
Buurtkrant 't Fabriekske
Laatste buurtkrantje op papier

Wil jij een rubriek het leven inroepen op de site? vb. maandelijks een oude foto
posten, straanaam in de kijker zetten, ...
Activiteit of event in de wijk verspreiden?
Of heb jij nog andere ideeën?     

Dit krantje zal het laatste krantje op papier zijn. Er wordt overgegaan naar een
digitiaal verzamelpunt waar alles over Overpelt-Fabriek terug te vinden is. 

Je vindt vanaf nu alle info terug op de website:

www.fabriekske.be
De website is voor en door buurtbewoners. Daarom is jouw hulp nodig: 

Neem dan zeker contact op met Edwin Witlox via redactie@fabriekske.be

Ontvang jij toch nog graag een buurtkrantje op papier? 
Laat dit dan even weten aan buurtwerker Katalin via 0492 25 86 03 of
katalin.blancquaert@saamolimburg.be

Wordt lid van ...

'Overpelt-Fabriek' (groep van buurtbewoners) 
'Buurtwerk Overpelt-Fabriek' (groep vanuit de buurtwerkster)

Buurtpreventie: enkel en alleen om verdachte meldingen te maken 
Zorgzame groep: om een vraag te stellen waarbij buren je misschien
kunnen verder helpen

De Facebookpagina's

Whatsapp groepen in de wijk

Neem hiervoor contact op met 
Anick Timmermans (0495 34 11 17) of Maarten Mentens (0484 71 26 93). 

Zij voegen jou graag toe tot deze groepen. 

mailto:redactie@fabriekske.be


27 april: mobiliteitsproject
In het voorjaar werd een enquête rongestuurd door Gemeente Pelt en Mobiel21 om
alle buurtbewoners van Pelt te bevragen rond de bereikbaarheid van en naar de
centra voor voetgangers en fietsers. Er konden knelpunten en voorstellen ingevuld
worden voor specifieke gevaarlijke situaties.

Enkele buurtbewoners vulden deze in. Nu wil Mobiel21 samen met mensen uit de
wijk aan de slag om kleine proefondervindelijke situaties op te stellen en uit te testen
in Overpelt-Fabriek.

Zin om mee te denken en concrete ideeën op tafel te leggen? 
Dan ben jij welkom op woensdag 27 april 
om 19u in De Schakel (Leukenstraat 29).

Meer info over dit project? Neem dan zeker contact op met
rik.schreurs@gemeentepelt.be of buurtwerkster Katalin

7 mei: 125 jaar Fabriek Feest!

De tuinwijk van Overpelt-Fabriek mocht vorig jaar 125 kaarsjes uitblazen. 
Dit konden we in de wijk niet vieren door het allomgekende virus MAAAAR...

Zaterdag 7 mei is het zo ver: 
één groot wijkfeest met heel wat aanbod in Overpelt-Fabriek 

om het 125 jarige bestaan te vieren! 

Kom ontbijten en achteraf een gegidste wandeling doen, speel mee met de kinderanimatie
van FABuleus, kom kijken hoe graffiti kunstwerken ontstaan, ga een frietje eten aan de
Schakel of schrijf je in voor een heuse dinner&dance met Filipijns buffet. 

Meer info vindt je in de flyer bijgevoegd in deze laatste papieren buurtkrant.



We verzamelen de ideeën op een kaart
We bundelen de voorstellen met uitleg 
We gaan in gesprek met Gemeente Pelt en de werkplaatsen om te kijken wat er mogelijk is
We verdelen de verantwoordelijkheid over dit project: wat kunnen buurtbewoners doen?
Waarvoor hebben we de technische dienst van Pelt nodig?

De groene strook aan de Lood-, Moffel- en 
Zinkstraat zoekt invulling!

Een werkgroepje van buurtbewoners wil al langer dat de grasvlakte aan de
elekticiteitspaal en nieuwe straten (Moffel- en Zinkstraat) een goede invulling krijgt.
Deze is liefst zo groen mogelijk én een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten in
de wijk!

