vandaag. Er was heel veel geleerd en zeker dat het noodzakelijk is om het 

verhaal van mensen in armoede te blijven beluisteren. Om mee te zoeken naar het 

omlaag halen van die enorme drempel. Om niet alleen mensen in armoede te betrekken, 

maar ook te zorgen dat ze er bij kunnen horen. De openheid die getoond werd om 

hierover verder na te denken en om dit initiatief zeker te herhalen zoals de 

burgemeester zei, moet ons aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. We moeten 

zoeken naar goede voorstellen om de bedenkingen om te zetten in oplossingen. Zelfs 

nadenken over de armoedetoets bij gemeentelijke beslissingen kwam aan bod. En dat 

Het Lichtpunt voor de mensen in armoede een belangrijke plaats van bemoediging is en 

een goede megafoon is voor de mensen in armoede. 

Verslag van Lucien en Mon 

Druk druk 
 

De paashaas zegt: 

O jongens toch, wat druk,  

er moet nog veel gebeuren. 

Ik moet alleen vandaag al 

driehonderd eitjes kleuren!  

De kip zegt: 

Ja wat nu, druk, druk, druk? 

Dat moet jij nu juist zeggen. 

Want voor jij eitjes kleuren kunt 

moet ik ze nog gaan leggen. 
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Nieuw: vrijwilligersgroep 

Even de ogen open en de snaveltjes dicht. Dat is een variant op de Fabeltjeskrant, maar 

dat is al iets voor oudere, wijzere Lichtpunters. 

Ik stuur even bij. Deze tekst is zeeeeeeker ook iets voor jonge, dynamische, geweldige, 

Lichtpunters. 

Het Lichtpunt is – zoals jullie al weten – een geweldige organisatie, waar mensen die in 

armoede leven, het woord nemen (we hebben zelfs onlangs het Balens schepencollege 

toegesproken). 

En of ze naar ons geluisterd hebben. Zeker weten. 

Dit geweldig Lichtpunt wordt gedragen door een sterk team van vrijwilligers, het 

Bestuursteam. Zij komen maandelijks samen, bepalen het programma en organiseren 

allerhande activiteiten (sport, knutselen, koken, vorming, het schepencollege ambeteren, 

wandelen (Postel is ons volgend doelwit), samen vergaderen met het OCMW, uitstappen 

plannen, mannen die fietsen, enzovoort, enzovoort...). 

Maar dit alles vraagt werkkracht. 

En die fantastische vrijwilligers (ahum, ik ben er één van) doen dit fantastisch.  

Maar ..... (ahum nu komt het) .... alle hulp is welkom. 

En waar kunnen we die hulp beter vragen, hopen, wensen, verlangen, dan bij onze eigen 

Lichtpunters. 

Iedereen heeft talent. De één kan goed afwassen, de ander kan goed foto’s trekken. 

Weer een ander kan de handen uit de mouwen steken bij allerhande klussen, er zijn er 

zelfs die goed kunnen inkopen doen, aanklagen wat niet goed gaat, een oog hebben voor 

mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en gediend zijn met een luisterend oor. 

Er zijn er die goed kunnen opruimen, er zijn er die niet goed kunnen opruimen. Er zijn er 

die goeie ideeën hebben voor het Welletje, er zijn er die sportief zijn, er zijn er die 

goed kunnen koken, er zijn er veel die van lekker eten houden maar niks  van koken 

kennen. Kortom, er zijn veel Lichtpunters die vrienden voor elkaar willen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom deze oproep. 

Naast onze fantastische groep van het Bestuursteam die Het Lichtpunt elke dag draagt, 

willen wij ook een VRIJWILLIGERS-groep oprichten die wil helpen.  Niet elke dag van 

de week. Maar nu en dan. Niet met alles, maar met wat jij graag doet en kan. 

We zoeken deze mensen niet alleen onder onze Lichtpunters, maar we zoeken ook naar 

vrijwilligers daarbuiten. 

Het fantastische Bestuursteam vergadert elke maand. Ja, ik weet het, zot zijn doet 



18 
 

geen zeer. 

