
Hier

We zullen de impact
van de geplande 
zandwinning in Kaulille 
ook in Pelt voelen.

GROEN VERZET TEGEN DE 
ZANDWINNING IN KAULILLE
Meer dan 1 km2 bos en heel wat 

landbouwgrond wordt bedreigd 

door de plannen voor 

grootschalige zandontginning in 

buurgemeente Bocholt.

Het gaat in de eerste plaats om de 

bossen van de vroegere buskruit-

fabriek PRB, in de volksmond bekend 

als ‘de Poeier’, langs het kanaal. Maar 

ook meer westelijk zal er een groot 

stuk bos en open ruimte aan moeten 

geloven. De geplande uitbreiding van 

de bestaande plas daar, aan de 

Achterste Hostie, grenst aan Pelt. 

Wat we in de plaats krijgen, is een 

ecologisch zo goed als waardeloos 

stel zandputten, waarvan de 

grootste, tegen onze gemeentegrens 

aan, 65 ha zal beslaan. 

DE GEVOLGEN VAN DIT 
MEGALOMANE PROJECT 
ZULLEN OOK VOOR PELT ZIJN

De impact ervan belangt elk van ons 

aan. Het gaat dan niet alleen om de 

natuurwaarde van het gebied, maar 

ook om de effecten op de 

grondwaterstand en op de opvang 

van CO2 en fijn stof. 

Bovendien zal het heel wat extra 

zwaar verkeer met zich meebrengen. 

Dat zullen we ook in Pelt, en dan in de 

eerste plaats in Sint-Huibrechts-Lille, 

geweten hebben. Dit project staat 

haaks op goed ruimtelijk beleid en 

gaat in tegen het huidige klimaat- en 

milieubewustzijn. Het hoort thuis in 

de vorige eeuw en dus in de 

prullenbak. 

Ondertussen werden een goede 4200 

bezwaren ingediend, waarvan meer 

dan 350 afkomstig uit Pelt. Dat is een 

duidelijk signaal richting ons 

gemeentebestuur dat dit plan 

dringend meer aandacht verdient.

in Pelt

De Peltse Bouwmeester Scan

Alle bee(s)tjes helpen

Steun de Voedselbanken

Gearceerd: uitbreidingszonesAls het huidige plan wordt uitgevoerd, wordt de zandput aan de 
Achterste Hostie 3 maal zo groot. In het rood de gemeentegrens.
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De Bouwmeester Scan van
Pelt is er. En nu?

De Bouwmeester Scan geeft onder meer enkele grote lijnen aan voor 
een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling in Pelt.

© BUUR

28 maart 2018, weet u het nog? 

Overpelt en Neerpelt organiseren het 

inspiratiemoment “Plaatsmaken voor 

mens en natuur”. Het is de bedoeling 

om burgers mee te laten denken over 

de ruimtelijke ordening in het 

toekomstige Pelt. Vlaams 

Bouwmeester, Leo Van Broeck, wordt 

uitgenodigd om voor inspiratie te 

zorgen. En dat doet hij. Veel volk, veel 

enthousiasme. En veel 

verwachtingen die worden gecreëerd.

Januari 2019, het nieuwe Pelt  bestelt 

een zogenaamde Bouwmeester 

Scan. Die scan is een heel nuttige 

tool: Op basis van een doorlichting 

maken experten een overzicht van de 

sterktes en zwaktes van de 

ruimtelijke ordening in Pelt. En 

belangrijker nog: er wordt een visie 

uitgewerkt, inclusief een heel 

gamma aan mogelijke projecten – 

groot en klein, complex en eenvoudig 

– om te realiseren. Het uiteindelijke 

doel is de transitie maken naar een 

duurzame leefomgeving, met 

bijzondere aandacht voor hoe we onze 

ruimte gebruiken en met de 

uitdagingen van de huidige 

klimaatcrisis in het achterhoofd.

De scan komt niets te vroeg gezien de 

ongebreidelde en chaotische 

bouwaanpak in Pelt, denk maar aan 

verkaveling De Weyer. Pelt heeft de 

'eer' om in de top 10 te staan van 

Vlaamse gemeenten die hun open 

ruimte het snelst betonneren. De 

Scan is dan ook kritisch over de 

huidige manier van werken, in het 

bijzonder voor Overpelt: “Heel wat 

projecten lijken ad hoc te zijn 

ontstaan en geven een onaf beeld 

aan de kern”, klinkt het. Tja...

