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NUTTIGE GEGEVENS
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:
Enkel na afspraak via 089 20 19 50

RECYCLAGEPARK
Kringloopstraat z/n
tel. 089 69 02 32
Openingsuren:
di. 9u00-12u30
wo. 9u00-12u30
do. 9u00-12u30
vr. 9u00-12u30
za. 9u00-12u30

Cornelius a Lapideplein 3
tel. 089 20 19 31
e-mail: cultuur@bocholt.be
Openingsuren:
ma. 9u00-12u00
di. 9u00-12u00
wo. 9u00-12u00
do. 9u00-12u00
vr. 9u00-12u00

13u30-19u00
13u30-16u30
13u30-17u00

SPORTDIENST

Brogelerweg 59
tel. 089 20 19 70
e-mail: sportdienst@bocholt.be
Openingsuren:
ma. 8u00-12u00
di. 8u00-12u00
wo. 8u00-12u00
do. 8u00-12u00
vr. 8u00-12u00

13u00-16u30
13u00-16u30
13u00-16u30
13u00-16u30
13u00-17u00

BIBLIOTHEEK
13u00-16u00
13u00-16u00
13u00-17u00
13u00-16u00
13u00-16u00

G.C. DE KROON

Nevenplein 1
tel. 089 20 19 60
e-mail: de.kroon@bocholt.be
Openingsuren:
di. 9u00-12u00
wo. 9u00-12u00
do. 9u00-12u00
vr. 9u00-12u00

DIENST VRIJE TIJD

13u00-19u00
17u00-20u00
13u00-17u00

Openingsuren:
• Bibliotheek ‘de Priool’
Dorpsstraat 2
tel. 089 20 19 75
e-mail: bib@bocholt.be
ma. 15u00-19u00
di. 10u00-12u00
wo. 10u00-12u00
do. 10u00-12u00
vr. 10u00-12u00
zat. 10u00-12u00

15u00-19u00
13u00-18u00
15u00-19u00
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.		
do. 9u00-12u00
vr. 9u00-12u00

13u30-18u30

• Pensioendienst:
wo. 9u00-12u00
• Juridische dienst:
do. 9u00-11u00
• Thuishulp:
ma. 9u00-12u00
di.		
do. 9u00-12u00

13u30-18u30

• Buitenschoolse kinderopvang
en opvoedingsondersteuning:
enkel op afspraak
• Verwarmingstoelagen:
di.		
13u30-18u30
wo. 9u00-12u00
do. 9u00-12u00
Gemeentehuis Bocholt
Dorpsstraat 16
• Pensioendienst en
verwarmingstoelagen:
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
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BEVOEGDHEDEN

EN ZITDAGEN

VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
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

VOOR WOORD
Daar is de lente, daar is de zon …
De lente is weer in aantocht! Tijd voor nieuw leven en
zonnige belevingen!
De eerste senioren namen op 1 maart hun intrek in de
nieuwe assistentiewoningen van residentie Caulus. Zij
kunnen, midden in Kaulille centrum, genieten van een
veilige huisvesting voorzien van alle nodige ondersteuning.
We mogen dit weer beschouwen als een kleine mijlpaal
in de seniorenondersteuning in Bocholt. Interesse in
een assistentiewoning? Neem dan contact op met
woonzorgcentrum De Voorzienigheid.
De eerste week van maart is traditioneel de ‘Week van de
vrijwilliger’. De vrijwilligers zijn het kloppende hart van een
‘boeiend, bloeiend Bocholt’. Een dikke proficiat! Doe zo
voort, wij rekenen op jullie inzet en enthousiasme!
Het project ‘Bocholter buurtgezellen’ is bijna afgerond. Alle
+75-jarigen kregen een bezoekje om te peilen naar hun
verzuchtingen. Vrijdag 17 april maken we de resultaten
bekend. Bedankt senioren om de vrijwillige bezoekers zo
hartelijk te ontvangen!
Steeds meer mensen krijgen te kampen met dementie.
Met de theatervoorstelling ‘Gaten’ zetten we dementie
op een ludieke manier in de kijker. Met de ondersteuning
van mantelzorgers, de nodige opvang en praktische
aanpassingen voor dementerende inwoners, maken we
van Bocholt een dementievriendelijke gemeente!
Waren jullie ook zo geschrokken van de TV-uitzendingen
‘Help mijn borsten staan online’ en de duistere gevaren
van het internet die soms niet te overzien zijn? Er is grote
nood aan informatie. Onze eigen Bocholter seksuologe
Lotte Vanwezemael komt op 27 maart om 20u00 naar
bib ‘de Priool’ om er een lezing te geven n.a.v. haar boek
‘Doe ik het goed?’ (zie pag. 17). Op vrijdag 24 april tijdens
de MEGA-fuif voor de zesdeklassers kunnen betrokken
ouders ook gaan luisteren naar een uiteenzetting over dit
thema van Lotte Vanwezemael.
Beste mensen, geniet van de eerste zon en van warme
contacten. Vergeet vooral jullie buren, familie of vrienden
niet die het net wat moeilijker hebben!
Marc Vanherk
Schepen

“ EEN DIKKE PROFICIAT
AAN ALLE VRIJWILLIGERS”

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
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GOED OM TE WETEN

PROFICIAT BÈR

BER VAN ERUM | 101 JAAR!
Op 31 januari vierde Petrus (Bèr) Van Erum zijn 101ste verjaardag. Hij
kreeg van de gemeente Bocholt een mooie bos bloemen overhandigd
in een vaas met het logo van Bocholt. Schepen Jos Plessers en Leo
Cardinaels overhandigden hem ook nog een oorkonde.
Van het Koningshuis kreeg hij een lekker geschenk van bakkerij Knapen.
Proficiat Bèr!

BURGERBEVRAGING ‘GEMEENTE- & STADSMONITOR’
BINNENKORT OOK IN JOUW BRIEVENBUS?
Is het leuk wonen in jouw buurt? Kun je veilig fietsen in onze gemeente? Is er voldoende groen? Hoe
tevreden ben je over de voorzieningen en diensten in Bocholt? …
Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat je denkt over je gemeente of
stad. Daarom organiseert het Agentschap Binnenlandse Bestuur van de Vlaamse
overheid, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, de grootschalige bevraging
‘Gemeente- & Stadsmonitor’. Van woensdag 25 maart tot midden juni 2020
worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst
in te vullen. Dat zal gebeuren via een brief met een link naar de online vragenlijst.
Hopelijk doen zo veel mogelijk Bocholtenaren mee aan de bevraging
Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot
belang. De bevraging ‘Gemeente- & Stadsmonitor’ is een uniek onderzoek dat
in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd
wordt. De waarde van de resultaten hangt dan ook af van het aantal personen die
de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze bevraging de kans om jouw
mening te geven over de thema’s die in Bocholt belangrijk zijn. Als je de vragenlijst
volledig invult, maak je kans op één van de 7.500 geschenkbonnen van € 12,00.
Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. We maken alleen analyses op gemeentelijk niveau
en werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer uitleg kun je
vanaf eind maart terecht op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. Op deze website kun je
nu bovendien alle resultaten van de vorige bevraging raadplegen.

