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Voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap met 
overgangszones van De Holen in Pelt (Neerpelt)

De Vlaamse minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed ondertekende op 28 augustus 2022 het besluit tot de voorlopige 
bescherming van het cultuurhistorisch landschap met overgangszones van De Holen in Pelt (Neerpelt).

De gemeente Pelt organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige bescherming. Dat openbaar onderzoek loopt 
van 10 oktober 2022 tot 9 november 2022. Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij de gemeente Pelt. 

De gegevens over het openbaar onderzoek vindt u terug op de website https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

Daar kan u ook het dossier raadplegen. Wie geen toegang tot internet heeft, kan het dossier tijdens de kantooruren digitaal 
raadplegen bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Het dossier ligt ook ter inzage bij de gemeente  
pelt na afspraak.

onroerenderfgoed.be

D
e villages zijn een initi-
atief van de Gentse 
pedagoge Lynn Gee-
rinck (36). It takes a 
village to raise a child, 
rakelt ze een bekend 

Afrikaanse gezegde op in haar 
boek Goed Omringd. “Een net-
werk is van groot belang bij het 
grootbrengen van een kind”, ver-
duidelijkt de schrijfster. “Nie-
mand staat er graag alleen voor, 
maar waar is dat dorp als je het 
nodig hebt? In mijn boek stimu-
leer ik ouders om hun netwerk zelf 
uit te breiden. Ik voeg de daad bij 
het woord en breng mama’s en 
papa’s samen met het project Vil-
lage Dates. Inmiddels zijn er 45 
groepen opgericht in heel Vlaan-
deren met meer dan 1.000 deelne-
mers. Ouders uit dezelfde regio 
bieden elkaar hulp en ondersteu-
ning via WhatsApp. In tijden van 
kinderopvangcrisis kunnen villa-
ges een mogelijk antwoord bie-
den.”

via de media het oproepje zag 
voorbijkomen om mijn village uit 
te breiden, heb ik meteen initiatief 
genomen. Ik vind het heel leerrijk 
om samen te kunnen ‘moederen’, 
terwijl de kinderen bijvoorbeeld 
samen spelen. We wonen met een 
aantal ouders van ons groepje op 
een steenworp van elkaar en het 
zou zonde zijn om dat netwerk 
niet te benutten. De dochter van 
mijn naamgenoot Hanne gaat 
zelfs naar dezelfde school als 
Marcus. Het boek van Lynn heeft 
mij vooral geleerd dat we om hulp 
moeten durven vragen: reik uit 
naar de mensen rondom jou. Nie-
mand moet denken dat hij of zij 
het allemaal alleen moet doen.” 

Grootouders
Tine Janssen uit Dilsen-Stokkem 
is de trekker van een village in haar 
buurt. “Ik heb vijftien jaar lang in 
het buitenland gewoond, en keer-
de pas twee jaar geleden terug 
naar Limburg”, zegt de mama van 

de 4-jarige Linne. “Met een doch-
tertje intussen, maar uiteraard wel 
zonder uitgebreid netwerk. Er zijn 
ook grootouders in het spel, maar 
ik verwacht niet dat zij hun leven 
inrichten in functie van hun klein-
kinderen. De oproep van Lynn 
om je eigen village uit te breiden, 
kwam voor mij dan ook als geroe-
pen. Ik heb een eigen pluktuin 
waar veel van onze villagedates 
doorgaan, maar we spreken ook 
wel eens af om te wandelen of we 
inspireren elkaar online via 
WhatsApp.” 
“Momenteel bestaan er vier offi-
ciële villages in Limburg, waar 
ook andere ouders bij kunnen 
aansluiten”, stelt Lynn Geerinck. 
“Al is er in Limburg zeker nog 
ruimte voor andere regiospecifie-
ke groepen. Wie zijn of haar net-
werk wilt uitbreiden, kan zich in-
schrijven via www.lynngee-
rinck.be/village-dates.”
X ‘Goed Omringd’ van Lynn Geerinck, 

Borgerhoff & Lamberigts, 24,99 euro

WhatsAppgroepen helpen ouders 
bij kinderopvangcrisis

Hanne Wintmolders en Hanne Dekoning met hun kroost. Foto Serge Minten

Terwijl de kinderopvang 
in crisis is, bundelen 
steeds meer ouders 
hun krachten in zoge-
naamde ‘villages’. Han-
ne Wintmolders en 
Hanne Dekoning uit 
Alken zijn fan van deze 
regiogebonden Whats-
Appgroepen die hen 
helpen bij het leggen 
van de ‘opvangpuzzel’.