Men zou verwachten dat de scan aan 

de bevolking zou worden voorgesteld. 

Of aan de gemeenteraad. Of aan de 

GECORO. Niet dus. Men zou 

verwachten dat een aantal 

interessante voorstellen meteen 

worden uitgewerkt. Ook dat niet.

Integendeel, de gemeente besliste 

om de studie als leesmateriaal te 

bestemmen voor een nieuwe 

studieronde: Beleidsplan Ruimte 

Pelt. De resultaten daarvan worden 

verwacht in 2024. We vinden het 

onbegrijpelijk en onverantwoord 

dat ruimtelijke ordening zo 

verwaarloosd blijft in een gemeente 

waar de nood aan visie, samenhang 

en vooral verandering zo groot is.

Pelt liet een uitgebreide scan 
maken van haar ruimtelijk 

beleid. En dat was het dan.

HANS PROOST
Gemeenteraadslid
hans.proost@groenpelt.be
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BESTRIJD DE PROCESSIERUPS 
MET NATUURLIJKE VIJANDEN

De eikenprocessierups is een inheemse soort die door verstoring van het 

natuurlijk evenwicht al heel wat jaren overlast bezorgt. De klassieke 

bestrijdingsmiddelen berokkenen vaak nevenschade en bovendien hangt er een 

duur prijskaartje aan. Groen wil dan ook inzetten op een duurzame 

bestrijding door natuurlijke vijanden van de rups, zoals kool- en 

pimpelmezen, mussen, maar ook sluipvliegen en poppenrovers terug alle 

kansen te geven.

MEZEN ZIJN VERZOT OP PROCESSIERUPSEN
Een mezenjong eet op twee weken zo'n 800 processierupsen. Als je weet dat 

één koppel mezen gemiddeld 9 jongen krijgt, is het duidelijk dat de vogels een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van de processierups.

Heel wat Vlaamse gemeenten hingen dan ook al nestkastjes op in de hoop 

ONS WELZIJN IN ONZE BUBBEL

POLITIEK OP ZIJN KLEINST

Gemeenteraad, januari 2021. 

Omwille van corona gaat de 

vergadering digitaal door, zoals we 

ondertussen gewoon zijn. Toch 

verloopt de zitting dit keer anders 

dan normaal. De meerderheid 

weigert op de vragen van de 

oppositie te antwoorden, behalve 

dan met de opmerking "DAAR 

KOMEN WE SCHRIFTELIJK OP 

TERUG". Op deze manier wordt 

alle debat in één klap onmogelijk. 

Is net dat dan niet een van de 

hoekstenen van een democratie?

Wat weinigen beseften is dat dit 

een reactie was op een officiële 

klacht van Groen. Op de 

gemeenteraad van december 

vroegen we om een aanpassing 

van het verslag van de vorige 

zitting. Bepaalde zaken werden 

immers niet vermeld en een van 

onze tussenkomsten was fout 

verwoord. De meerderheid 

weigerde op die vraag in te gaan, 

met als uitleg dat een zittings-

verslag geen woordelijk verslag is.

De kern van de zaak is natuurlijk 

wel dat wat zwart op wit staat 

later tegen je gebruikt kan worden. 

Het moet dus wel juist zijn, wat er 

staat. Ondertussen werden we 

door de Provinciegouverneur in het 

gelijk gesteld. Om discussies in de 

toekomst te vermijden pleiten we 

ervoor HET GESCHREVEN 

ZITTINGSVERSLAG TE 

VERVANGEN DOOR EEN VIDEO- 

OF AUDIO-OPNAME, zoals in 

sommige gemeenten al gebeurt. 

Katrijn Conjaerts, fractieleidster

STEFAN STESSENS
Bestuurslid Groen Pelt
stefan.stessens@groenpelt.be

SOFIE MONSIEURS
Gemeenteraadslid
sofie.monsieurs@groenpelt.be

zoveel mogelijk meesjes te mogen 

verwelkomen. Nederlandse 

gemeenten die al langer 

experimenteren met natuurlijke 

bestrijding boeken grote successen. 

