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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
13u00-17u00
13u00-17u00
13u00-18u00
13u00-17u00
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

VOOR WOORD
Beste inwoners,
Het Coronavirus en de gevolgen hiervan zijn de laatste
weken al voldoende in alle mediakanalen aan bod
gekomen. In deze Maggezien kan je op bladzijde 4, 5
en 8 eveneens info terugvinden. In tegenstelling tot het
Coronanieuws, een voorwoord met een positieve inslag.

In verband met de ontwikkeling van onze KMO-zone
kanaal werden we de laatste jaren telkens met negatieve
berichtgevingen geconfronteerd. Ondanks de vernietiging
van het hernomen RUP ‘KMO-Kanaal’ bij arrest van 3
december 2019 zijn we niet bij de pakken blijven zitten.
Samen met onze raadsmannen hebben we keihard gewerkt
om tot een resultaat te komen. We kunnen vandaag 45
kavels - totaal 9 ha - die al goedgekeurd waren door het
gewestplan, te koop aanbieden en dat is goed nieuws. Op
één lot na zijn deze momenteel allemaal besproken, niet
alleen door ondernemers van eigen bodem maar ook door
ondernemers uit de ons omliggende gemeenten. Op 13
maart werd de eerste verkoopakte notarieel beschreven.
De rest zal snel volgen.
Een tweede dossier dat al een aantal jaren op realisatie
wacht is het bouwdossier ‘KWB-schutterij’ op de sportsite
in Kaulille. Sinds half maart is men hier begonnen met de
grondwerken, maar door de Coronacrisis heeft men hier
de werken tijdelijk moeten stilleggen, wat uiteraard voor
vertraging zal zorgen.
Voor de inwoners van Reppel is er eveneens goed nieuws.
Inzake hun kerkdossier werd op 16 maart de goedkeuring
bekomen van de twee betoelagende overheden
(Onroerend Erfgoed Vlaanderen en Team Gesubsidieerde
Infrastructuur) om fase 4 en 5 van de restauratiewerken in
hun totaliteit aan te besteden. Dit heeft als voordeel dat de
uitvoering van de werken in zijn totaliteit kan toegewezen
worden aan één aannemer in plaats van twee afzonderlijke
aannemers. Op 8 mei is de opening van de offertes
voorzien.
Tevens kon het schepencollege op 19 maart de bouwvergunning goedkeuren voor de ontwikkeling van 25
bouwkavels achter de kerk van Reppel. In Kerkenveld
en de Pastoor Scheltingastraat komen 5 kavels voor
open bebouwing, 20 voor halfopen en 3 voor gesloten
bebouwing, deze laatsten echter in een latere fase.

Zitdag: na telefonische afspraak: 0473 22 07 72

Jos Plessers
schepen

Leo CARDINAELS

Schepen (N-VA)
Kerkplein 8
gsm: 0472 79 60 31
e-mail: leo.cardinaels@bocholt.be

“ WIE ALTIJD NAAR BENEDEN KIJKT,
ZIET NOOIT DE REGENBOOG IN DE LUCHT.”

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
CORONAVIRUS
Een ‘Bocholt Maggezien’ maken in volle
Coronacrisis is geen gemakkelijke opdracht.
Toch willen we onze burgers een goed infoblad
afleveren. Met in de eerste plaats aandacht voor
die slopende Coronacrisis.
Bij het ter perse gaan is het niet duidelijk welke
activiteiten al dan niet kunnen doorgaan. Toen
waren de maatregelen in tijd beperkt tot 5 april. De
activiteiten doorheen deze ‘Bocholt Maggezien’
en in de uitkalender zijn dus allemaal onder
voorbehoud.

WOORDJE VAN DE BURGEMEESTER
Beste Bocholtenaren,
In deze tijden van onzekerheid als gevolg van het Coronavirus
zou ik iedereen willen oproepen zijn of haar verantwoordelijkheid
op te nemen.
Ik reken op de nodige discipline en verantwoordelijkheid van
iedereen om samen met je collega’s, familie, vrienden en onze
ganse Bocholter bevolking deze crisis te overbruggen.
Namens het college van Burgemeester en Schepenen wil ik
nogmaals een warme oproep doen aan iedereen om alle
richtlijnen/maatregelen die opgesteld zijn correct op te volgen.
Ik wil iedereen alvast bedanken voor de reeds geleverde
inspanningen en hoop op ieders begrip en samenwerking in
deze ongewone tijden.
Stijn Van Baelen
burgemeester

CORONA: HULP VOOR MENSEN IN NOOD!
Kwetsbare groepen, zoals ouderen met gezondheidsproblemen, vormen een risicogroep voor het oplopen
van het coronavirus. Zeker voor deze inwoners is er maar één raad: BLIJF THUIS EN VERMIJD CONTACTEN!
Mensen die door deze maatregel in moeilijkheden komen en geen hulp kunnen inroepen van familie, buren
of mantelzorgers, kunnen het OCMW steeds contacteren via: tel 089 20 19 80 | e-mail: ocmw@bocholt.be
Ook dokters, apothekers, kinesisten, thuisverzorgers... kunnen via dezelfde contactgegevens vragen
doorgeven van mensen in nood.

1. OPEN OF GESLOTEN?
Misschien zijn we, als je het Maggezien leest, zelfs in een
volledige lockdown? Bij het ter perse gaan waren volgende
beslissingen van kracht.
Alle federale beslissingen zijn natuurlijk ook geldig in Bocholt.
Daarnaast zijn er enkele lokale regels afgesproken:
• alle gemeentelijke gebouwen zijn gesloten (gemeentehuis,
OCMW, bib, sporthal, de Kroon, de Kouter, de Steen, …). Ze
zijn wel telefonisch en via e-mail bereikbaar.
• speelpleinen en speeltuigen zijn voor het publiek gesloten.
De Finse piste is nog geopend, maar voor duo’s (wandelaars
of joggers).
• het recyclagepark is gesloten. Huisvuilophaling is er enkel
nog voor restfractie en GFT.
• de buitenschoolse kinderopvang is voorlopig nog geopend
(ouders wachten in de inkomsluis om hun kinderen af te

zetten of op te halen).
Enkel voor uiterst dringende zaken kan je op het gemeentehuis
en het OCMW terecht, na het maken van een uitzonderlijke
afspraak.
Maak je afspraak telefonisch via:
• gemeentehuis: 089 20 19 18
• OCMW: 089 20 19 80
We hebben ook tele-werken ingevoerd. Veel medewerkers
van gemeente en OCMW werken van thuis uit.
Bij zo’n dringend bezoek aan het gemeentehuis of OCMW
ben je verplicht om je handen te ontsmetten, afstand te
houden en elektronisch te betalen.