POETSHULP GEZOCHT
We zoeken op onze school, De Boomhut in Lozen, een poetsvrouw/
poetsman om dagelijks (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) 3
uren te poetsen.
Uren zelf te bepalen vanaf 15u00.
Voor meer info mag je contact opnemen met de school: 011 62 16 13
of 0497 38 17 59

SCHOLENGEMEENSCHAP
BOKALORE | INFOAVOND
BODYMAP

Spelen, ravotten, vallen en opstaan … mag het
nog, neen het MOET !!!
Voor wie? Ouders van peuters, kleuters en kinderen tot
8 jaar
Wanneer? Dinsdag 24 maart om 20u00
Waar?
GC ‘de Kroon’
Op veel gebieden kennen we een fantastische vooruitgang.
Het leven wordt op verschillende vlakken steeds
makkelijker dankzij technologie, communicatiemiddelen,
de voedingsindustrie, …
Maar dit heeft spijtig genoeg ook een keerzijde. Onze
kinderen groeien op in een speelcultuur waar spelen
en bewegen wordt beperkt door de aanwezigheid
van televisie, computer, tablet, smartphone, te weinig
speelplekken, te weinig tijd ...

EEN

ECH
TE

AA

NR

ADER!

Voor een prima neurologische en motorische ontwikkeling
van je kind is het zeer belangrijk een uitdagende motorische
omgeving te creëren waarin je kind kan opgroeien.
De kennis om de juiste prikkels op het juiste moment aan
te bieden is belangrijk in het groei- en ontwikkelingsproces
van je kind.

KOOP BIJ LOKALE
HANDELAARS,
WANT WINKELHIEREN LOONT!
Wist je dat ...
• we in België voor 8 miljard euro in het buitenland
kochten vorig jaar?
• slechts 22 % van de Belgische e-commerce effectief
in Belgische handen is?
• 16 % van de Belgen zijn online aankopen uitsluitend in
het buitenland doet?
• er in ons land ongeveer 400.000 e-commerce pakjes
per dag geleverd worden? Die vertegenwoordigen
samen een maatschappelijke kost van € 120.000,00
per dag (voor het wegverkeer, de files en CO2-uitstoot).
• er tussen januari 2018 en januari 2019 in Vlaanderen
1.061 zelfstandige winkels verdwenen zijn? De
grootste dalingen vinden plaats bij de zelfstandige
voedingsspeciaalzaken (bakker, slager, groenten -,
vis-, kaaswinkels, …), kleding en mode, vrije tijd (sport
en hobby) en elektro.
Winkelhieren loont!
• Het geld dat je uitgeeft als je lokaal koopt, geeft de
gemeenschap terug: in een job voor je buurvrouw,
in truitjes voor de voetbalploeg, in minder files op de
baan, in kwaliteitsvolle producten, in proviand voor
de jeugdbeweging, in een mooi verlichte winkelstraat
tijdens de kerst, in personeel met een glimlach,
in schonere lucht, in een correcte prijs voor de
onderaannemers, in de exacte info die je nodig hebt,
in meer gezellige lokale zaken in jouw buurt.
• Als we die 8 miljard in België zouden spenderen in
plaats van uit te geven in het buitenland, kunnen we
45.000 extra lokale jobs creëren.
• 80 % van de ondernemers van hier heeft in de afgelopen
vijf jaar het verenigingsleven, een maatschappelijk
project en/of een culturele of sportieve activiteit
gesponsord.
• Lokale handelaars geven jaarlijks gemiddeld € 2.046,00
aan sponsoring uit.
Dus: Winkelhier!

Deze infoavond helpt je om kennis en inzicht te verwerven
in de ontwikkeling van je kind en wordt aangeboden door
het katholiek basisonderwijs van Bocholt. Er worden veel
tips aangereikt om je kind te stimuleren om meer te spelen
zowel binnen en buiten. Schilderen, kleien, knippen,
bouwen, balspelen, klimmen, klauteren, lopen, springen,
… worden leuke activiteiten!
HANDELAARS IN
BOCHOLT

dankzij jouw aankoop
steunen we lokale verenigingen
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OM GEVING
WOONLOKET NU OOK VOOR
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
IN BOCHOLT!
Op ons gemeentehuis kan je aan het woon- en energieloket terecht voor al je vragen over wonen
en energie(besparen). Je krijgt er alle info over sociale huisvesting, premies, de huurwetgeving,
energetische renovatie en nog veel meer.
Er zijn nog steeds premies voor wie wil renoveren,
isoleren of investeren in energiebesparende
maatregelen. Zorg dat je geen eurocent premie
mist. Mogelijk heb je ook recht op een voordelige
lening aan 0 % interest of een gratis energiescan.
Misschien heb je gewoon nood aan advies over
de energetische verbouwingen of investeringen
die je wil doen aan je woning.
Ook over wonen kom je aan dit loket alles te weten.
Kom ik in aanmerking voor een sociale woning? En
hoe schrijf ik me in? Vragen rond woningkwaliteit?
Hoe huur/ verhuur ik een woning? Allemaal vragen
waarop we je zo goed mogelijk willen antwoorden.
Een bezoek aan het woon- en energieloket is altijd gratis. Voor advies over
premies is het handig dat je je belastingbrief van 2 jaar geleden meebrengt
en de offertes of facturen. Wie een VREG-test wil laten uitvoeren brengt
best de meest recente afrekening mee van gas en elektriciteit. Wij zoeken
het allemaal voor je uit en helpen je bij de aanvraag van de premies.
Je vindt het woon- en energieloket in het gemeentehuis van Bocholt,
Dorpsstraat 16. Je kan er enkel op afspraak terecht: 0479 60 47 05 |
contactpersoon: Monique Vanduffel | monique@wonennoordlimburg.

HOE BESCHERM JIJ JE TEGEN CO-GEVAAR?
In Vlaanderen zijn jaarlijks meer dan 500 mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging in hun
eigen woning. Het agentschap Wonen Vlaanderen stelt bovendien in meer dan 10% van alle
gecontroleerde woningen een ernstig risico op CO-vergiftiging vast. Het is daarmee het meest
vastgestelde gebrek in woningen.
CO is een giftig en uiterst gevaarlijk onzichtbaar gas. CO ontstaat bij een slechte
verbranding, als er te weinig zuurstof in de kamer is of als het verwarmingstoestel niet goed
is onderhouden. CO kan enkel ontstaan bij verwarmingstoestellen met een vlam, die werken
op gas, hout, kolen, stookolie of petroleum.
Doe nu de test op www.wonenvlaanderen.be/CO en vermijd CO in huis!
Laat jouw verwarmingstoestel, warmwatertoestel of schouw onderhouden door een
erkend vakman. Op www.veiligverwarmen.be vind je een lijst met erkende vakmannen.
Het onderhoud van het centraal stooktoestel van jouw verwarmingsinstallatie is trouwens
verplicht (jaarlijks voor stookolie, hout, pellets en steenkool of tweejaarlijks voor aardgas,
butaan en propaan).

DOE NU DE TEST OP
WWW.WONENVLAANDEREN.BE/CO

ASBESTVERWIJDERING
Dubo Limburg zal in de loop van dit voorjaar - in samenwerking met Ovam en
Limburg.net - starten met het detecteren, veilig verwijderen en afvoeren van
asbest in dak, gevel en leidingen in particuliere woningen. Dankzij de premie
van de Vlaamse Overheid wordt veilige asbestverwijdering overigens een stuk
goedkoper.
Vermoed jij dat er asbest in je woning zit, dan kan je dat vanaf nu melden via het
contactformulier van De Huisdokter (https://www.de-huisdokter.be/nl/afspraakmaken). Men neemt je gegevens dan op in hun bestand en je wordt door hen
gecontacteerd op het moment dat men effectief start met de campagne.
Bovendien start Limburg.net vanaf 30 maart met de huis-aan-huisophaling
van asbest. Wie asbest wil verwijderen, kan daarvoor een online-aanvraag
indienen op www.limburg.net. Op de website vind je de nodige uitleg over de
ophaling en de aankoop van de zakken waarin je het asbest moet aanbieden.

