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GEMEENTEHUIS
Dorpsstraat 16
tel. 089 20 19 18
fax 089 20 19 21
website: www.bocholt.be
e-mail: gemeente@bocholt.be

Openingsuren:
ma. 9u00-12u00
di. 9u00-12u00* 13u30-19u00
wo. 9u00-12u00 
do.  9u00-12u00 13u30-17u00*
vr. 9u00-12u00
*Enkel na afspraak via 089 20 19 18

GEMEENTELIJKE WERKPLAATS
Bosstraat 14
tel. 089 20 19 50

Openingsuren:
ma. 8u00-12u00 12u30-16u00
di. 8u00-12u00 12u30-16u00
wo. 8u00-12u00 12u30-16u00
do. 8u00-12u00 12u30-16u00
Vr. 8u00-12u00 12u30-14u00

RECYCLAGEPARK
Kringloopstraat z/n
tel. 089 69 02 32

Openingsuren:
di.  9u00-12u30 13u00-16u00
wo. 9u00-12u30 13u00-16u00
Do. 9u00-12u30 13u00-17u00
Vr. 9u00-12u30 13u00-16u00
Za. 9u00-12u30 13u00-16u00

G.C. DE KROON
Nevenplein 1
tel. 089 20 19 60
e-mail: de.kroon@bocholt.be

Openingsuren:
di. 9u00-12u00 13u00-19u00
wo. 9u00-12u00 17u00-20u00
do. 9u00-12u00 13u00-17u00
vr. 9u00-12u00

DIENST VRIJE TIJD
Cornelius a Lapideplein 3
tel. 089 20 19 31 
e-mail: cultuur@bocholt.be

Openingsuren:
ma. 9u00-12u00
di. 9u00-12u00 13u30-19u00
wo. 9u00-12u00 13u30-16u30
do. 9u00-12u00 13u30-17u00
vr. 9u00-12u00 

SPORTDIENST
Brogelerweg 59
tel. 089 20 19 70 
e-mail: sportdienst@bocholt.be

Openingsuren:
ma. 8u00-12u00 13u00-16u30
di. 8u00-12u00 13u00-16u30
wo. 8u00-12u00 13u00-16u30
do. 8u00-12u00 13u00-16u30
vr. 8u00-12u00 13u00-17u00

BIBLIOTHEEK
Openingsuren:

• Bibliotheek ‘de Priool’
 Dorpsstraat 2
 tel. 089 20 19 75
 e-mail: bib@bocholt.be

ma. 15u00-19u00
di. 10u00-12u00 15u00-19u00
wo. 10u00-12u00 13u00-18u00
do. 10u00-12u00
vr. 10u00-12u00 15u00-19u00
zat. 10u00-12u00 13u00-15u00

• Bibliotheek Kaulille
 Kaulillerdorp z/n
 tel. 089 20 19 74
 

ma. 13u00-17u30
wo. 13u00-18u00

Erfgoed
tel. 089 20 19 22
e-mail: ann.rombaut@bocholt.be

SOCIAAL HUIS (OCMW)
tel. 089 20 19 80
fax 089 20 19 99

Burelen Kaulille
Nevenplein 1
• Sociale dienst:

ma. 9u00-12u00
di.  13u30-18u30
do. 9u00-12u00
vr. 9u00-12u00 

• Pensioendienst: 
wo. 9u00-12u00

• Juridische dienst:
do. 9u00-11u00

• Thuishulp: 
ma. 9u00-12u00
di.  13u30-18u30
do. 9u00-12u00

• Buitenschoolse kinderopvang  
en opvoedingsondersteuning:
enkel op afspraak

• Verwarmingstoelagen: 
di.  13u30-18u30
wo. 9u00-12u00
do. 9u00-12u00

Gemeentehuis Bocholt
Dorpsstraat 16
• Pensioendienst en stookolietoelagen:

iedere dinsdag. 
Enkel na afspraak via 089 20 19 18

WIJKPOLITIE BOCHOLT
Dorpsstraat 65
tel. 089 84 09 90
e-mail: wijk.bocholt@politiecarma.be

Openingsuren:
ma. 9u00-11u30
di. 9u00-17u00* 
wo. 9u00-17u00*
do. 9u00-11u30
vr. 9u00-11u30
* Enkel na afspraak 
 via www.politiecarma.be

NUTTIGE GEGEVENS
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VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN 
EN ZITDAGEN 

VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN 

‘BOEIEND BLOEIEND BOCHOLT, EEN WARM HUIS’

Beste Bocholtenaren, 

Als kinderburgemeester wil ik jullie in naam van alle 
kinderen een gelukkig nieuwjaar wensen en een goede 
gezondheid voor 2020.

De wensen voor alle Bocholter kinderen vanuit onze 
kindergemeenteraad: maak er een speels, creatief, 
sportief  en ‘chill’ jaartje van.

Ook in 2020 zijn we fier op onze gemeente!

Groetjes,

Tijl Vanhove
Uw kinderburgemeester

Beste Bocholtenaren,

Mag ik u en uw dierbaren, samen met onze kinder-
burgemeester Tijl, al het beste toewensen voor het 
nieuwe jaar 2020. Geniet van deze momenten met 
uw naasten, en denk er aan… houd het toch wat 
voorzichtig!

Onze bestuursploeg wil ook in 2020 het beste van 
zichzelf  geven! Op de laatste gemeenteraad van 2019 
werd onze visienota ‘Boeiend Bloeiend Bocholt, een 
warm Huis 2020 – 2025’ voorgesteld.

De ambitie is om Bocholt verder te ontwikkelen tot 
een aantrekkelijke en aangename gemeente, waar het 
goed is om te wonen en te leven! 

Kwalitatieve dienstverlening voor alle burgers blijft 
prioritair. Bocholt is een gezellige gemeente met 
aandacht voor natuur en groen, een gemeente op 
maat van de inwoners met de juiste balans tussen 
modern en landelijk karakter. Een gemeenschap die 
sociaalvoelend is, waar leefbaarheid en samenleven 
in harmonie voldoende aandacht krijgen. Als u meer 
hierover wil lezen, verwijs ik u graag naar onze website 
www.Bocholt.be of  kan u deze visienota bestellen via 
een telefoontje naar onze dienst Info & Onthaal (tel.  
089 20 19 18).

Tot binnenkort in ons Boeiend, Bloeiend Bocholt, ons 
warm huis! 

Stijn Van Baelen
Uw burgemeester

Stijn VAN BAELEN
Burgemeester (Via)
Kloosterstraat 33 
tel. 089 20 19 00
e-mail: stijn.van.baelen@bocholt.be 
algemeen beleid & coördinatie | veiligheid | informatie | 
dienstverlening | communicatie & public-relations | bevolking & 
burgerlijke stand | personeel | Intergemeentelijke  
samenwerking/IGS | participatie & buurtwerking begraafplaatsen

Zitdag: na telefonische afspraak: 089 20 19 17

Jos PLESSERS
Schepen (Via)
Fonteinstraat 5 
gsm: 0475 48 76 00
e-mail: jos.plessers@bocholt.be 
financiën | erediensten | sport | ICT | landbouw | AGB | 
plattelandsbeleid (Leader) | plaatsvervangend burgemeester

Zitdag: na telefonische afspraak: 0475 48 76 00

Erik VANMIERLO
Schepen (Samen)
Bosheidestraat 15 
gsm: 0496 26 38 81
e-mail: erik.vanmierlo@bocholt.be
openbare werken | patrimonium | groendienst | mobiliteit | 
technische dienst | nutsvoorzieningen | milieu | waters en 
bosbouw | natuur 

Zitdag: na telefonische afspraak: 0496 26 38 81

Lieve THEUWISSEN
Schepen (Via)
Kaulillerdorp 58 
Tel. 0473 22 07 72
e-mail: lieve.theuwissen@bocholt.be
dienst vrije tijd | cultuur | toerisme | jeugd | bibliotheek | erfgoed | 
vrijwilligers | recreatie | economie/KMO