2. NUTTIGE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
•
•
•
•

Voor al je vragen over gezondheid en openbare orde: tel. 0800 14 689
Voor al je vragen over de economische aspecten: tel. 0800 120 33
www.info-coronavirus.be
alle nieuwste informatie wordt meteen bekend gemaakt via de website
van de gemeente Bocholt: www.bocholt.be
• Op de Bocholt-app is een speciale rubriek ‘corona-nieuws’ gemaakt.
Download de gratis app via Google Play of via de App-Store.

3. DISCIPLINE
We rekenen op ieders discipline en verantwoordelijkheid om de aanbevelingen van de federale overheid op te volgen.
Volg de raadgevingen strikt op. Hamsteren is absoluut onnodig. Social distancing is essentieel!

4. STEUN ELKAAR
Ten slotte willen we een oproep doen aan iedereen om er voor elkaar te zijn, ook al is dat van op een veilige afstand.
Zorg voor elkaar, stimuleer elkaar om de richtlijnen op te volgen, steun elkaar, ....
Patricia Gras heeft een facebookgroep ‘Coronahulp Bocholt’ aangemaakt. Via deze groep probeert ze mensen die vrijwillig
hulp willen bieden en hulp nodig hebben samen te brengen. Wil je boodschappen doen, de hond uitlaten, of iets anders ... laat
het weten aan Coronahulp Bocholt.
Wordt ook lid van deze groep, samen kunnen we dat Coronamonster aan!
‘Coronahulp Bocholt’ of https://www.facebook.com/groups/500819617270377/
Wie als vrijwilliger wil helpen kan genieten van een gratis vrijwilligersverzekering: meer info op www.vlaanderenvrijwilligt.be
#samentegencorona

GEMEENTEHUIS EN OCMW
GESLOTEN OP FEESTDAGEN!
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op Goede
Vrijdag 10 april en Paasmaandag 13 april.
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EEN GEMERKTE FIETS KOMT
SNELLER TERUG BIJ ZIJN
EIGENAAR
Jaarlijks organiseert politiezone Carma fietslabelacties
tussen 1 april en 31 oktober.
Dit houdt in dat de gemeenschapswachten je
rijksregisternummer afdrukken op een fraudebestendig
label en dat op je fiets plakken. Nadien ontvang je een
fietspas met de persoonlijke gegevens van je fiets.
In Bocholt is dat elke eerste maandag van de maand
tussen 14u00 en 16u00 op de gemeentelijke werkplaats.
Deze maand dus op maandag 6 april. Het labelen is gratis.
Breng zeker je identiteitskaart mee!
Je kan je fietslabel ook online
aanvragen via de website
van de stad Genk (https://
www.genk.be/fiets-labelen).
Je ontvangt van hen dan een
gepersonaliseerd fietslabel,
een fietspas en een folder
met tips tegen fietsdiefstal.

DIABETES LIGA AFDELING BREE
Diabetes Liga afdeling Bree omvat 6 gemeenten: Bocholt,
Peer, Oudsbergen, Kinrooi, Maaseik en Bree. Hier
wonen samen ongeveer 106.000 personen. Volgens de
statistieken heeft 1 persoon op 12 diabetes, met andere
woorden in ons afdelingsgebied wonen ± 8.800 diabeten.
Toch telt onze afdeling ‘maar’ 300 leden. Dat wil zeggen
dat er 8.500 personen ons nog niet kennen… maar ook
recht hebben op goede betrouwbare informatie.

Bij de opmaak van deze teksten
was het niet duidelijk of deze activiteiten
zullen kunnen doorgaan.

Ze organiseren in samenspraak met het ziekenhuis
ZMK meermaals per jaar interessante ‘gratis’
voorlichtingsvergaderingen die openstaan voor iedereen.
De volgende infovergadering vindt plaats op vrijdag
24 april om 20u00 in het Ziekenhuis Maas en Kempen,
Diestersteenweg 425 in Maaseik. Het thema is
‘Cardiovasculair risico bij diabetes’ met als spreker Dr.
Yves Cruysberghs, cardioloog in ZMK.
Hart- en vaatziekten zijn één van de meest voorkomende
gevolgen van diabetes. Bij type 2 diabetes zijn harten vaatproblemen zelfs de belangrijkste oorzaak van
vroegtijdig overlijden. Daarom is ook het voorkomen van
hart- en vaatlijden en opvolgen van de risicofactoren erg
belangrijk.

Onder voorbehoud van de beslissingen
van de federale regering zullen wij hierover
tijdig communiceren.

Om organisatorische reden vragen we om in te schrijven
via vdv.bree@gmail.com
Voor meer info: Albert Schrooten | 089 47 18 13.

OUDERRAAD DE DRIEHOEK |
LENTEONTBIJT

BOGGET VERROET | FIETSEN
OF WANDELEN TEGEN KANKER

Op zondag 26 april organiseert de ouderraad van
basisschool De Driehoek een lenteontbijt. De opbrengst
van dit ontbijt komt zoals elk jaar ten goede van de
schoolkinderen.
Inschrijvingsformulieren zijn te bekomen op het
secretariaat van De Driehoek, Mathijsplein 2, Bocholt.

TRAP MEE TEGEN KANKER
Een fietstocht in en rond Bocholt.
Keuze tussen 25 km, 40 km en 80 km.

zondag 26 april | Parochiehuis | 8u00 tot 11u15

Prijs: € 10,00 volwassenen | € 5,00 lagere schoolkinderen
| € 1,00 kleuters
Info: ouderraad.de.driehoek@gmail.com | 0473 50 89 90

vrijdag 1 mei 2020

STAP MEE TEGEN KANKER
Een wandeltocht in onze mooie en groene gemeente.
Keuze tussen 4 km en 8 km.
Vertrek- en aankomstpunt: ‘De Leemskuil’ - Hamonterweg
138 (Lozen).
Tussenstop voorzien op alle tochten.
Vrij vertrek tussen 9u00 en 16u00.
De opbrengst van deze fiets- en wandeltocht gaat
integraal naar de actie ‘1000 km voor Kom op tegen
Kanker’. ‘Bogget Verroet’, het gemeentelijk fietsteam
neemt dit jaar deel met twee teams.
Deelnameprijs
Volwassenen: € 5,00
Kinderen: € 3,00
Incl. consumptie

LANGS BOCHOLTER WEGEN
NIEUWE TOEGANGSWEG NAAR
KLJ GEBOUW IN KAULILLE
De gemeentelijke technische dienst is gestart met de
aanleg van een toegangsweg naar het nieuwe lokaal van
KLJ Kaulille. Er is eerst een talud aangelegd. Deze zal
later nog met het nodige groen beplant worden. Vanuit
de Molenstraat is er ook riolering gelegd naar het nieuwe
gebouw.
De diverse nutsmaatschappijen zullen in de komende
weken hun aansluitingen afwerken.
De boordstenen met de nodige straatkolken zijn geplaatst
volgens het plan dat door
de technische dienst zelf
werd opgesteld.
Nu wordt het ‘grondkoffer’
nog afgewerkt zodat het
asfalt kan aangebracht
worden. Deze asfaltering is
opgenomen in het dossier
van de gemeentelijke
asfaltherstellingen van het
jaar 2020.