Groen riep het gemeentebestuur 

daartoe ook op, maar zonder gevolg. 

Bij deze doen we zelf een oproep aan 

de Peltenaren om mezenkastjes te 

hangen. Zo zorgen we er samen voor 

dat de mezenpopulatie groeit en het 

gebruik van biocides stap voor stap 

kan worden afgebouwd. Alle 

bee(s)tjes helpen.

www.natuurpunt.be/pagina/

nestkastje-voor-tuinvogels

www.naturetoday.com/intl/nl/home 

-> natuurlijke bestrijding 

eikenprocessierups

Samen zoeken we onze weg door 

de pandemie. Verlangend naar 

versoepelingen, maar ook met het 

besef dat we uit elke crisis leren.

Niet alleen ons weer maakt 

bokkensprongen, ook ons welzijn 

heeft kuren. Wie had verwacht dat 

een virus ons leven zo in de war zou 

sturen? In onze bubbel, achter een 

scherm of met een mondmasker ziet 

alles er heel anders uit.

Corona zet ons onder enorme druk en 

veroorzaakt veel leed. Onderaan de 

ladder vielen de zwaarste klappen. 

Velen verloren hun job en kregen het 

heel moeilijk om de eindjes aan elkaar 

te knopen. Gelukkig kwam de 

overheid financieel tussen met 

allerlei regelingen. Na de impact op 

onze gezondheid en economie wordt 

steeds duidelijker dat de impact op 

ons sociale leven zeker zoveel pijn 

doet. Wie verlangt er niet naar om 

‘ontmaskerd’ naar hartenlust familie 

en vrienden te ontmoeten?

Toch zorgt elke crisis ook voor inzicht: 

Het besef dat mensen belangrijker 

zijn dan groeicijfers, dat groeien om te 

groeien de natuur en dus onszelf naar 

de afgrond leidt, dat onze natuur 

belangrijk is en we nu keuzes moeten 

maken om er duurzamer mee om te 

springen, en dat ons sociaal welzijn 

ons belangrijkste goed is.
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Meer tijd voor kinderen

Het geboorteverlof steeg van 10 naar 15 dagen. In 
2023 wordt het opgetrokken tot 20 dagen – een 
verdubbeling. Zo krijgen papa’s en meeouders 
meer tijd voor hun pasgeboren kind.

Op 1 oktober 2020 legde de nieuwe federale regering haar eed af. 
Ondertussen zijn we zes maanden verder, en onze groene ministers 
zijn druk in de weer om van de ambities uit het regeerakkoord feiten 
te maken. Een overzicht van enkele realisaties na 150 dagen Vivaldi.

Foto’s: Bigstock

HALF JAAR VIVALDI,  
HEEL WAT REALISATIES

© Kanselarij

PETRA DE SUTTER
Vice-eersteminister en minister 

van Telecommunicatie

Eindelijk echte klimaatdoelen

In de eerste weken van Vivaldi bevestigde minis-
ter van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) de Europese 
doelstelling van 55 procent minder CO2-uitstoot 
tegen 2030. 

Goedkope stroom uit Denemarken

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) 
zette het plan in gang om een onderzeese stroom-
kabel naar Denemarken te leggen. Zo krijgt ons land 
toegang tot goedkope Deense windenergie.

Opvanghuizen voor kwetsbare groepen

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Diversiteit 
en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) maakte 
middelen vrij voor meer LGBTQIA+-opvanghuizen 
en opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers 
van geweld.

Lagere factuur voor meest 
kwetsbare mensen

Vice-eersteminister en minister van 
Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) voert 
de strijd op tegen de digitale kloof. Ze maakte 
middelen vrij om sociale projecten van telecom-
operatoren te boosten, en om de telefonie- en 
internetfacturen van de meest kwetsbare 
mensen te verlagen. Energieminister Van der 
Straeten deed hetzelfde voor de energiefactuur.

Meer en stiptere treinen

Vivaldi investeert opnieuw in de trein. Samen met 
de NMBS en Infrabel werkt minister van Mobiliteit 
Georges Gilkinet (Ecolo) aan een toegankelijker, 
betrouwbaarder en veiliger spoorwegsysteem 
en aan stiptere treinen. Ook lanceerde hij mee de 
Brupass: één ticket voor de trein, tram, bus en 
metro in en rond Brussel.
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VOLUIT VOOR 

hernieuwbare energie
De beste garantie op een duurzaam en welvarend België? Kiezen voor 
100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit als einddoel. 
Energieminister Tinne Van der Straeten vertelt hoe ze dat gaat aanpakken.

