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Extra corona-editie – 17 april 2020 | verantwoordelijke uitgever: gemeentebestuur Bocholt, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
CORONA-EDITIE



CORONAKRANT

 

 

Beste Bocholtenaar

Het Coronavirus heeft ons doen terechtkomen in een werkelijk-
heid, waarvan we dachten, dat dit in onze zogenaamde ‘moderne’ 
wereld niet mogelijk was. De realiteit heeft ons echter met de bei-
de voeten, hard terug op aarde gezet. Doortastende maatregelen 
moesten worden getroffen, om de verspreiding van het virus tegen 
te gaan. Deze crisis grijpt onze ganse gemeenschap naar de keel. 

Onze Bocholter gemeenschap is niet gespaard gebleven van dra-
ma’s. Zo moeten we het jammerlijke overlijden betreuren van en-
kele geliefde medeburgers. Ons intens medeleven gaat uit naar 
de betrokken families. We wensen hen veel sterkte.
De opgelegde maatregelen hebben onze normale manier van le-
ven grondig door mekaar geschud. Bezoek aan ouders of grootou-
ders wordt even aan banden gelegd, de scholen gingen dicht, en 
daar bovenop kwamen de regels van ‘social distancing’. Ook ons 
verenigingsleven viel stil.

Maar ons Bocholt toont zich weerbaar! Waar mogelijk springen 
we voor elkaar in de bres. De buurt leeft en helpt mekaar waar 
mogelijk. We houden contact via e-mail, skype, facetime, teams… 
Vergaderen met de vereniging gebeurt met behulp van de  
moderne media. We werken van thuis uit. Er zijn de talrijke  
persoonlijke initiatieven van Bocholtenaren van groot tot klein, om 
elkaar een hart onder de riem te steken. We tonen dat we op een 
positieve en constructieve wijze ons er doorheen slaan. 

Sta me toe om namens onze ganse Bocholter gemeenschap, 
heel speciaal al onze zorgverleners te danken. Wat zij weten te  
presteren, kent geen voorgaande! Dank voor jullie engagement, 
dat veel verder reikt dan het professionele. Dank voor jullie po-
sitieve volharding. Jullie zorgen ervoor dat in deze tijden, onze 
Bocholtenaren zich gerust voelen en goed verzorgd weten.

Maar ook onze gemeentelijke diensten en personeel staan hun 
mannetje en zorgen ervoor dat de dienstverlening blijft lopen en ze 
tonen zich flexibel! Ook dank aan onze politie. Dank aan iedereen 
die ik mogelijk vergeet… een grote MERCI!

Maar nu mogen we niet opgeven! 
We moeten blijven volhouden 
om het virus in de kiem te smoren!

We gaan daar in slagen in 
ons Bocholt: ‘kruispunt van 
warmte en empathie’!

Stijn Van Baelen
Uw burgemeester

WOORDJE VAN DE BURGEMEESTER

BLIJF OP DE HOOGTE!

Nuttige adressen en telefoonnummers
De meest actuele informatie over het coronavirus vind je op 
www.info-coronavirus.be. 

Corona-telefoonnummers
• alle corona-vragen over gezondheid en openbare orde: 

0800 14 689
 voor mensen met een Nederlands GSM-abonnement: 

+32 (0)78 15 17 71
• alle vragen over de economische aspecten ten gevolge  

van corona: 0800 120 33
• Wachtpost Pelt: 011 60 40 60
• Wachtpost Bree: 089 75 41 04
• Dringende hulp van ziekenwagen en brandweer: 112 
• Dokter van wacht: 1733
• Dringende politiehulp: 101
• Tele-Onthaal: 106
• Awel (jongerentelefoon) en Tele-Blok: 102 (18u00 tot 22u00)
• Zelfmoordlijn: 1813 
• Geweld, misbruik en kindermishandeling: 1712
• CLB-chat (centrum voor leerlingenbegeleiding):  

van 14u00 tot 22u00 via https://www.clbchat.be 
• JAC (jeugd advies centrum): chat van 11u00 tot 20u00  

via www.jac.be 
• De druglijn: 078 15 10 20

Plaatselijke corona-info
Volg het plaatselijke corona-nieuws via www.bocholt.be, de 
Bocholt-app, Facebook en Twitter. Op de Bocholt-app is een 
nieuw nieuwsblok toegevoegd waarop het allerlaatste nieuws 
over het corona-virus dadelijk wordt getoond. Download de 
Bocholt-app nu nog gratis via Google play of de App-Store.