MEER GROEN IN DE DORPSKERNEN
De dienst wegen is begonnen met het voorbereiden van
enkele kleinere ingrepen in de centra van onze gemeente.
Op een viertal plaatsen werden klinkers en stoepstenen
verwijderd om plaats te maken voor nieuwe plantvakken.
Hierin zal de groendienst later bloemen, planten en
grasperken aanleggen.
1. Zo komt er een extra groene zone voor de kerk van
Bocholt (ter hoogte van de kerktoren). Hier zullen ook nog
picknickbanken geplaatst worden.
2. Aan de bushalte in de Dorpsstraat ter hoogte van Brouwerij
Martens komt een plantvak met een haag. Er worden ook
fietsenrekken geplaatst voor een 50-tal fietsen.
3. Een derde plantvak komt er tussen het plein voor het
gemeentehuis en de Dorpsstraat.
4. Tenslotte voorzien we een groenperk aan het fonteintje en
het standbeeldje van St.-Willibrordus, vóór de kerk van
Reppel
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SOCIAAL HUIS
CORONA: HULP VOOR MENSEN IN NOOD!
Kwetsbare groepen, zoals ouderen met
gezondheidsproblemen, vormen een risicogroep
voor het oplopen van het Coronavirus. Zeker voor
deze inwoners is er maar één raad: BLIJF THUIS
EN VERMIJD CONTACTEN!
Mensen die door deze maatregel in moeilijkheden
komen en geen hulp kunnen inroepen van familie,
buren of mantelzorgers, kunnen het OCMW
steeds contacteren via: tel 089 20 19 80 – e-mail:
ocmw@bocholt.be
Ook
dokters,
apothekers,
kinesisten,
thuisverzorgers...
kunnen
via
dezelfde
contactgegevens vragen doorgeven van mensen
in nood.

BELANGRIJKE INFO
Eind jaren negentig werden de thuiszorgvoordelen
vanwege OCMW Bocholt geïmplementeerd met als
doel om oudere Bocholtenaren zo lang mogelijk in hun
vertrouwde buurt te laten wonen.
Deze thuiszorgvoordelen – mits men voldeed aan de
gestelde voorwaarden – betroffen:
• tussenkomst kosten incontinentiemateriaal
• mantelzorgtoelage
• tussenkomst toegankelijkheidsbon
• tussenkomst installatiekosten PAS
• tussenkomst gebruikskosten PAS
• tussenkomst dagopvang
• tussenkomst kortverblijf
Op 19 december 2019 heeft de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn beslist om deze tussenkomsten
vanaf 2020 op te heffen en dus niet meer toe te
kennen. De Vlaamse en federale tussenkomsten voor
zorgbehoevenden hebben de tussenkomsten vanwege
OCMW Bocholt overbodig gemaakt. De budgetten van
OCMW Bocholt die hierdoor vrijkomen zullen vanaf
2020 op een andere manier aangewend worden voor de
dienstverlening aan ouderen. Zo blijft de dienstverlening
aan ouderen verzekerd!

Laat angst om leven
te vallen je
niet bepalen!

9de WEEK VAN DE VALPREVENTIE
20 TOT 26 APRIL 2020

Bij de opmaak van deze teksten
was het niet duidelijk of deze
activiteiten zullen kunnen
doorgaan.

V.U. Koen Milisen, voorzitter Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, Kapucijnenvoer 35, blok D, 3000 Leuven

Onder voorbehoud van de
beslissingen van de federale
regering zullen wij hierover
tijdig communiceren.

Praat
erover

SMAKELIJK ETEN!

DORPSRESTAURANT

woensdag 29 april | Parochiehuis Bocholt | 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
• waterkerssoep
• Ardeens gebraad met erwten en wortelen en gratinaardappelen
• crème brulée
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.
Let op! Op woensdag is er markt in Bocholt. Het is verboden
om je auto op het Kerkplein te parkeren in de zone waar de
markt staat!
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OM GEVING
IS JOUW HUURWONING IN
ORDE?
Vooraleer je een woning verhuurt, ga je best na of de woning
voldoet aan de minimale wettelijke kwaliteitsvereisten. Door
middel van een conformiteitsonderzoek kan je laten nagaan of
een woning voldoet aan de minimale vereisten. Dit onderzoek
kan je gratis aanvragen op de Dienst Omgeving (089 20 19 11 of
wonen@bocholt.be).
Sinds 1 januari 2020 komt een woning met een niet-geïsoleerd dak
in aanmerking voor een ongeschiktverklaring. Vanaf 1 januari 2023
is dit ook het geval voor het ontbreken van dubbele beglazing. Een
woning moet bovendien ook uitgerust zijn met rookmelders. Alle
informatie op https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit.
Ook voor verhuurders zijn er premies mogelijk voor isolatie en
beglazing. Je kan op afspraak terecht bij het woon-energieloket (0479 60 47 05, contactpersoon:
Vanduffel Monique, monique@wonennoordlimburg.be).
Ben je huurder en zijn er volgens jou ernstige gebreken aan jouw huurwoning? De dienst
Omgeving kan jou voorthelpen met je klacht (089 20 19 11 of wonen@bocholt.be).