‘Fl xibiliteit is 
cruciaal als je wil 

transf� meren naar 
100% hernieuwbare 

energie’

TINNE  
VAN DER STRAETEN
Minister van Energie

© ID/Bas Bogaerts

De komende jaren staan er heel wat opwin-
dende dingen te gebeuren in het Belgische 
energielandschap. Van een stroomkabel naar 
Denemarken over energie-eilanden in de 
Noordzee tot de vergroening van onze industrie 
met hernieuwbare waterstof.

Het energiebeleid zelf? Dat zal saai en voorspel-
baar zijn. Want dat is waar mensen en bedrijven 
om vragen: voorspelbaarheid en zekerheid. Het 
debacle met de zonnepanelen van de Vlaamse 
regering — met N-VA, CD&V en Open Vld — heeft 
duidelijk aangetoond waarom.

Zekere bevoorrading
We willen bovenal de bevoorradingszekerheid 
garanderen. Daarom vangen we de sluitingen van 
de kernreactoren op met hernieuwbare energie, 

grote batterijen, verbindingen met buurlanden en 
flexibele gascentrales.

Flexibiliteit is cruciaal als je wil transformeren 
naar volledig hernieuwbare energie. Kerncentrales 
kunnen die flexibiliteit meestal niet leveren. Je 
kan ze niet zomaar aan- en afzetten wanneer je 
bijvoorbeeld een overschot aan windenergie hebt. 
Dat leidt tot situaties zoals in de eerste lockdown, 
toen er een recordhoeveelheid wind was en we 
zelfs onze windturbines moesten afschakelen.

Daarom gaan we ook — maar alleen áls de bevoor-
radingszekerheid gegarandeerd is — de laatste 
twee kernreactoren sluiten (de overige vijf sluiten 
sowieso). Want ze zijn niet flexibel en vertegen-
woordigen bovendien amper 4 procent van de 
totale energiemix.

1 TERUGBETALING 
 VAN PSYCHOLOOG

Voor Groen in de federale regering zat, lanceerde 
de partij een petitie om meer budget uit te trekken 
voor de terugbetaling van een bezoek aan de 
psycholoog. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: 
‘Die petitie werd ondertekend door meer dan 
20.000 mensen! Dat zorgde ervoor dat Groen 
de kwestie tijdens de regeringsvorming op de 
onderhandelingstafel kon leggen. Met resultaat: 
in het regeerakkoord voorziet de federale 
regering 200 miljoen euro extra budget voor 
geestelijke gezondheidszorg – bijna negen keer 
meer budget dan de vorige regering voorzag.’

MENTAAL WELZIJN KRIJGT HERNIEUWDE AANDACHT VIA GROEN

De coronacrisis doet het mentale welzijn 
van de Belg geen deugd. Integendeel: in 
december 2020 gaven Belgen zichzelf 
amper een 6,1 voor hun geluksgevoel. In 
september was dat nog 6,8 en vóór de 
eerste lockdown een 7,4. Om een mentale 
lockdown te voorkomen, ondernam Groen 
heel wat acties. We lichten er drie uit.

© ID/Christophe De Muynck

‘De federale regering 
vo� ziet 200 miljoen 
extra voor eestelijke 
gezondheidszor ’
MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen

100% hernieuwbaar
Seneca schreef ooit: als we niet weten naar 
welke haven we koers zetten, is geen enkele 
wind gunstig. Wel, de koers is nu eindelijk 
duidelijk: 100 procent hernieuwbare energie 
en klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat is het 
einddoel waarop ik me ga focussen, want het 
biedt de beste garantie op een duurzaam en 
welvarend België. 

2 NOODPLAN

In januari 2021 lanceerde Groen het Urgentieplan 
Mentaal Welzijn. Met dat plan wil de partij de 
groeiende druk op de geestelijke gezondheid 
aanpakken. Het bestaat uit tien maatregelen die 
gaan van betere terugbetaling bij een bezoek 
aan de psycholoog voor jongeren en mensen 
in armoede, tot Eerste Hulp bij Psychische 
Problemen in scholen en op de werkvloer.

