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Voorwoord
Goeiedag beste Lichtpunter.
Je hebt weer een nieuw WELLEKE in je handen boordevol informatie. Met dank aan ons
redactieteam van Lichtpunters, die telkens weer hun best doen om er een fraai krantje van te
maken.
Het was nog zeer warm in Balen toen ik het voorwoord schreef. Het was puffen. En waarover schrijf
je dan op zo’n moment. Zeker niet over het weer want niets is zo tijdelijk en veranderlijk als het
weer.
Misschien was er zelfs niets om over te schrijven. Vakantie en goed weer, wat zou er dan mis zijn.
Tot ik even ging kijken op de Twitter-account van ons ‘netwerktegenarmoede’. Het LICHTPUNT is
deel van dit netwerk. Verbazend hoeveel thema’s daar aan bod kwamen. Zij hadden zeker en vast
niet stil gezeten en hielden de vinger aan de pols van de evolutie van de armoede in Vlaanderen en
van al de beleidsmaatregelen die de verschillende regeringen in dit land nog aan het nemen zijn. Niet
allemaal even positief voor mensen die in armoede leven.
De rode draad is de vaststelling dat in ons welvarend Vlaanderen de armoede jaar na jaar blijft
stijgen. Op TV komen al de ministers vertellen dat we het toch wel heel goed doen in Vlaanderen.
Hun stelling is dat de beste remedie tegen armoede het creëren van welvaart is. En toch blijkt dat
niet te kloppen. We mogen ons dus geen zand in de ogen laten strooien en we moeten alert blijven.
Maar ook positief en constructief. We laten ons hoofd niet hangen en samenblijven we streven naar
beter.
Wat heb ik dan gelezen? Lees even mee:
- Enkele Lichtpunters (zie Gebuurtenissen juli-augustus) werken in Balen mee in het ‘Rap op Stap’kantoor waar mensen met beperkte middelen kunnen gaan kijken of ze geen vakantie kunnen boeken.
Via ‘Vakantieparticipatie’ kunnen ze dan een betaalbare vakantie bekomen. De jaarlijkse cijfers in
Vlaanderen tonen dat alsmaar meer mensen hiervan gebruik moeten maken.
- De voedselbanken zijn jullie zeker niet onbekend. Voor heel wat gezinnen is dit een noodzakelijke
aanvulling. Spijtig genoeg stijgt het aantal gebruikers jaar na jaar.
- Gezinnen met kinderen die gevlucht zijn, worden in België terug opgesloten in afwachting van hun
procedure. Kinderen horen niet opgesloten te worden.
- De regering besluit om de werkloosheidsvergoeding verder te verlagen. Zij vinden dat mensen
geen werk zoeken omdat ze rijkelijk kunnen leven van hun werkloosheidsvergoeding. Men zal dan wel
sneller werk zoeken. Onderzoekers hebben al lang bewezen dat hoe lager het inkomen is, hoe
moeilijker het is om opnieuw aan werk te geraken. En meestal zijn er voor deze mensen te weinig
jobs. Daarom dat sommige OCMW’s het leefloon gaan optrekken. Die OCMW’s hebben het intussen
wel door.
- De voorwaarde om verplicht gemeenschapsdienst te leveren in ruil voor een leefloon is door het
Grondwettelijk Hof geschrapt. Dit is een wijs besluit.
- Mensen in armoede kunnen vanaf nu in groep naar de rechtbank via hun organisaties. Dit is een
belangrijke goede stap want voor hen was de weg naar de rechtbank te moeilijk en te duur.
- Betaalbare en goede huisvesting is heel belangrijk om uit het dal van de armoede te geraken.
Alleen stellen we vast dat het globaal bedrag van de huurpremies blijft stijgen. Dat wil zeggen dat
er niet genoeg sociale woningen zijn. Dus investeer in sociale woningen en minder in
tegemoetkomingen voor private verhuurders.
Zo veranderlijk en tijdelijk ons weer is, zo onveranderlijk en eindeloos is de groei van de armoede.
Er is werk aan de winkel. Na een lange, warme zomer starten we met Het LICHTPUNT terug met
frisse moed om ertegen aan te gaan. Doe jij ook mee?
Mon
4

