
Voorwoord  
Beste lezer, 

De mooiste herinneringen worden gemaakt met vrienden in een 
jeugdbeweging! Hoe heerlijk is het om samen te lachen, te dansen, te 
zingen, muziek te maken? 

Vriendschapsverzoeken, ‘vind-ik-leuks’, #geweldig, #ditvergetenwenooit,... 

Onze jeugdverenigingen hebben een heel belangrijke sociale rol en de 
banden die daar gesmeed worden zijn vaak voor het leven. Alle 
vrijwilligers die hieraan meewerken zijn van onschatbare waarde! 

Jeugdwerk draagt bij tot de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren.  
Het leren verantwoordelijkheid opnemen voor anderen, delen, beleven, 
verbinden. Ons jeugdwerkaanbod wordt aangevuld door activiteiten 
georganiseerd door de jeugdraad.  Naast het organiseren van activiteiten 
geven zij ook adviezen aan het gemeentebestuur over het gevoerde en te 
voeren jeugdbeleid. 

Wil je graag eens naar de Chiro, de KSA, de KAJ of de KLJ gaan?  Wil je 
graag dansen, zingen of muziek maken? Weet je niet goed wat te kiezen 
of waar je precies moet zijn?  Kijk snel in deze brochure of scan de code 
hieronder en je komt onmiddellijk op de juiste pagina! 

Heb je dan nog vragen? Spring gerust eens binnen op onze jeugddienst, 
ze helpen je graag verder. 

Tot snel! 

Lieve Theuwissen 

Schepen van jeugd  

 



Jeugddienst  
Waar?  

JCH ‘de Steen’: 
Dienst Vrije Tijd  

Cornelius a Lapideplein 3 
3950 Bocholt 

089 20 19 32  

jeugd@bocholt.be 

www.bocholt.be 

Jong in Bocholt 

    jonginbocholt 

Wanneer?  

Maandag 9u00 - 12u (juli - augustus ook 13u30 - 16u30) 

Dinsdag  9u00 - 12u00 en 13u30 - 19u 

Woensdag  9u00 - 12u00 en 13u30 - 16u30 

Donderdag  9u00 - 12u00 en 13u30 - 17u00 

Vrijdag  9u00 - 12u00  

http://www.bocholt.be/


Jeugdverenigingen  

KAJ Bocholt  
Voor wie? Alle jongens vanaf 12 jaar 

Waar?  Boven het Parochiehuis van 
Bocholt: Kerkplein 11 

Wanneer?  Om de 14 dagen op vrijdagavond van 20u00 
tot 22u00 

Programma? We doen dan toffe activiteiten op maat van 
jou. Dat kan van alles zijn, zoals een game 
avond, sportactiviteit, bosspel, dropping, 
moerastocht, bowling, dorpsspel, film, een ruw 
spel, een vettig spel, een rustig spel... Bij ons 
kan alles. We passen onze activiteiten aan, 
aan wat jullie willen. En in de zomervakantie is 
er nog een fantastisch tentenkamp! 

Tot op onze volgende activiteit! 

           0486 25 06 72   

kajbocholt@gmail.com 

                 / 

           KAJ Bocholt 



Chiro Kaulille  
Voor wie? Alle jongens en 

meisjes van 8 tot 18 jaar. 

Waar? Het Chiroheem te Kaulille: 
Steenakkerstraat 29  

Wanneer?      Elke zondagmiddag van 13u30 tot 17u00  

Programma? Iedere zondag staat een bende enthousiaste 
leiders en leidsters paraat om kinderen en 
jongeren uit Kaulille en omstreken een hele 
namiddag te amuseren. Bij ons staat zowat 
iedere mogelijke activiteit, die je kan bedenken, 
op het programma: bosspelen, dorpsspelen, 
rustige en iets ruwere pleinspelen, knutselen, 
waterspelen, fopspelen, expressiespelen, 
quizzen… De oudere leden hebben het privilege 
om hieraan nog enkele zaken toe te voegen, 
zoals: sjorren, dauwtrip, avond- en 
nachtspelen… Verder zal iedere afdeling op zijn 
eigen afdelingsweekend gaan en in de zomer 
gaan we met z’n allen op (tenten)kamp! Een 
avontuur dat je zeker niet wil missen!! 