HONDENPOEPBUIZEN

RENTETARIEF LIMBURGSE
RENOVATIELENING VERLAAGD
VAN 2 % NAAR 1,5 %
Sinds 1 maart is het rentetarief voor de Limburgse
renovatielening verlaagd van 2 % naar 1,5 %. Iedere
Limburger die energetische renovatiewerken wil uitvoeren,
kan tot 30.000 euro lenen aan 1,5% interest. Enige
voorwaarde is dat de helft van het geleende geld gaat naar
energiebesparende maatregelen (isoleren, vernieuwen
van ramen en verwarmingsinstallatie, zonnepanelen en –
boilers, recuperatie van regenwater,…).
Wie aan een aantal voorwaarden voldoet, kan een Vlaamse
energielening krijgen van maximum € 15.000,00 aan 0 %
interest. 65 % van de mensen die een lening aanvragen,
komen in aanmerking voor deze lening aan 0 % interest.
Daarnaast is er dus de Limburgse renovatielening,
waar iedereen van gebruik kan maken. Beide leningen
hebben een looptijd van maximum 10 jaar, er zijn geen
dossierkosten aan verbonden en vervroegd terugbetalen
kan ook zonder extra kosten. Bovendien krijgt men ook
advies over premies en helpt men met het vergelijken van
offertes.
Voor meer info: www.energiehuislimburg.be, 089 77 81 29

In de hondenpoep getrapt? Is er
iets meer ergerlijk dan dat? Toch
is elke hondeneigenaar volgens
het politiereglement verplicht om
de hondenpoep van zijn hond op
te ruimen. Maar jammer genoeg
houdt niet elke hondenbezitter
zich aan deze regel. Het zou voor
iedere Bocholtenaar nochtans
aangenamer
zijn
als
alle
toegankelijke openbare plaatsen
hondenpoepvrij zouden zijn.
Onze gemeente wil in de
nabije
toekomst
meer
hondenpoepbuizen
plaatsen
waarin
je
zakjes
met
hondenpoep kwijt kan. Het zijn
paaltjes speciaal ontworpen om
hondenpoepzakjes in te gooien
via de kleine opening bovenaan.
Van hondeneigenaars wordt
er immers verwacht dat zij
steeds een zakje bij de hand
hebben om de hondenpoep
op te ruimen.
Op dit moment maakt de
gemeente een inventaris
van de meest strategische
plaatsen. Na voltooiing van
deze inventarisatie zal de
plaatsing van de zuilen snel
volgen.

KROON IEK
Bij de opmaak van deze teksten
was het niet duidelijk of deze activiteiten
zullen kunnen doorgaan.
Onder voorbehoud van de beslissingen
van de federale regering zullen wij hierover
tijdig communiceren.

STEVEN VAN HERREWEGHE | ‘DE DROOM VAN PHILO’
zaterdag 25 april 2020 – 20u15

Het onwaarschijnlijke maar waar gebeurde verhaal van televisie
In 1920 ploegt de 14-jarige boerenzoon Philo Farnsworth het patattenveld om en krijgt een ingeving
waardoor hij de basis voor televisie legt. Hij gaat aan de slag en creëert zo één van de grootste
uitvindingen van de 20ste eeuw. In 1971 sterft hij verbitterd en laat een uitvinding na waar hij helemaal
niet fier op is.
In 2019 verschijnt Philo’s geest aan het bed van Steven. Hij vraagt hem wat er met zijn uitvinding gebeurd
is sinds zijn overlijden. De volgende nacht zal hij terugkeren om het verhaal van televisie te horen.
Steven is zot van TV. Van kindsbeen af is hij compleet verwonderd en betoverd door haar magie. Maar hoe
vat je in godsnaam samen wat TV allemaal heeft teweeggebracht? Geen enkel meubel in de woonkamer
heeft zo’n grote impact gehad op ons leven als de televisie. Ze heeft ons de wereld laten zien. Ze heeft
onze ogen geopend en soms gedwongen ze te sluiten.
In De Droom van Philo brengt Steven het bewogen verhaal van televisie, haar makers en haar kijkers.
Bereid je voor op zingende politieagenten, Britse naakte kindervrienden, Duitse Tiroler-tongen en
Japanse schoen-eters. Waarom zat een vrouw in Kroatië 42 jaar na haar dood nog steeds voor haar
TV? Waarom hielp televisie het meest vredelievende land om zeep? En hoe komt het dat de nazi’s het
allereerste TV-station ter wereld uitbouwden?
De Droom van Philo, een ontroerende, soms pakkende, maar vooral geestige en warme theatershow
waarin Steven Van Herreweghe zijn grote liefde voor TV eindelijk combineert met zijn eerste liefde: het
theater.
Inkom: kassa € 22,00 | voorverkoop € 20,00 | abonnement € 18,00 | jongerencultuurpas Bocholt € 11,00

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA: PROGRAMMA 2020-2021
zaterdag 3 oktober:
dinsdag 13 oktober:
zaterdag 24 oktober:
zaterdag 14 november:
zaterdag 28 november:
zaterdag 19 december:
zondag 10 januari:
vrijdag 29 januari:
zondag 28 februari:
maandag 5 april:
zaterdag 24 april:

Michael Van Peel – Welcome tot he Rebellion
Wouter Deboot – Dwars door Oceanië
Mira – Verre van Weg
Polly et Les Quatre Snaar – En Brass
De Schedelgeboorten – In’t Echt
Laïs – Laïs omhelst de kleinkunst (kerstconcert)
Stijn Meuris – Tirade # 4 Belgerije
Nicolas Arnst – Decipiatur
Els de Schepper – Els de Schepper ziet ze vliegen
Harmonieorkest KANL – Paasconcert
Christophe Vandegoor, Jelle Cleymans, Joost Van Hyfte – Knechten van de koers
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CULTUUR DIENST
VLAANDEREN FEEST
Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse
Gemeenschap plant Vlaanderen Feest ook in 2020 weer
een zo breed mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier. Ook
buurt- of verenigingsinitiatieven kunnen organisatiepartner
worden van Vlaanderen Feest! Lokale initiatieven kunnen
zo in aanmerking komen voor een feestcheque tot € 180,00
als tussenkomst in een aantal realisatiekosten. Kandideren
kan via de campagnewebstek www.vlaanderenfeest.eu
en is mogelijk zolang feestcheques beschikbaar zijn. Wie
eerst komt, eerst oogst.

OPROEP CULTURELE
HULDIGINGSAVOND:
NOMINATIE KANDIDATEN
Elk jaar organiseert de cultuurraad de Culturele
Huldigingsavond. Tijdens de Culturele Huldigingsavond
worden culturele verenigingen en personen in de
bloemetjes gezet. Daarnaast is er een boeiend
avondprogramma gevuld met onder andere muziek
en dans. Welke persoon of vereniging verdient volgens
jou deze bekroning voor een uitzonderlijke culturele
verdienste?
Laat het ons weten vóór 28 april! Nominaties indienen kan
via de dienst Cultuur:
• per e-mail (cultuur@bocholt.be)
• per post (t.a.v. Dienst Cultuur, Dorpsstraat 16, 3950
Bocholt)
• op de Dienst Vrije Tijd (JCH ‘de Steen’, Pastoorsdreef 3,
Bocholt)

Bij de opmaak van deze teksten
was het niet duidelijk of deze
activiteiten zullen kunnen
doorgaan.
Onder voorbehoud van de
beslissingen van de federale
regering zullen wij hierover
tijdig communiceren.

