SLOTMOMENT 15 jaar Lichtpunt
8 november 20 uur
in de Kruierie.
Houd de datum vrij!
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Voorwoord:
Stilaan loopt de zomer ten einde. Nog af en toe een mooie dag en dan staan de koude en
de donkere dagen weer voor de deur.
In deze maatschappij moeten wij rekening houden met onze financiële
beperkingen: verwarming, kleding,… het is allemaal iets moeilijker en
duurder dan in de zomer.
Voor hen die kinderen hebben komen hierbij de extra kosten voor
school nog bovenop. Laat nu juist Het Lichtpunt hier “een regenboog
zijn in deze bewolking”.
Af en toe een duwtje in de rug, een bemoedigend woord, een
luisterend oor zijn lichtpuntjes in ons bestaan. Het samenhorigheidsgevoel tussen gelijkgezinden is een steun in deze donker wordende
avonden.
Immers “samen strijden tegen uitsluiting en sociale armoede” kan
enkel maar in groep.
Laat ons hopen dat de winter niet te streng wordt. Strenge winters belasten ons extra
en maakt het “overleven” nog iets moeilijker.
Maak dan ook gebruik van alle activiteiten van het
Lichtpunt om jouw situatie iets draagbaarder te maken.
Een warme ruimte gevuld met warme mensen zorgt voor
een extra opkikker die altijd welkom is.
En hopen op een regering die echt werk maakt van onze
strijd. Een beetje druk vanuit alle organisaties die ons
thema hoog in hun vaandel dragen is even nobel als
nodig. Ook wij zijn
volwaardige burgers in
deze maatschappij en
gelukkig maar, onze
stem heeft evenveel
waarde als deze van, zeg maar, de koning.
Genoeg negatieve gedachten!
De herfst heeft ook wel kwaliteiten: het knusjes
samenzitten in de langere avonden, een frisse wandeling
in de kou of wie weet al wat sneeuw. En waarom niet de
fijne artikelen van ons Welleke doorlezen: wat uitleg over onze meest bekende
verzekeringen, tips om te besparen, informatie over de huurdersbond waarvan Het
Lichtpunt sinds kort lid is. Of in deze donkere dagen wat opleiding meepikken bij Den
Travoo.
Maar hou vooral onze eigen kalender in de gaten op blz. 13 – 16. Zo weet je precies wat
er te gebeuren staat in onze organisatie.
Maurice
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Ons nieuw lokaal en zijn wonderbare facelift!
Vorig jaar mochten we ons nieuw lokaal in de achterbouw
betrekken. Alles leek nogal basic of ronduit afgeleefd. Dus rijpte
de gedachte om het zaakje aan een complete make-over te
onderwerpen!
Op 18, 19 en 21 maart was er
dus gepland om de hand aan de
ploeg te slaan, met alle
bereidwillige zielen, onder
leiding van de Loe. Later kwam
er nog 22 maart bij om de
“final touch” aan te brengen.
Ik ga hier geen namen noemen, want als ik er eentje
vergeet, betekent dit waarschijnlijk het einde van
mijn Lichtpuntloopbaan. Wie het toch helemaal weten
wil, verwijs ik naar de meestergast, onze Loe. Er
werd geplamuurd, geschuurd, geschilderd, papier
afgetrokken, lichtkappen gewassen, stopcontacten bijgeplaatst, enz., enz.. Je kan niks
bedenken of het is daar gebeurd. En allemaal met veel overgave en passie. Het was een
feest om te zien!
Ik zag daar mensen zich ontpoppen tot geroutineerde vakmannen
en vrouwen ( jawel, de meisjes bleven niet achter). Inderdaad,
onze Lichtpunters zijn geen prutsers, integendeel !
Ooit een mierenvolk bezig gezien?
Wel het leek er een beetje op.
Onder de middag was er telkens een
gevarieerde broodmaaltijd voorzien,
dat er vlotjes in ging. Zo met de
medewerkers aan één tafel, het
schept een band. En daarna…
natuurlijk er terug tegenaan, volgetankt met nieuwe
energie en vriendschap.
Het eindresultaat is verbluffend en fenomenaal. Het overtreft alle verwachtingen.
Voortaan trekken we onze zachtste "sloefen" aan om dit heiligdom van de solidariteit te
betreden. Geen scheet mag hier ooit nog de heilige sfeer verstoren. Ge zijt verwittigd!!
Voor onze werkers, nen dikke mercie. Dank zij jullie is het gelukt. Dikke knuffel, het is
verdiend!
Cisse
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Jacques Vermeiren
Op vrijdag 17 mei mochten wij in de Rex te Mol genieten van een
mooie show van Jacques Vermeiren. Die ons werd aangeboden door
de Lionsclub.
Het was zowel voor jong als oud. En het werd
een avond waar we ons keigoed hebben
geamuseerd. We hebben gelachten dat de
tranen over onze wangen liepen. Kortom, een
avond om nooit meer te vergeten! Bedankt Lionsclub dat we dit
mochten beleven.

Patricia

Volksspelen
Op maandag 10 juni werden de mensen van het
Lichtpunt en van andere verenigingen waar
armen het woord nemen, uitgenodigd door de
Lions op een Rozenbergschool te Mol. Er waren
tal van volksspelen en springkastelen. Ook
hadden zij een hapje en een drankje voorzien.
Het was een fijne zonnige namiddag, maar
tegen het einde van de namiddag maakte een
fikse regenbui hieraan een vroegtijdig einde.
Toch was het een zeer gezellige namiddag
geweest. Iedereen, zowel groot als klein,
heeft zich enorm geamuseerd. Met hartelijk dank aan de mensen van de Lions .
Eddy

Ik heb gisteren 800
calorieën verbrand

Ik heb mijn pizza in de
oven laten zitten
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Kleurtekening