Gemeentelijke diensten
Alle gemeentelijke gebouwen zijn nog tot 3 mei gesloten: enkel 
voor héél dringende zaken kan je terecht op het gemeentehuis 
en het OCMW, maar alleen maar na het maken van een afspraak!  

Maak je afspraak telefonisch: 

 gemeentehuis: tel. 089 20 19 18
 OCMW: tel. 089 20 19 80
 
• Houd steeds minstens 1,50 meter afstand.  
• Betaling is enkel mogelijk via bankcontact.  
• Ontsmet je handen bij het binnenkomen

ACHTER DE SCHERMEN
Tweemaal per week komt de gemeentelijke crisiscel samen onder leiding van de burgemeester.

Hier nemen alle relevante ambtenaren live en via digitale middelen aan deel. Men bespreekt er de actuele maatregelen.
Veel werknemers werken van thuis uit. Waar dit niet kan, worden alle voorzorgsmaatregelen strikt nageleefd. Er is permanentie 
voorzien op elke dienst. Uit het nazicht van een controlelijst van het hoger toezicht blijkt dat we op alle punten correct bezig zijn. 

Alle personeelsleden van de gemeentelijke diensten blijven aan het werk. Ze worden ingezet op alle mogelijke fronten:  
daarvoor verdienen ze een dikke proficiat ! Het gemeentebestuur blijft de vinger aan de pols houden en onderzoeken op welke wijze 

we als lokale overheid de noden kunnen lenigen. We staan open voor nog andere maatregelen als deze zinvol en nodig zijn.
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Niemand blijft onbewogen door de coronacrisis. Het raakt immers iedereen. 
Om alle hulpvragen en het hulpaanbod te centraliseren, ontwikkelden we het  
hulp-platform Bocholt helpt.

Op dit platform heb je twee keuzes: 

HEB JE HULP NODIG? 

OCMW Bocholt bundelt alle hulpvragen.
Laat ons weten waarmee we jou kunnen helpen, via een van onderstaande 
manieren: 
• gebruik het formulier op www.bocholt.be/bocholthelpt (je vindt een 

gemakkelijke link op de homepagina van www.bocholt.be).
• stuur een e-mail naar ocmw@bocholt.be. 
• of  bel naar 089 20 19 80 (elke werkdag tijdens de kantooruren)

We bekijken alle vragen en contacteren je wanneer we een geschikte 
vrijwilliger gevonden hebben (en ook indien we verdere info nodig hebben). 
We behandelen alle vragen strikt vertrouwelijk. 

WIL JE ANDEREN HELPEN? 

Help eerst personen die hulp nodig hebben in je directe omgeving (familie, 
buren, vrienden, …). Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het burenkaartje 
dat je kan downloaden op www.bocholt.be/bocholthelp 

Wil je meer doen? Geef  je dan op als vrijwilliger. Op de site vind je een lijstje 
met de mogelijke taken. Klik erop en bied jouw hulp aan. Je kan ook bellen 
naar 089 20 19 80 (elke werkdag tijdens de kantooruren) of  e-mailen naar 
ocmw@bocholt.be. 

Dit zijn de verschillende ‘taakjes’ waar helpende handen welkom zijn:
• een hond uitlaten 
• boeken halen in de bib 
• boodschappen doen (supermarkt, post, apotheek) 
• een babbeltje doen via de telefoon 
• een wenskaart of  brief  schrijven 
• een mooie tekening maken

Als vrijwilliger heb je recht op een gratis vrijwilligersverzekering via het Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk. Meer info over deze verzekering vind je terug op 
www.vlaanderenvrijwilligt.be.