Info?    0471 10 68 66 

chirokaulille3950@gmail.com 

www.chirokaulille.be 

Chiro Kaulille 



Chiro Lozen 
Voor wie? Alle jongens en 

meisjes van 6 
tot 18 jaar.  

Waar?  Chiroheem ’t Lodje: Leemskuilenstraat 2 

Wanneer?  Om de 14 dagen op zondagnamiddag van 13u30 
tot 16u30  

Programma? We spelen en ravotten met onze talrijke (h)echte 
vrienden in verschillende leeftijdsgroepen. Onze 
leiders hebben om de week weer vele fijne spelletjes 
in petto. Sport, spel, we spelen muziek, we gaan op 
tocht in de natuur of we knutselen de meest maffe 
dingen. De oudsten proberen al eens bergen te 
beklimmen of ze trekken twee dagen de wijde wereld 
in. Creativiteit, fantasie en spel, garanderen een 
(h)echte, fijne en aangename vriendengroep. Soms 
trekken we er ook een weekend op uit, dit vormt dan 
meteen de ideale voorbereiding op het hoogtepunt 
van het jaar: Het Bivak! Tien dagen volop avontuur. 
Een vlot bouwen om een riviertje af te varen, jezelf 
verkleden en schminken, een trektocht met kaart en 
kompas in de wijde natuur, in de warme slaapzak 
luisteren naar een spannend verhaal, in het hoge gras 
de zon zien ondergaan, naar de wijde sterrenhemel 
kijken, een heel groot kampvuur maken en liedjes 
zingen tot de ogen dicht vallen. Herinneringen om 
nooit meer te vergeten! 

Info?   0479 29 53 23 

info@chirolozen.be 

www.chirolozen.be 

Chiro Lozen 



0494 29 06 77 

klj_bocholt@hotmail.com 

/ 

KLJ Bocholt 

KLJ Bocholt  
Voor wie? Voor meisjes vanaf 9 

jaar. We hebben een -12j 
en een +12j- werking. 

Waar?  Boven het Parochiehuis van Bocholt: 
Kerkplein 11 

Wanneer?  Om de 14 dagen komen we samen op 
vrijdagavond vanaf 19u30 tot 21u30 voor een 
toffe activiteit! 

Programma? We zijn zotte en stoere meiden die niet  bang  
zijn  van  een  bos-, beek-, veldtocht of een 
dropping. Of we maken de plaatselijke buurt 
onveilig met een knotsgek dorpsspel of actieve 
spelen. Maar we maken ook plaats voor 
gezelligheid: een quiz, film, Singstar, eventjes 
bijbabbelen en lachen tijdens elke activiteit. 
Daarnaast maken we ook plaats om eens te 
gaan zwemmen, te bowlen of te schaatsen. 
Traditioneel staat er elk jaar het spetterende 
weekend en een geweldige kamp op het 
programma. Je vindt dit allemaal bij KLJ Bocholt! 

Info?   

  

 

mailto:klj_bocholt@hotmail.com


KLJ Kaulille  
Voor wie? Alle jongens en 

meisjes vanaf het 3e 
studiejaar. We 
hebben een -12j, +12j en +14j-werking.  

Waar?  KLJ-lokaal, Bosschelweg 18  

Wanneer?  Om de 14 dagen hebben we een activiteit. 

 -12j: zaterdagvoormiddag 09u30 tot 12u00 
 -14j: vrijdagavond 19u30 tot 21u30 
 +14j: vrijdagavond 20u00 tot 22u00 

Programma? Telkens weer zorgt de leidingsploeg voor 
vernieuwende ideeën en activiteiten voor zowel 
jongens als meisjes, zodat we nooit verveeld 
geraken! Buiten deze activiteiten, gaat elke 
leeftijdscategorie ook één keer per jaar op 
weekend. De eerste 11 dagen van juli zijn 
voorbehouden voor ons geweldige kamp. Dit is 
de kers op de taart voor de leden én de leiding. 
Tijdens de zomervakantie oefenen we voor de 
sportfeesten. Op deze sportfeesten kunnen de 
verschillende KLJ afdelingen laten zien hoe goed 
ze het dansen, wimpelen of vendelen onder de 
knie hebben.  

Info?   

 
/ 

/ 

www.kljkaulille.be 

KLJ Kaulille 



KSA Bocholt  
Voor wie? Alle jongens en 

meisjes van 6 tot 17 
jaar. 