Citaat:
Niks hebben klinkt arm, maar uit de mond van de dokter is het de grootste rijkdom.
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Onze verzekeringen
“Verzekering”, een moeilijk woord en tevens vele al dan niet kleine lettertjes die ons als
Latijn in de oren klinken.
In de volksmond heeft de term verzekering een ranzige smaak. Veel betalen en als het
er op aan komt afwachten of het enig nut heeft.
Vele onbegrippen komen wel uit het feit dat velen de basisbegrippen van de
verzekeringen niet onder de knie hebben.
Om hier aan tegemoet te komen wil ik effen de 3 belangrijkste schadeverzekeringen
hier in het kort bespreken
Autoverzekering:
De autoverzekering is een verplichte verzekering. Zij dekt onze verantwoordelijkheid
bij schade aan derden (andere mensen).
Wat bedoelen wij hiermee?
Wel als wij met ons voertuig door onze fout een schade
veroorzaken (botsen!) zijn wij verplicht deze schade te
betalen. De autoverzekering gaat in onze plaats na welke en
hoe groot deze schade is en betaalt deze in onze plaats.
Er is altijd dekking tegen de “zwakke weggebruikers” zelfs
als deze zelf het ongeval hebben veroorzaak.
De wet beschermt speciaal de zwakke weggebruiker :
zelfs als hij in fout is, zal hij toch steeds een
schadevergoeding krijgen voor de schade die hij heeft opgelopen. De verzekeraar van
de auto die betrokken is bij het ongeval, zal hiervoor in onze plaats moeten opdraaien.
Wie is een zwakke weggebruiker?
De fietser, voetganger, rolstoelgebruikers, ruiters, rolschaatsers, skeelers, steppers,…
zijn allemaal zwakke weggebruikers.
Brandverzekering
De brandverzekering is geen verplichte verzekering (tenzij verplicht in een
huurcontract).
Krijgen wij een brand in onze woning dan zal deze verzekering de schade vergoeden,
meestal tegen nieuwwaarde. Dus uw keuken, 6 jaar oud,
brand uit. De verzekering dient deze brandschade te
vergoeden en betaalt hoeveel deze keuken momenteel nu
nieuw zou kosten.
De moderne brandverzekering dekt echter nog veel meer
dan louter brand:
Zo is er ook dekking tegen onder andere:
stormschade, waterschade, glasbreuk en tevens tegen uw
verantwoordelijkheid van een schade veroorzaakt door uw woning zelf (bv er waaien
pannen van je dak en deze vallen op een geparkeerde auto) om maar de belangrijksten te
noemen.
Let op: Diefstal is niet inbegrepen in uw brandverzekering tenzij u dit extra in de polis
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laat opnemen (tegen een extra premie). Wel is er dikwijls een dekking “onroerende
inbraak” waardoor de kosten veroorzaakt door een inbraak (kapotte deur of raam
bijvoorbeeld) wel terug betaald wordt
Er is een vrijstelling: dit wil zeggen dat je zelf altijd een deel van de schade moet
betalen.
Familiale verzekering
De familiale verzekering is geen verplichte verzekering.
Net zoals bij de autoverzekering betaalt deze verzekering de schade veroorzaakt door
iemand van het gezin (uzelf, u echtgenote, uw kinderen, uw huisdieren) aan een derde
persoon.
U kwetst iemand bij het fietsen. Ook hier weer moet er een fout
van u zijn waardoor er een schade ontstaat en dient er een
oorzakelijk verband te zijn. Dan betaalt de verzekering de schade.
Er is een vrijstelling: een deel van de schade wordt niet
terugbetaald door de verzekering.
Gezien de voertuigen in een aparte polis (autoverzekering)
verzekerd is, wordt deze schade in de familiale verzekering
uitgesloten.
Ondanks dat de brand- en familiale verzekering niet verplicht zijn, is het sterk aan
te raden deze verzekeringen af te sluiten. Een mogelijke “zware schade” zoals een
grote brand of zwaar ongeval komt meestal onverwacht en slechts 1 keer in een
mensenleven voor. Een goede verzekering zal dan helpen om dit onheil te
overwinnen.
Maurice
God schiep de man en daarna de
vrouw

Logisch, iedereen maakt toch eerst
een schets en daarna pas het echte
werk

Een aannemer van een Japanse en een Belgische
bouwfirma wedden wie er het snelste een
appartementsgebouw van 30 hoog kan bouwen. Na een
maand zendt de Japanner een e-mail naar de Belg met
volgende tekst: "Geef ons nog 10 dagen en we zijn
klaar." Per kerende zendt de Belg een e-mail: "Nog 10
formulieren en we starten."