Het OCMW doet verschillende preventieve acties naar aanleiding van het 
corona-virus dat ons allemaal in de ban houdt. Een actie betreft het telefonisch 
contacteren van de 75-plussers in Bocholt indien het telefoonnummer 
achterhaald kon worden. Indien je geen telefoontje hebt ontvangen, kun je – 
als je een noodvraag hebt – ook steeds zelf  contact opnemen met het OCMW 
(tel. 089 20 19 80).
 
Tijdens de belactie werden frequent de volgende twee vragen gesteld:
• Hoe kan ik mijn aanvraag verwarmingstoelage nog in orde brengen?
 Je kan het aanvraagformulier per e-mail aanvragen bij het OCMW of  

downloaden via https://www.verwarmingsfonds.be/, dit invullen, een kopie 
of  een foto maken van de leveringsbon & je identiteitskaart (voor- en 
achterkant) en dit alles mailen naar het OCMW (info.ocmw@bocholt.be). 
Je kan ook alles in een envelop steken en die in de brievenbus van het 
OCMW steken. Let op: soms is het vereist dat het OCMW nog contact met je 
opneemt omdat het aanvraagdossier niet volledig is. Noteer daarom steeds 
ook je telefoonnummer waarop je te bereiken bent.

• Kan ik mijn kaart van het dorpsrestaurant van maart later gebruiken omdat 
het in maart niet is doorgegaan?
Deze kaarten kunnen alleen bij het eerstvolgende dorpsrestaurant gebruikt 
worden. Voor dit dorpsrestaurant dienen dus geen kaarten aangekocht te 
worden als je de kaart(en) van maart hebt. Het eerstvolgende dorpsrestaurant 
zal duidelijk gecommuniceerd worden in een van de volgende Bocholt 
Maggezien’en.

CORONAKRANTBOCHOLT HELPT !
BIB DICHT, TOCH LEZEN & KIJKEN!

Bibliotheek ‘de Priool’ heeft tijdelijk een 
afhaaldienst, enkel in de hoofdbibliotheek, niet 
in uitleenpost Kaulille.

Hoe werkt het?

1. Surf  naar https://bocholt.bibliotheek.be en 
maak daar een lijstje van maximaal 5 
materialen die je zou willen lezen of  bekijken. 
Kijk zeker na of  de materialen ook effectief  
beschikbaar zijn!

2. Je bezorgt ons dat lijstje per e-mail 
(bib@bocholt.be) met vermelding van je 
klantgegevens: je eigen lidnummer (rijks-
registernummer of  barcodenummer) en naam 
of  het lidnummer van zoon, dochter, opa, 
oma, buur ... Vermeld ook een voorstel van 
afhaalmoment: enkel op weekdagen tussen 
10u00 en 12u00 of  namiddag op afspraak.

3. Wij zoeken de vijf  materialen van dat lijstje 
samen en plaatsen die meteen in uitleen. 
Je krijgt van ons een e-mail terug met 
de bevestiging van je uitleningen en het 
afgesproken afhaalmoment.

4. Je kan je pakketje afhalen op het afgesproken 
moment aan de witte deur (met hellend vlak) 
aan de achterzijde van de bibliotheek. Je belt 
aan en op vertoon van jouw bevestigingsmail 
krijg je een zakje met de gevraagde materialen 
mee.

Let op! Er mag zich maar 1 persoon tegelijk 
buiten aan de achterdeur bevinden. De 
volgende wacht met inachtneming van de 
‘social distance’ op gepaste afstand.

Lever je boeken terug in door ze te deponeren 
in de boekengleuf  aan de voordeur!
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SPREUKENTOCHT VAN EVITA LOLITA
Sinds enkele weken duiken in het Bocholter 
straatbeeld her en der slogans op. Ze zijn op 
kunstige manier op vitrines en vensters getekend 
door Eva Verbakel. Eva is een rasechte Bocholtse. 
Ze werkt op de jeugddienst van Maaseik en in 
haar vrije tijd steekt ze al haar creatieve energie 
in haar éénmanszaak Evita Lolita - elle est rebelle!