VALENTIJNSACTIE KATTEN
Vraag jouw kortingsbon aan!

Tussen de vele zwerfkatten zitten helaas ook nakomelingen
van gewone huiskatten. Een kattin kan tot 3 nestjes per
jaar op de wereld zetten. Deze nakomelingen kunnen zich
voortplanten vanaf de leeftijd van 5 maanden.

PROBLEMEN MET RATTEN?
Er zijn meerdere soorten ratten die bestreden
moeten worden. De bestrijding van de muskusrat
en de beverrat wordt op gemeentelijk niveau
aangepakt. Meld de aanwezigheid van deze soort
van rat dadelijk aan de gemeentelijke technische
dienst. De rattenvanger zal het nodige doen om
deze waterratten te vernietigen. Deze ratten zijn
vooral schadelijk omdat ze dijken van beken en
rivieren beschadigen.
In de buurt van menselijke bewoning heb je
meestal te doen met de bruine rat.
Je kan bruine ratten bestrijden met klemmen en
met vergif. Vergif kan je kopen in de detailhandel
en in de plaatselijke supermarkten.
Wees voorzichtig met gif en heb geduld. Het zal
enkele weken duren vooraleer de ratten van het
gif eten. Meestal sterven de ratten in hun nest,
enkele dagen na het innemen van het gif. Zo
vindt men zelden krengen van dode ratten terug.
Als je met een groot rattenprobleem zit, verwittig
dan de technische dienst van de gemeente.
Meldingen: tel. 089 20 19 18 |
gemeente@bocholt.be |
meldingskaart | Bocholt app.

Neem daarom als katteneigenaar je verantwoordelijkheid en
laat je huiskat of kitten tijdig onvruchtbaar maken. Sinds 1
september 2014 is het bij wet verplicht om elke kat en ook
alle kittens, vooraleer die verkocht of weggegeven worden,
gecastreerd of gesteriliseerd zijn. Kittens kunnen al vanaf
8 weken gecastreerd
worden (als ze meer dan
1 kg wegen). Dit is even
veilig als castratie op
latere leeftijd. Bovendien
herstellen kittens veel
sneller van de operatie.
Het is niet nodig om
een kat eerst een nestje
te laten krijgen of eerst
krols te laten worden.
Integendeel, het risico op
gezondheidsproblemen
neemt daardoor toe.
Sterilisatie en castratie
zijn eenvoudige ingrepen
met vele voordelen voor
de kat zelf en voor de
omgeving. Ongewenste kittens worden later zwerfkatten die
ronddolen en als overlast ervaren worden. Een eenmalige
ingreep bij kater of kattin bespaart honderden kittens een
triestig lot.
Als extra stimulans geeft de gemeente kortingsbonnen weg
van € 15,00 (kater) en € 25,00 (kattin). Deze kortingsbonnen
kunnen vanaf nu bij de milieudienst aangevraagd worden.
Ze zijn geldig tot 15 september 2020 bij een dierenarts in
Limburg.
Meer info: lien.aegten@bocholt.be of tel.: 089 20 19 14.
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SOCIAAL HUIS
WIST JE DAT …
• begin maart de eerste bewoners hun intrek nemen in de nieuwe
assistentiewoningen van residentie Caulus. Dit is een belangrijke gebeurtenis
voor dorpsgemeenschap Kaulille. Want vanaf nu kunnen de Kauliller ouderen
beschikken over aangepaste woon- en leefomstandigheden, die toelaten om
van hun oude dag een actieve, zinvolle, veilige en rijk gevulde levensfase te
maken.
Leven en wonen in een assistentiewoning
biedt immers een aangepaste woon- en
leefomgeving, een levend sociaal netwerk,
en een goede begeleiding bij verdere dienstof zorgbehoefte, met zorggarantie in de
hele verdere levensloop. Een belangrijke
garantie in de wetenschap dat ook de
Kauliller gemeenschap aan de vooravond
staat van toenemende vergrijzing, met de
gekende stijgende behoefte aan dienst- en
zorgverlening, in tijden van toenemende
schaarste aan zorgpersoneel.
De woonassistenten van Woonzorgcentrum
De Voorzienigheid starten met de begeleiding
van de bewoners- en familiegroep en willen
samen met bewoners en familie, deze
bewonersgemeenschap uitbouwen tot de
warmste gemeenschap van Kaulille. De
omgeving van residentie Caulus wordt in
overleg met het gemeentebestuur uitgebouwd
tot een groen ontmoetingsplein, waar de verschillende generaties van Kaulille
mekaar kunnen ontmoeten of samen een petanquewedstrijdje kunnen
beslechten.
We feliciteren alvast de eerste bewoners
met hun nieuwe woonst, en met hun
bewuste keuze om van hun oude dag een
eigen, zinvolle levensfase te maken.
Meer info?
Voor verdere informatie over de
assistentiewoningen, en voor de opstart
van de volgende fase van de Kauliller
woonzorgcampus kan je terecht bij de
woonassistenten van Woonzorgcentrum De Voorzienigheid.
Tel. 089/46 21 61 | e-mail: socialedienst@wzcvoorzienigheid.be

WIST JE DAT …
• gemeente en OCMW Bocholt kunnen rekenen op ca. 150
vrijwilligers. Begin maart vindt traditiegetrouw ‘De week
van de vrijwilliger’ plaats en daarom willen we graag
stilstaan bij deze 150 mensen die onbezoldigd en uit vrije
wil zich inzetten in hun buurt bij acties en bij evenementen.
Om deze mensen te bedanken voor het afgelopen jaar
en te laten zien dat we die inzet niet vanzelfsprekend
vinden, wordt een speciale avond in juni georganiseerd
waarvoor de betrokkenen een persoonlijke uitnodiging
zullen ontvangen.

DORPSRESTAURANT

woensdag 25 maart | GC ‘de Kroon’ | 12u00-14u00
Samen op restaurant? Ja lekker! Ken je een buur, een familielid of een alleenstaande die eens wil genieten
van ‘samen uit eten’? Spreek hem of haar aan om ook eens naar ons dorpsrestaurant te komen want …
samen is zoveel leuker!
De vrijwilligers van het dorpsrestaurant hebben het volgende menu voor je samengesteld:
• minestronesoep
• vogelnestjes in tomatensaus met puree en boontjes
• vruchtenbavarois
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.

NIEUWE DIENSTVERLENING:
JEUGDHULP - GEZIN CENTRAAL
Twee eerstelijnspsychologen versterken Noord-Limburg
met laagdrempelige, snelle hulp voor kinderen en
jongeren met psychische problemen.

De overheid heeft middelen vrijgemaakt zodat kinderen,
jongeren en hun gezinnen met vragen omtrent hun
psychisch welzijn sneller en vlotter geholpen kunnen
worden. Met ‘psychisch welzijn bevorderen’ wordt bedoeld
dat de overheid er mede voor wil zorgen dat kinderen en
jongeren zo snel mogelijk de meest aangewezen hulp en
ondersteuning vinden.