Zitdag: na telefonische afspraak: 0473 22 07 72

Leo CARDINAELS
Schepen (N-VA)
Kerkplein 8 
gsm: 0472 79 60 31
e-mail: leo.cardinaels@bocholt.be
ruimtelijke ordening | wonen en Wonen in Bocholt en Peer | 
Limburg.net | sluikstorten | duurzaamheid | jumelages | markten 
en kermissen | feestelijkheden | ontwikkelingssamenwerking | 
Kempisch Tehuis | buitengebied functies | dierenwelzijn | jacht | 
omgevingsvergunning

Zitdag: na telefonische afspraak: 011 44 60 78

Marc VANHERK
Schepen (Via)
Marsestraat 22 
Tel. 011 44 60 78
e-mail: marc.vanherk@bocholt.be 
sociale zaken | welzijn | integratiebeleid | seniorenzorg | 
gezinsbeleid | andersvalidenbeleid | kansarmoede | Welzijnsregio 
| commissie thuiszorg | kinderopvang | gelijke kansen | 
preventieve volksgezondheid

Zitdag: na telefonische afspraak: 011 44 60 78



GOED OM TE WETEN

NIEUWJAARSRECEPTIE 
VERENIGINGEN EN ADVIESRADEN
vrijdag 10 januari | Brouwerijmuseum |20u00

Elk jaar nodigt het gemeentebestuur 
de voorzitters en secretarissen van 
alle Bocholter verenigingen en de 
leden van de adviesraden uit op 
een nieuwjaarsreceptie.

Deze kleine attentie is een blijk van 
waardering voor al het belangeloze 
en vrijwillige werk dat zij voor 
onze gemeenschap verrichten. 
Alle ons bekende verenigingen 
en adviesraden kregen een 
uitnodiging via e-mail.

Verenigingen die – om welke 
reden dan ook – geen uitnodiging 
ontvingen, zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. Geef  dan even een seintje aan de dienst Info & 
Onthaal: info@bocholt.be | tel.089 20 19 18

De nieuwjaarsreceptie vindt dit jaar plaats op vrijdag 10 januari 
2020 van 20u00 tot 23u00 in het Bocholter Brouwerijmuseum 
(neem de ingang via het Beukenhof).

‘STANSKE MINEBO’ 100 JAAR
viering gemeentehuis 14 december

Op 10 december werd Hortense Hauman 100 jaar en om die reden 
werd ze op zaterdag 14 december ontvangen in het gemeentehuis. 
Iedereen kent haar als ‘Stanske Minebo’.

Het was een mooie namiddag met een lekker stukje vlaai. 
Burgemeester Stijn van Baelen vertelde over haar leven en er 
werden verschillende geschenken overhandigd. 

Proficiat Stanske!

DIAMANTEN JUBILARISSEN
viering gemeentehuis 22 november

Op vrijdag 22 november 2019 ontving het college van burgemeester en 
schepenen 6 diamanten huwelijksparen. Het was een gezellig samenzijn 
met een stukje vlaai en een tasje koffie. De jubilarissen ontvingen een 
mooi boeket en als blijvende herinnering een bronzen beeldje.

Vlnr: Bèr en Madeleine Franssen–Vossen, Thieu en Therese 
Vandewaerde–Waeben, Cyriel en Anna Bongers–Capals, Tinus en 
Annie Wils–Verhees, Bèr en Tho Raemaekers–Knevels en Theo en 
Jeanne Boonen–Hurkmans.

14DE BOCHOLTER 
NIEUWJAARSRECEPTIE
zondag 5 januari | speelplaats Basisschool 
De Vlieger Kaulille | 15u00 tot 17u30

Het College van Burgemeester en Schepenen  
wenst samen met alle inwoners het nieuwe jaar 
feestelijk in te zetten en nodigt alle Bocholtenaren  
van harte uit op de 14de Bocholter nieuwjaars-
receptie. De receptie vindt dit jaar plaats in Kaulille 
op de speelplaats van Basisschool De Vlieger op 
zondag 5 januari 2020 vanaf  15u00. 
Natuurlijk is de inkom gratis!

Aan de school is er niet zoveel parking. Je komt 
best met de fiets of  te voet. Misschien kan je er een 
leuke nieuwjaarswandeling van maken?

Iedereen krijgt gratis vier consumptiebonnen 
waar je frisdranken, soep, warme choco, bieren, 
jenevertjes, frietjes, enz. mee kan kopen. Je kan 
natuurlijk nog bijkomende bonnen kopen. 
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WEGWIJSGIDS 2020 – 
BOCHOLT VAN A TOT Z
Vanaf  15 januari is de nieuwe wegwijsgids weer gratis 
verkrijgbaar aan het onthaal van het gemeentehuis en 
in de bib. De wegwijsgids is een handig naslagwerk 
met een overzicht van alle gemeentelijke diensten en 
producten, aangevuld met de belangrijkste info van 
overheidsinstellingen, gezondheidszorg, mobiliteit en 
onderwijs.

Je kan de gids digitaal raadplegen op www.bocholt.be. 
Moeten we je een exemplaar toesturen? Wil je iets laten 
toevoegen of  aanpassen? Laat het ons weten.

Neem contact op de dienst Info & Onthaal, 089 20 19 18 
of  gemeente@bocholt.be

CENTRAAL MELDPUNT
Een scheefgezakte stoeptegel, een kapotte straatlamp, is 
je afvalcontainer niet geledigd, een sluikstort, … 

Meld het ons via:
• tel. 089 20 19 18
• e-mail: gemeente@bocholt.be
• de Bocholt App (download de app via Google Play of  

de Appstore)
• de meldingskaart op onze website: www.bocholt.be
• Whatsapp gemeente Bocholt: gsm 0472 18 48 97
• de meldingskaart in Bocholt Maggezien (zie pag. 9)
• mondeling aan de onthaalbalie van het gemeentehuis
• een messenger-bericht op onze facebookpagina: 

gemeenteBocholt 

Wij doen daarna ons best om het zo snel mogelijk in orde 
te brengen of  de bevoegde instanties te informeren.

GEMEENTELIJKE 
DIENSTEN EN 
SOCIAAL HUIS 
GESLOTEN
Alle gemeentelijke diensten zijn 
gesloten op:
• dinsdag 31 december 2020 
 (oudejaarsavond)
• woensdag 1 januari 2020
 (nieuwjaarsdag)
• vrijdag 1 januari 2020
 (bib namiddag gesloten)

Verknal je feest niet! 
Volg de adviezen op 

www.knallerbeste.be.



OPGEPAST VOOR INBREKERS 
TIJDENS DE DONKERSTE DAGEN  
VAN HET JAAR!
De donkere winterdagen zijn voor inbrekers de mooiste tijd van het jaar!
Geef  hen geen kans om jouw woning uit te kiezen.

Maak je woning onaantrekkelijk voor potentiële dieven:
• geef  je woning steeds een bewoonde indruk, laat familie of  buren tijdens je 

afwezigheid regelmatig een kijkje nemen in je woning en vraag ze om voor 
je post te zorgen;

• laat geen waardevolle eigendommen in het zicht staan;
• sluit alle ramen en deuren en voorzie ze van degelijke, goedgekeurde sloten 

en vervang alle ramen met enkel glas;
• laat een aantal lampen via een tijdschakelaar branden als je niet thuis bent;
• een schakellamp die aanspringt wanneer iemand voorbijkomt, schrikt 

inbrekers af;
• geef  sleutels een vaste bewaarplaats, maar label ze niet;
• zorg dat het groen rond je huis laag is, want goed zicht op ramen en deuren werkt preventief;
• laat geen klimmateriaal (bv. een ladder) achter op zichtbare plaatsen
• een goede waakhond;
• waarschuw bij twijfel of  verdachte situaties altijd de politie.