Eva, hoe kwam je op het idee? 
Ik zocht een invulling om mijn saaie zaterdagen op 
te vrolijken. Ik zet zelf  regelmatig quotes op mijn 
eigen raam en merkte dat mensen er vaak bleven 
stilstaan om de spreuken te lezen. Ik probeer 
steeds een diepere boodschap mee te geven, 
zodat de voorbijgangers niet alleen letterlijk 
stilstaan, maar dat ze ook figuurlijk even stilstaan. 

Hoe kadert deze actie in de coronacrisis?
Wel, ik wil positiviteit uitstralen! Ik heb veel moeite met negativiteit. Er is te weinig optimisme. 
Ondanks alle negatieve corona-narigheid wil ik mensen een positieve boodschap meegeven.

En hoe is de respons?
Ik heb er intussen al 77 gedaan en er staan er nog meer dan dertig op de wachtlijst. De respons is 
overweldigend. Via Facebook heeft het snel de ronde gedaan. Iedereen Beroemd heeft me zelfs al 
geïnterviewd. 
Als je alle spreuken volgt, maak je tegelijkertijd een mooie wandeling door het centrum van Bocholt. 
Een mooi idee om toch eens even uit ‘je kot’ te komen.

CORONAKRANT BOCHOLT ‘MAG GEZIEN’ WOR DEN IN TIJDEN VAN CORONA
Hoe ervaart de Bocholtenaar de coronacr isis: we gingen even poolshoogte nemen.

THUISVERPLEEGSTER MARIELLE
Marielle Vanaken is een thuisverpleegster in de regio Bocholt.

Wat is er volgens jou veranderd sinds corona en de lockdown?
Vooral de stress, de spanning en de ongerustheid bij de mensen is voelbaar. 
Voor mezelf  is het arbeidsintensiever geworden door de extra maatregelen. 
Ik moet nu veiligheidsmateriaal dragen om mijn patiënten en mezel te 
beschermen, maar de dagelijkse zorgen blijven doorlopen. ‘s Morgens bij het 
wakker worden denk ik: ‘wat brengt vandaag de dag ...’

Het zijn moeilijke tijden, maar ervaar je in deze tijd ook positieve zaken?
Ja, vooral de dankbaarheid en de solidariteit van de mensen raakt mij wel. 
Ik krijg veel berichtjes van kennissen en vrienden, ook mensen die gewoon 
even (op afstand) komen vragen hoe het met me gaat, dat zijn de dingen die 
echt wel deugd doen. Ook de collegialiteit onder de thuisverpleging is wel 
fijn, maar ook de huisartsen zijn bezorgd over de thuisverpleging. En als ik 
‘s avonds om 20u00 de mensen hoor klappen word ik toch wel een beetje 
emotioneel.

Is er nog iets dat je graag aan de Bocholtenaren wilt vertellen?
De thuisverpleging werkt door, maar ook de gezinszorg komt nog bij de 
mensen aan huis. Deze mensen verdienen ook veel respect, zij mogen zeker 
niet vergeten worden.

De mensen mogen geen schrik hebben om zorg te vragen. Andere medische 
problemen mogen niet vergeten worden, wij proberen nog steeds op een 
veilige manier zorg te bieden. Zeker positief  is toch wel dat de meeste mensen 
de maatregelen goed opvolgen en SAMEN komen we er wel door!
Om het met de leuze van mijn man te zeggen: ‘Niks is iéwig’!
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CORONAKRANTBOCHOLT ‘MAG GEZIEN’ WOR DEN IN TIJDEN VAN CORONA
Hoe ervaart de Bocholtenaar de coronacr isis: we gingen even poolshoogte nemen.

CATERAARS TIM EN KAREN
Tim Pulgré en Karen Paredis hebben een cateringszaak in Kaulille.

Wat is er voor jullie veranderd door corona en de lockdown?
Wij zijn er langzaam ingerold, bij de eerste nieuwsberichten hebben we wat 
afgewacht. We zijn snel omgeschakeld naar een alternatief  om toch nog alle 
inwoners van Bocholt en omstreken te kunnen voorzien van lekkers! Voor 
ons staan verse ingrediënten en eigen bereidingen centraal. Met dat in ons 
achterhoofd kwamen we op huisgemaakte pizza en spaghetti uit. Dit is een 
groot succes zoals blijkt uit de mooie reacties die we ontvangen.