DE SPEELSTRAAT

De straat waar kinderen opnieuw koning worden!
Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een openbare weg die
gedurende bepaalde dagen en uren volledig afgesloten wordt voor
het gemotoriseerde verkeer. Het gemeentebestuur van Bocholt
ondersteunt de speelstraten. Zo ontvangt een speelstraat een financiële
tegemoetkoming van € 75,00. Een speelstraat die voor de eerste maal
georganiseerd wordt, krijgt nog € 100,00
extra als opstartpremie!
Daarnaast kan je buurt materialen ontlenen
bij de gemeentelijke uitleendienst (o.a. een
speelkoffer), en kan er beroep gedaan
worden op de gratis vrijwilligersverzekering.
Het gemeentebestuur sluit tevens
voor elke speelstraat een verzekering
burgerlijke
aansprakelijkheid
af
voor het plaatsen van de afrastering
en één eetactiviteit. Wil jouw buurt
deze zomervakantie een speelstraat
organiseren? Neem dan contact op met
de dienst Vrije Tijd!
Aanvragen

voor
het
inrichten
van
speelstraten dienen ten laatste
op 30 april toe te komen
bij het gemeentebestuur.
De gekende speelstraten
zullen in april de nodige
formulieren ontvangen.

‘MISSIEKRANSJE’ REPPEL

zondag 5 april | buurthuis Reppel | 13u00 tot
17u00

ECNS | VENUS IN DE PLEJADEN
vrijdag 3 april | J.C.H. ‘de Steen’ | 20u30

Op de terugweg van haar rondje om
de Zon, kruist de briljante ‘avondster’
Venus begin april het pad met de
open sterrenhoop Plejaden in het
sterrenbeeld de Stier. Je kan naar
deze mooie samenstand komen
kijken vanop het dak van ‘de Steen’.
Het ECNS geeft je daarbij meer uitleg
en laat je ook genieten van prachtige
objecten zoals de Orionnevel en de schitterende
bolvormige sterrenhoop M13. Ook de Maan is die avond
van de partij. Gewapend met onze telescopen laten we je
genieten van al dit moois. We nemen ook een kijkje naar
de ster Betelgeuse en vragen ons samen met jou af, of
deze rode reus gaat exploderen in een supernova…
Einde voorzien rond 23u30
Toegang: vrijwillige bijdrage

De jaarlijkse missiezondag in Reppel vindt zoals
gewoonlijk plaats op Palmzondag. Bakhobbyisten zullen
zorgen voor een grote variatie aan koek, wafels, taart en
ander heerlijk gebak. Je kunt dit ter plaatse consumeren
of mee naar huis nemen.
Iedere consumptie kost € 2,00. Voor € 4,00 heb je dus een
kop koffie of andere drank met een stuk vlaai, wafel enz.
Iedereen van harte welkom in het buurthuis.
Wil jij ons helpen met bakken, neem dan contact op met
iemand van het parochieteam. Je kunt tussen 10u00 en
11u00 je waren aanbieden in het buurthuis. Alvast hartelijk
dank. Wil je bakken maar kan je het niet zelf brengen? Na
een seintje komen wij het halen.
Breng zeker ook jullie
rosse muntjes mee,
doe ze als steun in de
bokaal en raad mee
voor hoeveel geld er
om 16u30 in de pot
zit.
Door jouw bakkunst
en jouw aanwezigheid
steunen we zuster
Anna Winters.

KWB BOCHOLT |
LEZING NOORDERLICHT
RUBEN WEYTJENS
vrijdag 10 april
Bocholt | 20u00

|

Parochiehuis

Tijdens een geanimeerde voordracht,
met zijn prachtige zelfgemaakte foto’s,
legt Ruben met veel passie uit wat het
noorderlicht precies is. Als Laplandkenner deelt hij ook zijn kennis over lokale
gebruiken en de natuur van Fins Lapland
en Noord-Noorwegen.
• Lapland?
• Waarom is het noorderlicht niet altijd
even intens, kleurrijk en beweeglijk te
zien?
• Waar en wanneer kan ik het noorderlicht
verwachten en hoe vergroot ik mijn
kansen om het noorderlicht te zien?
KWB-leden € 5,00 | niet-leden € 7,50
Info en inschrijven: kwbbocholt@gmail.com

TORENKRUIERS BLAASKAPEL |
PAASBLAASFESTIVAL
maandag 13 april | Parochiehuis Bocholt | 13u30

De Paashaas stunt opnieuw. Paasmaandag 13 april 2020 brengt hij gratis
paaseieren voor iedereen. Deze nieuwste stunt van de “Torenkruiers
Blaaskapel” viel vorig jaar bijzonder goed in de smaak. Een schreeuw om
herhaling. Een blijk van dank aan de trouwe fans. U krijgt daarenboven
fantastische muziek te horen… helemaal gratis!
13u30: Torenkruiers Blaaskapel Bocholt opent het festival 2020.
14u45: Muziçanka Blerick
16u15: De Essener Muzikanten
Consumpties: democratische prijzen
Inkom: gratis
Info & reserveren: 0479 035 627
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TUINHIER VOORDRACHT

dinsdag 21 april | 19u30 | Buurthuis Reppel
Hosta’s en grassen in onze tuin.
Dit is een gratis activiteit.

VOKRAS MARIA MISVIERING
donderdag 1 mei 2020 | 10u30 | Kapel 18

DAG VAN DE BUREN |
DE IJSKAR OP BEZOEK
van vrijdag 29 tot zondag 31 mei

Het laatste weekend van mei vieren we de Dag
van de Buren. Het is een unieke en prettige
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. De
gemeente biedt zoals gewoonlijk ondersteuning
door het verdelen van promotiematerialen. De
kartrekkers zorgen voor de verspreiding van de
uitnodigingen. De buren brengen zelf iets mee om
te drinken en te eten of spreken samen iets af. Net
zoals vorig jaar stuurt het gemeentebestuur een
ijskar op bezoek bij alle deelnemende initiatieven!
Voor een bestelling van de promotiematerialen en
het aantal ijsjes neem je contact op met de dienst
Vrije Tijd: tel. 089 20 19 31 |
e-mail: cultuur@bocholt.be.
Inschrijven voor 30 april!

Je bent van harte welkom in Kapel 18 waar de
Mariamaand wordt ingezet met een sfeervolle misviering.
Na de viering wordt door Vokra’s aan de aanwezigen een
tas soep aangeboden.

BOCANTO IN GOUD |
STABAT MATER (KARL JENKINS)
zaterdag 9 mei | parochiekerk Kaulille | 20u00

Het gemengd koor Bocanto bestaat dit jaar 50 jaar! Dit
wordt op zaterdag 9 mei 2020 om 20u00 groots gevierd met
een prachtig concert in de
parochiekerk van Kaulille!
Op het programma staat
het indrukwekkende en
aangrijpende ‘Stabat Mater’
van de Welshe componist
Karl Jenkins.