Elektronische maatregelen hebben naast een afschrikkende functie ook de taak om een inbraak of  poging tot inbraak te 
detecteren en omwonenden en politie al dan niet rechtstreeks te alarmeren:
• alarminstallaties
• andere elektronische systemen

Denk eraan dat de inbreker meestal langs de achterzijde de woning binnendringt.
Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.

SCHRIJF LEPRAPATIËNTEN NIET AF
Stel je even voor: je bent ernstig ziek, maar je merkt je symptomen niet op. Of  je kunt niet naar de dokter. 
Of  je arts herkent je klachten niet. Of  de apotheek heeft geen medicijnen meer.
Onvoorstelbaar zeg je? Toch is dit een realiteit voor miljoenen wereldwijd. Ook voor leprapatiënten. 

Lepra wordt nog steeds niet, of  veel te laat, opgespoord en behandeld. 
Daarom is lepra nog niet uitgeroeid. En daarom leven meer dan 5 miljoen 
mensen vandaag met ernstige handicaps en afwijkingen door de ziekte.

Maar hun verhaal hoéft niet zo af  te lopen. Lepra hoéft geen 
levensbepalende diagnose te zijn.
Zij kunnen genezen. Schrijf  hen niet af, maar geef  hen een toekomst.

Campagneweekend 24,25 en 26 januari
Hoe? Door onze Damiaanactiestiften te kopen of  een gift te doen via BE05 0000 0000 7575.
En geef  zo samen met ons leprapatiënten een nieuwe toekomst.

SNEEUWVRIJE WEGEN EN VOETPADEN, 
OOK VOOR DE POSTBODES
In de winterperiode maken sneeuw en ijzel het de postbode niet gemakkelijk. 
Gevaarlijke wegen en voetpaden zijn soms letterlijk een struikelblok. 
Het gemeentebestuur wil je eraan herinneren dat iedereen verplicht is het 
voetpad voor de eigen deur vrij van sneeuw en ijs te houden!
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10 NIEUWE KINDEREN ZOUDEN 
GRAAG HUN VAKANTIE IN 
VLAANDEREN DOORBRENGEN
Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children 
kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse 
gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 20 kinderen, 
waarvan 10 die voor de eerste maal komen. Deze komen uit het 
zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl.

Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 
1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen 
die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis, zijn er 
inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen pas 
jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het 
is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral 
in de vorm van schildklierkanker en leukemie. Niet alleen de radioactieve besmetting vormt 
een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriënten-arme voeding en de permanent 
vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen 
wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor 
enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid. De meeste kinderen komen 
elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar 
verwachten we 10 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar 
Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun 
beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.

Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op tel.0495 67 82 37, of  e-mailen naar 
info@euro-children.be. Bijkomende informatie vind je op www.euro-children.be. 

KIWANIS BOCHOLT KRISTOFFEL 
De Kiwanis-gedachte streeft het welzijn na van de kinderen 
overal ter wereld. Dit wordt gerealiseerd door het opzetten 
van projecten en initiatieven door Kiwanis-afdelingen 
wereldwijd, om kinderen een beter bestaan te verzekeren.

Kiwanis Bocholt Kristoffel heeft zodoende een aantal 
projecten gerealiseerd om kinderen in onze directe omgeving 
een veilige en aangename leefomgeving te kunnen bieden.

Via Bocholt Maggezien willen wij graag onze projecten en 
realisaties kenbaar maken. Hieronder een korte samenvatting:

1.  gevaren van het internet: voordrachten door ons 
gegeven aan kinderen van het lager onderwijs in de regio 
BoKaLoRe;

2.  dode-Hoek problematiek: een echte truck gaat in de 
scholen de gevaren van de Dode Hoek demonstreren;

3.  verkeersveiligheid: spandoeken-actie in het begin van 
het schooljaar;

4.  verkeersveiligheid: uitdelen van gele hesjes aan 
schoolkinderen (zoals je kan zien op voorpagina van het 
septembernummer van Bocholt Maggezien);

5.  verkeersveiligheid: Octopus-palen aan de ingang van de 
scholen;

6.  verschillende steunacties voor minderbedeelde kinderen.

 

 

 

 

 
 

Heb je vragen of  suggesties, aarzel dan niet om ons te 
contacteren: J.P. Hurkmans | 0475 46 71 62



SOCIAAL HUIS

VRIENDEN OP DE FIETS
Veel personen van buitenlandse herkomst hebben nooit 
leren fietsen, omdat er simpelweg in hun land geen 
fietscultuur was, geen degelijke fietsen waren of  er niemand 
was om het hen te leren.

Daarom organiseren wij ieder jaar in Noord-Limburg 
verschillende fietscursussen voor personen van 
buitenlandse herkomst uit heel de regio. Zo geven we hen 
een stukje extra vrijheid, een stukje zelfstandigheid, en 
betere deelname aan de maatschappij in de toekomst.

Toch merken we dat deelnemers na afloop van de cursus 
nog bang zijn om alleen het verkeer in te gaan. En daar 
zouden jullie bij kunnen helpen! 

Ben jij iemand die:
• graag fietst?
• interesse heeft in andere culturen? 
• het ziet zitten om af  en toe een beginnende fietser te 

gaan halen om een kort stukje te fietsen in rustige straten 
in de buurt? Of  een woon-werk traject te verkennen?

Voel jij je aangesproken? 
Wil je graag meer weten?
• Goele Kerkhof  van Welzijnsregio Noord-Limburg |   

tel. 011 23 87 34 | e-mail: goele@welzijnsregio.be
• Het Limburgs Platform voor Vluchtelingen |   

tel.: 0468 35 75 38 | E-mail: info@limburggastvrij.be

MELDINGSKAART
 
Hoe kan je deze kaart 
aan ons bezorgen? 

• door ze te deponeren in de ideeënbus  
aan het gemeentehuis van Bocholt 

• door ze af te geven aan de receptie op  
het gemeentehuis of het Sociaal Huis 

• door ze op te sturen naar het 
gemeentebestuur van Bocholt,  
Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt 

• je kan een melding of klacht ook  
doorgeven via de website 
www.bocholt.be

BELANGRIJK OM TE WETEN
Vanaf  1 januari zijn er nieuwe spreekuren bij de dienst thuishulp 
en de dienst verwarmingstoelagen. Op dinsdagvoormiddag zijn 
er voortaan geen spreekuren meer, deze worden verplaatst naar 
dinsdagnamiddag. We zetten alle spreekuren hieronder op een 
rijtje.

De momenten dat je zonder afspraak bij een maatschappelijk 
werker terecht kan bij het Sociaal Huis te Kaulille, zijn:

Spreekuren OCMW Sociale dienst Dienst thuishulp Verwarmingstoelage Pensioendienst

Maandag 09u00-12u00 09u00-12u00  

Dinsdag 13u30-18u30 13u30-18u30 13u30-18u30 

Woensdag   09u00-12u00 09u00-12u00

Donderdag 09u00-12u00 09u00-12u00 09u00-12u00 

Vrijdag 09u00-12u00   
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HET EERSTE 
DORPSRESTAURANT VAN 
HET NIEUWE JAAR!
woensdag 29 januari | GC ‘de Kroon’ | 
12u00

De vrijwilligers van het dorpsrestaurant hebben 
de volgende menu voor je gekozen:
• tomatenroomsoep
• varkensgebraad met kroketjes en wortelen
• ijstaart

Kaarten aan € 8,50 zijn te verkrijgen aan de 
balie van het Sociaal Huis of  het gemeentehuis. 
De deuren gaan open om 11u30, de soep wordt 
opgediend om 12u00. 

MELDINGSKAART
 
Hoe kan je deze kaart 
aan ons bezorgen? 

• door ze te deponeren in de ideeënbus  
aan het gemeentehuis van Bocholt 

• door ze af te geven aan de receptie op  
het gemeentehuis of het Sociaal Huis 

• door ze op te sturen naar het 
gemeentebestuur van Bocholt,  
Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt 

• je kan een melding of klacht ook  
doorgeven via de website 
www.bocholt.be

Naam: ............................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................

