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OP ZOEK NAAR HULP?
WIL JE EEN HELPENDE HAND ZIJN?
Neem een kijkje op:
www.bocholt.be/Bocholt helpt
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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

DIENST VRIJE TIJD

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

Bosstraat 14
tel. 089 20 19 50

Openingsuren:
Enkel na afspraak via 089 20 19 50

RECYCLAGEPARK

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

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

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

G.C. DE KROON

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

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

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

SPORTDIENST
GEMEENTELIJKE WERKPLAATS

SOCIAAL HUIS (OCMW)

• 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

BIBLIOTHEEK
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

• Juridische dienst:
do. 9u00-11u00

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

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

* Onder voorbehoud van wijzigingen door het eventuele het afbouwen van de corona-maatregelen.
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BEVOEGDHEDEN

EN ZITDAGEN

VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Stijn VAN BAELEN

Burgemeester (Via)
Kloosterstraat 33
tel. 089 20 19 00
e-mail: stijn.van.baelen@bocholt.be
algemeen beleid & coördinatie | veiligheid | informatie |
dienstverlening | communicatie & public-relations | bevolking &
burgerlijke stand | personeel | Intergemeentelijke
samenwerking/IGS | participatie & buurtwerking begraafplaatsen
Zitdag: na telefonische afspraak: 089 20 19 17

Jos PLESSERS

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

Erik VANMIERLO

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

Lieve THEUWISSEN

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

Leo CARDINAELS

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

VOOR WOORD
Beste inwoners,
U ontving reeds een extra ‘Corona-Maggezien’ met
veel nuttige info, maar ook met reacties van mensen
die in hun dagelijkse job veel te maken krijgen met de
gevolgen van het virus.
Corona-tijden, moeilijke tijden, maar laten we vooral
positief blijven en elkaar steunen. Alles is anders. Mei
zal dit jaar geen maand worden met evenementen,
uitstappen en andere feestjes. Het wordt eerder een
zoektocht om de maand rond te komen of hoe je nuttig
je (vrije) tijd kan besteden. In de corona-editie staat
hoe de gemeente je kan helpen. Je vrije tijd invullen…?
Ontdek te voet of met de fiets de mooiste plekjes in
onze gemeente. Besteed nu extra aandacht aan je
tuin, zodat die er de rest van het jaar piekfijn bij ligt.
Misschien tijd om een boek te lezen …? Laat je zien
van je creatiefste zijde en tank zo wat mentale zuurstof.
Weet je niet hoe of wat, bekijk het aanbod op social
media die vol staan met leuke tips.
Onze gemeentelijke diensten draaien voltijds verder,
werken veelal op afspraak en blijven zich ten dienste
stellen van u allemaal. De technische dienst is gestart
met de verfraaiing van Bocholt centrum. Aanplantingen
voor het gemeentehuis, de kerk en de bushalte aan
de brouwerij zorgen met groene accenten voor een
aangenamere omgeving. Onze bebloemingsactie
die zich vorig jaar tot Bocholt centrum/fietsersbrug
beperkte, krijgt dit jaar uitbreiding in Kaulille centrum.
Er is vooruitgang in een aantal lopende dossiers
zoals de doortocht in Reppel, de inrichting van het
Passantenplein en de omgeving van het gemeentehuis.
De aannemer voor het onderhoud van de gemeentelijke
wegen is aangeduid en staat te popelen om van start
te gaan, enz …
Bocholt actief, ook in coronatijd, maar toon vooral
dat we een warme gemeente zijn. U kan ons daar bij
helpen. Steun elkaar, bel eens een eenzame, laat van
je horen, … een vriendelijk woordje kan het verschil
maken.
Met dank aan eenieder die zijn steentje bijdraagt.
Samen verslaan we corona!
Erik Vanmierlo
Uw schepen

“ … EEN VRIENDELIJK WOORDJE
KAN HET VERSCHIL MAKEN.”