DANSCENTRUM BOLEDA VZW
DANSVOORSTELLINGEN
vanaf 1 mei | GC ‘de Kroon’

Elk jaar geeft danscentrum Boléda VZW druk bijgewoonde voorstellingen tijdens
de eerste twee weekends van mei in GC ‘de Kroon’. Dit jaar brengen ze twee
verschillende voorstellingen op de planken, goed voor 10 voorstellingen!
In ‘Oz’ wordt het bekende verhaal van ‘The wizard of Oz’ opgevoerd. Dorothy komt
via een wervelstorm in het land van Oz terecht. In haar zoektocht naar huis ontmoet
ze verschillende bijzondere figuren en moet ze heel wat hindernissen nemen. Zal
het haar lukken om de weg naar huis te vinden? Deze voorstelling wordt gedanst
door alle leden van danscentrum Boleda VZW.
Met ‘Us’ brengen ze een avondvullende voorstelling met de dansers vanaf 12
jaar. Tijdens deze voorstelling worden we verrast met gevarieerde en eigenzinnige
choreografieën, aangevuld met een korte versie van het verhaal ‘Oz’.
Naar ‘Oz’ (door alle leden) kan je op zaterdag 2 en 9 mei om 11u00, 14u00 en 17u00;
‘Us’ (door de +12-jarige dansers) wordt opgevoerd op vrijdag 1, zaterdag 2 mei,
vrijdag 8 en zaterdag 9 mei telkens om 20u00. Tickets enkel online via leden.
danscentrumboleda.be | € 12,00 (-12 jaar: € 6,00)

Bocanto,
o.l.v.
Guido
Beckers, staat voor deze
jubileumopvoering onder de
algemene leiding van Jeroen
Beckers. Het koor wordt
begeleid door kamerorkest
Musica Eyckensis met als
alt Lien Haegeman en Olive
Awouters op altviool!
Tickets zijn te verkrijgen op
ticket@bocanto.be of tel.
0496 93 43 41. Prijs: voorverkoop: € 18,00 | kassa:
€ 20,00 | -12 jaar: € 8,00. De
tickets zijn genummerd en
inclusief een drankje bij de
nababbel in de kerk!
U bent van harte welkom!

JEUGD DIENST
Bij de opmaak van deze teksten
was het niet duidelijk of deze
activiteiten zullen kunnen
doorgaan.
Onder voorbehoud van de
beslissingen van de federale
regering zullen wij hierover
tijdig communiceren.

BUITENSPEELDAG

woensdag 22 april | sportcomplex ‘de Damburg’ | 13u3016u30
De eerste woensdag na de paasvakantie vindt de 3de editie van de
Buitenspeeldag in Bocholt plaats! Dit jaar duiken we in de wereld
van het circus waar van alles te beleven zal zijn. Maak kennis met
circustechnieken, exotische dieren,... of leef je uit op springkastelen,
hindernissen en nog zoveel meer!
Kinderen kunnen vrij in en uit lopen van 13u30 tot 16u30. Belangrijk:
er is geen begeleiding voorzien dus mama, papa, oma, opa,… dienen
aanwezig te zijn. Kinderen dienen een eigen drinkbus mee te nemen
zodat ze deze kunnen vullen aan de watertap in de sporthal.
De Buitenspeeldag is volledig GRATIS.

INSTRUMENTENVOORSTELLING
KUNSTACADEMIE NOORD-LIMBURG
woensdag 17 juni | 18u00 | Dommelhof

Heb je zin om volgend schooljaar een instrument te leren bespelen?
Kom dan naar de voorstelling en informeer je over het volledige aanbod
aan de Kunstacademie Noord-Limburg.

100 % TUUTPROOF
NAAR DE
FESTIVALZOMER
Met
de
festivalzomer
in
aantocht,
organiseert de Tuut van Tegenwoordig dit
jaar opnieuw de ‘Week van de Oordop’, een
nationale kortingsactie voor oordoppen op
maat. Vanaf 17 maart t.e.m. 26 april kan je
op www.weekvandeoordop.be een afspraak
maken bij een hoorcentrum in de buurt
en je oordoppen op maat extra voordelig
reserveren, voor € 110,00 i.p.v. € 150,00.
Tussen 27 april en 17 mei kan je dan je
oordoppen op een door jou gekozen
moment laten aanmeten in dat punt. Zo ben
je helemaal festivalproof en geniet je nog
meer van de muziek zonder tuut in je oren!

Aansluitend aan de voorstelling kan je naar de instrumentenmarkt in de
Kunstacademie waar je instrumenten kan uitproberen en met leraren
kennismaken. Deze voorstelling
is voor kinderen vanaf 8 jaar.
Dus voor kinderen die in
schooljaar 2020-2021 naar het
3de leerjaar gaan of hoger.

ITALIAANSE EETDAG KLJ KAULILLE
zondag 19 april | 11u30 OF 13u00 | GC ‘de Kroon’

Zin in een Italiaans buffet? De KLJ van Kaulille organiseert op 19 april een Italiaanse eetdag!
Het is een heerlijk zelfgemaakt buffet met 6 pastagerechten waarvan 2 vegetarisch.
Je kan gaan eten om 11u30 of 13u00. Jouw bestelling afhalen kan ook.
Inschrijven: mail je bestelling + tijdstip naar klj.kaulille@hotmail.com vóór 12 april.
Prijs: €12 | - 10 jaar: € 6,00 | soep: € 1,50 | chocomousse: € 3,00 | tiramisu: € 3,00
Betaling: BE88 7350 1175 2041 (vermelding ‘eetdag + naam’).
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BIB LIOTHEEK
Bij de opmaak van deze teksten
was het niet duidelijk of deze activiteiten
zullen kunnen doorgaan.

BIB GESLOTEN

Onder voorbehoud van de beslissingen
van de federale regering zullen wij hierover
tijdig communiceren.

DIGI-ASSISTENT

dinsdag 14 april en dinsdag 28 april | bib ‘de
Priool’
De digi-assistent staat voor je klaar op dinsdag 14
april van 10u00 tot 12u00 en op dinsdag 28 april
eveneens 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.

Op ‘goede vrijdag’ 10 april
en Paasmaandag 13 april
is de bib gesloten.

VOORLEESUURTJE

woensdag 29 april | bib ‘de Priool’ & GC ‘de Kroon’
Zit je in het eerste of tweede leerjaar en heb je luistergrage
oortjes? Dan ben je van harte welkom op 29 april in GC ‘de
Kroon’ én bib ‘de Priool’, telkens van 14u00 tot 15u30. We
lezen voor over ‘treinen’.