Voet- en fietstocht naar Scherpenheuvel
Na 8 voorbereidende wandelingen tijdens de maanden april en mei stonden 9 moedige
stappers ruim voor 6.00 uur klaar voor een wandeling van maar liefst 30 km! De
lunchpakketten werden in de bezemwagen gestoken maar ook veel water want het zou
een snikhete dag worden.
In het begin wandelden
we een stevig tempo. Er
werd veel plezier
gemaakt en gelachen. Het
groepsgevoel zat goed om
samen op trektocht te
gaan. Langs het kanaal
waar het nog heel rustig
was, hoorden we de
vogels al fluitend wakker
worden. Rond 8 uur
hielden we halt aan het
sas van Meerhout Gestel.
Het begon al (te) warm
te worden en de eerste,
te warme kledingstukken werden uitgedaan. Via Ham en Tessenderlo zetten wij onze
tocht verder. Het werd steeds vermoeiender en
moeilijker omdat de zon intens scheen. Maar iedereen
hield vol. Iets na 10 uur, aan het kerkje in Engsbergen,
werden de boterhammetjes en de lekkere rijsttaartjes
uitgehaald. Hier had iedereen sterk naar uitgekeken.
Wat nieuwe
Een dikke, dikke proficiat voor
energie opdoen,
de stappers en fietsers
was zeker nodig.
Ondertussen
waren om 10 uur ook de fietsers vertrokken aan De
Bron. Zij waren met een groepje van 4 sportievelingen.
Ook bij hen werd er regelmatig gestopt om een
verfrissend drankje te nuttigen. Op één platte band na,
kwamen zij rond 13.30 uur vlot in Scherpenheuvel aan.
Voor de wandelaars werd de tocht moeilijker. Met nog
10 km te gaan werden de voeten en de benen toch al
heel wat strammer en het tempo lag een stukje lager.
Maar de wilskracht was er nog. Een dikke pluim voor onze groep om met zo'n heet weer
toch verder te stapten. Een volgende welverdiende rustpauze was aan het station van
Zichem. Op een heel mooi plaatsje in de schaduw, werden de benen even rust gegund en
werd er veel verfrissend water gedronken. Drie moedige stappers moesten
noodgedwongen de strijd stoppen. Maar niet tegenstaande hebben zij een zeer knappe
prestatie neergezet.
Vervolg blz 6
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Echt chapeau hiervoor, want je moet het maar doen hé!!! De 6 anderen zetten rond
13.30 uur het laatste stuk in. Zeker niet het gemakkelijkste omdat het landschap
heuvelachtig begint te worden en de zon steeds harder begon te schijnen. Na veel
bloed, zweet en tranen kwamen we om 14.15 uur aan de basiliek van Scherpenheuvel. Na
het wijden en aansteken van een kaarsje voor alle mensen van Het LICHTPUNT, was het
doel bereikt!
Er werd verbroederd met de fietsers, de chauffeurs van de volgauto’s en zij die mensen
terug naar huis voerden. Iedereen had een goed en warm gevoel. We waren allemaal,
terecht, trots op elkaar maar ook op onszelf! De fietsers zagen er niet tegen op en
hadden nog veel goesting om nog eens 30 km richting Balen te fietsen. Rond 18 uur was
iedereen veilig en wel terug thuis.
Een dikke, dikke proficiat voor de stappers en fietsers: SHAKIRA, BENJAMIN,
WANDA, GERKE, MELISSA, VINCENT, DANNY, RENILDE, WIM, JULIA,
EUGEEN, PETRA en MYRIAM. Een dikke dank u wel voor de chauffeurs van de
volgauto’s en zij die ons naar huis brachten: DANNY en SANDRA, LOE, CISSE en
GILBERT.
Wim
Een man ziet één van zijn oude vrienden in een rolstoel zitten. “Wat is er met jou
gebeurd?” vraagt hij, waarop de andere antwoordt: “Een ongeval met mijn wagen! “De
dokters hebben gezegd dat ik heel mijn leven verlamd zal blijven.” Maar man, dat is
gewoon niet te geloven. Dat is verschrikkelijk.” Waarop de andere hem aan zijn mouw
trekt en in zijn oor fluistert: “Aan niemand iets zeggen, dit moet een geheim blijven. Ik
mankeer namelijk niets. “Ik doe dit alleen om de premie van de verzekering te
incasseren, en geloof me, het werkt.” Maar je kunt toch niet je ganse leven doen alsof je
verlamd bent?” Maar natuurlijk niet mijn ganse leven. Volgende week ga ik op bedevaart
naar Scherpenheuvel!”

Een echtpaar had een tweeling van twee jaar. De ene kon praten en de andere totaal
niet. Alles hadden ze al geprobeerd. Uiteindelijk besloot de vader met het kind naar
Scherpenheuvel te gaan. Daar aangekomen dompelde hij het kind onder in gewijd water.
Het kind kwam proestend boven en gilde opeens: 'Dwaas!' De vader duwde het nog eens
onder en het kind schreeuwde weer: 'Dwaas!!' De vader was in de zevende hemel en
belde moeder thuis op om te vertellen dat het kind 'dwaas' had geroepen! 'Dat ben je
ook!', zei de moeder, 'je hebt de verkeerde meegenomen!!!"
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Quiz “De Drie Wijzen”
Op woensdag 13 juni vond voor de tweede maal, de quiz van “DE DRIE WIJZEN”, plaats
in De Bron. Ook dit jaar kregen we weer enkele heel straffe BV's (bekende Vlamingen)
te pakken.
Met fierheid verwelkomden we
“Jacques Vermeire”, gespeeld door
Gerry onze sympathieke stagiair van
vorig jaar. En Jacques was weer in
topvorm hoor! Ook was er “Josje van
K3”, gespeeld door Renild en door vele
niet herkend en onze kreuner “Walter
Grootaerts”, gespeeld door de Mon.
Spelleider “Koert Van Eeghem” leidde
alles in goede banen en werd gespeeld
door Wim.
Onze drie wijzen mochten zich eerst
even kort voorstellen. Er waren in totaal 6 ploegen van 4 of 5 lichtpunters. Het spel kon
beginnen.
Onze wijzen gaven over 13 merkwaardige en soms grappige woorden een deskundige
uitleg en probeerde de aanwezigen zo goed mogelijk te misleiden. Soms zijn ze er heel
goed in gelukt, soms lukte het een beetje minder goed. In ieder geval: er is heel wat
afgelachen tijdens de quiz en telkens moest er flink gegokt worden van wie het bij het
rechte eind had. Woorden als
“dondosie” , “driehoekiedoekie”
, “poesboef” , “dooskijker” ,
“drollenvanger” en “twijfelaar”
zijn dan ook niet alledaags.
Nadien waren de verhalen aan
de beurt. Elke wijze vertelde
één eigenaardig verhaal. Maar
was dit verhaal waar of uit de
lucht gegrepen? Er werd telkens druk en enthousiast overlegd.
Natuurlijk hadden we een winnende ploeg die als
1ste prijs een zak vol met koeken cadeau kreeg.