Een reporter heeft een gesprek met een
honderdjarige man: 'Hoe komt het dat u zo oud
geworden bent? Wat is uw geheim?" De man
antwoordt: "Ik rook niet, ik drink niet en ik ga
altijd vroeg slapen ..." Reporter: "Heel
voorbeeldig! Doet u dan niks verkeerd?" De man:
"Jawel, hoor. Liegen!"
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Tweede gezinsweekend op domein Pieterheim in Lanaken
Gezellig samen op gezinsweekend. 26 Lichtpunters zagen dat wel zitten. Vrijdag 24 mei
was het dan zover. Om 18u stonden we
met 19 man klaar aan het station van
Balen. Iedereen goed gezind. En het
weer zat ook mee. Toen onze bus
aankwam in Lanaken, werden we al
dadelijk hartelijk welkom geheten door
onze kookploeg van dienst. Ria en Loe
hadden ook al één en ander klaar.
Maar eerst installeerden we ons op onze
mooie kamers met stapelbedden. Ook dat was weer een avontuur. De laatste
Lichtpunters arriveerden op eigen kracht en toen was onze groep volledig om er een
prachtig weekend van te maken.
Macaroni met kaas en ham was de opener van het weekend. Lekker gesmuld. Daarna
pakte Gerry uit met zijn bekend kennismakingsspel zodat we elkaars namen al konden
oefenen. De gezelschapsspelletjes werden boven gehaald en plots was het al
middernacht.
Zaterdag stond er weer een heel mooi ontbijtbuffet klaar met
verschillende soorten brood, allerlei toespijzen en natuurlijk
spek met eieren om het helemaal af te maken. Na dit ontbijt
was het tijd voor een wandeling door het domein Pietersheim.
Een heel mooi domein met heel vele dieren, een mooie speeltuin,
een kabouterpad, mooie bomen, natuurlandschappen, vijvers, een
indrukwekkend kasteel en niet te vergeten het overblijfsel van
een waterburcht.
Els had een mooie opdracht uitgedacht. De hele groep werd in twee gedeeld en de ene
groep deed de wandeling in de omgekeerde richting dan de andere groep. Beide groepen
kwamen elkaar terug tegen aan de waterburcht. Zowat in het midden van de wandeling
gelegen. Tijdens de tocht naar de waterburcht moest iedere groep enkele opdrachten
verzinnen voor de andere groep. Op hun terugtocht werden dan de opdrachten
uitgevoerd. Heel leuk en plezant, zowel het verzinnen als het oplossen. Aan de
waterburcht vertelde Mon nog wat historische weetjes, konden we een filmpje over de
geschiedenis bekijken en waren we blijkbaar de toevallige toeschouwers van de start
van een rondrit van wat rijk volk met sportauto’s.
Dat het middageten weer op zijn paasbest was, moet ik hier natuurlijk niet vertellen.
Samen de tafels dekken, afruimen en afwassen werd met veel enthousiasme gedaan. Eén
grote familie en zo hoort het. Daarna tijd voor kubb of gewoon zelf iets ondernemen.
Genieten dus. Ik val in herhaling als ik zeg dat het avondeten opnieuw subliem was.
Daarna een quiz met vragen en opdrachten. En denk maar niet: “die opdracht doe ik snel
even”. Helemaal mis. Maar het was wel heel leuk. Dank u wel Wim voor het in elkaar
steken van de quiz. En ook de puntendame Ria heeft weer mooi werk geleverd.
Aan alle mooie liedjes komt een eind. Zo ook aan dit weekend en iets sneller dan we
normaal zouden voorzien. Maar ja, iedereen moest nog op tijd thuis zijn om te gaan
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stemmen.
Zondag eerst nog een lekker ontbijt met vers gebakken croissants en pistolets. Dan
kamers opruimen en inpakken. De kubb werd bovengehaald voor een laatste spel, de
laatste complimentjes werden uitgedeeld en iedereen kon ook iets schrijven op de
flappen die tegen de muren hingen. Om half 12
werden de laatste restjes opgegeten tijdens de
laatste maaltijd. Ria en Loe hadden nog een
lekkere tomaten groentesoep gekookt. Nadien
de afwas doen, keuken opruimen, in de zaal
terug alles op zijn plaats zetten, …. Maar vele
handen maken licht werk en in een mum van tijd
was alles weer zoals we toegekomen waren.
Bedankt iedereen om er weer bij te zijn en om
samen te genieten. Het was weer een geslaagd
weekend met alleen maar tevreden gezichten!
Bedankt Cera voor de financiële steun

Mon

Vader en zoon zijn beiden dakdekker. Op een dag moeten ze het dak van de kerk in hun
eigen dorp bedekken. Ze beginnen ‘s ochtends vroeg en als het 12 uur is besluiten ze om
thuis te gaan eten. Vader glijdt uit en blijft aan de grote wijzer van de klok hangen,
zoon gaat rustig naar huis. Thuisgekomen vraagt zijn moeder: "Waar is je vader?" Zoon:
"Pa? Oh, die komt om half 1."

Billy zit op café een biertje te drinken. Opeens moet hij dringend naar de wc, maar hij is
bang dat er iemand zijn pintje zal wegnemen, dus hij zet er een briefje bij: "Ik heb
hierin gespuwd." Zo zit hij rustig op de wc en als hij terugkomt staat er op het briefje:
"Ik ook."
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De Lustige sporters gingen OUTDOOR LASERSHOOTEN
Naar aanleiding van 15 jaar Lichtpunt, gingen wij op 15 juni lasershooten aan de Lissevijvers te Meerhout. We vertrokken aan ons lokaal
omstreeks 12.30u met 13 sportievelingen onder leiding van Loe, onze
sportverantwoordelijke. Om 12.45u kwamen we aan en werden we
opgevangen door het vriendelijk personeel. Na een tijdje wachten
werden we dan door de coördinatrice begeleid naar het terrein waar de
lasershooting plaats vond. We werden verdeeld in groepen die een
aantal games tegen elkaar moesten spelen. Elke speler had 5 levens. Verloor je levens
dan kon je die gedurende 5 minuten proberen terug te halen. Lukte dat niet dan was het
game voor de andere partij. Ook had elk een lasergeweer met 5 x 20 kogels. Als die op
waren en je levens waren nog niet op, was het voor die speler ook “game
over”. Maar ook de opgeschoten kogels konden in 5 minuten terug gehaald
worden. Zo kregen we toch extra kansen.
Met de gewonnen games, kon je het kamp van je tegenspelers
overmeesteren. Het kamp dat overbleef met één speler was de winnaar.
Natuurlijk was elk kamp zeer voorzichtig met zijn laatste speler die dan
ook uitgeroepen werd als “de” winnaar. Uiteraard was dit in ons geval
iemand van de jongeren! De jongeren waren toch wel wat behendiger.
Omdat de tijd te kort was, speelden we nog een laatste spel op 10 minuten tijd.
Ondanks de regen, in het begin, hebben we een toffe namiddag beleefd. Vooral de
jongeren onder ons hebben zich goed uitgeleefd. Maar ook de ouderen hebben zich
kostelijk geamuseerd. Omstreeks 15.30u is iedereen dan ook zeer tevreden terug naar
huis gekeerd.
Gunter