LAAGDREMPELIGE, SNELLE HULP
VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET
PSYCHISCHE PROBLEMEN.

Als je als jongere of als ouder gebruik wil maken van dit
aanbod is een eerste stap om naar een eerstelijnsdienst
(reeds betrokken OCMW, huisarts,…) of naar een dienst van
de Brede Instap te gaan: dit zijn onder andere het Centrum
voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de Opvoedingswinkel,
het Jongeren Advies Centrum (JAC), Kind en Gezin, enz.
Zij kunnen samen met jou kijken wie het beste een antwoord
op jouw vraag kan geven. Indien zij het samen met jou
aangewezen vinden, kunnen zij doorverwijzen naar een
eerstelijnspsycholoog en rechtstreeks een afspraak bij ons
inplannen. De afspraken gaan door op een vaste plek in
jullie gemeente of stad.
Een eerstelijnspsycholoog kan samen met jou gedurende
een korte tijd (maximum 6 sessies) aan de slag gaan en
indien nodig, met jou kijken naar meer gespecialiseerde
hulpverlening. Hieronder staan een aantal voorbeelden waar
een eerstelijnspsycholoog met jou of jouw kind rond kan
werken: als je je niet zo goed voelt, piekert, slecht slaapt,
twijfelt over je gedachten/gevoelens, je veel stress ervaart,
je (faal)angstig voelt, je zorgen maakt over een vriend(in),
enz.
Het aanbod van de eerstelijnspsycholoog binnen het
samenwerkingsverband rond jeugdhulp in Noord-Limburg
is volledig gratis.
Misschien tot binnenkort!
Meer info?
www.gezincentraal.be
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LANGS BOCHOLTER WEGEN
SNELHEIDSMETINGEN
MARSESTRAAT
De Marsestraat wordt vaak gebruikt als sluipweg. Op
verzoek van de buurt en de politie deed de technische
dienst er in de periode van 31 augustus 2019 tot 20 januari
2020 snelheidsmetingen. Dit gebeurde in beide richtingen.
Dit zijn de resultaten.
Marsestraat in de richting van de Steenweg op Kleine Brogel
Toegelaten snelheid is 50 km/u
Gemeten voertuigen in periode: 37.778
Gemiddelde snelheid in periode = 42 km/u
V85* gemeten= 54 km/u
Deze snelheid zit licht boven de aangewezen snelheid
van 50 km/u maar een aanpassing van infrastructuur of
intensivering van controles is nog niet noodzakelijk.
Marsestraat in de richting van de Lillerbaan
Toegelaten snelheid is 50 km/u
Gemeten voertuigen in periode: 28.545
Gemiddelde snelheid in periode = 41 km/u
V85* in periode= 53 km/u
Deze snelheid zit ook licht boven de aangewezen snelheid
van 50 km/u maar een aanpassing van infrastructuur of
verstrenging van controles is hier ook nog niet noodzakelijk.
*V85 is de snelheid die door 85 % van de automobilisten wordt
gerespecteerd en door 15 % wel wordt overschreden. Deze
regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid
van automobilisten als redelijk en veilig beschouwt. Dit is
een eenvoudige regel om na te gaan of een snelheidslimiet
overeenstemt met de weg en zijn omgeving.

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:.......................................................................................................
.......................................................................................................

KROON IEK

LIEVEN DE BRAUWER |
‘FROM BROADWAY À PARIS’
vrijdag 13 maart | 20u15

Lieven De Brauwer is naast regisseur van de veelvuldig bekroonde
films ‘Pauline en Paulette’ en ‘Confituur’ ook een uitstekend
entertainer met een voorliefde voor cabaret en musical.
In zijn nieuwe show neemt hij zijn publiek mee naar Parijs. Met
tussenstops in Broadway en Hollywood. Machtige musicalsongs
waarin het romantische Parijs met liefde én humor werd bezongen.
Liedjes uit o.a. ‘Irma La Douce’, ‘Silk stockings’ en ‘Gigi’. Ooit
gezongen door Fred Astaire, Maurice Chevalier of Leslie Caron.
Met deze show viert Lieven De Brauwer ook 20 jaar samenwerking
met zijn pianist Marc Maes.
Inkom: kassa € 14,00 | voorverkoop € 12,00 | abonnement € 10,00 |
jongerencultuurpasbocholt € 7,00

CURSUS
Leren mediteren
ism Vormingplus

Zittende meditatie (Zazen) is een meditatievorm om je geest
kalm en helder te krijgen zonder dat je overvallen wordt
door allerlei emoties en gedachten. Fysiek zitten en de
ademhaling komen aan bod. Er wordt ook stilgestaan bij de
geestelijke houding, meer bepaald hoe je kunt omgaan met
je drukke en overheersende gedachten tijdens meditatie.
Tenslotte leren we ook mediatief stappen (Kinhin).
Min. 8 & max. 12 deelnemers
Datum: donderdag 5, 12, 19 en 26 maart telkens om 19u30
Begeleiding: Johan Jacques
Prijs: standaardprijs € 36,00 | kortingsprijs € 20,00 |
verhoogde tegemoetkoming € 8,00

TENTOONSTELLING
Kunsttentoonstelling ‘A (P)ART’
Begeleidingscentrum St.-Elisabeth | van 6 maart
tot en met 29 maart
Vzw Begeleidingscentrum St.-Elisabeth gaat voor een
inclusieve samenleving waar iedere persoon zijn talenten
kan ontwikkelen en tentoon kan spreiden. Volwaardig
deelnemen aan de maatschappij en gelijkwaardigheid
staat dan ook centraal in deze tentoonstelling.
De kunstenaars met een
beperking exposeren hun
werken samen met werken
van de werknemers van de
voorziening. Ook enkele
werken van de hand van
bekende Vlamingen zal je
er kunnen terug vinden
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CULTUUR DIENST
TUIN HIER BOCHOLT

GEZINSBOND KAULILLE |
TWEEDEHANDSBEURS

Demonstratieles snoeien
In een siertuin wordt gedemonstreerd
welke voorjaarssnoei wij nu kunnen
uitvoeren. De deelname aan deze
activiteit is gratis. Afspraak op
zondag 8 maart om 10u00 aan
Lillerbaan 59.

zaterdag 14 & zondag 15 maart | GC ‘de Kroon’ |
13u30
We tellen weer af naar onze volgende tweedehandsbeurs.
Deze vindt plaats op 14 en 15 maart in GC ‘de Kroon’.
Ben je nog op zoek naar goede, betaalbare kinderkleding
en/of speelgoed? Noteer dan zeker deze datum al in je
agenda. De toegang tot de beurs is gratis!

Voordracht druiven telen
Deze voordracht gaat over de
voorjaars- en zomersnoei van
druivelaars en andere weetjes om
succesvol druiven te telen. Afspraak
op dinsdag 10 maart om 19u30 in
het Buurthuis te Reppel.

Als je ook een tafeltje wil bemachtigen om
jouw spullen te verkopen kan je jouw gegevens
doorsturen naar info@gezinsbondkaulille.be. Je
ontvangt dan tijdig van ons een inschrijvingslink.