Tel.: ...........................................................Datum: .......................................

Hierbij meld ik dat op de volgende plaats:

 de openbare verlichting defect is  de riolering verstopt is

 de voetpaden hersteld moeten worden  het wegdek beschadigd is

 de grachten geruimd moeten worden  vandalisme

 de signalisatieborden onderhouden moeten worden

 sluikstort

 andere: ......................................................................................................

  ......................................................................................................

Allerhande suggesties, reacties, klachten, meldingen,...

 milieu  verkeer

 gemeentelijk informatieblad  website / facebook

 sport  cultuur

 jeugd

 andere: ......................................................................................................

  ......................................................................................................
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OM GEVING

STERILISATIE KATTEN 
VERPLICHT
Jaarlijks belanden meer dan 20.000 katten in 
een asiel.

Weet je dat het wettelijk verplicht is om een kat 
te steriliseren of  castreren? Alle katten geboren 
na 31 augustus 2014 moeten tegen januari 2020 
gesteriliseerd of  gecastreerd zijn. 

Sinds 1 november 2017 geldt er ook een 
registratie- en chipplicht voor alle katten, ook al 
geef  je ze (gratis) weg. 

Waarom is dit zo belangrijk? Vaak worden kattenliefhebbers met 
ongewenste nestjes geconfronteerd en geven ze de kittens weg. Maar 
de schattige kittens worden groot en passen soms niet meer in het gezin. 
Dan belanden ze op straat of  in het asiel. Om het aantal zwerfkatten te 
verminderen moet je je kat laten castreren of  steriliseren.

GRATIS BOUWFIT-DAGEN RENOVATIE 
zaterdag 8 én zaterdag 15 februari | GC ‘de Kroon’ | 9u00-17u00

Bouw- of verbouwplannen? Bereid je goed voor!

Van een bouwdeskundige krijg je alle technische en praktische kennis mee over 
duurzaam en energiezuinig verbouwen. Handig, ook als je de werken niet zelf  
uitvoert, maar volledig overlaat aan vakmannen. De informatie komt uitstekend 
van pas bij gesprekken met architecten, bouwfirma’s en vertegenwoordigers van 
bouwmaterialen. 

Je schroeft met deze kennis ook je energierekening in je nieuwe thuis snel terug. 
En je creëert er meteen een gezondere en comfortabelere leefomgeving mee. Na 
de tweedaagse ben je voldoende gewapend om de beste keuzes te maken voor 
je verbouwplannen. 

Op 7 én 14 maart 2020 zijn er ook bouwfitdagen nieuwbouw in het Poorthuis in 
Peer. Gratis (cursus en broodjeslunch inbegrepen) maar inschrijven is verplicht via 
https://www.fluvius.be/energiefit of  016 23 26 49. 

In samenwerking met:

WWW.LNE.BE/DIERENWELZIJN
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Steriliseer je kat en 
voorkom ongewenste nestjes*

* Jaarlijks belanden meer dan 20.000 katten in een asiel
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VOEDSELVERSPILLING
Wat doe je er aan?

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Dit kan een goed begin zijn om voedselverlies te beperken. Januari 
is een maand waarin nog veel feestjes zullen plaatsvinden, met ongetwijfeld veel voedselrestjes en 
overschotjes als gevolg. Maar hoe kunnen we dit voorkomen?

Enkele tips:
1.  plan maaltijden en aankopen zorgvuldig;
2.  maak een boodschappenlijstje. Wist je dat er een app 

bestond waarbij lokale winkels pakketten aanbieden met 
hierin onverkocht eten voor een kleine prijs? Kijk eens op Too 
Good To Go (download de gratis app!);

3.  organiseer je koelkast en voorraadkast;
4.  bewaar voeding op een correcte manier;
5.  wees een creatieve kok;
6.  kijk naar de houdbaarheidsdatum en gebruik je zintuigen;
7.  serveer juiste porties;
8.  eet restjes op.

WINTERTIPS: BESCHERM JE WATERLEIDING EN WATERMETER

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je 
waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen 
onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om dit 
te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met 
waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. 

• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te 
verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint 
parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op 
voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de 
watermeter: deze kunnen smelten door de warmte (wikkel 
dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, maar 
leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf  iets in 
elkaar, maar doe beroep op een vakman. 

• Geef  de nodige aandacht aan buitenkraantjes en 
leidingen in of  tegen koude buitenmuren, vooral als die 
zijn blootgesteld aan koude wind.

• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig 
en sluit het water af. Vergeet niet vooraf  alle leidingen leeg 
te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de 
hoofdkraan hebt dichtgedraaid.

• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, 
controleer je best regelmatig de stand van je watermeter. 
Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar 
de oorzaak. Je kan bv. ’s avonds voor het slapengaan de 

stand van je watermeter noteren. Als je ’s nachts geen 
water verbruikt hebt en je stelt ’s morgens toch een 
gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een 
lek.

Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn?
• als er nergens in de woning water is, dan is 

hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst 
de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis 
met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar 
de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met 
leidingen in kunststof  omwille van smeltgevaar. Beweeg 
de haardroger voortdurend heen en weer. 

• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, 
want er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen zijn 
en dan zit je met waterschade na ontdooiing. Na controle 
kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.

• Als de watermeter of  de aansluiting buitenshuis bevroren 
is, moet je de hulp inroepen van je drinkwaterbedrijf.

• Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan 
je enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien 
de leidingen vanzelf. In dat geval houd je de hoofdkraan 
best dicht als je niet thuis bent of  gaat slapen. Zo vermijd 
je eventuele lekken bij plotse dooi.

• In geval van waterschade neem je best contact op met je 
verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.

Voor meer tips kan je terecht op www.dewatergroep.be.



LANGS BOCHOLTER WEGEN

AANDACHT VOOR ZWAKKE 
WEGGEBRUIKERS IN SPORTZONE DAMBURG
In de loop van 2019 is in sportzone ‘Damburg’ de grote parking tussen tennis en 
rijhal afgewerkt en werd de Eikenlaan gedeeltelijk ontdubbeld. Begin december is 
dan de signalisatie geplaatst. Bij deze nieuwe verkeersafwikkeling is vooral rekening 
gehouden met de volgende zaken:

• veiligheid voor alles! Daarom is er bijzondere aandacht besteed aan de zwakke 
weggebruiker: de Eikenlaan is omgevormd tot een fietsstraat, hierdoor hebben 
fietsers steeds voorrang op gemotoriseerde voertuigen;

• ieder gebouw op de sportsite is op een veilige manier bereikbaar. De bevoorrechte 
route van en naar de diverse gebouwen en parkings (P1-2-3-4) is via de 
Brogelerweg met uitzondering van de paardentrailers;

• de paardentrailers komen toe via de Reppelerweg. Op die manier vermengen ze 
zich niet met het overige verkeer (P 6);

• bij grote activiteiten kunnen de parkeerzones één voor één ingezet worden zonder 
dat zich opstoppingen voordoen. Zo vermijden we bovendien dat er langs de 
Brogelerweg geparkeerd wordt.
Parkeerwachters leiden het verkeer af  naar de diverse parkings:
• Parking 1 (SC ‘de Damburg’) 152 voertuigen
• Parking 2 (tennis/voetbal) 68 en 58 voertuigen
• Parking 3 (‘de Dam’) 126 voertuigen
• Parking 4 (evenementen) 213 voertuigen
• Parking 5 (VIP) 88 voertuigen
• Parking 6 (trailers)  

• volledige doorgang is enkel mogelijk in de richting van de Reppelerweg naar de 
Brogelerweg (en niet omgekeerd, zoals dat vroeger was); 

• de nieuwe evenementenparking is voorzien van een dubbele uitgang. Deze 
tweede uitgang zal gebruikt worden als de Brogelerweg is afgesloten, zoals bij de 
avondloop, de opstelling van de carnavalsstoet en de Sezoensrally. De voertuigen 
verlaten de sportsite zone dan via deze parking 4.
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KWART VOOR VRIJDAG
‘GEEN GEZICHT’
vrijdag 24 januari | 20u15

Drie muzikanten maken al 10 jaar samen muziek. 
Langzamerhand kwam daar ook tekst tussen gefietst. 
En dat zorgde voor muzikaal jeugdtheater (De Kleuren 
van het Getto in 2016). Maar de echte droom wordt nu 
werkelijkheid met hun eerste avondvullende voorstelling 
GEEN GEZICHT.