De Lustige sporters gaven een demonstratie netbal

Traditiegetrouw namen we met de Lustige sporters ook dit jaar weer deel aan de 11 juli
viering van de sportraad op De Bleukens. Met negen actieve sporters en een aantal
supporters begonnen we er vol goede moed aan. Helaas, we vonden onze draai niet
dadelijk en de ploegopstelling was ook niet echt goed. Kortom we verloren de eerste set
met 12/20. Maar zoals een goede ploeg past, staken de sporters hun hoofden bij elkaar
en werd de opstelling van de ploeg degelijk bijgestuurd. En ja hoor! Het was bingo. Met
goede gooien, degelijke balopvang, goede smashen maar vooral fijn samenspel, wonnen
we zowel de tweede als de derde set en de cijfers logen er niet om: 20/14 en 20/11. Na
de wedstrijd kwam er nog een verrassing. Om onze deelname te belonen mochten zowel
onze tegenstreven “de Monkeys” als wij, op kosten van de sportraad, er ééntje gaan
drinken in de cafetaria van het sportcomplex De Bleukens. Het was, wat je kan noemen,
een zeer geslaagde en fijne sportnamiddag.
Loe
Louis gaat zich bij de gemeente aanbieden als houtkapper in het Bosje van
Heist. Gevraagd naar z'n ervaring vertelt hij dat hij jarenlang houtkapper was in de
Sahara. Het hoofd van het personeel zegt: "Maar Louis ... in de Sahara staan toch geen
bomen?!" "Neen" antwoordt Louis met overtuiging, "nu niet meer, nee!!"
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Lichtpuntkalender van september 2019 tot januari 2020
Activiteitenkalender Het Lichtpunt SEPTEMBER
Woe 11 sept
-Inschrijvingsavond
LP lokaal
o.a. voor
buurtrestaurant.
-Tips om je agenda te
plannen, gebruiken van
facebook , …
Don 12 sept
Naailes
LP lokaal

19-21 uur
19.30 uur

Zie uitnodigingen.

19-21 uur

Vrije gift
Wel inschrijven!

Vrije gift
Iedereen welkom!

Woe 18 sept
Don 19 sept

Sportuurtje
Buurtrestaurant

Turnzaal Hulsen
Den Travoo

19-20 uur
18 uur

Gratis, wel inschrijven!
Voor de ingeschrevenen

Zat 21 sept

Netbaltornooi
parochiefeesten
Start oefenen LP got
talent

Parochiecentrum
LP lokaal

Start 13.15
uur
19-21 uur

Woe 25 sept

Hobby- avond

LP lokaal

19-21 uur

Woe 25 sept

Mannenactiviteit

19-21 uur

Vr 27 sept, za 28
sept en zo 29 sept

Helpen Fiësta Mundial

LP lokaal
samenkomen
Keiheuvel

Gratis. Supporters
welkom natuurlijk!
Voor de acteurs,
zangers, dansers,
voorlezers,…
Vrije gift, iedereen
welkom! Wie graag mee
knutselt, wel
inschrijven!
Gratis, wel inschrijven!

Maa 23 sept

?

Wil jij meedoen?
Contacteer snel Renild

Lichtpunttuin

= Vrijetijdscheque. U kan de activiteit betalen met

Vrijetijdscheques.
Waar kan ik de Vrijetijdscheque kopen? De Vrijetijdscheque kan je
ter waarde van 1, 2,50, 5, 10 of 20 euro kopen in
vrijetijdscentrum De Kruierie. De cheque is een cadeaucheque, die
je als geschenk kan geven aan iemand anders of die je zelf kan
gebruiken bij tal van activiteiten. Mensen met recht op Verhoogde
Tegemoetkoming kunnen de cheque met korting van 50 %
aankopen in VC De Kruierie. Je neemt dan een klevertje mee van je ziekenfonds. Mensen die
ingeschreven zijn op de kaartenbank van het OCMW, kunnen deze cheques tegen sterk
verminderde prijs kopen. Voor hen kost een cheque van 5 euro bv. maar 1 euro (20% van
de waarde). Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Ine Noukens van het OCMW
van Balen: ine.noukens@ocmwbalen.be of 014/82 98 48 of spring eens binnen in De
Kruierie.
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Activiteitenkalender Het Lichtpunt
OKTOBER
Din 1 okt
Oefenen Lp got talent
LP lokaal
Don 3 okt
Naailes
Lp lokaal
Woe 9 okt

19 uur
19 uur

Avond rond ervaringen
op school: pesten,
kosten, digitalisering,
…
Sportuurtje
Fakkeltocht Mol

Lp lokaal

19-21 uur

Turnzaal Hulsen
Rozenbergschool

19-20 uur
19 uur

Zo 20 okt

Kunstendag voor
kinderen

CC Leopoldburg
Assepoester

14 uur start
voorstelling

Di 22 okt
Woe 23 okt

Oefenen Lp got talent
Groepsbezoek aan het
OCMW en Den Travoo

LP lokaal
OCMW

19 uur
18.45 u aan
ons lokaal
of 19 u aan
OCMW

Di 29 okt
Woe 30 okt

Oefenen LP got talent
Hobbyavond

LP lokaal
Lp lokaal

19 uur
19-21 uur

Woe 30 okt

Mannenactiviteit

LP lokaal

19-21 uur

Woe 16 okt
Don 17 okt

15 jaar Lichtpunt
Slotmoment op 8 november
om 20 uur in de
Kruierie.
Kaarten gratis te
verkrijgen
in de Kruierie of bij
Het Lichtpunt!
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Voor die meedoen.
Vrije gift, wel
inschrijven!
Gratis, iedereen
welkom!
Zie uitnodiging.
Gratis, wel inschrijven!
Gratis, iedereen
welkom! Graag
inschrijven
Zie uitnodiging! Voor
de ingeschrevenen.
Voor die meedoen
Zie uitnodiging
Iedereen welkom!

Voor die meedoen
Vrije gift, iedereen
welkom! Wie graag mee
knutselt, wel
inschrijven!
Gratis, wel inschrijven!