Er werd telkens druk en
enthousiast overlegd

Ook de andere deelnemers hadden allemaal goed
hun best gedaan en kregen een leuke troostprijs.
Met z’n allen werd op korte tijd de zaal opgeruimd en ging iedereen goedlachs en
tevreden naar huis. En wie weet kunnen we volgend jaar nog eens enkele bekende BV’s op
de kop tikken….
Wim
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De Lustige Sporters
De Lustige Sporters starten terug op woensdag 19 september met hun maandelijks
sportuurtje!
En dit doen we in de turnzaal van de school in Hulsen van 19 tot 20 uur.
Ook dit jaar zal er een spaarkaart gegeven worden. Zo kan je met jouw deelname
interessante prijzen winnen. Zeker op het programma staat het bowlingen en het
minigolven. Verder allerlei andere leuke sporten waaraan IEDEREEN op zijn tempo kan
deelnemen.
Twijfelen om erbij te zijn is dus niet nodig. Iedereen van
harte welkom!
Op zaterdag 15 september gaan
we onze spieren alvast
opwarmen. We doen mee aan
het jaarlijks netbaltornooi
achter de parochiezaal te Balen. Wil je meedoen of kom je
graag supporteren? De spelers worden om 13 uur verwacht en de supporters moeten
zeker om 13.30 uur daar zijn.

Iedereen van harte
welkom!

Tot dan en houd zeker onze activiteitenkalender (achteraan in dit WELLEKE) in het oog.
Sportieve groeten, Loe

Netbalwedstijden op 11 juli en 15 september
Op 11 juli zakten wij met de Lustige Sporters af naar de Bleukens.
En ook al was het 11 juli, feestdag van de Vlaamse gemeenschap, toch heeft niet
iedereen verlof.
Dit merkten we aan de opkomst, want verschillende mensen hadden laten weten dat ze
die dag moesten werken. Maar geen paniek hoor. We slaagden erin om met een beperkte
groep, en dit onder een mooi zonnetje en in los zand, de tegenstanders serieus af te
drogen. Het sets waren 20-15 en 20-9 en 20-19 punten in het voordeel van Het
LICHTPUNT. Spanning, plezier en vooral zweet waren die namiddag overvloedig
aanwezig.
Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat we tijdens de wedstrijden ondersteuning
kregen van 2 Monkie-spelers, waarvoor dank. Maar dit had geen invloed op de
sportiviteit tijdens de ganse namiddag.
TOPPIE Lichtpunters!
Op 15 september is het weer zover! Dan zijn het weer parochiefeesten in Balen centrum
en zoals de voorbije jaren nemen we ook deel aan ’t netbaltornooi. We hebben op 11 juli
bewezen dat we alvast de Monkies aankunnen. Wat houdt ons tegen om tijdens deze
parochiefeesten te laten zien dat we onze spieren kunnen laten rollen en tegenstanders
afdrogen. Met een hele hoop supporters moet dat lukken. Kom jij ook? Het LICHTPUNT
speelt om 13.30 en om 14.05 uur. Na de pauze spelen zij om 16 en 16.35 uur. Tot dan!
Loe
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We gaan terug op Weekend in 2019
Na een zeer geslaagd weekend in 2017, boekten wij deze keer in Lanaken een kamphuis
om samen op weekend te gaan.
Houd alvast vrijdag 24 mei, zaterdag 25 mei en
zondag 26 mei 2019 vrij in je agenda! We vertrekken
op vrijdagavond, tussen 18 en 19 uur, met de bus.
Het weekend kost 2 euro voor kinderen tot 12 jaar,
4 euro voor jongeren van 12 tot 18 jaar en 10 euro
voor volwassenen. Huisdieren kunnen spijtig genoeg
niet mee.
Wat heb je nodig voor het weekend? Een valiesje of
zak voor je kleding, gemakkelijke schoenen,
Iedereen van harte
toiletgerief, handdoeken en lakens. We houden jullie
welkom!
zeker op de hoogte! Word vervolgd…
Els.

RODE KRUIS op bezoek
Onlangs kwam Jan Laska van het Rode Kruis op bezoek om allerlei tips te geven. Een
kort verslagje.
De opkomst was zeer groot. We waren met 27 personen en iedereen was super vrolijk.
Er werd goed geluisterd wat Jan allemaal te zeggen had en we gingen zelf aan de slag
met windels en drukverbanden. Iemand (zogezegd) had zich gesneden. Een lelijke wonde
waar het bloed uit spoot. Dan moet je handelen!
Eerst goed drukken op de wond. Hulp vragen,
als die er al is en dan een drukverband leggen.
Iemand anders verstuikte zijn voet. Hier
moesten we met de windel aan de slag om hem
in kruisverband aan te brengen. Ook kregen we
tips wanneer iemand een flauwte of bloedneus
krijgt of wat we moeten doen wanneer we veel
buiten zijn bij heel warm weer. Het was super
leuk en vooral een leerrijke avond! Ook was er
onder de Lichtpunters interesse om samen een
echte EHBO-cursus bij het Rode Kruis te gaan
volgen. Dit kan in Olmen. Jan laat ons nog
weten wanneer deze juist doorgaat. Belangrijk is dat het gratis is, buiten enkele
fotokopieën. Wie graag een boek wil, kan dat kopen maar dat is zeker niet verplicht. Ook
worden er nog cursussen gegeven om te leren omgaan met de defibrillator wanneer
iemand hartfalen heeft. Dit toestel vind je nogal eens in wat openbare gebouwen zoals
de Bleukens of de bib. Bij deze wil ik bij het bestuur voorstellen of wij deze cursus niet
zelf kunnen organiseren. Ik sta er alvast 100 procent achter. Hoe meer mensen weten
hoe je een defibrillator moet gebruiken, hoe beter. Want dit redt mensenlevens! Jan,
hartelijk bedankt voor de interessante en leerrijke avond.
Danny
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Wist je dat…
- je NOOIT aan de deur of op straat iets mag kopen? Meestal ben je gewoon gefopt en
heb je nadien héél véél last om ervan af te geraken!
- we in ons lokaal nu ook twee EHBO-koffertjes hebben voor in geval van nood? Met
dank aan apotheek Verheggen.
- het NU de moment is om de studiebeurzen van je kinderen aan te vragen?
- je zelfs voor jouw KLEUTERS een studiebeurs kan aanvragen?
- je weer kan inschrijven om mee te helpen bij Fiësta Mundial en om mee te spoken op
de Heksentocht?
- de MOEDERDAG-BON nog geldig blijft tot eind september, omdat het
parochiecentrum een hele tijd gesloten was wegens het plaatsen van een nieuwe
voorgevel.
- iedereen die mooie Lichtpuntfoto’s heeft deze mag doormailen naar
linsentatjana@hotmail.com. Tatjana neemt ze op in ons foto- archief. Ook altijd leuk
voor op een fotoavond of misschien wel voor in HET WELLEKE….
-er elke tweede en vierde woensdag van de maand in den travoo een BUDGETCAFé is van
9 tot 11 uur? Er worden dan heel wat tips uitgewisseld en gegeven. Het is volledig gratis!
Eddy