Maar de VRIJWILLIGERSgroep– onze nieuwe groep die we willen oprichten - komt maar 

2 keer per jaar samen. Om ideeën uit te wisselen, om naar jouw mening te luisteren. Om 

te horen wat jij te zeggen hebt over Het Lichtpunt. En deze groep van vrijwilligers gaan 

we  aanspreken om nu en dan eens een handje te helpen. Niet voor alles, maar voor dat 

waar zij goed in zijn, waar ze zich voor opgegeven hebben. Want alle hulp is welkom.  

Vandaar: als ik iets kan doen, laat het mij maar weten. Ik kan niet alles, maar waarvoor 

je mij kunt gebruiken, daarvoor mag je mijn hulp inroepen. Geweldig toch. 

Voel je je aangesproken, om al is het maar een klein beetje mee te helpen Het Lichtpunt 

uit te bouwen, meldt het Els (0473 34 23 70). 

Voel je je niet aangesproken. Even goede vrienden. Blijf Het Lichtpunt een warm hart 

toedragen. En kom naar onze activiteiten. 

Ken je mensen, binnen Het Lichtpunt of daarbuiten, die iets voor Het Lichtpunt kunnen 

betekenen, spreek ze aan, overtuig ze, en duw ze richting Els. Onze Els weet eigenlijk 

met alles raad. 

Voor al die gemotiveerden die een steentje willen verleggen in de loop van de stroom die 

Het Lichtpunt heet, houden we op 11 mei om 19 uur een eerste vergadering om alles te 

bespreken. 

Be there .. Het Lichtpunt forever ... 

(Is er iemand die goed is in Engels en Het Lichtpunt in de zin hierboven kan vertalen in 

het Engels? Je ziet, werkelijk alle hulp is welkom.) 

Niet? Dan breien we dan ook weer een mouw aan. 

(Is er misschien iemand die goed is in breien? Welkom op onze vergadering.) 

Verspreking! 
 

Dingske kwam Pierke tegen op de markt in Kortrijk. Pierke vroeg : 'Heb je nog iets van 

Fons gehoord ? 'k Heb hem al lang niet meer gezien". "Maar die is toch gestorven, 

Pierke". "Dat wist ik niet. Wanneer dan en wat heeft hij gehad ?" 

"Hij leed aan een hartziekte en toen heeft hij een pesewever gekregen. Dat was 

allemaal goed en wel, ze hebben een runderfoto genomen en er was niets op te zien. 

Daarna zat hij in zijn rechter knie met een pijnlijke musicus die maar niet wou genezen. 

Daar kwam nog een bungalow in zijne rug bij. 

Na enkele maanden werd hij ziek aan de protestant. En 

nu is hij overleden. 

'k Ben hem gaan groeten in het dolfinarium in Kortrijk. 

Hij lag er heel mooi geopenbaard en ik ben ook naar de 

begrafenisfeest geweest in de St-Maartenskerk van 

Kortrijk. 

De pastoor heeft een schone homofilie gehouden. Na 

de viering werd hij niet op het kerkhof begraven. 

Ze brachten hem naar de crêmerie' in Kortrijk,  

Hij kreeg daar een verrassing. 
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Even voorstellen: Tim  

Wie is Tim?  

Tim is één van onze nieuwe vrijwilligers in het Bestuursteam. En zoals gebruikelijk 

stellen we onze nieuwe vrijwilligers altijd graag even voor. Tim als eerste. 

Tim groet ons met “Hoi allemaal, ik ben Spaenenborgh Tim. Moeilijk hé, maar spreek me 

gewoon aan met Tim.” En daarmee is de toon gezet. 

Tim vertelt waarom hij bij Het Lichtpunt is gekomen. 

“Ik ben hopelijk een nieuwe aanwinst voor Het Lichtpunt. Ik ben ertoe gekomen om mijn 

tijd wat nuttig te besteden en toch wat mee te draaien. Zelf ben ik al een 4-tal jaar 

erkend reumapatiënt. Op goede dagen heb ik tijd over om toch iets meer te doen én wil 

dit besteden aan deze groep.” 

Tim heeft een samengesteld gezin met 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Naar zijn eigen 

zeggen: “pfff, werk zenne”. Tim is kok van opleiding en heeft op 3 jaar na altijd in de 

voeding gewerkt. 