Activiteitenkalender Het Lichtpunt NOVEMBER
Zat 2 nov
Heksentocht-wandeling
De Most
Oefenen LP got talent
Naailes
15 jaar Lichtpunt
LP got talent optreden
en receptie
Kienen

LP lokaal
LP lokaal
Kruierie

Delen we
nog mee
19 uur
19 uur
20 uur

LP lokaal

19-21 uur

Open sportuurtje:
SCHAATSEN in
Lommel

Lp lokaal

19 uur

Don 21 nov
Woe 27 nov

Naailes
Hobby- avond

LP lokaal
LP lokaal

19 uur
19-21 uur

Woe 27 nov

Mannenactiviteit

Lp lokaal
Lichtpunttuin

19-21 uur

Di 5 nov
Don 7 nov
Vrijdag 8/11

Woe 13 nov
Woe 20 nov

Zie uitnodiging
Voor die meedoen
Vrije gift
Gratis kaarten bij Het
Lichtpunt of de
Kruierie te verkrijgen!
1 euro
Iedereen welkom!
Inschrijven verplicht!
Iedereen mag mee.
Voor de ingeschrevenen
Vrije gift, iedereen
welkom! Wie graag mee
knutselt, wel
inschrijven!
Gratis, wel inschrijven!

We bieden jullie weer heel wat toffe activiteiten aan.
Om alles in goede banen te leiden en om niet teveel materiaal te moeten aankopen,
vragen wij dikwijls om op voorhand in te schrijven.
Al ingeschreven? De MAX!
Of… vergeet het niet nog te doen.
Kan je een keertje niet komen door omstandigheden?
STUUR OP TIJD EEN SMS-JE, dat je er niet bij zal zijn.
Dit is een teken van respect voor de mensen die alles organiseren.
Meer info? Els is te bereiken op gsm-nummer 0473 34 70

• Ik schrijf op voorhand in indien dit nodig is!
• Ik verwittig altijd als ik niet kan komen!
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Activiteitenkalender Het Lichtpunt
Don 5 dec
Naailes
Woe 11 dec

Zo 15 dec

Don 19 dec

DECEMBER
Lp lokaal

Koffieklets of/en
vervolg ervaringen op
school: pesten,
digitalisering, kosten,…
Kerstfeest en
bekendmaking winnaars
wandelzoektocht
Naailes

19 uur

Lp lokaal

19 uur

12 uur

PC

Lp lokaal

19 uur

Voor de
ingeschrevenen.
Iedereen nog welkom!

Uitnodiging komt nog.

Voor de
ingeschrevenen.

Het Lichtpunt wenst je:
een warme plek
mensen die je alles waard zijn
geestdrift te over
een lied in je hart
goedheid die beantwoord wordt
een weg bezaaid met stil geluk
en met fonkeling van de sterren…..
Activiteitenkalender Het Lichtpunt
JANUARI 2020
Woe 8 jan
Inschrijvingsavond en
LP lokaal
koffieklets
Woe 15 jan
Sportuurtje
Turnzaal Hulsen
Don 16 jan

Naailes

LP lokaal

Woe 29 jan

Hobby -avond

LP lokaal

Woe 29 jan

Mannenactiviteit

LP lokaal

19 tot 21
uur
19 tot 20
uur
19 tot 21
uur
19 tot 21
uur

19 tot 21
uur
20 jaar….
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Vrije gift.
Iedereen welkom
Graag inschrijven!
Gratis
Voor de ingeschrevenen
Vrije gift, iedereen
welkom! Wie graag mee
knutselt, wel
inschrijven!
Gratis, wel inschrijven!

PASTASAUZEN VAN DE Lichtpunt-BRUNCH

deel 1

Spaghettisaus
Benodigdheden: *2 blikken van 400 gr gepelde tomaten, ½ kg
wortelen, ½ kg paprika, ½ kg gehakt, bakboter, spaghetti-kruiden,
2 blokjes vleesbouillon, zout, andere kruiden naar believen (oregano,
paprikapoeder, chilipoeder, …) ev. gemalen kaas.
Werkwijze:
Smelt de boter. Stoof daarin even de ajuin en voeg dan de wortelen
en de paprika erbij. Laat nog even stoven en doe er dan nog de
gepelde tomaten bij alsook wat zout en de bouillonblokjes.
Laat verder stoven op een klein vuur gedurende minstens een half uur (de groenten
moeten gaar zijn! ). Brokkel dan het gehakt er in kleine brokjes onder. Laat goed
doorstoven en kruid alles naar eigen smaak af. Serveer eventueel met gemalen kaas.
*Je kan er eventueel ook nog 2 blikken champignons van 400 gr bijdoen (samen met de
andere groenten). Ook het sap mag erbij!.
Carbonarasaus
Benodigdheden: 3 dikke ajuinen, 500 gr gerookte
spekblokjes of spekreepjes, boter, 250 ml room, 2
blikken champignons van 400 g, 1 pakje maïzena
blonde roux, ½ l melk, 1 potje smaakversterker van
Knorr (geel busje).
Werkwijze:
Smelt de boter. Stoof daarin even de ajuin en voeg het spek toe. Laat nog even stoven
en voeg dan de champignons erbij. Ook het sap mag erbij! Doe er ook nog de room bij en
de melk. Kruid af met de smaakversterker (naar believen!). Bind de saus met de
korreltjes van de maïzena blonde roux.
Deel 2 in Het Welleke van december!
SMAKELIJK!
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Te voet naar Scherpenheuvel.
Op zaterdag 4 mei 2019 zijn we met 7
Lichtpunters te voet naar Scherpenheuvel gestapt.
De vier mannen vertrokken om 6 uur ’s morgens
vanuit Balen. De drie vrouwen, rond 9 uur vanuit
Tessenderlo. Zij sloten bij de mannen aan. Er is
onderweg veel plezier gemaakt maar ook serieus
gepraat. We wandelden langs en in veel bossen en
hoorden de vogels in de lucht fluiten. In Zichem
zijn we gestopt om goed te eten en te drinken.
Toen we terug vertrokken zagen we reeds in de
verte de toren van de basiliek van Scherpenheuvel.
Toen we aan de basiliek aankwamen, zag ik mijn
kinderen die op mij stonden te wachten.
Dit maakte mij heel blij. We gingen samen naar de
kerk en lieten een kaarsje branden.
Nadien zijn we met z’n allen nog iets gaan drinken
op de markt om nadien terug naar Balen te keren. Met de auto 😊.
Het was een fijne en plezante dag. Trots dat we dit samen tot een goed einde hebben
gebracht!
Gwendy