Verkiezing 2018
Op het kerstfeest in 2016 was er de laatste verkiezing. Momenteel zitten Agnes
Vanuytsel, Patricia Vanopstal , Tatjana Linsen en Danny Govers als afgevaardigden in het
Bestuur team van “Het LICHTPUNT”. Dat
verloopt super. De vier afgevaardigden hebben
heel belangrijke inbreng kunnen doen. Zij zijn
een echte meerwaarde voor “Het LICHTPUNT”.
Zoals afgesproken zullen we op het einde van
het jaar van twee afgevaardigden afscheid
nemen en kiezen jullie tijdens het volgend
kerstfeest twee nieuwe mensen. Vanaf januari
2019 komt het Bestuur team 5 maal samen. Dit
zal zijn op de eerste maandag van de maand
januari, maart, mei, september en november.

Wil jij verkozen worden in het Bestuursteam?
Lees dan goed wat we afspreken.
In het Bestuur team worden: -de voorbije activiteiten besproken, -nieuwe activiteiten
gepland, -afspraken gemaakt, -taken verdeeld, -de werking van “Het LICHTPUNT”
besproken, -de werking bijgestuurd,

Zijn er voorwaarden?
Ja, je moet mensen die het moeilijk hebben vertegenwoordigen. Niet jezelf!
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Je moet kunnen zwijgen. Wat op het Bestuur team besproken wordt, mag niet naar
buiten gebracht worden.
Je moet zoveel mogelijk aanwezig zijn op de
vergaderingen en activiteiten.
Je moet “je zeg” durven doen en kritisch durven
zijn.

De afgevaardigden hebben
heel belangrijke inbreng

Je moet je aan de afspraken kunnen houden en een beetje verantwoordelijkheid kunnen
dragen.
Je moet ook als eens kritiek kunnen verdragen.
Je mag geen vooroordelen hebben en je moet alle mensen kansen willen geven.

Hoe pakken we dit nu verder aan?
Stap 1: Iedereen die boven de 18 jaar is en geïnteresseerd is om zich in te zetten in het
Bestuur team mag zijn naam opgeven. Is er iemand van je familie (wonende op hetzelfde
adres) al verkozen in het Bestuur team, kan je je naam niet opgeven. De afgevaardigden
die het Bestuur team moeten verlaten, mogen zich dadelijk terug kandidaat stellen.
Stap 2: Wij maken van al de geïnteresseerden een lijst.
Stap 3: Zijn er meer dan twee namen, dan zal tijdens het kerstfeest, iedereen die
ouder is dan 16 jaar een stem mogen uitbrengen. Je stemt op diegene die jij als
afgevaardigde wil in het Bestuur team.
Stap 4: De stemmen worden geteld
Stap 5: De twee personen met de meeste stemmen worden onze nieuwe afgevaardigden
bij het Bestuur team voor de volgende jaren.

Is het Bestuur team iets voor jou? Geef dan snel je naam op aan iemand van
het Bestuur team. Wij kijken er al naar uit!
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Dierenplezier

Van
onze
kinderen
kunnen
wij
nog
veel
leren!
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Verwenavond
Op 11 april konden alle mama’s, vrouwen en meisjes zich eens
goed laten verwennen.
We reinigden ons gezicht wat al heel wat lol met zich
meebracht. En… alle stress verdween als sneeuw onder de
zon. Daarna brachten we een gezichtsmasker aan en ja hoor,
we zagen er op slag 10 jaar jonger uit. Wat kan zo’n
verwennerij deugd doen. Op het einde van de avond, kregen
we allemaal nog een mooi presentje mee naar huis. Grote
dank aan Peggy die de avond kei fijn begeleidde. We gingen
als nieuw naar huis!
Patricia

Het schooljaar begint
Nog enkele dagen te gaan
en de school begint.
Weer vroeg opstaan, moe
en slechtgezind.
De vakantie is voorbij
en we hebben volop genoten.
Weer een nieuwe start
en nieuwe klasgenoten.
Langzaam beginnen
en dan volop gaan.
Je best doen want
je kan het aan!