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: 0472 79 60 31

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
GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN
OP FEESTDAGEN
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• vrijdag 1 mei: dag van de Arbeid
• donderdag 21 mei: OLH Hemelvaart
• vrijdag 22 mei: brugdag na OLH Hemelvaart
• maandag 1 juni: Pinkstermaandag

LENA SMEETS IS 100 JAAR
Onze gemeente heeft weer een eeuweling! Lena Smeets uit Lozen
werd op 22 maart 1920 geboren als ‘Maria’ Smeets. Op zondag 22
maart werd ze 100!
Lena verblijft in het woonzorgcentrum St.Antonius in Peer waar ze
getrakteerd werd op een feestje met een heerlijke taart mét vuurwerk
op. Het werd jammer genoeg een feestje zonder haar familie vanwege
de corona-crisis. Gelukkig waren de raambezoekjes ook heel leuk en
verrassend!
Een bezoek van het schepencollege kon vanwege de
omstandigheden ook niet doorgaan. Dankzij de fijne
samenwerking met het woonzorgcentrum kon Lena
de geschenken wel in ontvangst nemen. Namens de
gemeente Bocholt kreeg de eeuwelinge een mooie
schaal van Bocholt, ontworpen door kunstenares
Marie-Louise Vanderheiden, met producten van
bakkerij Knapen ‘Brood met een verhaal’ en Bocholter
geschenkbonnen. Vanwege het Koningshuis kreeg
Lena een foto van Koning Filip en Koningin Mathilde.
Nogmaals proficiat met je 100ste verjaardag Lena!
Deze gelukwensen komen van het gemeentebestuur
en de ganse Bocholter gemeenschap.

KIWANIS KRISTOFFEL BOCHOLT |
GEVAREN VAN HET INTERNET
Al enkele jaren worden er door Kiwanis Kristoffel Bocholt in de de lagere scholen van Bocholt,
Lozen, Reppel en Kaulille interactieve lessen gegeven over de gevaren van het internet.
Deze lessen worden gebracht door ons clublid Theobert Kissen, die gespecialiseerd is in
het informaticagebeuren.
De jongeren wordt gewezen op de gevaren die er kunnen ontstaan door het gebruik van het
internet, zoals cyberpesten, ongewenste intimidaties, enz. Het is van groot belang om daar op de juiste manier
op te reageren. Dit wordt dan ook aan de kinderen op een aangepaste
wijze aangeleerd.Gezien de huidige actualiteit en vanwege de zeer grote
interesse zal de lessenreeks binnenkort uitgebreid worden naar alle
lagere scholen uit onze regio.
Voor verdere informatie kan je Kiwanis Kristoffel contacteren via e-mail
jp.hurkmans@gilopsgroup.com.

ONLINE IETS AANVRAGEN,
HOE DOE JE DAT?
Regel je administratie en contacten met de overheid
van thuis.
Het kan! De lokale, Vlaamse en Belgische overheden
hebben verschillende websites via dewelke je
attesten kan aanvragen, vergunningen kan indienen,
je persoonlijke dossiers kan opvolgen en zo veel
meer. Zo bespaar je tijd en onnodige verplaatsingen.

Wat heb je nodig:
• als je wil werken met een computer of laptop:
		
• Als je liever werkt met je tablet of smartphone:
		

> internetverbinding (met kabel of via wifi)
> een eID-kaartlezer of itsme
> data-abonnement (4G) of wifi
> de itsme-app

eID-kaartlezer:
• te koop in het gemeentehuis bij het onthaal (€ 15,00), in warenhuizen, elektronica- of internetwinkels
• je sluit deze aan op je computer of laptop
• je steekt je identiteitskaart erin
• de website van de overheid vindt je eID en vraagt naar je pincode (meer info: https://idp.iamfas.
belgium.be/fasui/login/eidservice)

• als je dit hebt ingegeven kun je je verwerking uitvoeren.
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Itsme
• Itsme moet je op je smartphone of tablet downloaden.

• Als dat gelukt is, maak je je itsme account aan (dit moet je
slechts 1 keer doen).

Het stappenplan vind je op https://www.itsme.be/get-started
• Als je een account hebt bij itsme, dan kun je naar een
overheidswebsite surfen. Je meldt je aan via itsme en
volgend scherm verschijnt:
• Je vult je gsm-nummer in en de app itsme opent op je
smartphone.
• Je geeft vervolgens je wachtwoord van itsme in op je
smartphone en de website opent.

Gelukt? Dan kan je online je zaken met de overheid
afhandelen.
Vraag je akten, attesten en uittreksels van thuis aan via ons
thuisloket op www.bocholt.be of de Bocholt app

LANGS BOCHOLTER WEGEN
VERWIJDEREN VAN WESPENOF BIJENNESTEN
Wespen
In de periode van eind juni
tot eind juli zijn de meeste
wespennesten gereed en
gaan de wespen op zoek
naar voedsel. Dit is de
periode waarin de overlast
door wespen begint. Als
het nest nog klein is kan je
zelf wespenpoeder in de
vliegopening spuiten maar
als deze op een moeilijk te
bereiken plaats zit of heel
groot is, kan je best de hulp inroepen van de brandweer
(zie kader).
Kosten € 30,25 op weekdagen en € 60,50 in het weekend
(vrijdagavond tot maandagmorgen).