Cultuuruitstap naar Hasselt
Jongens, jongens, jongens, meisjes, meisjes, meisjes. ’t Was dit jaar
wel een bewogen cultuuruitstap. Alles wat kon mislopen, liep ook
verkeerd.
Het begon al bij het vertrek. Door een
misverstand bij de busmaatschappij kwam er op
het geplande uur geen bus opdagen. Na wat over
en weer getelefoneer, kregen we een bus van
een andere maatschappij waarvoor onze dank.
Maar we vertrokken helaas wel 45 minuten te
laat.
In Hasselt bij de Japanse tuin waren onze 2 gidsen natuurlijk ook niet meer aanwezig.
Gelukkig kregen we bij de ingang allemaal een papieren gids, zodat we op eigen initiatief
de tuin konden verkennen. Mensen, wat was dat mooi. Een prachtige waterval, nog
redelijk veel bloeiende bloesems aan de kerselaren, knap uitziende snoeivormen bij de
pijnbomen, een traditioneel gebouwd Japans ceremonie- huis, enorme kois (Japanse
karpers) die zich zelfs lieten strelen. En… natuurlijk hebben we allemaal ook de bel
geluid voor de vrede.
Diegene die mee geweest zijn, konden niet anders dan beamen dat een bezoek aan de
Japanse tuin zeker de moeite is.
Omdat we te laat vertrokken waren, viel ook ons tweede deel van de uitstap: een
stadswandeling door Hasselt, in het water. Gelukkig konden we de namiddag nog
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afsluiten met een stuk Limburgse vlaai en een tasje koffie of thee in een Hasselts
sociaal restaurant.
Maar we zouden Het Lichtpunt niet zijn mochten we voor de stadswandeling geen
oplossing zoeken. Lees dit verhaal ook in dit Welleke (op blz. 24).
Loe

Wie komt er bij ons naaigroepje?...
In oktober 2018 zijn we (op vraag van enkele onder jullie) gestart met een naaigroepje.
Er werd hard gewerkt maar ook veel plezier gemaakt. Nieuwe kleren werden er
ontworpen, geknipt en genaaid. Maar ook werden er kleinere naaiklusjes gedaan:
gordijnen maken en/of vermaken, broeken inkorten, kleren herstellen en/of vermaken,…
Wegens het grote succes willen we met dit naaigroepje verder gaan. Heb ook jij zin om
aan te sluiten, kom dan maar af! Je bent steeds welkom! Ook als je nog nooit met een
naaimachine hebt gewerkt. Ieder mag naaien wat hij wil! Je moet wel zelf zorgen voor
een naaimachine en wat naaigerief: schaar, draad, naald, meetlint, spelden, stof,
patroonpapier, lat en potlood, …
We naaien elke eerste en derde donderdag van de maand en dit in ons eigen lokaal in het
Parochiecentrum van Balen van 19.00 tot 21.00 uur. *De eerste les zal doorgaan op 12
september!
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Woordzoeker
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Tips om te besparen (deel 3)
•
•
•

•
•
•

•

Gebruik ledverlichting of spaarlampen.
Trek de stekker uit het stopcontact indien je een toestel niet gebruikt. Want
ook dit verbruikt stroom.
Vergelijk verschillende maatschappijen van :
o elektriciteit en gas.
o telefoon en internet.
o brandstof voor de wagen.
Houd energiemeters in ’t oog en kijk of er geen abnormaal verlies is.
Een nieuwe waterboiler hangen, kan veel besparen.
Hetzelfde geldt voor andere toestellen. De nieuwere zijn over het algemeen
energiezuiniger.
o schaf toestellen A+ of A++ of A+++ aan. Sommige mensen, zeker zij met
een sociaal tarief, hebben recht op een tegemoetkoming (meer dan 100
euro) bij aankoop van sommige toestellen met A++. Meer info bij de sociaal
assistenten van het OCMW.
Een nieuwe verwarmingsketel kan ook heel wat besparen op mazout of aardgas.

- Maak zeker gebruik van Vrijetijdscheques indien je er recht op hebt.
- Houd evenementen die gratis zijn in ’t oog.
* Van etensresten kan je soep of hutsepot
maken.
* Van oud brood kan je
o croque monsieur maken.
o verloren brood maken.
o geroosterd brood maken.
*je kan bij sommige bakkers brood van 1 dag aan een
verminderde prijs kopen.
*Water van de kraan drinken, is gezond en lekker! Niks mis mee.
•

•
•
•
•
•

Bij Action is
o senseokoffie goedkoop.
o het wasmiddel zeer goed.
o zijn de promoties vaak goed. bv. stofzuigers zonder zakken tegen zeer
gunstige prijs.
Bij Aldi is ook
o het wasmiddel best ok.
Ga winkelen met een boodschappenlijstje en houd je daaraan.
Bij de VARO-markt zijn vooral de was –en poetsmiddelen goedkoper.
Koop in promotie. Bv. +1 gratis.
Bij de beenhouwer:
o zelf het aantal plakjes bepalen.
o minder dan de gebruikelijke 100 gram durven bestellen.
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Samen nadenken over oplossingen voor mensen die het moeilijk hebben
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De huurdersbond op bezoek
Asli Yurt en Nicolien Verhoeven van de
Huurderbond gaven professionele antwoorden op
onze vragen.
De 23 Lichtpunters hadden een leerrijke avond
en… hoop bij huurproblemen.