De eerste schooldag
De lange mooie zomervakantie is opnieuw voorbij.
De kinderen met rugzak gezadeld staan weer in
de rij.
De juffen de leerkrachten de directie beteuterd
erbij.
Het is op school dat men moet werken; moet
studeren.
Om zich later succesvol te kunnen laten
diplomeren.
Nu moet men zaaien om later vruchten te
plukken.
Nu moet men zich inzetten om later te lukken.
Wij duimen voor iedereen; hebt volle moed.
Doet uw best en alles komt zeker wel goed.
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NIEUW LOKAAL voor Het LICHTPUNT
In de grote vakantie verhuisde Het LICHTPUNT naar een
nieuw lokaal.
Onze vertrouwde lokalen aan de voorzijde van het
Parochiecentrum worden nu voor andere dingen gebruikt.
Maar niet getreurd. We leverden onze oude sleutels dan
wel in, maar kregen ook een nieuwe!
Vanaf nu kunnen wij terecht in de
ACHTERBOUW van het Parochiecentrum,
naast Kind en Gezin.
Hoe bereik je de achterbouw? Neem het
paadje tussen het parochiecentrum en de
school. Dan dadelijk links.
Je ziet rechts een trapje waar je binnen kan naar onze
nieuwe lokalen. WELKOM!
Els
't Is mo da je 't verstoat ènni. Komme kik gistern ut het
"Krutvat" in Ieper en stoat er do ne fliek è boete te
schrievn. 'k Zegge tegen em: "Awel ist ol daje te doen
èt? Sukkels pakken die stille stoan in platse van de die,
die te rap rien?” Woarop dat ie een nieuw brieftje pakt
en were begint te schrieven. "Smaad aan de politie
zeker? En em stikt da brieftje were tuschen de
rutewisschers. 'k Zegge tegen em: "Gaon we dadde azo
spelen, kleingjeestig vintje? Wie peizje gie wel dajje zied?” Woarop dat ne were een
brieftje pakt en begunt te schrievn en were tussen de rutewisscher stikt. 'k Zegge
tegen em: “t Is niet om dajje e blow uniformtje droagt dajje moe peizen daj gie olles
meugt doen é, scheve lavabo, strandjanette, onderkruper”. En were pakt em een
brieftje en begunt te schrievn en were stikt em da tussen de rutenwisscher. Pfffff,
kzin mien karre gedroaid. “ie mochte schrievn zo vele dat em wilde, 't was toch mienen
oto niet. 'k Wozze kik in velo.”

SPETTEREND VAKANTIEBEGIN
Op zaterdag 23 juni kwamen we in het Kruierke samen om de vakantie in te zetten. Om
13.30 uur was iedereen die ingeschreven was paraat om te starten. Er was zowel voor
klein als groot heel wat animatie voorzien. Er werd gedanst, kubb en volksspelen
gespeeld. Tijdens de pauze likten we een lekker ijsje om tegen 17 uur aan tafel te gaan.
De lekkere gezonde broodjes maar ook de hotdogs vielen erg in de smaak. Rond 18 uur
keerden we allemaal moe en voldaan terug naar huis. Het was een fijne namiddag die
voor herhaling vatbaar is!
Eddy
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Vijf tips “VEILIG ONLINE”

2 Mailadressen is geen overbodige luxe!
Gebruik 2 emailadressen. Eén adres voor je privé mailverkeer
naar familie en vrienden. Het andere adres gebruik je voor al de
rest. Op die manier verdrinkt je post niet telkens in reclame.
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Armoedebeleid in Balen
In Balen werken we sinds 2008 aan een armoedebeleid. Samen met mensen in armoede proberen we
oplossingen te zoeken voor mensen die met een klein inkomen moeten rondkomen. In werkgroepen
werken we rond de thema’s inkomen, gezondheid, veilige kindertijd, werk en wonen.
De voorbije jaren zijn hier een aantal mooie projecten uit gegroeid. Een paar voorbeelden:
- Het OCMW doet moeite om mensen te bereiken die uit zichzelf niet naar het OCMW komen:
huisbezoeken, opendeurdagen, contacten met scholen, geven van infosessies, ….
- Samenwerken met de sport- en jeugddienst om betaalbare sportkampen en speeldagen te
organiseren waar alle kinderen zich thuis voelen.
- Er is een vrijetijdsbemiddelaar actief om mensen te helpen om de stap te zetten naar een of andere
vorm van vrijetijdsbesteding of hobby. Zij heet Hanne Weckx.
- Naar de dokter en apotheek gaan is best duur. Je kan aan je huisdokter vragen om enkel het
remgeld te moeten betalen. Dit maken we bekend via onder andere de socio-pas. Mensen in
budgetbeheer kunnen via de apotheekkaart apotheekkosten rechtstreeks naar het OCMW laten
sturen.
Ook in de toekomst willen we nog actie ondernemen om ervoor te zorgen dat iedereen erbij hoort in
Balen. Wat staat er nog zo al op de planning:


Een nieuwe kookworkshop in samenwerking met Cebud



De tandarts betaalbaarder maken



Acties rond geestelijke gezondheid: fit in je hoofd, je goed voelen, …



…

In mei 2018 mochten we enkele nieuwe gezichten verwelkomen in onze werkgroepen. Daar zijn we blij
om want zij brengen weer nieuwe verhalen en ideeën aan waarmee we aan de slag kunnen. Voor het
OCMW en andere diensten is het heel belangrijk dat we van jullie horen wat het moeilijk maakt om
met weinig geld te moeten toekomen en ook wat jullie vooruithelpt. We kunnen er dan samen iets aan
doen.
Een dikke merci voor alle vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van Het LICHTPUNT om al 10 jaar
mee te werken aan het armoedebeleid in Balen.
Ann Maes, stafmedewerker bij het OCMW