3 BUITEN MEER MENSEN ZIEN

Al maanden mochten we buiten maar met 
vier mensen samenkomen. Omdat de kans 
op besmetting daar een stuk kleiner is, 
stelde vice-eersteminister Petra De Sutter 
(Groen) voor om dat aantal uit te breiden. Het 
voorstel kon op veel bijval rekenen binnen de 
regering en bij virologen als Marc Van Ranst, 
en uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: je 
mag nu buiten afspreken met tien mensen. 



ONDERWIJS EN CORONA:     
ALLE HENS AAN DEK

Uit studies blijkt dat de coronacrisis 

voor een half jaar leervertraging heeft 

gezorgd. Naast leerachterstand zien 

we ook sociaal-emotionele 

problemen bij leerlingen. Dat 

wegwerken wordt een werk van 

lange adem. En niet iedere leerkracht 

of leerling heeft dezelfde 

ondersteuning nodig. Sommigen 

vragen ondersteuning bij 

gedragsproblemen. Anderen hebben 

vooral behoefte aan ondersteuning bij 

het online lesgeven. 

Daarom wil Groen dat niet alleen op 

extra onderwijspersoneel ingezet 

wordt. Ook  ander personeel zoals 

logopedisten, cognitieve psychologen 

en ergotherapeuten moeten kunnen 

inspringen om de leerachterstand in 

scholen weg te werken.  

Professionals met een andere 

achtergrond kunnen onze leerlingen 

een extra duw in de rug geven. Want 

het is vandaag alle hens aan dek. En 

morgen moet er een structureel plan 

liggen om leerachterstand ook na juni 

weg te werken. Wat vast staat is dat 

meer handen in de klas nodig zijn. 

NIEUW 
PROVINCIERAADSLID 
VOOR GROEN LIMBURG

Op de provincieraad van april legt 

Katrien Lambrechts de eed af als 

nieuw raadslid voor Groen 

Limburg. Ze neemt er de plaats in 

van Johnny Ceyssens. 

Katrien is voorzitter van Groen 

Hasselt en aan de slag als 

diensthoofd bij de gemeente 

Oudsbergen. Ze deed eerder 

provinciale ervaring op bij het 

Limburgs Steunpunt 

Kinderopvang. 

Johnny verlaat de provincieraad 

omdat zijn duurzaam bedrijf te 

veel tijd en aandacht opslorpt. In 

de gemeenteraad van Lummen 

blijft hij wel actief met kritische 

noten en positieve voorstellen.

BARBARA LID VAN BIJZONDERE COMMISSIE COVID-19

De coronacrisis sloeg in België hard toe. Wat liep er fout en wat moeten we 

daaruit leren? Het federaal parlement richtte daarom vorige zomer de 

Bijzondere Commissie op. Deze commissie heeft een jaar de tijd om 

aanbevelingen te formuleren. De vraag is duidelijk: hoe zorgen we ervoor dat 

een volgende pandemie ons niet meer zo hard raakt?

Met een hart voor welzijn en gezondheid was het voor LImburgs parlementslid 

Barbara Creemers een logische stap om in deze commissie te zetelen. Nu twee 

derde van de tijd erop zit, kijkt ze terug naar het reeds geleverde werk. "Er kruipt 

immens veel tijd in", zegt ze. "Elke maandag en vrijdag zijn volgepland met 

hoorzittingen met experten en organisaties uit het veld die de crisis van dichtbij 

ervaren. Erika Vlieghe en Marc Van Ranst passeerden de revue, maar ook 

vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, het crisiscentrum en het leger. 

Allemaal gaven ze constructief advies. Momenteel komen ook alle ministers 

langs. Daarnaast krijgen we toegang tot zo’n 24.000 documenten: mails, 

bestellingen, agenda’s van ministers...

Wat we hieruit leren en wat we anders moeten doen, mag niet verloren gaan. 

Het is immers een bron aan waardevolle informatie, niet alleen voor de volgende 

pandemie, ook voor mogelijke andere rampen zoals een kernramp of aanslag.