Waar?  Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe, 
Brogelerweg 150 

Wanneer?  Om de 14 dagen op zondagnamiddag van 13u30 
tot 16u30 

Programma? De jongste onder ons ravotten er op los, 
knutselen gekke snoepmonsters,  bevrijden als 
het ware helden prinses- sen uit de handen van 
een slechterik, moeten hun speurdersinstinct 
boven- halen en zoeken via foto’s  de  weg,  ook 
doen ze té gekke waterspelen en doen ze ook 
eens lekker   vettig! 

Een avontuurlijke dropping, een nachtspel, 
honkballen en andere sporten, film kijken, een 
nachtje doorbrengen op de bouw, een GROOT 
stadsspel, een dagje erop uit of eens lekkere 
pizza’s maken! Dat en ZOVEEEEL meer, wordt 
voor de oudste in petto gehouden! 

Info?   

  

 

/ 

ksabocholt@gmail.com 

www.ksabocholt.be 

KSA Bocholt 

ksabocholt 

http://www.ksabocholt.be/


0496 35 05 09 

ksjreppel@gmail.com 

/ 

KSA Reppel 

 

KSA Reppel 
Voor wie? Alle jongens en 

meisjes van 6 tot 17 
jaar. 

Waar?  Buurthuis Reppel, 
Reppelerweg 183 

Wanneer?  Om de 14 dagen: 

 -12j: zondagnamiddag van 14u00 tot 16u30 
 +12j: vrijdagavond van 20u00 tot 22u30 

Programma? Deze middag of avond is gebaseerd op 
ouderwetse spelletjes die binnen en buiten 
worden georganiseerd. Op deze manier willen wij 
kinderen het gevoel van verantwoordelijkheid, 
teamspirit en sociaal contact laten ervaren. Deze 
gaat immers vaak verloren in deze moderne 
tijden.  
 

Info?   

  

  

 

mailto:ksjreppel@gmail.com
http://www.ksjreppel.be/


0474 53 43 02 

info@saviaantjes.be 

www.saviaantjes.be 

Speelplein 
Saviaantjes Bocholt 

saviaantjes_bocholt 

SPW Saviaantjes 
Voor wie? Alle jongens en meisjes 

van 5 tot 14 jaar. 

Waar?  Basisschool De Driehoek Bocholt: 
Matthijsplein 2 

Wanneer?  In de zomervakantie  

Programma? Na tien maanden zwoegen en hard werken op 
school, mogen de kinderen zich tijdens de 
zomervakantie twee maanden komen amuseren 
op ons speelplein. Alle kinderen uit groot Bocholt 
krijgen bij hun inschrijving de garantie op twee 
maanden sport, spel en avontuur! 

De leidingploeg zal elk jaar een geweldige en 
onvergetelijke zomer voorbereiden, waarin geen 
plaats zal zijn voor verveling. Zij animeren de  
kinderen met allerlei activiteiten zoals 
kringspelletjes, ridderen, knutselen, 
poppenkast… Daarnaast zijn er ook regelmatig 
bosspelen, dorpspelen, tochten en 
zwemnamiddagen  gepland! 

Info?   

  

  

 

mailto:info@saviaantjes.be


0493  78 06 57 

knikkebol@hotmail.com 

https://spw-
knikkebol.jimdofree.com/ 

SPW Knikkebol 

SPW Knikkebol  
Voor wie? Alle jongens en meisjes van 6 tot 

12 jaar. Met een 12+ - werking 
voor iedereen van 12 tot en met 
15 jaar 

Waar?  - 12j: Kleuterschool Kaulille 
+12j: De Pastorij Kaulille, 
Kaulillerweg 42 

Wanneer?  In de zomervakantie  

 -12j: dinsdag- en donderdagnamiddag van 
13u30 tot 17u00 

 12+ - avond: elke woensdag van 19u30 tot 
22u00 

Programma? SPW Knikkebol staat elke zomer paraat om de 
kinderen te amuseren. Hun belang staat bij ons 
centraal.  

Elke dinsdag- en donderdagnamiddag en 
woensdagavond organiseren we bos-, 
dorpsspelen, uitstapjes naar een binnen- en 
buitenspeeltuin... Samen maken we er een leuke 
tijd van! Iedereen is van harte welkom om samen 
weer een ongelofelijke zomer te beleven. 