Hanne Wintmolders uit Alken is 
het initiatief erg genegen: “Ik ben 
zelf psycholoog en volgde Lynn 
op sociale media. Nadat ik mij via 
haar website had aangemeld, 
matchte ze mij met zes andere 
mama’s uit de buurt. We hebben al 
een aantal keer met elkaar afge-
sproken en laten het contact orga-
nisch groeien. Momenteel wisse-
len we vooral opvoedingstips uit, 
maar in de toekomst sluit ik zeker 
niet uit dat we ook praktisch voor 
elkaar in de bres kunnen springen. 
Mijn man, die in het onderwijs 
werkt, en ik werken allebei 80 pro-
cent. Een aangename verdeling 
die we ons gelukkig financieel 
kunnen permitteren. Al is de op-
vang van onze kindjes Nore (4) en 
flor (1) ook voor ons wel eens puz-
zelwerk.”

Samen moederen
Hanne Dekoning (36) is mama 
van Marcus (2,5) en maakt deel 
uit van hetzelfde groepje: “Toen ik 

Village Dates
Alken/Dilsen-Stokkem 
Lien Vande Kerkhof

brede volkspartij
N-VA’ster pleit 
voor nieuw huwelijk 
met cd&v
Els Van Doesburg, N-VA-schepen 
in Antwerpen, zegt in De Zondag 
dat “cd&v en N-VA samen een 
nieuw verhaal moeten schrijven 
als een brede volkspartij”. N-VA is 
volgens haar geen conservatieve 
partij, maar de partij waar 
conservatieven zich het meest 
thuis voelen, en cd&v leunt daar 
het dichtst tegen aan. “Ik betreur 
wat er de voorbije weken tussen 
onze partijen is gebeurd”, zegt 
ze, verwijzend naar de ruzie bij 
de begrotingsbesprekingen van 
de Vlaamse regering. “N-VA en 
cd&v kunnen niet naast elkaar 
blijven bestaan.”
Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi 
nam de uitgestoken hand niet 
aan. “Een speciaal huwelijksaan-
zoek”, reageerde hij ironisch in 
De Zevende Dag. “Eerst hoorde ik 
dat we vernietigd moesten 
worden, nu dit weer. Ik zie 
fundamentele verschillen.” (gjs)

Beerschot
Racistische 
spreekkoren krijgen 
wellicht staartje
Enkele Beerschot-supporters 
hebben zich zaterdagavond van 
hun minst fraaie kant laten zien. 
Het bezoekersvak scandeerde op 
een bepaald moment “vak vol 
makkakken” naar de thuissup-
porters. Op de televisiebeelden is 
duidelijk te horen en te zien dat 
een aanzienlijk deel van het 
bezoekersvak meezingt en 
gesticuleert. De racistische 
spreekkoren krijgen wellicht een 
staartje. “Gewoon oliedom”, 
tweette Lorin Parys, CEO van de 
Pro League. De bondsprocureur 
gaat met dit incident aan de slag. 
De Pro League heeft ook al 
contact opgenomen met Beer-
schot. Er volgt een supporters-
meeting. “De Pro League zal dit 
strikt opvolgen”, aldus Parys. 
(tsfn, kofr)

Mobiliteit
Zonder extra budget 
dreigt kwart van alle 
treinlijnen te verdwijnen

Vier miljard euro extra, dat 
budget wil mobiliteitsminister 
Georges Gilkinet (Ecolo) om het 
uitgestippelde tienjarenplan van 
de spoorwegen aan te houden. 
Komt dat geld er niet, dan dreigt 
zo’n 400 kilometer aan reizigers-
lijnen te verdwijnen, ongeveer 
een kwart van de lijnen in 
Vlaanderen. Het gaat niet om de 
drukke lijnen tussen de grootste-
den, maar wel om de minder 
drukke in de periferie. Reizigers-
organisatie TreinTramBus huivert 
bij dergelijke denkoefeningen. 
“Iedereen die naar de files kijkt, 
kan alleen maar vaststellen dat 
er geen meter spoor mag 
verdwijnen”, zegt woordvoerder 
Peter Meukens. De economische 
lijnen richting de havens van 
Antwerpen, Zeebrugge en Gent 
lijken wel gespaard. (nba)