Wat duidelijk blijkt, is dat voorbereiding en transparantie cruciaal zijn, zowel bij 

het gebruik van ministeriële besluiten als bij de opslag van strategische stocks 

van mondmaskers. Helaas heeft onze ingewikkelde staatsstructuur niet 

bijgedragen tot de vlotte aanpak van de crisis en daar zullen we zonder taboe 

naar moeten durven kijken."

REGIONAAL

© Boumediene Belbachir

© Jesse De Meulenaere

© Boumediene Belbachir

Barbara Creemers en Laurence Hennuy (Ecolo)
in commissie, foto van 2019.
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In februari hielpen we bij het 

plaatsen van paddenschermen en 

de overzet van padden aan het 

Hobos. Padden en kikkers willen daar 

de afrit van de N74 over, op weg naar 

de waterplas middenin. Een super 

initiatief, die overzet. Maar laten we 

niet vergeten dat de vele 

overzetacties een noodoplossing zijn 

voor de doorgedreven versnippering. 

Ontsnipperen is dus de boodschap. En 

dat is niet alleen verantwoordelijkheid 

van de Vlaamse overheid, via het 

Vlaamse ontsnipperingsplan, maar 

ook van de vele lokale overheden.

1

Op voorstel van Groen gaat de 

gemeente de invoering van 

sneeuwstraten onderzoeken. Een 

sneeuwstraat is, eenvoudig gezegd, 

een speelstraat met sneeuw. In een 

sneeuwstraat wordt bij sneeuwval 

niet gestrooid, zodat de straat tijdelijk 

kan worden afgesloten en kinderen op 

straat in de sneeuw kunnen spelen. 

Natuurlijk gaat het om straten in 

woonzones waar geen belangrijk 

doorgaand verkeer doorkomt. 

Bovendien moet de meerderheid van 

de bewoners akkoord gaan.

2

Ken jij "Too Good To Go" al? Dat is 

een app om voedselverspilling 

tegen te gaan. Voor een klein bedrag 

kan je op het einde van de dag een 

handelaar helpen om van zijn restjes 

af te raken. Een win-win voor mens en 

planeet, zeker als je weet dat 1/3de 

van al het voedsel wordt verspild. In 

België alleen al doen zo'n 4000 cafés, 

restaurants, supermarkten, bakkers, 

hotels (en meer) mee. Ook hier in Pelt.

Installeren dus die app.

3

Gelukkig heeft het bestuur 

ingezien dat een hellend plein, als 

dak van een half-ondergrondse 

parking, geen goed plan is voor 

het nieuwe marktplein van 

Neerpelt. Dat bleek uit het antwoord 

op onze vraag naar de stand van 

zaken in het dossier. Peltenaar Emiel 

Swinnen werkte al in 2018 op vraag 

van Groen een alternatief uit. Dat 

houdt rekening met handel, horeca, 

bewoners, en uitdagingen zoals de 

droogteproblematiek. Benieuwd?

Je vindt het op www.groenpelt.be/

vernieuwd_marktplein

4



 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

Doeners uit Pelt lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

IN 2020 VERDEELDEN DE 
VOEDSELBANKEN 17% MEER 

MAALTIJDEN DAN IN 2019. 

EEN ABSOLUUT EN PIJNLIJK RECORD. ZOALS STEEDS ZIJN HET DE 
MEEST KWETSBAREN DIE EEN CRISIS HET HARDST VOELEN.

IN PELT LEVERT DE SINT-VINCENTIUSVERENIGING AL JAREN STERK 
WERK IN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE.

DAT VERDIENT ONZE WAARDERING EN STEUN. 

OOK JIJ KAN HELPEN MET EEN GIFT OP BE02 3100 3593 3940 
MET VERMELDING VAN "GIFT VOOR ST.-VINCENTIUS PELT". 

GIFTEN VANAF € 40 GEVEN RECHT
OP EEN FISCAAL ATTEST.

MEER INFO VIA VINCENTIUSPELT@PROXIMUS.BE

Groen Pelt 

Koen Monsieurs

Stationsstraat  79

3910 Pelt

+32 11 64 80 55

koen.monsieurs@groenpelt.be 

www.groenpelt.be 

     www.facebook.com/groenpelt

Verantwoordelijke uitgever: Monsieurs Koen,
Stationsstraat 79, 3910 Pelt

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.