Info?   

  



/ 

/ 

www.dekouter.be 

De Kouter en De 
Kouter Events  

Jeugdhuis 

JC de Kouter 

Voor wie? Alle jongeren vanaf 14 jaar 

Waar?  Cornelius a Lapideplein 3, in JCH ‘de 
Steen’, achter het gemeentehuis 

Wanneer?  Woensdagavond van 20u00 tot 23u00 en vrijdag- 
en zaterdagavond van 20u00 tot 02u00 

Programma? De Kouterkern is een enthousiaste groep 
jongeren die samen de Kouter maken en 
opbouwen. Wij organiseren themafeestjes,  
optredens, comedyavonden, spelavonden, 
uitstapjes naar festivals, leuke feestjes en we 
zenden belangrijke sportwedstrijden uit op groot 
scherm! 

De Kouter is de plaats voor jongeren om elkaar 
te ontmoeten in  Bocholt.  Wij zijn een groep 
jongeren die zich ieder weekend weer inzetten 
om de jeugd van Bocholt een leuke avond te 
bezorgen. 

Info?    

   

   

http://www.dekouter.be/


Culturele verenigingen 

Boléda  
Voor wie? Iedereen met 

danskriebels vanaf 3 
jaar 

Waar?  GC ‘de Kroon’ en 
sporthal ‘de 
Steenakker’ 

Wanneer?  Van september tot mei (+ voorstelling in mei) 

Programma? Danscentrum Boléda is een jong en dynamisch 
danscentrum in Kaulille. Dansers vanaf 3 jaar 
kunnen zich bij ons komen uitleven in de lessen 
klassiek ballet, jazz en hiphop. 

Sinds kort bieden we ook lessen G-dans aan 
voor mensen met een mentale beperking. 

Ieder jaar wordt afgesloten met onze bekende 
voorstellingen die meer dan 1500 toeschouwers 
lokken. Buiten de voorstellingen wordt er vaak 
meegewerkt aan projecten binnen en buiten 
Bocholt. 

Info?    

   

   

/ 

bestuur@danscentrumboleda.be 

www.danscentrumboleda.be 

Danscentrum Boléda 

danscentrumboleda 

  



011 44 15 83  of 0485 13 75 63 

info@delimaros.be 

www.delimaros.be 

Dansvereniging De Limaro’s 

dvdelimaros 

 

Limaro’s   
Voor wie? Voor meisjes en 

jongens die graag 
dansen vanaf 5 jaar 

Waar?  GC ‘de Kroon’ 

Wanneer?  Afhankelijk van de groep: 
- Dinsdag tussen 17u30 en 20u00 
- Vrijdag tussen 17u00 en 20u30 

Programma? Dans, dans en nog eens dans.  Bij de Limaro’s dans 
je omdat je graag danst.  En wij zorgen ervoor dat 
iedereen kan dansen.  1 of meestal 2 x per week een 
uurtje dansen in een garde- en/of showgroep.  Onze 
gediplomeerde trainsters leren je gaandeweg onze 
dansstijlen aan, dit op een speelse en leuke 
manier.  Daarna, van december tot april nemen wij 
deel aan wedstrijden, in verschillende disciplines en 
categorieën.  Regelmatig treden wij ook op, op allerlei 
aktiviteiten (vooral in het carnavalseizoen).  Jaarlijks 
hebben wij een heel leuke aktiviteit op ons ledenfeest 
in mei of juni en een nog veel leuker trainingsweekend 
in het begin van september.  Als het kriebelt ... moet 
je dansen !! 

Info?    

   

   

 



Vibracoustic  
Voor wie? Voor 

enthousiaste 
slagwerkers 
vanaf 11 jaar 

Waar?  JCH ‘de Steen’ 

Wanneer?  Repetitie elke vrijdagavond van 18u00 tot 19u30 

Programma? "Vibracoustic is een groep jongeren die muziek 
maken met verschillende melodische en 
ritmische slagwerkinstrumenten.  

We spelen zowel eigen versies van bekende 
nummers (zoals onder andere liedjes van Duran 
Duran, Ed Sheeran en the Dire Straits) tot de iets 
serieuzere werken. Eénmaal per week komen we 
zeker samen om te repeteren voor gemiddeld 
één keer per maand op te kunnen treden.  