Goed om te weten:
-In ons lokaal, liggen enkele boekjes o.a. over het nieuwe Vlaams woninghuurdecreet en
discriminatie over de huurmarkt.
-De mensen van de Huurderbond staan voor je klaar, luisteren naar je huurproblemen en
gaan die samen met jou, professioneel proberen op te lossen.
-Het Lichtpunt heeft een lidmaatschap bij de Huurderbond!
-Iedereen met huurproblemen kan bij ons een verwijsbrief halen om gratis beroep
te doen op de huurderbond. Vraag de verwijsbrief aan Els: 0473 34 23 70
-De eerste keer moet je zelf naar de huurderbond gaan. Neem dan altijd jouw
huuroverkomst mee! Als er van jou een dossier is aangemaakt, kan je de volgende keren
ook mailen of bellen.
-Ben je in collectieve schuldbemiddeling, in schuldbemiddeling of schuldbeheer bij
het OCMW? Heb je een beperkt inkomen of beperkte uitkering of heb je een
bewindvoerder? Dan kan je zelf gratis lid worden. Je kan dan een jaar lang, zoveel
je wil beroep doen op de Huurdersbond. Je hoeft dan geen verwijsbrief van Het
Lichtpunt te hebben.
Waar vindt je de HUURDERBOND?
Mol, Gemeentelijk centrum ’t Getouw, Molenhoekstraat 2:
Elke maandagnamiddag tussen 13.30 – 15.30u. Je kan er terecht zonder afspraak.
Niet tijdens de maand augustus
Turnhout, Otterstraat 116 :
Dinsdag- en donderdagvoormiddag tussen 9.00 – 12.00u (vrij spreekuur) en
elke maandagavond tussen 17.00 – 19.00u. (geen avondspreekuur op
maandagavond tijdens de maand augustus)
U kan ook telefonisch een afspraak maken. U kan ons vooraf bellen elke
werkdag (behalve woensdag) tussen 9.00 en 12.00u op het nummer 014/44 26 76.
Lier, OCMW, Paradeplein 2 bus 2:
Elke 2dé en 4de donderdagvoormiddag van de maand tussen 10.00u – 12.00u.
Niet tijdens de maand augustus
Geel, Sociaal huis, J.B.-Stessensstraat 69 :
Elke 2de en 4de dinsdagnamiddag van de maand tussen 13.30 – 15.30u. (enkel
na afspraak: deze afspraak kan gemaakt worden door te telefoneren naar het
Sociaal Huis in Geel of door via de website van stad Geel te zoeken naar
Huurdersbond) Niet tijdens de maand augustus.
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Wist je dat….
•

de groep die naar Scherpenheuvel ging een wandel- of fiets-fotozoektocht heeft
uitgestippeld? Heb jij ondertussen de mooie tocht door Balen al ontdekt? Lever dan
zeker jouw deelnemersformulier in, want je kan een mooie prijs winnen!

•

de Lustige Sporters in september weer terug van start gaan? Dat zij dit jaar gaan
schaatsen, netballen, new games spelen, bowlen en nog veel meer gaan doen? Dus wie
wil meedoen, moet zich zo snel mogelijk inschrijven!
de Keiheuvelwandeling, na vorig jaar verkozen te zijn tot “Wandeling van het jaar” in
de provincie Antwerpen, nu ook de Antwerpse genomineerde is voor de landelijke
verkiezing “Mooiste wandeling van het jaar” van VAB magazine (stem op
www.balen.be/wandelen). Reden om deze wandeling zelf eens te maken! Info
014/744050

•

Stadswandeling in Hasselt
De stadswandeling waar veel voorbereiding aan vooraf gegaan was, kon niet doorgaan op
de geplande datum omwille van een aantal
ongelukkige gebeurtenissen, (lees in artikel
cultuuruitstap). Maar ze kwam er dan toch.
Op 27 april vertrokken we met nog 16
geïnteresseerde Lichtpunters, dit keer met de
trein, richting Hasselt.
De sfeer was uitbundig en iedereen keek er vol
verwachting naar uit. In Hasselt aangekomen
was het van ’t station naar ons vertrekpunt,
namelijk de kathedraal, een 10-tal minuutjes
stappen. Daar kregen we een degelijke uitleg van onze gids Iris. Ja, ja, Iris uit onze
eigen rangen!
Zij vertelde ons over de bouwstijl, de beiaardtoren, het aantal treden om naar boven te
geraken en het enorme gewicht van de klokken. Vervolgens ging het langs het refugehuis
van de abdij van Herkenrode en de stadsmuur naar het
kolonel Dusartplein, met alleen nog de voorgevel van de
kazerne. Natuurlijk mocht nadien de uitleg
over het jenevermuseum, het speculaasmanneke en een bezoek aan het begijnhof niet
ontbreken. Tenslotte eindigden wij bij ons
vertrekpunt de Sint Quintinuskathedraal. Na 2
uur rondleiding, kregen zij die goesting
hadden, nog tijd om gaan te winkelen. Anderen vonden het interessanter
om nog een bezoekje te brengen aan het Heilig Paterke van Hasselt.
Kort samengevat, kunnen wij stellen dat het een leerrijke en toffe namiddag was met
een enorme dank aan Iris, onze goede gids! Om 19 uur kwamen we allemaal voldaan terug
in Balen aan.
Loe
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Nooit anders geweest…
Dagelijks maken we ons vrolijk of bezorgd over de
fratsen van Donald Trump. En daarmee in één adem: de
houding van de Amerikanen op het wereldtoneel. Maar
eigenlijk is dit nooit anders geweest.
Een citaat van 100 jaar geleden door Georges Clémanceau
(2 maal Frans premier in die dagen. En tot vandaag prijkt
zijn naam op Frankrijks grootste vliegdekschip) maakt dit
pijnlijk duidelijk.
“Amerika is de enige natie in de geschiedenis, die op
wonderbaarlijke wijze direct van het barbarendom is
overgegaan naar de degeneratie, zonder het
gebruikelijke tussenstadium van de beschaving “.
Zo zie je maar.
Cisse