DE ENERGIESCANNER kwam bij Danny op bezoek.
Beste Lichtpunters, onlangs kwam een energiescanner bij mij thuis een energiescan doen.
Hij heeft de ramen, de verluchting, het licht, de waterkraan, een verlengblokje en de verwarming
nagekeken. Ook keek hij of ik juist handelde om zo weinig mogelijk energie te verkwisten of zoveel
mogelijk te besparen. Er waren drie puntjes dat beter kon. Ik heb namelijk twee lusters die geen
spaarlamp hadden en mijn verlengblokje kan ik niet op AF zetten. Als dit steeds blijft branden, slorpt
het toch wel heel wat energie. Nodeloze kosten dus. Maar over al de rest was de energiescanner heel
blij. En ook ik ben heel content en heel blij dat ik de energiescanner heb uitgenodigd. Het was een
toffe en gedienstige kerel!
Hij gaf ook nog heel wat tips mee zodat ik nu zuiniger leef en zo bespaar. Een echte, echte aanrader!
Wil jij ook graag een energiescanner op bezoek laten komen? Dan kan je altijd terecht bij Els.
Danny
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Wat schaft de pot vandaag?
Varkenshaasje met "wondersaus " met gestoofd witloof en gesmoorde aardappeltjes.
Een receptje van onze kookgroep.
Wat hebben we nodig: 1 varkenshaasje, boter en olijfolie, 1
bouillonketeltje van Knorr, 1 kg witloof, 1 kg aardappelen,
peterselie, bieslook, 1 citroen, 3 of 4 sjalotten, ongeveer 1 dl
keukencognac en 300 ml keukenroom.
We schillen eerst de aardappelen en snijden ze in niet te grote
stukken. We schikken ze in een grote pan en kruiden met peper
en zout. We voegen er 2 aardige klompjes boter bij. De
peterselie snijden we fijn en strooien hem over de aardappelen.
Nu nog een bodempje water en de pan kan op een matig vuur
waarbij we erop letten dat de pan niet droog komt.
Voor het witloof nemen we een grote, maar ook niet te ruime pot
en schikken er de stronkjes in nadat we ze gekuist hebben. Het
kontje en de bruine bladeren worden verwijderd. We kruiden het
geheel met muskaatnoot en peper. Zout voegen we niet toe maar
wel een "bouillonketeltje " van groentebouillon. Nog een flinke
streep citroensap en een bodempje water en ook deze pot kan op
een matig vuur. Regelmatig checken op droogkoken!
Nu beginnen we aan ons varkenshaasje. We kruiden het met peper en zout aan beide kanten. Voor het
gemak snijden we het haasje in 2. Zo past het beter in de pan. Opgelet! Een pan zonder "antikleeflaag " !!
Een ruime klont boter met een scheut olijfolie laten we bruisen (tegen het verbranden, weet je nog)
en de stukken vlees kunnen erin.
Een varkenshaasje moet "rosé" gebakken zijn,
anders wordt het te droog. Maar ook niet
minder. Tijdens het bakken keren we
regelmatig de stukken om en voelen naar de
veerkracht van het vlees. Als het meer begint
tegen te drukken zijn we klaar.
We nemen de stukken uit de pan en wikkelen
ze in aluminiumfolie. Zo kan het vlees rusten
en kunnen de innerlijke sappen zich terug mooi
verdelen over het stuk en…behoud je een mals
geheel. Normaal mag het zolang rusten als het
gebakken heeft. Leg het dus op een plaats
waar het niet te koud is.
We gieten nu de restant aan braadvet weg en
merken in onze pan de aanbaksels die overgebleven zijn. Die hebben we nodig. Snipper enkele
sjalotten fijn en doe ze in de droge pan (ze staat nog steeds op het vuur). Wacht even tot de sjalot
lichtjes begint te bruinen en giet er een flinke geut keukencognac op. De aanbaksels worden nu
opgelost en de alcohol verdampt onmiddellijk. Let op voor de vlam in de pan, maar dat kan geen kwaad.
Het dooft vanzelf als de alcohol op is.
WEL altijd je dampkap afzetten! Giet nu de room mee in de pan en roer alles goed door mekaar. Nog
een beetje bijkruiden met peper en zout en laat dan alles inkoken tot het geheel wat verdonkert van
17

kleur. En dan ben je klaar. Je kan deze saus ook zeven achteraf. Maar de meesten vinden de stukjes
sjalot erin heerlijk. Nu nog het vlees snijden en zien dat het de goeie kleur heeft en dan mooi op een
bord. Een smakelijk stukje vlees, een smeuïg aardappeltje en heerlijk smakelijk witloof. Om van te
watertanden!
Cisse

Geef onze vogelverschrikker een naam!
Wij zoeken een naam voor ons “nieuw lid”. Word de door jou voorgestelde naam weerhouden dan krijg
je een taart van ons als beloning. Stuur je suggestie naar het.lichtpunt@outlook.com of stuur een
sms-je naar  0473/34.23.70 (Els).
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Kalender den travoo
Wanneer?

Wat?

Plaats?

Welk uur?