Vanuit Gemeente Pelt zal er in een eerste fase een mooie bloemenweide gezaaid
worden. De grond wordt twee keer gefreesd. Wanneer het niet meer vriest, start het
zaaien van een Brandenburger megeling. Dit zal je in de loop van mei zien
gebeuren.

In een latere fase (najaar) wordt er verder invulling gegeven aan deze vlakte.
Hier hebben we JOU voor nodig, buurtbewoner van Overpelt-Fabriek! Daarom
nodigt de werkgroep jou graag uit op een brainstorm moment over wat deze
groenvlakte moet inhouden. 

Kom op maandag 23 mei 2022 om 19u met al je ideeën,
voorbeelden, invullingen naar het lokaal aan de oude

school (lokaal FABuleus), Loodstraat 5. 

Verspreidt de info verder, kom met je buren, kinderen, vrienden samen om elkaar te
leren kennen en elkaars ideeën misschien wel samen uit te werken?

Invulling groenvlakte

Kalender: 
27/04: project mobiliteit - 19u - de Schakel
7/05: 125 jaar buurtfeest - van 9u tot 18u - in de wijk (zie flyer)
23/05: brainstorm moment groenvlakte - 19u - lokaal FABuleus
11 - 14/06: KERMIS in 't Fabriek
11/06: Fabriekse Feesten ism Kindervreugd - 19u in de Schakel (inschrijven verplicht!)



Vuuravontuur valt in de prijzen!
Hulpverleningszone Noord-Limburg heeft een Fireforum Award in de wacht
kunnen slepen! Het project 'Vuuravontuur' was genomineerd voor de
categorie 'Brandveiligheid: bewustmaking en preventie voor het publiek' 
en kwam als eerste uit de bus in de categorie Brandveilig Samenleven.
Meer info: 
www.fireforum.be/magazine/vuuravontuur---wandelend-leren-over-
brandveiligheid

En er is meer ...
Op 24 en 25 maart vond het 6e International Safety Education Seminar
(ISES) plaats in Dublin. Het Vuuravontuur werd ook genomineerd voor de
European Fire Safety Award 2021. Helaas zijn we hier niet als winnaar uit de
bus gekomen, maar strandde het project op een gedeelde tweede plaats. We
mogen uiteraard heel trots zijn dat dit project als enige Belgische inzending
op de shortlist stond. 

Het ISES congres biedt elk 2 jaar een overzicht weer van de best practices
op het gebied van brandveiligheid wereldwijd. Elk jaar komen op deze
hoogmis voor de nieuwste onderzoeken en projecten uit Europa aan bod. De
organisatie gebeurt met de steun van de Federation of European Union Fire
Officers (FEU) en de European Fire Safety Alliance (EFSA).

De brandweer van Pelt heeft het vervallen kapelletje aan de
Haltstraat geadopteerd. De muren werden opnieuw bepleisterd en
kregen een verflaag. Ook werd de beplanting achter de kapel
gesnoeid. Gemeente Pelt heeft de buitenaanleg voor zijn rekening
genomen. Met een aantal grind- en bloemenperken werd de
omgeving verfraaid. Een zit(rust)bank kon niet ontbreken en
maakt het helemaal af.

In de kapel werd een plaats voorzien voor het beeld van onze
heilige Barbara, in de plaats van het mariabeeld.
De buurtbewoners die regelmatig kwamen kijken, vonden dit een
uitstekend initiatiefen zijn blij dat dit historisch kapelletje weer in
zijn oude glorie hersteld is.

Kapel Haltstraat geadopteerd

Het vuuravontuur nog niet aangegaan? Zeker en vast doen!
De start is achter de Schakel, aan het kerkhof van 
Overpelt-Fabriek met leuke opdrachten!

https://www.fireforum.be/magazine/vuuravontuur---wandelend-leren-over-brandveiligheid