WOENSDAG JEUGDFILMDAG

Iedere woensdag in de jeugdafdeling van 14u00 tot 15u30 | gratis
8 april: Annie
15 april: Sprookjesboom
22 april: Buitenspeeldag dus geen film
29 april: Mary Poppins returns

MEDIAWIJSHEID IN DE BIB: CURSUS POWERPOINT
donderdag 9, 16, 23 en 30 april | bib ‘de Priool’ | 19u00 – 22u00
Lessenreeks van vier avonden: vlot presentaties leren maken
met MS PowerPoint door digi-assistent Chris Janssen.
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.
Graag inschrijven via 089 20 19 75 of bib@bocholt.be

MAAK JE KLEUTER FIT VOOR LEZEN!
maandag 4 mei | bib ‘de Priool’ | 20u00 – 22u00
Kleuterleerkrachten besteden steeds meer
aandacht aan een goede voorbereiding op
lezen. De kern van die voorbereiding zit in het
nieuwsgierig maken van kinderen naar klanken,
letters, verhalen en boeken. Betrokken ouders
en de bibliotheek zijn belangrijke partners om
kleuters ontluikend geletterd te maken.
Wil jij weten hoe je je (klein)kind op een speelse
manier kunt ondersteunen, zonder afbreuk te
doen aan de leermotivatie? Hou je van concrete
en praktische tips om zelf toe te passen? Schrijf
je dan in voor deze sessie, want ouders zijn een
belangrijke factor in goed en graag leren lezen.
De sessie wordt verzorgd door Daniëlle Daniëls,
leesbevorderaar,
onderwijzeres,
remedial
teacher en procesbegeleider van kinderen met
leesproblemen.
Voor wie? Ouders of grootouders met (klein)
kinderen in de tweede en derde kleuterklas.
Inkom € 5,00
Inschrijven via 089 20 19 75 of bib@bocholt.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

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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TOERISME BOCHOLT

KEMPEN~BROEK | LENTE IN LOZERHEIDE
zondag 26 april 2020 | van 14u00 tot 16u00

Afgelopen herfst en winter werd er hard gewerkt op de Lozerheide:
vloeiweiden werden hersteld, de grote vijver werd heringericht om meer
broedgelegenheid te geven aan vele watervogels.
Ben jij ook nieuwsgierig naar het resultaat? Kom jij mee genieten van de
bloemenpracht in de vloeiweiden, het frisgroene van het lentebos en de
vele watervogels op de grote plas? Wie weet, spot jij wel de zeldzame
lepelaar?
Praktisch:
Afspraak op 26 april om 14u00 op de parking van Lozerheide, Fabriekstraat
z/n Lozen.

GR 561 KEMPEN-MAASPAD
Een ontdekking voor elke wandelaar

GR 561 Kempen-Maaspad is één van de meest groene langeafstandspaden
in Vlaanderen. De route is een aaneenschakeling van natuurgebieden,
met natte beemden en moerassen, vennen en heide. Je wandelt langs
kanalen, rijkbegroeide rivieroevers, beekvalleien en watermolens. De
route maakt een uitstapje over de grens en voert door donkere Kempische
bossen en resten van het mijnwerkersverleden. De klim naar het Kempens
plateau beloont je met haast eindeloze vergezichten. En tenslotte daal je
af naar Maastricht, de meest ‘Belgische’ van alle Nederlandse steden.
De GR 561 start aan de Schaffense Poort in Diest en eindigt na 221 km
op de oude Sint-Servaasbrug in Maastricht. Eerst wandel je nog door het
Hageland en flirt je met drie provinciegrenzen. Misschien merk je een otter
op in de Netevallei. Bij Lommel heeft de zandontginning de fascinerende
Sahara-vlakte achtergelaten. Bij de Nederlandse grens ontdek je de
sprookjesachtig kronkelende Dommel. Als je bij Valkenswaard
de bocht naar het zuiden inzet, wordt het landschap ruwer:
Leenderbossen, Stamprooierbroek en sporen van knagende
bevers. Via Opitter en Opoeteren kom je in de Mechelse Heide
op het hoogste punt van het Nationaal Park Hoge Kempen.
Plots sta je in de Maasvallei en kan je Maastricht verkennen.
Praktisch:
De wandelfolder (€ 17,00/st.) is te verkrijgen bij de dienst Vrije
Tijd.
Meer info op www.groteroutepaden.be
Wie graag met gps wandelt, kan de gpx-track gratis
downloaden op: https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/gr561-kempen-maaspad
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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.

PAASSPORTKAMPEN

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

PRIJS: € 55,00

KLEUTERSPORTKAMP |
VANAF 3 JAAR

6-7-8 april | 9u30-12u00 | sportcomplex ‘de Damburg’
We toveren sportcomplex ‘de Damburg’ weer om tot een kleutertuin.

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

PRIJS: € 35,00

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

vertrek aan sportcomplex ‘de Damburg’ naar zwembad ‘de Sprink’
zwemles - spelletjes
terug aan sportcomplex ‘de Damburg’
Je kan thuis eten of je lunchpakket meebrengen. We zorgen ‘s
middags voor een leuke DVD.

Namiddag
13u00-15u30: initiatie in verschillende sporttakken: volleybal, judo, karate, ju-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 twee 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!
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

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

CLUBNIEUWS
TENNISCLUB BOCHOLT
Start to tennis (vanaf 16 jaar)
Het hele pakket (5 lessen en 2 spelmomenten) kost € 60,00.
Daarna beslis je of je verder lid wil worden. Je hebt alleen
sportieve kledij en tennisschoenen nodig.
Er is een startmoment voorzien op zondag 7 juni. Telkens
aanvang om 10u00 in de kantine.
Meer info op www.tcbocholt.be

K. BOCHOLT V.V.
BVV Jeugd had vorig jaar een doel en
droom: Starten met een voetbalploegje voor
kinderen met een beperking (kinderen met
autisme, mentale beperking, lichte fysieke/
motorische
beperking,
verstandelijke
beperking, kinderen met downsyndroom ..).
Dat doel hebben dit seizoen behaald. Sinds augustus maken
onze G-Wolves deel uit van onze jeugdwerking. Maar om onze
werking te kunnen garanderen en verder te kunnen uitbreiden
zoeken we ook voor volgend seizoen nog voetballertjes.