Info: Lei Luyten, 0472 09 42 57,
lei.luyten@scarlet.be

DAVIDSFONDS BOCHOLT |
QUIZ “4 TEGEN ALLEN”

vrijdag 20 maart | Bibliotheek ‘de Priool’ | 20u00
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Een uitdagende en spannende quiz
voor families, vrienden en verenigingen.
Je hoeft geen doorwinterde quizzer te
zijn; iedereen met een gezonde portie
interesse voor de wereld rondom zich
maakt kans om te winnen. Er zijn mooie
prijzen te winnen.

Deelnemen is eenvoudig:
• stel een ploeg samen van 2-4 personen;
• verzin een leuke naam voor je ploeg;
• schrijf je in vóór 16 maart via e-mail:
andre.lamoen@telenet.be of gsm 0487 59 50 10.
Deelname: € 20,00 per ploeg (ter plaats te betalen).

BOCANTO 50 JAAR |
EUCHARISTIEVIERING &
ACADEMISCHE ZITTING

zaterdag 21 maart | 19u00 | St.-Laurentiuskerk
Bocholt
Het bestuur en de leden van Bocanto nodigen je vriendelijk uit op de plechtige Eucharistieviering naar
aanleiding van hun 50-jarig bestaan, op 21 maart in de St.-Laurentiuskerk van Bocholt om 19u00.
Het koor staat o.l.v. Guido Beckers en wordt begeleid door het Pharaldis ensemble o.l.v. Veerle Claes
met Jeroen Beckers aan de piano.
Aansluitend wordt dit plechtig gebeuren verder gezet met een academische zitting waarop je tevens
bent uitgenodigd. Oud-leden die interesse hebben, kunnen zich aanmelden via info@bocanto.be.

THEATER KIEKOET KAULILLE |
DOLLARS IN DE DESERT

Een komedie van Karel Eens in een regie van
Rudi Lemkens
Ramona en Pancho, twee onverschrokken Mexicanos,
liggen ergens in de woestijn te slapen, de buit van een
overval ligt bij hen. Ze worden op hun beurt overvallen
door twee cowgirls, Annie en Myra. Zij stelen hun paarden
en de buit van de overval en gaan op zoek naar een dokter
om Annie, die een pijl in haar schouder heeft, te laten
verzorgen. Ze komen terecht in een klein grensstadje waar
ze opgevangen worden door de plaatselijke saloonbazin
en haar animeermeisje, dat de buit bij de twee cowgirls
ontdekt! Yihaaa ... nu is het hek van de dam. Iedereen wil
met het geld gaan lopen maar wie lukt het? De cowgirls?
De bandidos? De saloonbazin of haar animeermeisje? De
sheriff of de dokter/doodgraver of misschien zijn het wel
de indiaan Old Horse en zijn dochter Little Merrie? Een
westernkomedie vol humor en actie.

PAASEIERENVERKOOP
SCHUTTERIJ ST.-LAURENTIUS
BOCHOLT

zaterdag 28 en zondag 29 maart | 10u00-18u00
Schutterij St.-Laurentius organiseert ook dit
jaar weer een paaseierenverkoop.
Leden van de schutterij zullen op zaterdag
28 maart en zondag 29 maart, deur aan deur,
gekookte en gekleurde paaseieren gaan
verkopen.
De leden zullen op beide dagen telkens
langs komen tussen 10u00 en 18u00 en
wensen je alvast een vrolijk paasfeest!

Met: Petra Stevens, Lut Bas, Ludo Cox, Christel Mulders,
Ria Bloemen, Ingrid Waelburgs, Sandra Jannes, Bert
Schelmans, Ilse Serdons, Raf de Wit en Geert Swinnen.

KVLV IS NU FERM

Data van de opvoeringen:
vrijdag 20 maart 2020
zaterdag 21 maart 2020
vrijdag 27 maart 2020
zaterdag 28 maart 2020
zondag 29 maart 2020
Telkens om 20u15 stipt in GC ‘de Kroon’

Ferm. Dat zijn wij.
We zijn een warm, open vrouwennetwerk. Voor iedereen.
Zeker ook voor jou. We dragen actief bij aan een betere
kwaliteit van leven van alle vrouwen. Ja. Alle vrouwen.
Want wij zien geen verschillen. Wij maken het verschil.

Reserveringen & kaarten:
GC ‘de Kroon’ | tel. 089 20 19 60 | www.bocholt.be
Voorverkoop € 9,00 | kassa € 10,00 | +60 j. of –15 j. € 9,00

Ferm. Dat ben jij.
En nog heel wat vrouwen. Kom eens proeven,
experimenteren, ontmoeten, ontdekken. De smaak te
pakken? Doe je voordeel en word snel lid. Je geniet een
jaar lang van:
• korting op meer dan 50.000 activiteiten.
• veel voordeel op leuke lectuur, trips, events, sport en
nog veel meer. Voor jou of de hele familie.
• 10 x per jaar het Ferm-magazine in je bus.

Alle info op: www.kiekoet.be

En dat voor slechts € 30,00
(of € 15,00 als je nooit eerder lid was).
Contact:
• Ferm Bocholt: gert.gielkens@gmail.com
• Ferm Reppel: jose.maesen@telenet.be
• Ferm Lozen: gerardakonings@telenet.be
• www.samenferm.be
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JEUGD DIENST

VERSLAG KINDERGEMEENTERAAD
Vorige maand kwam de kindergemeenteraad voor de 2de keer samen,
ditmaal in basisschool ‘De Vlieger’ te Kaulille.
Zoals vorige keer al duidelijk werd, hechten de kinderen veel belang aan
het milieu en veiligheid. Met deze thema’s willen ze verder aan de slag.
De kindergemeenteraadsleden waren goed voorbereid. Zo hadden ze heel
wat ideeën en leuke ontwerpen bij zich en bedachten ze coole slogans.
Om af te sluiten werden ze rondgeleid op de speelplaats van de school.
De volgende kindergemeenteraad vindt plaats op vrijdag 20 maart in
basisschool ‘De Boomhut’ in Lozen.

PAASEIERENACTIE
CHIRO KAULILLE

vrijdag 20 en zaterdag 21 maart
Op 20 en 21 maart is het weer zover, onze
jaarlijkse paaseieractie! Zoals ieder jaar
gaat Chiro Kaulille rond om de lekkerste
paaseieren te verkopen. Zorg dat jullie
zeker thuis zijn, want we komen tot aan
jouw deur om deze heerlijke eieren
tegen een (h)eerlijke prijs te bezorgen.
Wil je een grote bestelling doen voor
de hele familie, voor jouw zaak of
dergelijke? Contacteer ons gerust via
chirokaulille3950@gmail.com!
Meer info: www.chirokaulille.be of via
facebook.

DE KLEINE ARTIEST
zondag 8 maart | 13u30-17u00 |
GC ‘de Kroon’

Op zondag 8 maart organiseert de
dienst Vrije Tijd een nieuwe editie
van de plezante kindernamiddag
‘De Kleine Artiest op verkenning’.
Kinderen van alle leeftijden krijgen
de mogelijkheid om te
proeven van én deel te
nemen aan een aantal
kunstvormen. Zo staat
er onder andere op het
programma:
• schilderen
• houtsnijwerken
• sleutelhangers maken
•…
Opgelet: nieuwe locatie! Plaats van
afspraak is GC ‘de Kroon’ waar
vanaf 13u30 de verschillende kunsten knutselworkshops starten. Deze
activiteit is gratis.