Ervaar je deze lockdown ook als positief?
Voor ons viel, van de ene op de andere dag, een hele planning weg, wat 
zorgde voor heel wat vragen en onzekerheden. Ondanks dat er voor ons 
heel wat grote feesten in het water vielen, blijven we positief  en merken we 
dat het zeer aangenaam is om voor de gezinnen in ons eigen dorp te kunnen 
klaarstaan in deze periode. 

Wil je de Bocholtenaren nog iets vragen?
Blijf  alle lokale handelaars binnen je eigen gemeente steunen. 
Samenhorigheid en solidariteit zijn nu zeer belangrijk, waarvoor onze dank.

We leveren ook verse pizza of  spaghetti na bestelling op woensdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag. 

SUPERMARKTKASSIERSTER MARIJKE
Marijke Smeets is kassierster in een supermarkt in Bocholt.

Welke verandering heb jij gemerkt sinds de lockdown door het coronavirus?
De afstand die de mensen en wij moeten bewaren was het meest merkbare. In het begin waren de 
mensen heel afstandelijk, ze durfden je niet in de ogen te kijken of  gewoon een goeiedag zeggen. 
Maar dat is nu beter. 

Merk je ook een verschil in drukte in de 
supermarkt?
Het is vandaag (Witte Donderdag) heel druk, 
maar het is ook bijna Pasen. Onmiddellijk na de 
eerste maatregelen was het enorm druk, maar die 
drukte heeft zich nadien terug verspreid over heel 
de week. Nu is het terug druk omdat we een paar 
dagen voor Pasen zijn en de meeste mensen niet 
in het weekend willen komen.

Hoe ervaren de winkelbezoekers deze 
maatregelen?
Het mooie weer zorgt ervoor dat de mensen 
vriendelijk zijn. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. 
En mensen doen graag een babbeltje met ons, 
omdat ze niet veel andere mensen zien door de 
week. Naar de winkel gaan is het enige moment 
dat zij sociaal contact hebben.

Heb je tips voor de winkelbezoekers?
Ontsmet je kar en houd afstand. Blijf  beleefd en 
hou rekening met elkaar.



RED LEVENS EN DOE  
DE CHECK CHECK CHECK

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door de richtlijnen tegen de 
verspreiding van het coronavirus strikt op te volgen en door simpelweg thuis te blijven. Zo 
zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid 
blijft nemen. Kun jij deze 3 belangrijke ‘checks’ ook afvinken?

• Ik blijf  thuis en was regelmatig mijn handen.
• Ik hou met ouderen alleen digitaal of  telefonisch contact.
• Ik hou 1,5 meter afstand als ik echt buiten moet zijn.

De #IKREDLEVENS-campagne appelleert op onze burgerzin. Iedereen moet zijn 
verantwoordelijkheid nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

WAT ALS JE DE GRENS OVER MOET?
Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen 
naar het buitenland. Het goederen- en dienstenverkeer mag wel nog 
gewoon de grens over.

Alle grensovergangen tussen Bocholt en Nederland, op één na, zijn 
gesloten, enkel via de Lozerstraat kan je nog naar Weert. De politie 
doet stelselmatig controles.

Voor meer informatie en een attest mag je contact opnemen met het 
secretariaat van de burgemeester via 089 20 19 18.

CORONAKRANT

BOCHOLT STEUNT VERENIGINGEN 
• Voor de maanden van inactiviteit (het niet kunnen gebruiken 

van gemeentelijke accommodatie) wordt een kwijtschelding 
voorgesteld van huurprijs/cijns.

• Erkende Bocholter verenigingen zullen hun betoelaging voor 2020 
vervroegd ontvangen (normaal in het najaar). Het voorstel is om 
de betoelaging die men ontving in 2019, in 2020 vervroegd uit te 
betalen.

Elke vraag tot hulp van verenigingen wordt ernstig genomen. 
Bedoeling is om deze vragen te centraliseren. In samenspraak met 
gemeentelijke diensten wordt nagekeken of  en in welke mate kan 
geholpen.