Denk cabaret. Denk vrolijk muziektheater. Denk drie 
enthousiaste muzikanten met een pak bagage en vooral 
veel goesting. Denk muzikaal entertainment met een 
voorliefde voor humor. En u bent er: daar waar grote 
namen als Kommil Foo of  De Nieuwe Snaar al jaren 
toonaangevend zijn, is er plaats voor jong talent dat 
dezelfde weg inslaat. Kwart Voor Vrijdag, dus.

GEEN GEZICHT is een voorstelling over een doosje, 
over kaarten tussen de spaken, over groentechips en 
rozenbottelthee, over stommiteiten, over liefde en vlees, 
van andere vrouwen, over jezelf  storten, sterven en 
voortleven, in gedachten, over een puinhoop ... en content 
zijn achteraf.

Roeland Aerts (zang, gitaar, piano, percussie)
Simon Bruyninckx (zang, sax, piano, percussie)
Tom Daelemans (zang, contrabas, trompet, piano, 
percussie)

Inkom: kassa € 16,00 | voorverkoop € 14,00 | abonnement 
€ 12,00 | jongerencultuurpasbocholt € 8,00

HELENE BRACKE
‘SANTA’S WIFE’ – 
DE REIZENDE POOLSTER
zaterdag 11 januari | 20u15

Kelly Claus zal ook deze Kerst haar carrière-gedreven 
man niet thuis moeten verwachten. Vroeger ging zij met 
hem mee, maar door de demografische expansie en het 
toenemend materialisme van de kinderen, zit de slee van 
haar man propvol. Dit jaar blijft Kelly niet bij de pakjes 
zitten en ze besluit om zelf  op tour te gaan! Samen met 
de Poolse pianist Rein Deer creëert ze een schitterende 
show!

“Humor en soms een traantje geven het geheel weer als 
mens in zijn bestaan, vreugde en soms zich alleen voelen. 
Veel lof  ook voor het uitdenken van het scenario en de 
regie. Kelly Claus (Helene Bracke) is een “Pool”-ster!” 

Helene Bracke zong producties i.s.m. Opera Vlaanderen, 
Festival van Vlaanderen, I solisiti del vento, Spectra 
Ensemble, Casco Phil en ‘The York Trust’ (En). Ze werkte 
samen met dirigenten als Dirk Brossé, Filip Rathé, James 
Halliday, Patrick Houssart, Darren Hargan, Benjamin 
Haemhouts e.a.

Maak kennis met de vrouw achter de Kerstman, laat je 
meeslepen in dit muzikale verhaal en beleef  Kerst als 
nooit tevoren!
Kerstcabaret met muziek uit de Golden Ages.

Inkom: kassa € 16,00 | voorverkoop € 14,00 | abonnement 
€ 12,00 | jongerencultuurpasbocholt € 8,00

KROON IEK



CULTUUR DIENST

C.V. DE POEDERLADERS 
KAULILLE ALAAF!

PRINSEN
Jaak I en Mia I

Jeugdprinsenpaar: 
Warre I en Maite I

CARNAVALSZITTING
zaterdag 18 januari | G.C. ‘de Kroon’ |  
20u11 (deuren open om 19u00)

Met optredens van Patrick Pesch, Pé, de comediantenshow 
Marc & Jan, de Limaro’s, Boléda en een surprise act!
Voorverkoop: Theatercafé ‘de Kroon’ en Stijn Peeten, 
Fabriekstraat 44a

FRÜHSCHOPPEN
zondag 26 januari | 
G.C. ‘de Kroon’ | vanaf 
13u00

Met optredens van Filip 
D’Haeze, Sammy Baker 
en de Lustige Blazers.
Inkom: gratis!

STOET
zondag 23 februari | 
vertrek Nevenplein | 
14u11

Alle info op www.poederladers.be. 

 
BOGGET HELAU!
PRINSENPAAR
Prins Ronny I & 
prinses Elke I

CARNAVALSZITTING
zaterdag 11 januari | sportcomplex ‘de Damburg | 
20u11 (deuren open om 19u45)

Grote carnavalszitting met diverse nationale en 
internationale top-artiesten o.a. showdansers ‘de 
Brouveskender’ uit Bilzen, tonprater Rob van Elst en 
Power Buam.
Kaarten: € 13,00 bij Luk Coolen, Reppelerweg 192, 
Bocholt.

STOET
maandag 24 februari | vertrek Brogelerweg | 14u30

Alle info op www.boggeterpapbugels.be. 

CARNAVAL 2020

C.V. DE BOGGETER PAPBUGELS
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LANDELIJKE GILDE BOCHOLT–KAULILLE
ST.-ANTONIUSVERKOOP
zondag 19 januari | Parochiehuis Bocholt | na de mis van 10u00

Op zondag 19 januari is er om 10u00 een gezinsmis verzorgd door 
de kinderen van het lagere onderwijs. Na de mis (rond 10u45) zal er 
in het parochiehuis kleinvee (konijnen, kippen etc.), hespen, spek, 
varkensgebraad, stoofvlees (alles zeer goed verpakt), lekkere zuivel- 
en andere landbouwproducten per opbod verkocht worden door een 
geraffineerde oproeper. 

En als afsluiter is er natuurlijk de varkenskop. De opbrengst zal dit jaar 
weer naar Samana Bocholt, Kaulille en Reppel gaan en ook naar de 
aankoop van speelgoed voor de kleuterscholen van Bocholt centrum, 
Kreyel en Hees.

Info: Luc Martens | Kaulillerweg 114 | e-mail: luc_martens1@telenet.be | 
gsm 0495 32 66 81

CULTURELE UITSTAP   
ZOMEROPERA ALDEN-BIESEN
woensdag 17 juni

Op woensdag 17 juni trekt de culturele uitstap naar Alden-
Biesen voor een bezoek aan de opera. De Zomeropera heeft dit 
jaar gekozen voor Puccini’s ‘Madame Butterfly’.

Met het tragische liefdesverhaal van Madame Butterfly kon 
componist Giacomo Puccini (1858-1924) alle emotionele 
registers opentrekken. De muziek is een mengeling van 
leidmotieven in de stijl van Wagner en authentieke Japanse 
melodieën, die zonder uitzondering allemaal recht naar het 
hart gaan. Puccini vond het zelf  zijn meest doorvoelde en 
expressieve opera.

Opnieuw een niet te missen operabeleving in de buitengewone 
omgeving van de Landcommanderij Alden Biesen. Gezongen in 
het Italiaans met Nederlandstalige boventiteling.

• inschrijven: dienst Vrije Tijd, 089 20 19 31, cultuur@bocholt.be
• prijs: € 55,00 (ticket en bus)
• vertrekhalte en -uur: Kerkplein Bocholt om 18u25
• vertrek huiswaarts voorzien rond 22u45TORENKRUIERS BLAASKAPEL

NIEUWJAARSCONCERT
zaterdag 18 januari | 19u30 | Parochiehuis Bocholt

Op jouw verzoek nodigen de Torenkruiers voor het tweede jaar op rij het JaKL 
Shanty-koor uit Leopoldsburg, uit om samen een nieuwjaarsconcert te verzorgen.
Sinds het ontstaan in 2000 heeft het JaKL Shantykoor al tal van gewaardeerde 
optredens verzorgd in binnen- en buitenland. Het repertoire, van shanties en 
seasongs of  zeemansliederen, zijn ontstaan in de periode dat zeilschepen de 
wereldzeeën trotseerden. De liederen zijn zowel ritmische werkliederen als de 
meer melancholische zeemansliederen over liefde en verdriet, afscheid van 

hun geliefde of  soms ruige en 
schunnige lofzangen aan de 
meisjes van plezier. Voor iedere 
aanwezige toehoorder wat wils!