BOCHOLTER JONGEREN 2-DAAGSE | +12 JAAR
dinsdag 14 april 10u00 tot woensdag 15 april 12u00 | Chiroheem ‘t Lodje

Zit je in het middelbaar en heb je nog geen plannen tijdens de 2de
week van de Paasvakantie? Noteer dan dinsdag 14 en woensdag
15 april alvast in koeien van letters in je agenda!
Dan trekken we naar ’t Lodje (Chirolokalen in Lozen) voor een
2-daagse vol plezier en gezellig samenzijn met leeftijdsgenoten.
Sport, spel, leeftijdsgenoten uit Bocholt leren kennen, … Voor elk
wat wils!
Ben je tussen 18 en 26 jaar? Ook dan ben je welkom als begeleider.
Inschrijven voor dit avontuur kan tot en met 1 april.
Prijs: € 10,00 (inclusief overnachting en maaltijden)
Meer info? jeugd@bocholt.be of 089 20 19 32

STEMPELS MAKEN | 10-16 JAAR
maandag 6 april | bib ‘de Priool’ | 13u30-16u30

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met rubber en
linomesjes. We leren via snijtechnieken onze ontwerpen over
te zetten op rubber om zo onze eigen unieke stempels te
maken.
Prijs: € 12,50

UITSTAP TOVERLAND |
7-16 JAAR
dinsdag 7 april | JCH ‘de Steen’ |
9u00-18u00

KINDERDISCO |
3-6 EN 6-12 JAAR

donderdag 16 april | JCH ‘de Steen’ | 10u00-12u00
en 13u30-16u30
Vandaag neemt Feestjesfabriek de Steen over voor een hele
dag feest met dans en spelletjes! Tijdens de kinderdisco
dansen en springen we op de vetste beats die een echte DJ
uit de boxen laat knallen.
Van 10u00 tot 12u00 kunnen de allerkleinsten
zich laten gaan op de dansvloer. In de
namiddag nemen de lagere schoolkinderen
het van hen over.
Even bekomen van alle actie op de
dansvloer? Dat kan tijdens een leuke
knutselworkshop.

Ook in 2020 stappen we net over de
Belgische grens in een betoverende
wereld vol avontuur, shows en
spectaculaire attracties. Je leest het
goed: we reizen terug naar Toverland!
Toverland heeft vijf achtbanen en twee
wildwaterbanen, maar ook veel actief
vermaak.
De bus vertrekt om 9u00 aan JCH ‘de
Steen’ en om 17u00 terug naar Bocholt.
Prijs: € 20,00
Meenemen: kids-ID, lunchpakket en
eventueel zakgeld.

Inschrijven:
www.bocholt.be > kies vrije tijd
> kies jeugd en volg de richtlijnen voor het inschrijven

Prijs: € 15,00

BUITENSPEELDAG

woensdag 22 april | sportcomplex ‘de Damburg’
| 13u30-16u30
Jij kent de Buitenspeeldag toch al? Voor de 3de keer op
rij kan je een hele woensdagnamiddag ravotten op het
sportveld naast de sporthal van Bocholt.
Kom de eerste woensdag na de Paasvakantie naar buiten
en trommel je klasgenootjes, vriendjes, buurjongens en
-meisjes op en maak er een spetterend avontuur van!
Kinderen kunnen vrij in en uit lopen van 13u30 tot 16u30.
Belangrijk: er is geen begeleiding voorzien dus neem je
mama, papa, oma, opa, … mee!
Deze activiteit is GRATIS.
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BIB LIOTHEEK

VOORLEESUURTJE
DIGI-ASSISTENT

dinsdag 10 maart en dinsdag 24 maart |
bib ‘de Priool’ | 10u00 tot 12u00
De digi-assistent staat klaar op dinsdag 10 en dinsdag
24 maart 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 digi-assistent helpt je graag
verder. Een afspraak maken is niet nodig.

WOENSDAG
JEUGDFILMDAG

Iedere woensdag in de jeugdafdeling
van 14u00 tot 15u30
•
•
•
•

4 maart
11 maart
18 maart
25 maart

Mega Mindy
PJMasks
Superjuffie
The Incredibles

MEDIAWIJSHEID VOORJAAR
Cursus Powerpoint | bib ‘de Priool’

Leer vlot presentaties maken.
Voorkennis: basiskennis Windows 8 of 10 of Apple iOS.
Meebrengen: laptop met PowerPoint geïnstalleerd.
Donderdag 9, 16, 23 en 30 april van 19u00 tot 22u00.
Prijs: € 20,00 voor de reeks van vier lessen.
Max. 15 deelnemers.
Inschrijven via 089 20 19 75 of bib@bocholt.be
www.freepik.com/free-photos-vectors/background>Background vector created by dooder

Zit je in de tweede of derde kleuterklas,
dan ben je welkom op woensdag 18
maart in GC ‘de Kroon’ en op woensdag
25 maart in bib ‘de Priool’ van 14u00
tot 15u30 voor ons voorleesuurtje
over “gezonde voeding”. Inkom gratis,
inschrijven niet nodig.

MAART JEUGDBOEKENMAAND:
KUNSTENAARS GEZOCHT!
Van 1 tot 31 maart staat alles in het teken van de Jeugdboekenmaand. Het
thema dit jaar is “kunst”.
De hele maand maart:
• kunnen kinderen klassikaal of individueel knutselwerkjes binnenbrengen
in bib ‘de Priool’ die dan door ons worden tentoongesteld;
• kan iedereen de tentoongestelde kunstwerken komen bewonderen tijdens
de openingsuren;
• en kunnen de kinderen aan verschillende tafels in onze bibliotheek de
kunstenaar in zichzelf naar boven laten komen.
Op woensdag 4 maart toveren we een ‘Green Screen’ tevoorschijn en kunnen
jullie in een populaire boekcover kruipen!
Benieuwd? Kom dan zeker langs!

DF BOCHOLT:
NACHT VAN DE
GESCHIEDENIS
vrijdag
13
maart
bib ‘de Priool’ | 20u00

LEZING BOCHOLTER
SEKSUOLOGE LOTTE
VANWEZEMAEL |
DOE IK HET GOED?

vrijdag 27 maart | bib ‘de Priool’ | 20u00
tot 22u00
|

De culinaire ziel van Nederland
De 17de editie van de Nacht van de
Geschiedenis, een van de grootste historische evenementen
van Vlaanderen, heeft dit jaar als thema ‘buren’. Voor deze
gelegenheid hebben we de geschiedkundige Eddie Niesten
naar Bocholt uitgenodigd. Hij zal uitgebreid spreken over de
rijke regionale keuken van onze noorderburen (soms zuinig,
maar wel heel lekker). Verbazingwekkend is dat allerminst als
je nagaat dat Nederland een stevige agrarische traditie heeft,
naast een bewogen zeevaarthistorie, gekoppeld aan een
uitgesproken commerciële spirit.
Wees welkom op deze bijzonder verrassende en tegelijk
boeiende ontdekkingstocht der regionale gastronomie!
Eddie Niesten is verbonden aan het Centrum Agrarische
Geschiedenis in Leuven en publiceerde heel wat boeken met
betrekking tot gastronomie en culinaire ontwikkelingen.
Inkom (inclusief een hapje en een drankje): € 10,00 | met
Davidsfonds cultuurkaart: € 8,00. Meer info: www.bocholt.
davidsfonds.be, je vindt ons ook op Facebook!