Heb je een storend wespennest in je woning of tuin en wil
je dat de brandweer het verdelgt?
Contacteer de brandweer dan via het handige e-formulier
op www.hvznl.be
• Geef een goede beschrijving op het formulier. Als we
aan het nest kunnen, hoef je niet thuis te zijn. Zet er
eventueel een markering bij: bv. trapladder, vuilbakje,
fles, …
• Een afspraak maken is niet mogelijk, in het formulier kan
je wel aangeven wanneer je thuis bent.
• Wanneer je niet thuis bent, wordt de factuur opgestuurd.
Wanneer je wel thuis bent, kan enkel met bancontact
betaald worden (geen cash).
Mocht het e-formulier niet werken, kan je telefoneren naar
011 54 29 00.

Bijen
Bijenzwermen nestelen zich graag in holtes en krappe
ruimtes en houden van een beschutte plek. In de vrije
natuur zijn er zeer veel planten waar bijen en hommels op af
komen. Bijen zijn beschermd en mag je zeker niet doden. Bij
overlast neem je best contact op met een imker, deze komt
de zwerm graag voor je scheppen en neemt hem ook mee.
Meer info: Imkersbond Bocholt | Leo Boonen | 0474 31 03 55
| leoboonen@gmail.com

IN NATUURGEBIEDEN MOGEN
WE NIET SPROEIEN!

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS
De tijd van de eikenprocessierups is weer aangebroken. Door onze preventieve
bestrijding hopen we dit jaar de jeuk en irritatie tot een minimum te beperken.
We voeren weer een totale en algemene preventieve behandeling tegen de
eikenprocessierups uit.
Onze groendienst behandelt automatisch alle bekende knelpunten. Aan de
hand van een samengestelde lijst van alle meldingen van de vorige jaren is een
behandelingsroute opgesteld. Als je voorgaande jaren eikenprocessierupsen
gemeld hebt, is het dus niet nodig om dit opnieuw door te geven. We behandelen
zowel op openbaar domein als op privéterrein.
Opgelet: we mogen geen bestrijding uitvoeren in natuurgebieden!
In de preventieve voorbehandeling vernevelen we, met de nevelspuit, een
biologisch sproeimiddel. Dit gebeurt vanaf het moment dat de rupsen actief zijn.
We hopen zo de rupsen te bestrijden nog voor het begin van het derde stadium.
Pas dan kan er irritatie optreden door de brandharen van de rupsen. Vanaf het
moment dat de bekende nesten gevormd worden op de stammen van de bomen starten we
met het branden van rupsen. Toch raden we iedereen aan om voorzichtig te zijn bij fiets- en
wandeltochten. Probeer (natuur-) gebieden met veel eikenbomen te vermijden en draag lange
mouwen.

7

SOCIAAL HUIS
HET OCMW TEGEN HET CORONAVIRUS
Bocholtenaren met een noodvraag kunnen het
OCMW contacteren:
• tel.: 089 20 19 80
• e-mail: info.ocmw@bocholt.be
• Via de link ‘Bocholt Helpt’ op de gemeentelijke
website of rechtstreeks via www.bocholt.be/
bocholthelpt. Op het hulpplatform ‘Bocholt Helpt’
kunnen zowel inwoners die hulp nodig hebben
als vrijwilligers die willen helpen zich registreren.
Indien er hulpvragen worden geregistreerd
worden die door het OCMW gematcht met een
vrijwilliger.
Een luisterend oor
De maatschappelijk assistenten van het OCMW hebben tijdens de paasperiode
zoveel mogelijk cliënten en 75-plussers getelefoneerd om hen zo een hart onder
de riem te steken.
Helaas kon niet iedereen bereikt worden. Ben jij niet gecontacteerd en wil je
zeker nog iets kwijt, telefoneer dan tijdens de kantooruren naar 089 20 19 80.

Veelgestelde
vragen

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
(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 één van de volgende
infobladen van Bocholt Maggezien.
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OM GEVING
GEMEENTE BOCHOLT STOPT MET
VERKOOP VAN HAARDHOUT
Bij de verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijn
stof. Dit heeft invloed op de luchtkwaliteit. Omwille van deze uitstoot die
mede wordt veroorzaakt door het gebruik van houtkachels heeft het
schepencollege beslist om dit jaar geen houtverkoop voor particulieren
meer te organiseren.