Het is dan ook een gedurfde uitdaging om deze verschillende muziekgenres samen 
te presenteren in één concert.
De ‘Torenkruiers Blaaskapel’ durft deze uitdaging aan. Samen met het Shanty-
koor zorgen de Torenkruiers voor de feestelijke sfeer bij zowel jong als oud. Samen 
zingen wij het nieuwe jaar 2020 tegemoet!

Aanvang: 19u30 | Parochiehuis Bocholt | Kerkplein 11
Info of  reserveren. 0479 03 56 27



JEUGD DIENST

NIEUWJAARSRECEPTIE 
JEUGDRAAD
zaterdag 25 januari | gemeentehuis | 20u00

• Ben je 16 jaar of  ouder in 2020?
• Heb jij ideeën over wat de gemeente moet doen voor 

kinderen en jongeren?
• Wil je iets veranderen voor de jeugd van Bocholt of  

heb je een idee of  probleem waar we samen mee aan 
de slag kunnen tijdens het jongerenforum?

• Ben je gemotiveerd en wil je je inzetten voor de 
jeugdraad?

Dan ben jij de jongere die we zoeken want jouw stem 
maakt een verschil!

Kom op 25 januari 2020 naar de nieuwjaarsreceptie van 
de jeugdraad en kom te weten hoe jij je kan inzetten voor 
de Bocholter jeugd. Je bent van harte welkom!

Meer info? jeugd@bocholt.be | tel. 089 20 19 32

VERSLAG 
KINDERGEMEENTERAAD
Einde november vond de eerste kinder-
gemeenteraad van het nieuwe schooljaar 
plaats. Ditmaal niet in het gemeentehuis, maar 
in basisschool ‘De Driehoek’. Zo leren de 
raadsleden andere scholen in hun gemeente 
kennen.

Na een korte kennismaking was het tijd voor 
een brainstorm. In het lokaal hingen grote 
vellen papier met daarop telkens één thema 
(veiligheid, vrije tijd, natuur en milieu,...). Bij elk 
thema konden de kinderen post-it’s met hun 
ideeën plakken. Ze konden ook eigen thema’s 
aanbrengen. 

Er kwamen erg veel goede ideeën uit de 
bus. Hiermee kan de kindergemeenteraad 
aan de slag. Als afsluiter trokken we naar het 
gemeentehuis voor een foto-shoot. 

De volgende kindergemeenteraad vindt plaats 
op vrijdag 17 januari 2020 in basisschool ‘De 
Vlieger’ te Kaulille. Dan beslissen we wat we dit 
jaar allemaal willen doen.

HEB JIJ IDEEËN OVER WAT DE 
GEMEENTE MOET DOEN VOOR 

KINDEREN EN JONGEREN?
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OLYMPIA | EUROPEES 
JONGERENKAMP 2020
zondag 12 juli - zaterdag 18 juli | Duits Bocholt

Ook in 2020 organiseert de jeugddienst van Duits Bocholt 
een internationaal jongerenkamp. Net als de vorige jaren 
zullen er deelnemers uit België, Duitsland, Nederland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië en Litouwen bij zijn.

Onze gemeente mag opnieuw 5 jongeren (tussen 14 en 17 
jaar) en één of  twee begeleiders (+18 jaar) afvaardigen, 
betaalt de kosten en staat in voor 
het transport.

Klaar voor een unieke ervaring? 
Schrijf  je dan snel in! Inschrijven: 
jeugd@bocholt.be | tel. 089 20 19 32

WINTERBARBECUE 
KSA BOCHOLT
zaterdag 8 februari | Sloerodoe | 
17u00 of 19u00

Ook dit jaar organiseert KSA Bocholt samen met 
vzw Sloerodoe een winterbarbecue, en dat op 8 
februari. Het eetfestijn vindt plaats in de lokalen van 
Sloerodoe (Brogelerweg 150). Verwarm je bij onze 
vuurkorven alvorens te smullen van je vlees naar 
keuze, aangevuld met een uitgebreid buffet van 
groenten, salades, sauzen en broodjes! Je kan zelf  
kiezen of  je om 17u00 of  om 19u00 komt eten.

Na het succes van de vorige jaren belooft het 
opnieuw een gezellige avond te worden. Schrijf  je 
dus snel in via www.ksabocholt.be. Aarzel niet om 
vrienden en kennissen mee te brengen om samen 
te genieten van deze sfeervolle avond!

SPEELPLEIN ZOEKT BESTUUR!
Speelplein De Saviaantjes is al 60 jaar een begrip in Bocholt. Elke zomer opnieuw bezorgt onze 
leiding de kinderen van Bocholt, Lozen en Reppel een onvergetelijke tijd met als hoogtepunt 
het jaarlijkse kamp. Doorheen de jaren is ons onafhankelijk speelplein gegroeid naar een vzw-
organisatie omwille van rechtspersoonlijkheid.

Deze vzw werd de afgelopen 10 jaar bestuurd door het 
huidige team. Deze personen willen nu de fakkel doorgeven 
zodat ze zich op andere uitdagingen kunnen focussen. Intern 
werd gezocht naar kandidaten om de bestuursfuncties over 
te nemen, maar hiervoor werden niet genoeg kandidaten 
gevonden. Omdat wij de De Saviaantjes nauw in het hart 
dragen, zoeken we ook extern naar kandidaten om een 
bestuursrol binnen onze vzw op te nemen. Het zou namelijk 
jammer zijn als er na 60 jaar een einde komt aan ons mooie 
speelplein.

Onze bestuursploeg moet statutair bestaan uit minimaal 
3 en maximaal 5 personen. Meer informatie kan bekomen 
worden via: info@saviaantjes.be. 

Kandidaten mogen zich aanmelden voor zondag 2 februari via info@saviaantjes.be of  via brief  
naar Bremstraat 10, 3950 Bocholt. Alle kandidaturen worden in overweging genomen.



BIB LIOTHEEK

SPREEKUUR 
DIGI-ASSISTENT
Onze digi-assistent Chris zit voor je 
klaar op dinsdag 14 en dinsdag 28 
januari van 10u00 tot 12u00. Heb je 
problemen met software en geraak je 
er niet uit? Kom dan naar bib ‘de Priool’ 
met je toestel en onze techneut helpt 
je verder. Een afspraak maken is niet 
nodig.

DAVIDSFONDS | TOAST LITERAIR MET 
PROF. GUIDO VANHEESWIJCK
zondag 26 januari | bib ‘de Priool’ | 14u30

Het is een prachtig initiatief  om, bij het begin van het nieuwe jaar, samen 
het glas te heffen en een toast uit te brengen. Bij het Davidsfonds is het 
zelfs omgevormd tot een nationaal cultureel evenement. Beginnend met 
een glaasje bubbels, kan je vervolgens aan tafel plaatsnemen voor een 
uitgebreid ontbijt. En daarna kan je luisteren naar een bijzondere spreker: 
professor Guido Vanheeswijck!

Werkzaam als filosoof, hoogleraar en auteur zal hij in 
Bocholt een boeiend verhaal brengen, dat voor iedereen 
herkenbaar en begrijpbaar is. En in tegenstelling met 
vroeger, toen op elke zondagochtend in menig kerk de 
bekende woorden klonken: ‘Beminde gelovigen’, zal hij 
de aanwezigen aanspreken met ‘Onbeminde gelovigen’! 
Dit is overigens ook de titel van zijn recentste boek, dat dit 
jaar nog werd genomineerd. Als voorproefje: Islamitische 
gelovigen heten gevaarlijk te zijn, christenen daarentegen 

ongevaarlijk, maar is dat ook zo? 