Via het internet en sociale media
krijgen jongeren al eens misleidende
beelden voorgeschoteld. In onze
maatschappij is er echter nog
niet veel openheid om hierover
te spreken. Jongeren vragen
zich daarom vaak af: “Ben ik wel
normaal als…” of “Is het wel oké
dat…”.
Lotte Vanwezemael wil met deze
lezing jongeren (en/of hun ouders)
geruststellen aan de hand van
juiste informatie, ervaringen van
anderen en tips & tricks.
Voor alles is er immers een eerste keer!
Prijs: € 5,00
Inschrijven kan tot en met woensdag 25 maart
via 089 20 19 75 of bib@bocholt.be

NIEUW IN DE BIB: BIEBLO
Bieblo is een intuïtief spel voor kinderen tussen
6 en 11. De kinderen kiezen drie thema’s die
ze leuk vinden en Bieblo tipt
dan boeken die aansluiten bij
hun interesses en leeftijd. Het
spel kan worden gespeeld
op de twee ingebouwde
computerschermen
in
de
inkomhal van bib ‘de Priool’.
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TOERISME BOCHOLT

PASAR BOCHOLT |
FLIRTEN MET DE GRENS

zondag 15 maart | tussen 12u30 en 15u00
Het stukje Lozen langs de Zuid-Willemsvaart is een gebied dat veel in petto
heeft voor de liefhebber van open landschappen zoals akkers, weilanden
en actieve landbouwbedrijven die het uitzicht bepalen.
Weilanden, natte eiken-, berken- en elzenbroekbosjes zijn een uitnodiging
voor zeldzame weidevogels zoals de wulp en de grutto.
De Zuid-Willemsvaart is een markante blikvanger in het landschap die het
gebied langs de noordzijde begrenst.
Iedereen is van harte welkom!
Praktisch:
Startplek en inschrijvingen: De Leemskuil, Hamonterweg 138 (Lozen)
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)

DE DRIE DORPEN RUITEREN MENROUTE

zondag 8 maart 2020 | vrij vertrek tussen
9u00 en 14u00
Er zijn twee omlopen waaruit je kan kiezen:
• omloop A: 16 km
• omloop B: 33 km
Onderweg zijn enkele stops mogelijk…
Praktisch:
Vrij vertrek aan Goolderheide tussen 9u00 en 14u00
Kostprijs: € 7,50 pp (incl. routekaart, lot tombola,
broodje Equidroom en soep)
Inschrijving ter plaatse
Meer info: www.dedriedorpen.be

SPORT DIENST

PAASSPORTKAMPEN

TAAL- EN SPORTKAMP | 5-13 JAAR
6, 7, 8 en 9 april | sportcomplex ‘de Damburg’ | 9u30
tot 15u30

Sport, spel én de Franse taal leren! De taal wordt aangeleerd/
verbeterd in een speelse sfeer (10 uur). Daarnaast is er een
sportief programma (bal- en slagsporten, estafettes, spelletjes,
...). Voor het taalonderricht worden de kinderen in niveaugroepen
ingedeeld. Ieder jaar is er een ander taalthema.
Programma:
09u10- 12u20:
		
12u20-13u15:
		
13u15-15u30:

spelenderwijs taalonderricht in sportcomplex 		
‘de Damburg’.
je kan thuis eten of je lunchpakket meebrengen.
We zorgen ’s middags voor een leuke DVD.
sport en spel

PRIJS: € 55,00

Inschrijven voor alle sportkampen kan enkel online!
Surf naar www.bocholt.be > kies voor ‘Vrije Tijd’ >
kies voor ‘Sport’ en volg de instructies.
Voor hulp bij de inschrijving en/of betaling van de
bijdrage kan je langsgaan op de vrije spreekuren van
het OCMW. Je kan ook bellen voor een afspraak of
een huisbezoek (tel: 089 20 19 80). De gemeentelijke
sportdienst en het OCMW verzekeren een discrete
behandeling.

KLEUTERSPORTKAMP |
VANAF 3 JAAR

6, 7 en 8 april | sportcomplex ‘de Damburg’ | 9u30-12u00
Sportcomplex ‘de Damburg’ wordt omgetoverd tot een kleutertuin.
Meebrengen: sportschoenen en eventueel koek of fruit voor
tijdens de pauze.

Programma:
09u30:
10u45:
11u00-12u00:

kleuterturnen, balspelen, spelletjes, ...
pauze
kleuterturnen deel 2

PRIJS: € 18,00
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ZWEM- EN OMNISPORTKAMP | 7-13 JAAR
14, 15 & 16 april | Sportcomplex ‘de Damburg’ | 9u30-15u30

PRIJS: € 35,00

Maak kennis met een waaier van verschillende binnensporten: zwemmen, balsporten,
gevechtsporten, slagsporten, ...
Programma
09u30:
10u00-11u45:
12u00:
Middagpauze:

vertrek aan sportcomplex ‘de Damburg’ naar zwembad ‘de Sprink’
zwemles - spelletjes
terugkomst aan sportcomplex ‘de Damburg’
je kan thuis eten of je lunchpakket meebrengen.
We zorgen ‘s middags voor een leuke DVD.
13u00-15u30: initiatie in verschillende sporttakken: volleybal, judo, karate, jiu-jitsu,
handbal, tennis.

INSCHRIJVEN VOOR ALLE SPORTKAMPEN KAN ENKEL ONLINE!
Surf naar www.bocholt.be > kies voor ‘Vrije Tijd’ > kies voor
‘Sport’ en volg de instructies.

KIJK IK FIETS! |
VANAF 3 JAAR

zaterdag 11 april | sportcomplex
‘de Damburg’ | 13u00-15u00
De sportdienst organiseert een
sessie in sportcomplex ‘de Damburg’
waarbij je kind in 2 uur leert fietsen
op 2 wielen.
Praktische info
doelgroep: kinderen die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes.
• actieve begeleiding van 1 volwassene per kind is noodzakelijk
• eigen fiets (steunwieltjes vooraf verwijderen!) & fietshelm meebrengen
• de sessies vinden plaats op de sportvloer, daarom zijn sportschoenen
zowel voor de kinderen als de ouders verplicht
• de sportdienst voorziet hulpstukken (verlengstuk achteraan de fiets)
• op het einde van de sessie krijgt iedereen een ‘Kijk! ik fiets!-diploma’.

PRIJS: € 3,00

START TO RUN | START TO WALK |
FINSE PISTE - BOCHOLT
Sport bevordert je gezondheid, houdt je
langer fit, geeft je een goed gevoel ….. waar
twijfel je nog aan!

START TO SAIL

Programma:
Start to run
10 weken joggen op de Finse piste
Verbetering looptechniek - opwarming-stretching - uitlopen
Start to walk
10 weken wandelen
twee groepen
wisselende snelheid en afstand

Leer zeilen op de mooie Maasplassen in
Kinrooi | 6 lessen van 2,5 uur
Wanneer: van april tot oktober, start 7 april
Prijs: € 129,50
Inlichtingen: www.sailcenterlimburg.com/
verhuur/start-to-sail/
Een organisatie van: buurtsportdiensten
(Maaseik, Kinrooi, Bree, Bocholt, Peer en
Oudsbergen)

20 april: start van beide
cursussen om 19u00.
Prijs: € 20,00 (incl.
verzekering, syllabus)

INSCHRIJVEN VOOR ALLE SPORTKAMPEN KAN ENKEL ONLINE!
Surf naar www.bocholt.be > kies voor ‘Vrije Tijd’ > kies voor
‘Sport’ en volg de instructies.