START TO SAIL
Leer zeilen op de mooie Maasplassen in
Kinrooi. Met Start to Sail, georganiseerd door de
Buurtsportdiensten, Sailcenter Limburg en Sport
Vlaanderen leer je de basis van het zeilen in zes
lessen. Een eigen zeilboot is niet nodig: die is
begrepen in het lespakket!
• 5 april en 2 mei kennismaking met zeilen en
Sailcenter Limburg d.m.v. proefzeilen.
• van 1 april tot 1 oktober kan je inschrijven voor
Start to Sail. De eerste lessen starten vanaf 5
april, zie website Sailcenter Limburg.com.
• Zes lessen van elk 2,5 uur.
• kosten € 172,50 p.p. met 3 cursisten in een
boot. Indien je je aanmeldt met een groep van 4
cursisten zijn de kosten € 129,50 p.p.
• gratis gebruik zeilboot tijdens de les én achteraf
gedurende het lopende seizoen 1 april t.e.m. 31
oktober (na behalen diploma CWO 1).
Interesse?
Kom op zondag 5 april of zaterdag 2 mei vrijblijvend
langs voor een info-moment bij Sailcenter Limburg.
Daar ontmoeten zeilers en toekomstige zeilers
elkaar en kan je mee proefzeilen! Aanmelden
hiervoor kan via onderstaande link.
Als je deze dagen niet aanwezig kan zijn, staan
Sailcenter Limburg en de sportdienst daarna klaar
voor meer uitleg!
Opfrisdagen
Heb je al eerder deelgenomen aan ons Start to
Sail-traject? Wij organiseren opfrisdagen en een
vervolgtraject. Zie voor data onze website.
Sportdienst Bocholt: sportdienst@bocholt.be of
089 20 19 70
Sailcenter Limburg: info@sailcenterlimburg.com
of 089 20 19 70 of
Aanmelden Cursus / info dagen: https://www.
sailcenterlimburg.com/verhuur/start-to-sail/
Opfrisdagen: https://www.sailcenterlimburg.com/
verhuur/opfrisdagen-sts/

BELEVINGSLOPEN
NOORDOOST-LIMBURG 2020
Voor het tweede jaar op rij slaan de sportdiensten van
Noordoost-Limburg de handen in elkaar: kom drie keer
lopen en beleef het driemaal anders!
Bij de eerste belevingsloop in Oudsbergen ontvang je
een stempelkaart. Bij afgifte van een volle stempelkaart
in Bocholt ontvang je een gratis fluo-loopvest.
Data:
1 juni:
		

Pinkstermaandagloop Oudsbergen
www.oudsbergen.be/pinkstermaandagloop

14 augustus: Avondloop Bocholt
		
www.bocholt.be - vrije tijd - sport

Specifiek zijn we nog op zoek naar spelers voor onze kids (-14
jaar) en een spelers voor onze tussenploeg (vanaf 14 jaar).
Neem ook een kijkje op de website van BVV Jeugd voor meer
info: https://www.bvvjeugd.be/team/g-wolves/
Neem gerust ook contact via mail: g-wolves@bvvjeugd.be
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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!

1 april
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00
1 april
Jeugdfilmdag – Piet Piraat
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 15u30
3 april
Zettersprijskamp
De Leemskuil Lozen – 20u00
3 april
ECNS – Venus in de pleiaden
JCH ‘de Steen’ – 20u30 tot 23u30
4 april
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot
12u00
5 april
Missiekransje Reppel
Buurthuis Reppel – 13u00 tot 17u00

© Kim Heynickx

9 april
Cursus Powerpoint
Bib ‘de Priool’ – 19u00 tot 22u00
10 april
Gemeentelijke diensten gesloten
(Goede Vrijdag)
10 april
Lezing Noorderlicht Ruben Weytjens
Parochiehuis Bocholt – 20u00
11 april
Kijk ik fiets!
Sportcomplex ‘de Damburg’ – 13u00
tot 15u30
13 april
Gemeentelijke diensten gesloten
(Paasmaandag)

5 april
Start to tennis
Tennisclub Bocholt – 10u00

13 april
Torenkruiers Blaaskapel –
Paasblaasfestival
Parochiehuis Bocholt – 13u30

6-7-8 april
Taal- en sportkamp
Sportcomplex ‘de Damburg’ – 9u30 tot
15u30

14-15-16 april
Zwem- en Omnisportkamp
Sportcomplex ‘de Damburg’ – 9u30 tot
15u00

6-7-8 april
Kleutersportkamp
Sportcomplex ‘de Damburg’ – 9u30 tot
12u00

14 april
Digi-asistent
Bib ‘de Priool’ – 10u00 tot 12u00

6 april
Gratis fietslabelen (fiets registeren)
Gemeentelijke werkplaats Bosstraat –
14u00 tot 16u00

15 april
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00

7 april
VZW Poutrel: gezellig knutselen
voor iedereen
Bib ‘de Priool’ – 9u00 tot 12u00
8 april
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00
8 april
Jeugdfilmdag – Annie
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 15u30
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15 april
Jeugdfilmdag – Sprookjesboom
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 15u30
16 april
Cursus Powerpoint
Bib ‘de Priool’ – 19u00 tot 22u00
18 april
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot
12u00
18 april
Proef de wereld
Parochiehuis Kaulille – 16u00 tot 18u30
19 april
Bezoek aan de Joodse gemeenschap in
Antwerpen – Davidsfonds Bocholt
19 april
Italiaanse eetdag KLJ Kaulille
GC ‘de Kroon’ – 11u30 of 13u00
20 april
Start to run – Start to walk
Finse piste Bocholt – 19u00
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26 april
Vlaamse Molendag – open Sevensmolen
Windmolen Kaulille – 13u00 tot 17u00
26 april
Lente ontbijt van ouderraad de Driehoek
Parochiehuis Bocholt – 8u00 tot 11u15
28 april
Digi-assistent
Bib ‘de Priool’ – 10u00 tot 12u00
29 april
Dorpsrestaurant
Parochiehuis Bocholt – 12u00 tot 14u00
29 april
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00

21 april
Voordracht – Tuinhier
Buurthuis Reppel – 19u30

29 april
Voorleesuurtje
Bib ‘de Priool’ & GC ‘de Kroon’ – 14u00 tot
15u30

22 april
SaGeFi – gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 19u00

29 april
Jeugdfilmdag – Mary Poppins returns
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 15u30

23 april
Cursus Powerpoint
Bib ‘de Priool’ – 19u00 tot 22u00

30 april
Cursus Powerpoint
Bib ‘de Priool’ – 19u00 tot 22u00

25 april
De Droom van Philo – Steven
van Herreweghe
GC ‘de Kroon’ – 20u15
26 april
Bocholt kermis
26 april
Lente in Lozerheide
Parking Lozerheide – 14u00
26 april
KVG Bocholt-Bree – Lentefeest
Zaal Jan Van Aabroek Beek – 12u00
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UIT DE KROON

‘DE DROOM VAN PHILO’
STEVEN VAN HERREWEGHE
zaterdag 25 april | 20u15
zie pag. 11