Meer info

elke vrijdag
“VRIJE INLOOP”:
elke maandag
computer vragen
elke maandag
CURSUSSEN: leren
elke vrijdag
werken met PC
eerste maandag
KENISMAKING met den
van de maand
travoo
afwisselend
UW PROBLEMEN
maandagnamiddag
AANPAKKEN!
of op woensdag de
ganse dag

den travoo
de Bib
den travoo
de Bib
den travoo

9 tot 12 uur
18 tot 20 uur
Na afspraak

een spreekkamer
van den travoo

na afspraak

mensen die behoefte
hebben aan een
gesprek met een
psycholoog

6, 13, 20, 27 sept
4, 11, 18, 25 okt en
8, 15 nov

SOLLICITATIETRAINING

den travoo

9u tot 12u

mensen die werk
zoeken

BUDGETCAFE

den travoo

workshop AFVAL
sorteren en afvalarm
winkelen

den travoo

9u tot 11u
niet op feestdagen
en schoolvakanties
13u tot 15u

iedereen die vragen
heeft over zijn
budget.
mensen die willen
besparen op hun
factuur van het IOK

JOBCLUB

den travoo

9u tot 12u

mensen die werk
zoeken
broodjes-smos-verse
soep-croquesspaghetti-macaronikoude schotels-ijsjes
mensen die lekker en
goedkoop willen eten
Hotdog
Pens+appelmoes
croque madam
Geïnteresseerden!

elke 2de en 4de
maandag van de
maand
op donderdag 13
september
18/9, 16/10,
20/11, 18/12

13u30 tot 15u

elke maandag,
woensdag en
vrijdag

GEZELLIG SAMENZIJN
EN LEKKER EN
GOEDKOOP ETEN

ontmoetingsruimte
den travoo

van 11u00 tot 15u00.
De keuken is open
tot 14u30

maandag,
woensdag en
vrijdag

THEMAWEKEN
17, 19 en 21 sept:
15, 17 en 19 okt:
19, 21 en 23 nov:

ontmoetingsruimte
den travoo

11u tot 14u30

dinsdag 23 okt

WORKSHOP FACEBOOK

den travoo

13u tot 16u

donderdag 22 nov

INFO ENERGIESCANS
EN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

den travoo

14u tot 16u

BUURTRESTAURANT
soep-hoofdgerechtdessert

den travoo

‘s middags

3de dinsdag v/d
maand in den
travoo
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vragen over specifieke
problemen
opleiding beginnende
PC gebruikers
Geïnteresseerden!

verhuurders aan
kwetsbare huurders
en huurders met een
beperkt inkomen
goedkope maaltijd

Kleurtekening
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Activiteitenkalender Het LICHTPUNT
September
Din 11 sept

LP got talent

Bron

19-21 uur

Woe 12 sept

Bron

19-21 uur

Zat 15 sept

-Koffieklets
-Inschrijvingsavond
-Bij bestellen van de
foto’s van het kerstfeest
Netbaltornooi

Parochiecentrum

13 uur

Woe 19 sept

Sportuurtje

Sportzaal in de
school van
Hulsen

19-20 uur

Don 20 sept

Buurtrestaurant en
Den Travoo
vorming: vervolg op
“Veilig op Internet “ met
John Caubo
LP got talent
Bron

18 uur eten
19.15 uur
vorming

Voor de
ingeschrevenen.
Zie uitnodiging.

19-21 uur

Woe 26 sept

-Hobbyavond
-Mannengroep
-Jongerenactiviteit

Bron
Bron
Bron

19-21 uur
19-21 uur
19-21 uur

Vrij 28, Zat 29 en
Zon 30 sept

Fiësta Mundial

Keiheuvel

Nog af te
spreken

Voor de
ingeschrevenen.
Doe je graag mee? =
inschrijven!
Altijd welkom voor
een drankje.
Vrije gift.
Inschrijven!!

Din 25 sept

Voor de
ingeschrevenen .
Iedereen welkom!
Vrije gift.

Voor de Lustige
Sporters en supporters.
Kom jij ook?
Iedereen welkom!
Wel graag inschrijven.
Gratis.

Lichtpunttuin
Oktober
Din 2 okt

Startdag Welzijnszorg:
thema onderwijs

Oostmalle

Woe 3 okt

Start naailes

Bron

Vertrek aan
de Bron om
18.30 uur
19-21 uur

Din 9 okt

Lp got talent

Bron

19-21 uur

Woe 10 okt

Bron

19-21 uur

Woe 17 okt

Avond rond uitwisselen
van allerlei tips
Fakkeltocht Mol

Din 23 okt

LP got talent

Rozenbergschool 19 uur
Vertrek om
18.30 uur aan
de Bron
Bron
19-21 uur

Woe 24 okt

Kienen

Bron

21

19-21 uur

Inschrijven!
Gratis.
Inschrijven!
Materiaal zelf
meebrengen.
Gratis.
Voor de
ingeschrevenen.
Iedereen welkom!
Gratis.
Iedereen welkom!
Gratis.
Wie vervoer wil, graag
even melden.
Voor de
ingeschrevenen.
Iedereen welkom!
1 euro

Woe 31 okt

-Hobbyavond
-Mannengroep
-Jongerenactiviteit

Bron

19-21 uur

Doe je graag mee? =
inschrijven!
Altijd welkom voor
een drankje.
Vrije gift.

Zat 3 nov

Heksentocht

Op de Most

Inschrijven!

Din 6 nov

LP got talent

Bron

Nog af te
spreken
19 tot 21 uur

Woe 7 nov

Naailes

Bron

19 uur

Woe 14 nov

Bron

19-21 uur

Kruierie

9 tot 13 uur

Din 20 nov

Praten over het ocmwarmoedebeleid.
Kunstendag voor
kinderen met ouders en
jongeren.
LP got talent

Bron

19-21 uur

Woe 21 nov

Sportuurtje

Turnzaal school
in Hulsen

19-20 uur

Din 27 nov

LP tot talent

Bron

19-21 uur

Woe 28 nov

-Hobbyavond
-Jongerenactiviteit
-Mannengroep

Bron
Bron
Bron

19-21 uur
19-21 uur
19-21 uur

Din 4 dec

LP got talent

Bron

19-21 uur

Woe 5 dec

Naailes

Bron

19 uur

Di 11 dec

LP got talent

Bron

19-21 uur

Woe 12 dec
Zo 16 dec
Woe 19 dec

Naar de bioscoop
Kerstfeest /Lp got talent
Naailes

Bron
12 uur
Bron

19 uur
PC
19 uur

Woe 2 jan

Naailes

19 uur

Bron

Woe 9 jan

Koffieklets en
Inschrijvingsavond
Sportuurtje

19 tot 21 uur

Bron

19 uur

Nog af te
spreken

November

Zat 17 nov

Voor de
ingeschrevenen.
Voor de
ingeschrevenen.
Iedereen welkom!
Gratis.
Uitnodiging volgt nog.