Antwoorden op complexe vraagstukken in relatief  eenvoudige 
verwoordingen aanreiken is een gave. Kom en geniet van deze eerste 
en prachtige cultureel activiteit, bij het begin van het 90ste levensjaar van 
Davidsfonds Bocholt.

Inkom: € 18,00 | met DF-cultuurkaart: € 15,00. Inschrijven vóór 17 januari 
via andre.lamoen@telenet.be of  gsm 0487 595 010

BOEKENVERKOOP
Van maandag 6 januari tot en 
met zaterdag 18 januari kan je 
tijdens de openingsuren van bib 
‘de Priool’ terecht op de jaarlijkse 
winterboekenverkoop. Er is van alles 
wat, maar vooral jeugdboeken en 
romans voor volwassenen. Alles gaat 
weg aan € 0,50 per stuk.

LERARENKAART 2020
Ben je leerkracht en woon je in Bocholt? Dan kan je jouw lerarenkaart 
ophalen in bib ‘de Priool’ Niet vergeten: breng je identiteitskaart of  je oude 
lerarenkaart mee. Wil je ook de kaart van je partner afhalen? Breng dan ook 

zijn of  haar identiteitsbewijs mee. Meer info 
op www.klasse.be.

Op https://www.klasse.be/lerarenkaart/jouw-
lerarenkaart/waarismijnlerarenkaart/ kan je 
voor alle zekerheid controleren waar je je 
kaart kan afhalen.

WOENSDAG 
JEUGDFILMDAG
Iedere woensdag in de jeugdafdeling 
van14u00 tot 15u30.

• 8 januari  FC De Kampioenen
• 15 januari Early Man
• 22 januari Trolls
• 29 januari Angry Birds

POËZIEWEEK | WEDSTRIJD “POÉWIE” 
VOOR 4de, 5de EN 6de LEERJAAR
Van 30 januari tot en met 5 februari is er weer de jaarlijkse poëzieweek. Het 
thema deze keer is: “De toekomst is nu”. Het poëzieweekgeschenk is een 
bloemlezing getiteld “Nu” met werk van tien jonge en talentvolle dichters. 
Meer info op www.poezieweek.com. 

Onze biblioheek organiseert dit jaar voor het eerst een poëziewedstrijd voor 
de vierde, vijfde en zesde leerjaren van alle Bocholter scholen, namelijk 
“PoëWie?”. De leerkrachten kunnen hun klas hiervoor inschrijven en de 
gedichten tot en met 17 januari 2020 binnenbrengen.

Een jury selecteert per leerjaar 5 winnaars die op zaterdag 1/02/2020 
van 10u00 tot en met 12u00 mogen deelnemen aan een exclusieve 
poëzieworkshop gegeven door Evy Van Eynde, schrijfster van poëzie en 
proza, theaterteksten, verhalen en dialogen.

VOORLEESUURTJE
Zit je in de tweede of  derde kleuterklas, 
dan ben je welkom op woensdag 
22 januari in GC ‘de Kroon’ en op 
woensdag 29 januari in bib ‘de Priool’ 
van 14u00 tot 15u30 voor het eerste 
voorleesuurtje van dit jaar. Inkom 
gratis, reserveren niet nodig.
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SENIORENEXPO VELDHOVEN
NH CONFERENCE CENTRE KONINGSHOF
dinsdag 14 januari t.e.m. zondag 19 januari | van 10u00 tot 17u00

De 18de editie van de SeniorenExpo mag je niet missen! De SeniorenExpo in NH Conference Centre Koningshof  te Veldhoven 
(NL) is de grootste beurs voor 50-plussers in Brabant.

De SeniorenExpo is een complete huishoudbeurs voor de 50-plusser met ruim 100 stands. Je vindt er alles over sfeervol 
wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. De SeniorenExpo is alles voor de 50-plusser onder 
één dak. Onder het genot van een hapje en een drankje kun je in een sfeervolle ambiance genieten van optredens van 
diversen bands, orkesten, koren en artiesten.

Wegens de beursdeelname van Toerisme Bocholt, kan je bij de dienst Vrije Tijd kortingsbonnen krijgen voor de SeniorenExpo. 
Met deze bon betaal je € 6,00 per persoon in plaats van € 10,00. 
Maximum 4 bonnen per persoon en beschikbaar zolang de voorraad strekt. 

Meer info: www.seniorenexpo.nl

PASAR BOCHOLT
ONTDEK DE WARMBEEKVALLEI 
zondag 12 januari | tussen 12u30 en 15u00

De Warmbeekvallei is een natuurgebied in de Belgische 
provincie Limburg. Het gebied bevindt zich langs de 
oevers van de Warmbeek tussen Kaulille en Achel.

Het natuurgebied omvat onder meer de samenvloeiing 
van Warmbeek en Dorperloop bij Sint-Huibrechts-Lille, 
waar een moerassig veengebiedje ligt en de oevers steil 
zijn. 

Verder omvat het gebied natte hooi- en weilandjes, 
broekbossen, loof- en naaldbosjes. Ook zijn er in het 
gebied wateringen die in de 19de eeuw zijn aangelegd. 
Iedereen is van harte welkom!

Praktisch:
Startplek en inschrijvingen: Cafetaria Den tennis, 
Steenakkerstraat 33 Kaulille 
Vrij vertrek tussen 12u30 en 15u00
Afstanden: ± 7 km – 10 km – 13 km
Prijs: € 1,50 (leden Pasar) | € 2,00 (niet-leden) | gratis 
(kids -12 j.)
Inbegrepen: drankje op de rustplaats, verzekering LO, 
tombola

Meer info: www.pasar.be/bocholt - 0478 63 47 13 (Dirk 
Snoeckx)



SPORT DIENST

SPORTSNACK
Naast het ‘blijf–fit’-programma 
organiseren we ook in 2019 de 
wekelijkse Sportsnack in de 
turnzalen van Kaulille, Bocholt, 
Reppel en Lozen.

… veel variatie, voor elk wat wils. 
Dadelijk na het laatste belsignaal 
op school. 

Informatie wordt verspreid via 
de basisscholen van Bocholt De 
Driehoek, Kaulille en Reppel.

Start: 3de week van januari.

‘BLIJF-FIT’-CURSUSSEN
Vanaf  de 1ste week van januari bieden we de ‘blijf-fit’-cursussen 
weer aan. Na de feestdagen ben je misschien op zoek naar een 
sportactiviteit om enkele overtollige kilootjes kwijt te geraken. 

Aeronetics
Een mengeling van figuurtraining en aerobic (voor de 40-plusser).
Wekelijks op maandag van 10u30 tot 11u30 in sportcomplex ‘de 
Damburg’: start op maandag 6 januari.

Seniorensport
Een mengeling van figuurtraining en lenigmakende oefeningen 
(voor de 50-plusser).
Wekelijks op woensdag van 10u30 tot 11u30 in sporthal ‘de 
Steenakker’: start op woensdag 8 januari.

Online inschrijven. 

PRIJS: € 40,00 VOOR 16 BEURTEN
Deze beurten zijn onbeperkt in tijd geldig.

INSCHRIJVEN ENKEL ONLINE! 
Surf naar www.bocholt.be | kies voor ‘Vrije Tijd’ 
| kies voor ‘Sport’ en volg de richtlijnen voor het 
inschrijven!.
Heb je geen pc met internetaansluiting neem dan 
contact op met de sportdienst. Gezinnen die in 
begeleiding zijn bij de Sociale dienst van het OCMW 
kunnen zich wenden tot hun maatschappelijk assistent 
voor een mogelijke tussenkomst. De gemeentelijke 
Sportdienst en het OCMW verzekeren een discrete 
behandeling.