DE VIRTUELE HUISDOKTER
Omwille van de coronacrisis komt de Huisdokter
tot nader order niet meer aan huis. MAAR ...
mensen die deze periode willen gebruiken om
te renoveren of bouwen, kunnen beroep doen
op de VIRTUELE HUISDOKTER. Dat betekent
dat je van op afstand, maar nog steeds op maat
het juiste advies krijgt, waardoor je bouwproject
geen extra vertraging hoeft op te lopen.

HELP ONZE ZWALUWEN!
Geef de bedreigde huis- en boerenzwaluw een steuntje in de rug!
Om deze bedreigde vogelsoorten een steuntje in de rug te geven,
kan je in Bocholt terugvallen op een financiële tussenkomst voor
het behoud en de bescherming van de zwaluwnesten.
•
•
•
•

kleine zwaluwkolonie (1 t.e.m. 3 nesten): € 25,00 per jaar
middelgrote zwaluwkolonie (4 of 5 nesten): € 40,00 per jaar
grote zwaluwkolonie (6 of meer nesten): € 50,00 per jaar
grote kolonie huiszwaluwen (10 of meer nesten): € 65,00 per
jaar

Het aanvraagformulier vind je op www.bocholt.be.
Info: milieu@bocholt.be of 089 20 19 14

Hoe werkt een virtueel Huisdokterbezoek?
Nadat je een afspraak hebt gemaakt, neemt
de Huisdokter telefonisch contact met je op. Hij
zal je een document doorsturen met daarin een
aantal gerichte vragen. Hij zal je ook vragen
om enkele foto’s te maken. Aan de hand van
je antwoorden en de foto’s zal hij je telefonisch
adviseren en informeren wat betreft eventuele
maatregelen en de volgorde daarvan. De
Huisdokter kan ook via Skype, Zoom of een
andere online communicatietool zijn bevindingen
verduidelijken.
Achteraf krijg je - zoals bij een gewoon
huisbezoek - een renovatierapport met daarin
de geschreven bevindingen van de Huisdokter,
aangevuld met relevante informatie op maat.
Een virtueel Huisdokterbezoek kost € 50,00.
Ook een (betalend) bouwplanadvies voor
nieuwbouw of een gratis quickscan (snel
antwoord op enkele concrete vragen) is
telefonisch mogelijk. Een afspraak maken doe je
op www.de-huisdokter.be.

WOON-ENERGIELOKET
Ben je van plan je woning aan te passen of te
verbeteren, te bouwen, te verbouwen, te verhuren of
kleine ingrepen te doen? Dan wil je wellicht weten
voor welke werken je premies of subsidies kan krijgen
of waar je terecht kan voor het verhuren van je woning.
Hieronder vind je een beknopt overzicht van de mogelijke
premies:
• Voor renovatiewerken of verbeteringswerken kan je
gebruik maken van de Vlaamse renovatiepremie.
• Voor de aanpassing van je woning aan de bijzondere
behoefte van een inwonende persoon die 65+ is, kan je
genieten van een Vlaamse aanpassingspremie.
• Via netbeheerder Fluvius kan men verschillende
premies aanvragen voor energiebesparende werken en
is er een totaalrenovatiebonus.
• Voor de sanering van de stookolietank en gescheiden
afvoersysteem is er een gemeentelijke premie.
• Een overzicht van de mogelijke premies en de
energieleningen vind je op www.energiehuislimburg.be.
Aan de bovenstaande premies zijn voorwaarden
gekoppeld. Blijf niet met je vragen zitten en leg je plannen
voor aan het woon-energieloket. Deze dienst is volledig
gratis. Het is tot nader order echter niet mogelijk om
langs te komen voor een afspraak op het gemeentehuis.
Indien je graag meer uitleg wenst of al een latere afspraak
wenst te maken, kan je telefonisch contact opnemen met
Monique Vanduffel (0479 60 47 05).

THUIS
INnietDE
Dat is zo gek
als TOEKOMST
het klinkt.
Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Dat brengt nieuwe
mogelijkheden met zich mee. Nieuwe mogelijkheden waar ook jij beter van wordt.