Interview met schepen Erik Borgmans
1) Hoelang ben je al schepen van Balen ?
Ik ben de eerste keer schepen geworden in 2006.Toen werd ik schepen van jeugd, gezin,
informatie, communicatie, ICT en ruimtelijke ordening. De tweede keer ben ik schepen
geworden in 2012. Ik werd toen voor de eerste keer OCMW-voorzitter en daarnaast
schepen voor jeugd, communicatie, informatie en ICT. De derde keer werd ik schepen in
2018. Omdat de wetgeving werd aangepast en er voortaan geen OCMW- voorzitter meer
is, noemen ze deze persoon schepen van welzijn en zorg. Daarnaast ben ik nog schepen
voor tewerkstelling, communicatie, informatie en ICT.
2) Hoe word je schepen ?
Je moet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als de mensen dan voor je kiezen
word je gemeenteraadslid. Dan kan je verder aangeduid worden als schepen. Meestal
worden de mensen met het hoogst aantal stemmen schepen.
3) Wat vind je leuk aan je werk ?
Je hebt veel contact met mensen, zeker als schepen voor welzijn en zorg. Het geeft een
fijn gevoel om iets warms en goeds te doen voor mensen die het niet altijd even
gemakkelijk hebben.
4) Wat zijn je hobby's?
Er is niet veel vrije tijd. Maar als die er is, ga ik weleens fietsen. Met de koersfiets
samen met vrienden en dit telkens ongeveer 60 à 80 km.
5) Waarom heb je gekozen om in de politiek te gaan?
Dat is een heel mooie vraag. Ik ben heel lang actief geweest bij de speelpleinen
Biesakker. Ik vond het leuk om voor mensen dingen te doen en te organiseren. Toen ik
daar te oud voor werd, heeft dat mij geïnspireerd om in de politiek te stappen.
6) Wat wou je als kleine jongen ooit worden ?

25

Nen boer. Dat heeft te maken met mijn grootvader. In elke schoolvakantie en vrije dag
ging ik helpen op “Den horst” (in Kerkhoven ). Op het veld, de koeien melken, dieren
verzorgen, hooien enz…. Ik heb altijd gezegd: “Ik wil dit verder doen”. Maar mijn ouders
waren hier niet mee akkoord.
7) Wat is jouw functie binnen het OCMW ?
Ik ben eigenlijk politiek verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met welzijn en
zorg in onze gemeente Balen. Ik moet er voor zorgen dat
er een lange termijn visie is op deze thema's en tevens
dat er in Balen een beleid wordt gevoerd waarin we ook
denken aan de meest kwetsbare mensen onder de
Balenaren . Ik word hierin bijgestaan door de vele
collega’s van het OCMW.
8) Voor wat kunnen de mensen bij jou terecht ?
Voor een luisterend oor. Maar ik zal er zelden persoonlijk
voor kunnen zorgen dat er een oplossing komt. Daarvoor moet ik terug vallen op onze
OCMW- collega's die elk gespecialiseerd zijn in specifieke hulp- en zorgvragen.
9) Wat doe je het liefst als je niet aan het werken bent?
Genieten van de natuur. Een wandeling door het bos, ruiken van kruiden en zelf koken
met verse groentjes.
10) Wat moedigt jou aan om elk jaar te komen helpen op ons kerstfeest?
De warmte en de gezellige sfeer die er hangt. Zowel in de zaal als in de keuken. De
dankbaarheid die daar door jullie getoond wordt is hartverwarmend.
11) Wat was jouw allereerste opdracht die je kreeg als schepen?
Ik kwam uit de speelpleinwerking en ik had daar als leider aan de levende lijve
ondervonden dat er een plaatsgebrek was om en rond het Biesakker- gebouw. Als ik
schepen werd, heb ik extra aan de kar getrokken om de gronden achter het
jeugdcentrum Biesakker door de gemeente te laten aankopen. Zo is er tot vandaag een
heel grote speelweide in het centrum van Balen.
12) Zou je ooit burgemeester van Balen willen worden ?
Eigenlijk zit ik er niet op te wachten. We hebben nu een hele goeie burgemeester en die
is trouwens ook een hele goeie vriend van mij. Als burgemeester heb je toch nog heel
wat meer werk en verantwoordelijkheid dan als schepen. Maar als men het me ooit zou
vragen, zal ik er eens goed over moeten nadenken 😉.
Bedankt mijnheer de schepen voor dit leuke interview.

Patricia
Sam opent een winkel tegenover een grote supermarkt. Op een ochtend staat
voor de supermarkt geadverteerd: "Roomboter 1,49." Meteen hangt Sam een
bord op: "Roomboter 1,29." De volgende dag hangt er bij de supermarkt een
bord: "Roomboter 99 cent." Sam hangt op: "Roomboter 69 cent." Op de derde
dag adverteert de supermarkt met: "Roomboter 49 cent." En Sam hangt een
bord op: "Roomboter 29 cent." Dan stapt de directeur van de supermarkt op Sam
af: "Wat zijn we nu aan 't doen met die roomboter?" "Wat jij aan het doen bent,
weet ik niet," zegt Sam, "maar ik verkoop geen roomboter."
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Den Travoo Kalender

Den travoo
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Het Lichtpunt
Het LICHTPUNT is een vereniging die zich tot doel stelt samen te strijden tegen
armoede en sociale uitsluiting. Wij brengen mensen met en zonder armoede-ervaring
tezamen. Wij bieden tal van activiteiten aan. Wij hebben een eigen krantje en een eigen
groententuin.
We proberen een schakel te zijn met andere diensten, verenigingen, het OCMW, den
travoo, …. We gaan samenwerkingen aan.
Wil jij met ons kennismaken? Dat kan op verschillende manieren.
Per e-mail: het.lichtpunt@outlook.com
Per telefoon: 0473/34.23.70 (Els)
Of kom eens langs bij één van onze activiteiten (zie kalender op pagina 13 tot 16). Je
vindt er altijd een luisterend oor.

Financiële Steun
Wil je Het Lichtpunt financieel steunen?
Dit kan op rekeningnummer
BE06 8335 3963 5922
Voor stortingen vanaf 40 euro kan je
een fiscaal attest bekomen.
Kies in dat geval voor rekening
BE70 8939 4402 9125
Code 21003 vermelden

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

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