Voor de
ingeschrevenen.
Iedereen welkom!
Wel graag op voorhand
inschrijven.
Gratis.
Voor de
ingeschrevenen.
Doe je graag mee? =
inschrijven!
Altijd welkom voor
een drankje.
Vrije gift.

December
Voor de
ingeschrevenen.
Voor de
ingeschrevenen.
Voor de
ingeschrevenen.
Graag inschrijven!!
Uitnodiging volgt nog.
Voor de
ingeschrevenen.

Januari

Woe 16 jan
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Voor de
ingeschrevenen.
Iedereen welkom!
Vrije gift.
Voor de
ingeschrevenen.

OPGELET!
Ons lokaal bevindt zich vanaf nu in de achterbouw van het parochiecentrum.
We bieden weer heel wat toffe activiteiten aan.
Om alles in goede banen te leiden en om niet te veel 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
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Privacyverklaring voor DEELNEMERS
van het “Het LICHTPUNT” welzijnsschakel
Balen
Welzijnsschakel Balen

Contactadres: Els Van Elsen
Misseweg 27
2490 Balen

Als “Het LICHTPUNT” welzijnsschakel Balen, verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms
persoonsgegevens, foto’s en beeldmateriaal van onze deelnemers. Persoonsgegevens en foto’s zijn alle
gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres
of gegevens over de samenstelling van een gezin.
In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden
en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw
persoonsgegevens, foto’s en beeldmateriaal omgaan.
Contactgegevens
Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens, foto’s en beeldmateriaal maar
kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking hiervan. Met vragen over de
verwerking of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:
Els Van Elsen
Misseweg 27
2490 Balen
evanelsen@hotmail.com
0473 34 23 70
Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden.
Wij houden persoonsgegevens van jou bij
zodat je kan deelnemen aan onze activiteiten;
zodat je onze informatie en uitnodigingen kan ontvangen;
zodat je verzekerd bent;
zodat we voldoende informatie hebben om onze activiteiten optimaal te organiseren;
zodat we de nodige toelages kunnen aanvragen;
zodat we je kunnen helpen bij het bekomen van specifieke informatie en bepaalde
tegemoetkomingen;
 zodat we foto’s en beeldmateriaal voor eigen publicaties, voorstellingen en activiteiten kunnen
gebruiken.
Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden











persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail,
samenstelling gezin, leeftijd en school van de kinderen, via wie u Het LICHTPUNT hebt leren
kennen;
foto’s en beeldmateriaal.
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Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou
gevraagd hebben en niet voor andere redenen.
Verstrekking van jouw gegevens aan anderen
Bij samenwerking met derde partijen voor het organiseren van een activiteit, kan het noodzakelijk
zijn om jouw persoonsgegevens, foto’s en/of beeldmateriaal ook door te geven aan deze derde partij.
Dit zal alleen gebeuren bij ondubbelzinnige toestemming (= met jouw toestemming).
Foto’s en beeldmateriaal kunnen gebruikt worden voor publieke doeleinden (bv. Het WELLEKE) en op
sociale media (bv. Facebook van Het LICHTPUNT). Indien u dit niet wenst, moet u “de verklaring voor
weigering foto’s en beeldmateriaal te gebruiken” invullen en na ondertekening bezorgen aan: zie
contactgegevens.
Los van deze partijen zullen wij jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden die gelegen zijn
buiten de Europese Unie.
Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel
waarvoor je ons deze gegevens hebt gegeven, namelijk tot u het recht op vergetelheid opneemt (= je
geeft aan dat je niet langer deel wil uitmaken van Het LICHTPUNT).
Bewaren van gegevens van kinderen onder de 16 jaar
Wij bewaren de gegevens: naam, geboortejaar, school, foto’s en beeldmateriaal van kinderen onder de
16 jaar alleen wanneer één ouder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Je rechten – wat kan je aan ons vragen?
Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit
onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je
bovenaan deze verklaring.
Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens in te kijken of over te dragen aan jezelf of aan een
andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk
overdragen aan die andere partij.
Klachten
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact
met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.
Kunnen we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens
omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacycommissie
(https://www.privacycommission.be/nl).
Wijziging van deze verklaring
“Het LICHTPUNT” welzijnsschakel Balen kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring
wijzigen, kondigen we dit aan via onze gangbare kanalen.
Balen, 12/5/2018
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Het LICHTPUNT

Het LICHTPUNT is een vereniging die zich tot doel stelt samen te strijden tegen
armoede en sociale uitsluiting. Wij brengen mensen met en zonder armoede-ervaring
tezamen. Wij bieden tal van activiteiten aan, wij hebben een eigen krantje en een eigen
tuin.
We proberen een schakel te zijn met andere diensten, verenigingen, het OCMW, den
travoo, ….
We gaan samenwerkingen aan.
Wil jij met ons kennismaken? Dat kan op verschillende manieren.
Per e-mail: het.lichtpunt@outlook.com
Per telefoon: 0473/34.23.70 (Els)
Of kom eens langs bij één van onze activiteiten (zie kalender op pagina 21 en 22). Je
vindt er altijd een luisterend oor.

code 21003 vermelden
code 21003 vermelden

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

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