ROTS EN WATER
Rots en Water is een cursus voor het aanleren van sociale vaardigheden op 
basis van lichaamsbesef.

Wanneer: zaterdag: 18, 25 januari - 1, 8, 15, 22 februari – 7, 14, 21 en 28 
maart
• 3de tem 6de leerjaar van 11u00 -12u00 
• 12 jaar t.e.m. 14 jaar: 13u00-14u00

Waar: sportcomplex 
‘de Damburg’ 
Lesgeefster: Uschi Mockers 
Bachelor Orthopedagogie
Info: www.uschi.be

PRIJS: € 40,00
(incl. verzekering).
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OPLEIDING | CURSUS HOGER REDDER 
Volg een beroepsgerichte opleiding en ga aan de slag als redder in 
openbare zwemgelegenheden

De cursus start op zaterdag 4 januari - voor iedereen geboren vóór 2004. 

Je leert onder andere: 
• verdrinkingsrisico’s inschatten en voorkomen; 
• reddings-, reanimatie- en EHBO-technieken. 

Waar: 
• Center Parcs De ‘Vossemeren’, Lommel; 
• Zwembad De Soeverein, Lommel; 

 Inschrijven en meer informatie via: 

SLUISTRAPPERS
De Sluistrappers organiseren een 
wandeling op zondag 12 januari.
Startplaats: The Bridge Lozen
Afstand: 7 km
Vertrek: 9u00-11u00
Prijs: € 2,00
Meer info: Michel Vandewaerde | 
0494 98 45 87

COOL DOWN
Pilates 
• maandag: 20u30-21u30
• ‘de Kroon’ (balletzaal)
• start: maandag 13 januari

Stepaerobic 
• dinsdag: 09u30-10u30
• ‘de Kroon’ (balletzaal)
• start: dinsdag 14 januari
 
Yoga
• dinsdag: 19u30-20u30 
• sporthal ‘de Steenakker’ 
• start: dinsdag 14 januari 

Voor nieuwkomers is de 1ste les GRATIS!
Inlichtingen: Ellen Ackema | 0479 21 21 58 
| ellenackema@hotmail.com

VARIA
Sportcomplex ‘de Damburg’ is 
gedeeltelijk gesloten wegens volgende 
evenementen:
• carnavalzitting (van donderdag 9 t.e.m. 

zondag 12 januari) – enkel de kleine hal
• Boggeter Proms (van donderdag 30 

januari tot zondag 2 februari) – de grote 
hal & de kleine hal (de kleine hal is op 
donderdag en vrijdag beschikbaar)

Sporthal ‘de Steenakker’ blijft open.

TURNCLUB KLIMOP EN 
HANDBALCLUB ACHILLES BOCHOLT

Beide clubs organiseren samen een 10 
lessenreeks kleuterturnen op zaterdag 
van 10u30 tot 11u30 in sportcomplex ‘de 

Damburg’. Dit is enkel voor schoolgaande 
kleuters van 2,5 jaar tot en met 6-jarigen.

Prijs voor leden Gezinsbond € 22,00 
en niet leden € 32,00. Voor meer info: 
Claudia Cardinaels 0477 95 83 07

CLUBNIEUWS



1 januari
Nieuwjaar
Gemeentelijke diensten gesloten

5 januari
Bocholter Nieuwjaarsreceptie
Basisschool De Vlieger in Kaulille

5 januari
G-Move – nieuwjaarsparty
Buurthuis Reppel – 14u00 tot 17u00

6 januari
Start boekenverkoop
Bib ‘de Priool’ – tot 18 januari tijdens de 
openingsuren

6 januari
Start Blijf-Fit-cursus Aeronetics
SC ‘de Damburg’ – 10u30 tot 11u30

7 januari
Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille – 
kaartavond
Parochiehuis Bocholt – 20u00

8 januari
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00

8 januari
Start Blijf-Fit-cursus Seniorensport
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u30 tot 
11u30

8 januari
Jeugdfilmdag – FC De Kampioenen
Bib ‘de Priool’ – 14u00

10 januari
Nieuwjaarsreceptie voor de voorzitters 
en secretarissen van de Bocholter 
verenigingen
Brouwerijmuseum Bocholt – 20u00

10 januari
Zettersprijskamp
‘de Leemskuil’ Lozen – 20u00

11 januari
Helene Bracke met ‘Santa’s Wife’
GC ‘de Kroon’ – 20u15

Deel jouw foto’s op instagram of  facebook met de #gemeente- bocholt, 
#bocholtb of  #ilove3950 en misschien verschijnt die foto dan wel in de 
volgende editie van Bocholt Maggezien!

11 januari
CV Boggeter Papbugels –  
carnavalszitting
SC ‘de Damburg’ – 20u11

11 januari
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot 
12u00

11 januari
KVG Bocholt-Bree – Nieuwjaarsfeest
Parochiehuis Bocholt – 11u00

12 januari
Landelijke Gilden – St.-Antoniusviering
Parochiehuis Bolt – na de H. Mis van 
10u00

12 januari
WTC De Sluistrappers – wandeltocht
The Bridge Lozen – 9u00 tot 11u00

12 januari
Pasar Bocholt – wandeling  
Warmbeekvallei
Tennis Kaulille – 12u30 tot 15u00

14 januari
Spreekuur Digi-assistent
Bib ‘de Priool’ – 10u00 tot 12u00

UIT IN BOCHOLT

@Nele Schouteden
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15 januari
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00

15 januari
Jeugdfilmdag – Early Man
Bib ‘de Priool’ – 14u00

17 januari
Zettersprijskamp
‘de Leemskuil’ Lozen – 20u00

18 januari
CV De Poederladers – carnavalszitting
GC ‘de Kroon’ – 20u11

18 januari
Torenkruiers Blaaskapel –  
Nieuwjaarsconcert
Parochiehuis Bocholt – 19u30

18 januari
Cursus ‘Rots en Water’
Sportcomplex ‘de Damburg’ – 13u00

21 januari
Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille –  
kaartavond
Parochiehuis Bocholt – 20u00

22 januari
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00

22 januari
Voorleesuurtje 2de en 3de kleuterklas
GC ‘de Kroon’ – 14u00 tot 15u30

24 januari
Zettersprijskamp
‘de Leemskuil’ Lozen – 20u00

24 januari
Kwart voor vrijdag ‘Geen gezicht’
GC ‘de Kroon’ – 20u15

25 januari
Nieuwjaarsreceptie jeugdraad
Gemeentehuis – 20u00

25 januari
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot 
12u00

25 januari
Nieuwjaarsreceptie Jeugdraad
Gemeentehuis – 20u00

25 januari
Cursus ‘Rots en Water’
Sportcomplex ‘de Damburg’

26 januari
CV De Poederladers – Frühschoppen
GC ‘de Kroon’ -13u11

26 januari
Davidsfonds Bocholt – Toast Literair met 
professor Guido Vanheeswijck
Bib ‘de Priool’ – 14u30

27 januari
Rode Kruis Bocholt-Kaulille – bloedgeven
Parochiezaal Kaulille – 18u00 tot 20u30

28 januari
Spreekuur Digi-assistent
Bib ‘de Priool’ – 10u00 tot 12u00

29 januari
Voorleesuurtje 2de en 3de kleuterklas
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 15u30

29 januari
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00

29 januari
Dorpsrestaurant
GC ‘de Kroon’ – 12u00

31 januari
Zettersprijskamp
‘de Leemskuil’ Lozen – 20u00

DIEREN 
HOUDEN 
NIET VAN 
VUURWERK!

@Nele Schouteden

@Nele Schouteden



UIT DE KROON

zaterdag 11 januari | 20u15

vrijdag 24 januari | 20u15
zie pag. 13

HELENE BRACKE 
SANTA’S WIFE’ – DE REIZENDE POOLSTER

KWART VOOR VRIJDAG 
‘GEEN GEZICHT’