UITSTEL BELASTINGEN
Het college van burgemeester en schepenen 
heeft beslist dat de rechtspersonenbelasting 
en dienstenbelasting zullen geïnd worden in 
het najaar; normaal gebeurt deze inkohiering 
al in april.

DE HINDERPREMIE
Omwille van de coronamaatregelen 
worden sommige bedrijven verplicht om 
tijdelijk de deuren te sluiten. Om hen 
financieel te ondersteunen, werd de corona 
hinderpremie in het leven geroepen. De 
corona hinderpremie bedraagt € 4.000,00 
voor bedrijven met een fysieke inrichting die 
verplicht volledig moeten sluiten.
Aanvragen kan enkel online via de website 
van VLAIO.
De aanvraag dient online ingediend te 
worden uiterlijk 30 dagen na het einde 
van de verplichte sluitingsperiode. Per 
onderneming dien je één aanvraag in, voor 
de verschillende exploitatiezetels samen.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst 
hierbij de naleving van de voorwaarden af. Zij 
beslist of  de subsidie wordt toegekend. Deze 
beslissing wordt per e-mail meegedeeld 
aan de onderneming. De uitbetaling van de 
premie gebeurt automatisch na goedkeuring 
van de aanvraag en enkel op een Belgisch 
rekeningnummer van de begunstigde 
onderneming.

Voor de digitale aanvraag en meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financie-
ring/corona-hinderpremie

CHECK
CHECK
CHECK

Vragen over corona?
Ga naar www.info-coronavirus.be of bel 0800 14 689

en doe de

Ik hou 1,5 meter  
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig mijn 
handen.

Ik heb met ouderen 
alleen telefonisch  
of digitaal contact

#IKREDLEVENS

Volgende verplaatsingen worden 
beschouwd als een essentiële 
verplaatsing:
 
• professionele reizen
• co-ouderschapsregelingen
• hulp bieden aan een kwetsbaar 

persoon die in het buitenland 
woont

• een begrafenis bijwonen binnen 
de familie

• iemand binnen je gezin ophalen 
op een luchthaven in een van 
onze buurlanden

• je dieren verzorgen die zich in 
het buitenland bevinden

• …

Volgende verplaatsingen worden 
beschouwd als niet-essentiële 
verplaatsing:
 
• toerisme
• vrije tijd
• inkopen doen
• tanken
• een kennis bezoeken
• een familielid in het buitenland 

bezoeken
• …
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CORONAKRANT

#BOCHOLTTEGENCORONA 
#SAMENTEGENCORONA
Het is hartverwarmend om te zien hoe de Bocholtenaren door deze corona-crisis 
initiatieven ontwikkelen om de zorgsector en elkaar te ondersteunen. 

• Iedere avond om 20u00 galmt er muziek door de straten en hoor je handengeklap om 
het personeel uit de verzorgingssector te steunen.

• Overal hangen affiches om de zorgverleners een ‘hart onder de riem’ te steken.
• Iedere zaterdag bij valavond kan je een kaarsje branden om je respect te tonen voor de 

overledenen en hun families.
• Achter de ramen zie je talloze beren: een warme knuffel voor wie er nood aan heeft en 

tegelijkertijd een uitnodiging om met de kinderen op ‘berenjacht’ te gaan.
• De spreukenwandeling van Evita Lolita (zie pagina 4).
• Her en der maakt men met stoepkrijt tekeningen en spreuken.

En ... we vergeten zeker een pak warme initiatieven. Laat het ons weten! We delen ze 
graag via de gemeentelijke social media.

QUARANTAINE CHALLENGES
Kinderen en jongeren zoeken constant bezigheden om deze 
lockdown-periode door te komen. Voor velen een hele opgave, 
voor anderen een makkie. Online kan je heel wat inspiratie 
opdoen, maar wij zoeken coole, frisse, te gekke ideeën om te 
delen met onze Bocholter jeugd.

Daarom hebben we jouw hulp nodig! 
Ben jij tussen 4 en 18 jaar oud en heb jij originele (speel)tips 
om jongeren te inspireren? Aarzel 
dan niet om jouw filmpje (TikTok, 
Instagram, Facebook,…) met ons te 
delen via de gemeentelijke Whatsapp 
0472 18 48 97 en maak zo kans 
op een mooi bedrag aan Bocholter 
geschenkbonnen of  leuke gadgets!