CLUBNIEUWS
DANCING ON
WHEELS BOCHOLT
Op zondag 15 maart organiseren
we onze 5de dansvoorstelling ter
nagedachtenis van Martine Savelkoul.
Iedereen is van harte welkom.
Aanvang: 13u30
Locatie: Parochiehuis Bocholt
Meer info: jack.lamers@telenet.be tel.: 0473 30 31 71
www.dancingonwheels.be
Gratis inkom!

FIETSCLUB POWERBIKERS BOCHOLT
Heb je zin om in een gezellige
club in groep te fietsen? Vanaf 7
maart start het fietsseizoen voor de
powerbikers. Iedere zaterdag om
13u00 en zondag om 10u00 wordt
er een rit gereden.
De afstanden variëren van 70 km in het begin van het seizoen tot 120
km tijdens de zomermaanden. Er wordt gereden in verschillende tempo’s
(25, 27 en 29 km/h). Naderhand is het nog nagenieten bij een frisse pint.
Iedereen kan gratis enkele proefritten met ons komen maken: jong en oud,
dames en heren, voor iedereen is er een rit aan een aangepast tempo.
We starten iedere rit aan ons clublokaal ‘café jachthoorn’ op de
Brogelerweg. Kom gerust eens meefietsen. Je bent van harte welkom.
Voor meer info: Ludo Vandyck | 0477 97 02 18

WANDEL MEE BRUEGHEL
Wandel mee Brueghel organiseert haar derde
woensdagtocht op 4 maart.
Vertrek: Leemskuil, Lozen tussen 7u00 en 14u00
Afstanden: 4, 7, 10, 14 en 17 km
Meer info: 0497 85 62 91
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UIT IN BOCHOLT
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!

4 maart
Filmdag – Mega Mindy
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 15u30
4 maart
Wandel Mee Brueghel –
woensdagtocht
De Leemskuil Lozen – 7u00 tot 14u00
4 maart
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00

© Marleen Gaethofs

11 maart
Filmdag – PJMasks
Bib ‘ de Priool’ – 14u00 tot 15u30
13 maart
Davidsfonds Bocholt – 17de Nacht van
de Geschiedenis
Bib ‘ de Priool’ – 20u00

5 maart
Start cursus ‘leren mediteren’
GC ‘de Kroon’ – 19u30

13 maart
Lieven De Brauwer – ‘From Broadway
à Paris’
GC ‘de Kroon’ – 20u15

6 maart
Zettersprijskamp
De Leemskuil Lozen – 20u00

13 maart
Zettersprijskamp
De Leemskuil Lozen – 20u00

7 maart
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ Kaulille –
10u00 tot 12u00

14 maart
Gezinsbond Kaulille –
tweedehandsbeurs
GC ‘de Kroon’ – 13u30

7 maart
KWB-Bocholt – Quiz-Time
Parochiehuis Bocholt – 20u00

15 maart
Gezinsbond Kaulille –
tweedehandsbeurs
GC ‘de Kroon’ – 13u30

8 maart
Tuin Hier Bocholt – demonstratieles
snoeien
Lillerbaan 59 – 10u00

15 maart
Pasar Bocholt – flirten met de grens
De Leemskuil Lozen – 12u30 tot 15u00

8 maart
De Drie Dorpen Ruiter- en menroute
Goolderheide – 9u00 tot 14u00

15 maart
Dancing on Wheels – dansnamiddag
Parochiehuis Bocholt – 13u30

8 maart
De Kleine Artiest
GC ‘de Kroon’ – 13u30 tot 17u00

18 maart
Voorleesuurtje ‘gezonde voeding’
GC ‘de Kroon’ – 14u00 tot 15u30

10 maart
Tuin Hier Bocholt – druiven telen
Buurthuis Reppel – 19u30

18 maart
Filmdag – Superjuffie
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 15u30

10 maart
Digi-Assistent
Bib ‘de Priool’ – 10u00 tot 12u00

18 maart
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00

10 maart
Rode Kruis Bocholt-Kaulille –
bloedgeven
Parochiehuis Bocholt – 18u00 tot 20u30
10 maart
Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille –
kaartavond
Parochiehuis Bocholt – 20u00
11 maart
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00
© Explauradise

20 maart
Chiro Kaulille – paaseierenactie
Deur aan deur
20 maart
Davidsfonds Bocholt – Quiz ‘4 tegen allen’
Bib ‘de Priool’ – 20u00
20 maart
Zettersprijskamp
De Leemskuil Lozen – 20u00
20 maart
Theater Kiekoet – Dollars in de dessert
GC ‘de Kroon’ – 20u15
21 maart
Chiro Kaulille – paaseierenactie
Deur aan deur
21 maart
Bocanto 50 – eucharistieviering en
academische zittting
St.-Laurentiuskerk – 19u00
21 maart
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ Kaulille – 10u00
tot 12u00
21 maart
Theater Kiekoet – Dollars in de dessert
GC ‘de Kroon’ – 20u15
21 maart
Unizo Bocholt – Winkelhier-dag
Koop Bewust. Bij ondernemers van hier!
22 maart
Lozen kermis (klein)
24 maart
Infoavond Bodymap –
scholengemeenschap Bokalore
GC ‘de Kroon’ – 20u00
24 maart
Digi-Assistent
Bib ‘de Priool’ – 10u00 tot 12u00
24 maart
Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille –
kaartavond
Parochiehuis Bocholt – 20u00

© Birgit Snijders

27 maart
Lezing Lotte Vanwezemael – Doe ik het
goed?
Bib ‘de Priool’ – 20u00 tot 22u00
27 maart
Zettersprijskamp
De Leemskuil Lozen – 20u00
27 maart
Theater Kiekoet – Dollars in de dessert
GC ‘de Kroon’ – 20u15
28 maart
Schutterij St.-Laurentius –
paaseierenverkoop
Deur aan deur – 10u00 tot 18u00
28 maart
Open molen
Sevensmolen Kaulille – 13u00 tot 17u00
28 maart
Theater Kiekoet – Dollars in de dessert
GC ‘de Kroon’ – 20u15
29 maart
Zomeruur (klok één uur vooruit)
Één uur minder slapen
29 maart
Natuurpunt Bocholt – vroege-vogelwandeling in De Balken
Hoeveterras (Bosstraat) – vertrek om 8u00

25 maart
Dorpsrestaurant
GC ‘de Kroon’ – 12u00

29 maart
Schutterij St.-Laurentius –
paaseierenverkoop
Deur aan deur – 10u00 tot 18u00

25 maart
Filmdag – The Incredibles
Bib ‘ de Priool’ – 14u00 tot 15u30

29 maart
Theater Kiekoet – Dollars in de dessert
GC ‘de Kroon’ – 20u15

25 maart
Voorleesuurtje ‘gezonde voeding’
Bib ‘de Priool – 14u00 tot 15u30

29 maart
We gaan ervoor – spaghettifestijn
(inschrijven: wegaanervoor@outlook.be
vóór 25 maart. Parochiehuis Bocholt –
11u00 tot 14u00 en 17u00 tot 20u00

25 maart
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00

30 maart
Rode Kruis Bocholt-Kaulille – bloedgeven
Parochiezaal Kaulille – 18u00 tot 20u30

@Nele Schouteden
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UIT DE KROON

‘FROM BROADWAY À PARIS’
LIEVEN DE BRAUWER
vrijdag 13 maart | 20u15
zie pag. 11