Enkele hoogtepunten bestaan onder andere uit 
onze eigen complete zaalshows in de Kroon of 
deelname aan wedstrijden zoals het EMJ." 

Info?    

   

 

 

/ 

vibracoustic.bocholt@outlook.com 

www.vibracoustic-bocholt.be 

Vibracoustic Bocholt   

mailto:vibracoustic.bocholt@outlook.com


/ 

thefuntunes@gmail.com 

/ 

The Fun Tunes   

Fun Tunes  
Voor wie? Jeugdige 

muzikanten 

Waar?  JCH ‘de Steen’ 

Wanneer?  Repetitie 
zaterdag van 15u30 tot 
17u00 

Programma? Jeugdorkest The Fun Tunes uit Bocholt is een 
leuke groep muzikanten die op een toffe manier 
samen musiceert!  

 Speel jij een instrument en wil je graag met 
andere muzikanten muziek maken? Dan ben je 
altijd welkom bij The Fun Tunes. Of je nu 
trompet, of klarinet speelt, piano of gitaar, wij 
verwelkomen jullie allemaal!  

Info?    

   

 

 

 

 

 

mailto:vibracoustic.bocholt@outlook.com


/ 

zanggroepalegriabocholt@gmail.com 

/ 

Zanggroep Alegria 

zanggroepalegria    

Alegria   
Voor wie? Voor iedereen die 

graag zingt vanaf 
12 jaar 

Waar?  JCH ‘de Steen’ 

Wanneer?  Repetitie vrijdag 
van 19u30 tot 
21u30 

Programma? Hou je van zingen, dansen en plezier maken? 
Sta je graag op een podium? Ben je vrij op 
vrijdag tussen 20u en 21u30? Ben je 12 jaar of 
ouder? Wil je graag deel uit maken van deze 
toffe jeugdgroep?  

Dan is zanggroep Algeria zeker iets voor jou!   

Info?    

   

 

 

 



Jeugdraad 

Voor wie? De Jeugdraad bestaat vooral uit 
afgevaardigden van jeugdverenigingen. 

Waar?  JCH ‘de Steen’ 

Wanneer?  De Jeugdraad komt 3 à 4 maal per jaar samen. 

Programma? De Jeugdraad is een adviesorgaan van het 
gemeentebestuur. Ze geven advies rond 
verschillende thema’s en nemen hun taak als 
kritische blik naar het beleid met verve op. 

                          Ook als je geen lid bent van een 
jeugdbeweging ben je welkom op de 
vergaderingen of om actief deel te nemen in de 
Jeugdraad! Wij zijn nog op zoek naar enkele 
nieuwe leden die niet aan een jeugdvereniging 
gebonden zijn en die de stem kunnen laten 
horen van de jongeren buiten de verenigingen. 

Interesse in de Jeugdraad, wil je extra informatie 
of er onmiddellijk invliegen? Stuur gerust een 
mail naar jeugd@bocholt.be! 

Bestuur:    Jef Aendekerk (voorzitter) 
       Lieselotte Braekers 
       Thomas Gielen 
       Anne Segers 
       Matty Schouteden 
 



Kindergemeenteraad 

Jaarlijks worden in de vijf lagere scholen van Bocholt echte 
verkiezingen gehouden. De jeugdconsulent komt dan langs met 
stemhokjes, stembriefjes, een stembus en rode potloden om te 
stemmen. Leerlingen van het vijfde leerjaar kunnen zich kandidaat 
stellen en campagne voeren in hun school.  

De kindergemeenteraadsleden zetelen voor twee jaar in de 
kindergemeenteraad. Bij de eedaflegging van de verkozen 
kindergemeenteraadsleden wordt dan een kinderburgemeester 
gekozen. 

Via de kindergemeenteraad gaan we op zoek naar de mening van 
de lagereschoolkinderen. 

De kindergemeenteraad komt een viertal keren samen. De 
schepen van jeugd en de jeugdconsulent zijn bij elke 
kindergemeenteraad aanwezig.  Tijdens de bijeenkomsten wordt 
er gewerkt rond bepaalde thema’s die kinderen belangrijk vinden. 
Dat kan gaan over vrije tijd, sport en bewegen, cultuur, veiligheid, 
speelterreinen, natuur en milieu,… 



 

 

 