Hoe wil Tim zich inzetten bij Het Lichtpunt? Tim: “Ik ben een luisterend oor en ik wil 

eigenlijk een hulplijntje zijn voor wie mij misschien nodig heeft. Privacy en vertrouwen 

staan bij mij hoog in het vaandel.” 

De hobby’s van Tim zijn : lezen, koken en genieten van de natuur. 

Tim sluit af met “Hopelijk weer tot snel en heb je hulp nodig of info kan je bij me 

terecht.” 

 

Vormingen Den Travoo 
 

• Jobclub: vacatures zoeken, CV en solliciatiebrief opstellen, solliciteren 

9/5, 13/6 van 9u30-12u, vooraf inschrijven 

je kan aan één of beide sessie deelnemen 

• Koffie staat klaar: kennismaking met den travoo bij 

een gratis tas koffie 

2/5, 6/6 tussen 13u en 15u, aanmelden aan de balie 

• Workshop afval sorteren en afvalarm winkelen 

9/6 van 9u-12u, vooraf inschrijven 

• Cursus budgetteren: 

elke dinsdag van 26/4 t.e.m. 28/6, van 13u-16u, vooraf 

inschrijven 

• Workshop online kopen en verkopen: 

13, 20 en 27/6, van 13u-16u, vooraf inschrijven 

• Workshop nee zeggen kan je leren: praktische tips om 

op een aanvaardbare manier nee te zeggen en jouw 

grenzen aan te geven 

19/5, van 9u30-11u30, vooraf inschrijven 

Steeds gratis en vooraf inschrijven via 014/68 71 93. 
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Kleuren met Pasen 
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Koken met Tim 

Tim Spaenenborgh is een nieuwe vrijwilliger bij het Lichtpunt. Tim stelt zich in dit 

Welleke ook voor. En Tim heeft als kok wel wat ervaring. 

Je zoekt soms weleens naar iets anders om jezelf en je gezinnetje te verwennen. En 

toch graag ook budgetvriendelijk. Tim heeft voor ons daarom een gemakkelijk te 

bereiden en vooral lekkere hoofdschotel voor 4 personen uitgewerkt en uitgeprobeerd 

(zie foto). Kostprijs ongeveer 15 euro. 

Het gerecht wordt: Ardeens gebraad met gebakken krieltjes. 

Wat heb je daarvoor nodig, de ingrediënten dus: 

Krieltjes (1 kg) 

Paprika (2) 

Wortel (2) 

Courgette (1) 

Venkel (1) 

Provençaalse kruiden 

Look, olie 

Bouillon (1) 

Pijpajuin (1) 

Tomaten 

Ardeens gebraad (ongeveer 180 gram per persoon) 

En dan gaan we nu aan de slag: 

De krieltjes moet je gewoon goed wassen en dan 10 min koken. Daarna klaarmaken om in 

de pan te bakken. 

De paprika, venkel, wortel, courgette in stukken 

snijden en oliën, klaar om ze te grillen.  

Met de boter, bloem en bouillon maken we een 

overheerlijk sausje. Eerst een roux maken van boter 

en bloem. Daarna bouillonblokje erbij doen en blijven 

roeren tot de saus indikt . De kruiden, look en een 

beetje tomatenpuree eronder doen. Afsmaken naar 

gelang. 

Vlees aanbakken en netjes dresseren. 

Finaal het bord afwerken met tomatenblokjes en 

pijpajuin.  

Bon Apetit. 

Tim 
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Het Lichtpunt in beeld 
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Verantwoordelijke uitgever: Het LICHTPUNT-Welzijnsschakel Balen, 

Gustaaf Woutersstraat 29, 2490 Balen 

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

Facebook: Het LICHTPUNT (Welzijnsschakel) 

Website: www.hetlichtpuntbalen.be 

 

 

 

 

Het Lichtpunt 

 

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

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

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

tuin,... 

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

TRAVOO, ….  

We gaan samenwerkingen aan.  

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

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

Per telefoon: 0473/34.23.70 (Els) 

Of kom eens langs bij één van onze activiteiten (zie kalender 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) 
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