De onafhankelijke jury van de 
kindergemeenteraad zal de 
inzendingen beoordelen en de tofste 
eruit kiezen. De leukste inzendingen 
posten we wekelijks op sociale media.
Volg dus zeker Jonginbocholt op 
Instagram en Facebook voor de 
resultaten en andere leuke posts en 
speeltips!

#jonginbocholt #bocholttegencorona 
#samentegencorona



MAATREGELEN CORONA
voorlopig verlengd tot 3 mei 2020

WINKELS
Supermarkten blijven open maar max. één persoon per 10 m² en max. 30 minuten per 
klant. Voedingswinkels, dierenvoedingszaken, tuincentra, doe-het-zelfzaken, post-, bank-, 
verzekeringskantoren, wassalons en apotheken zijn open. 
Respecteer steeds de sociale afstand (social distancing - min. 1,5 m)

DIENSTVERLENING GEMEENTE & OCMW
We helpen je graag vanop afstand.
• Gemeentehuis: 089 20 19 18 of  gemeente@bocholt.be
• OCMW: 089 20 19 80 of  ocmw@bocholt.be
Enkel voor dringende zaken kan je na afspraak bij ons terecht.

NIET-ESSENTIËLE HANDELSZAKEN
Kledingswinkels, elektrowinkels, kappers, cafés en restaurants … blijven gesloten met 
uitzondering van krantenwinkels en nachtwinkels. Nachtwinkels mogen open blijven 
tot 22u00.

SCHOOL & OPVANG
De lessen in de scholen zijn opgeschort. Waar mogelijk wordt online les gegeven. Er 
is wel opvang voorzien voor kinderen van ouders met essentiële beroepen: dokter, 
verpleegster, afvalophaler, …
Crèches en buitenschoolse kinderopvangen blijven geopend.

BEWEGING
Wandelen, lopen en fietsen mag enkel in de eigen buurt, alleen, met het gezin of  met 
één vriend(in). Verplaats je niet met de auto om te gaan wandelen. Uitzondering voor 
ouders met kinderen jonger dan 6 jaar en mensen met een beperkte mobiliteit en hun 
begeleiders. Let op: de parkings van de natuurgebieden blijven gesloten. Vissen en jagen 
zijn niet toegelaten. Paardrijden mag enkel op de eigen weide/piste.

TANKSTATIONS
Tankstations blijven open, maar het ter plaatse nuttigen van levensmiddelen is niet 
toegestaan. Meenemen mag uiteraard wel.

MARKTEN
Tot nader order zijn er geen markten in Bocholt en Kaulille.

ZIEK
Vertoon je symptomen van het coronavirus (koorts, hoesten, kortademigheid, …)? Bel 
dan je huisarts. Hij/zij zegt wat je moet doen. Ga niet rechtstreeks naar je huisarts of  naar 
een spoeddienst. Voor wachtpost Pelt of  Bree bel je eerst naar 011 60 40 60. 

SAMENKOMSTEN
Alle samenkomsten zijn verboden. Alle activiteiten tot 3 mei zijn voorlopig geannuleerd, 
ongeacht grootte, publiek of  privaat karakter. Massa-evenementen zijn verboden tot en 
met 31 augustus.

BUURTSPEELTUINEN
Alle speeltuinen en parkjes zijn afgesloten – er mag niet op de speeltuigen gespeeld 
worden omdat het virus ook zo overgedragen kan worden. 

OPENBAAR VERVOER
Het openbaar vervoer blijft rijden, maar er zijn veel lijnen geschrapt. Maak er enkel 
indien nodig gebruik van. De maatschappijen organiseren het vervoer zo dat de social 
distancing wordt gegarandeerd. Check het aanbod op hun websites.

BIBLIOTHEEK
De bib is gesloten, maar biedt een afhaalservice aan: bestel online en haal veilig aan de 
bib af. Tijdens de coronacrisis worden geen boetes aangerekend. Je vindt alle uitleg over 
de afhaalbib op pagina 3. 

CORONAKRANT