Hoe
zietnaarde
Bocholtenaar
zichzelf morgen wonen?
Nieuwsgierig
het wonen
van morgen?
WilDoeiedereen
vrijstaand huis in het groen of zijn de
de woontesteen
op thuisindetoekomst.be
alternatieven ook aantrekkelijk? En kunnen we eigenlijk
Vlaanderen
nog wel
kiezen?
is slim
wonen en leven
Met Thuis in de Toekomst lanceert de Vlaamse overheid
een woontest die de Vlaming laat stilstaan bij woonwensen
en –uitdagingen. Het doel is de mindset van de Vlaming
over woonkeuzes te openen en te stretchen. In deze
campagne willen we de interesse wekken voor hoe mensen
in de toekomst kunnen wonen, door hen te prikkelen via
de woontest en te inspireren over mogelijkheden die
aansluiten bij de bestaande realiteit.

Affiche_A4_TIDT_voetbal.indd 1

29/11/19 10:19

Wat vind jij belangrijk?
• De mogelijkheid hebben om te voet naar de winkel te
kunnen gaan?
• Voor je deur kunnen parkeren?
• Of wil je liever een gigantische tuin om in te relaxen?
• Misschien is je grootste wens wel om meer tijd met je
buren te delen?
• ...
Reageer op een aantal stellingen en krijg daardoor
een beter beeld van hoe we in de toekomst willen en
kunnen wonen. Bekijk ook de beelden die tonen hoe dat
toekomstige wonen vandaag al vorm krijgt. Doe de test,
deel ze en spoor ook je vrienden, familie en collega’s aan
om hun woonwensen te ontdekken.
Doe de test op https://www.thuisindetoekomst.be/
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KROON IEK

WIJZIGINGEN AVONDVOORSTELLINGEN
Lieven De Brauwer | ‘From Broadway à Paris’
vrijdag 13 maart 2020 – 20u15
Verplaatst naar:
VRIJDAG 20 NOVEMBER 2020 – 20u15

Steven van Herreweghe | ‘De Droom van Philo’
zaterdag 25 april 2020 – 20u15
Afgelast:
ER KOMT GEEN VERVANGDATUM

Lieve Blancquaert | ‘Circle of Life’
donderdag 14 mei 2020 – 20u15
Verplaatst naar:
DINSDAG 19 JANUARI 2021 – 20u15

Wie voor één van deze 3 voorstellingen al tickets gekocht
heeft wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail.
Heb je op 8 mei nog niets van ons gehoord, gelieve
dan een e-mail te sturen naar de.kroon@bocholt.be. of
telefoneer ons even tussen 9u00 en 12u00 (maandag tot
en met vrijdag) op gsmnr. 0472 46 28 68.

TENTOONSTELLING
KUNSTTENTOONSTELLING ‘A (P)ART’
Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth
Tot en met 29 mei (onder voorbehoud)
Vzw Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth gaat
voor een inclusieve samenleving waar iedere
persoon zijn talenten kan ontwikkelen en
tentoon kan spreiden. Volwaardig deelnemen
aan de maatschappij en gelijkwaardigheid
staat dan ook centraal in deze tentoonstelling.
De kunstenaars met een beperking exposeren
hun werken samen met werken van de
werknemers van de voorziening . Ook enkele
werken van de hand van bekende Vlamingen
zal je er kunnen terug vinden.

GC DE KROON | SEIZOEN 2020-2021
De ticketverkoop voor het seizoen 2020-2021 gaat niet zoals voorgaande jaren van start begin mei
maar wel op dinsdag 18 augustus voor de abonnementen en donderdag 20 augustus voor de losse tickets.
Onze programmafolder met het volledige programma 2020-2021 zal verschijnen rond 10 augustus.
Je kan het volledige programma ook bekijken op onze website www.bocholt.be/vrije tijd/ ... vanaf 4 mei.

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA: programma 2020-2021
2020
dinsdag 13 oktober:
zondag 18 oktober:
zaterdag 24 oktober:
zaterdag 14 november:
zaterdag 28 november:
vrijdag 11 december:
zaterdag 19 december:

Wouter Deboot | Dwars door Oceanië
Michael Van Peel Welkom tot The Rebellion!
Mira | Verre van Weg
Polly et Les Quatre Snaar | En Brass
De Schedelgeboorten | In’t Echt
Lieven Scheire | Artificiële Intelligentie
Laïs | Laïs omhelst de kleinkunst (kerstconcert)

2021
zondag 10 januari:
vrijdag 29 januari:
zondag 28 februari:
maandag 5 april:
zaterdag 24 april:

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

13

CULTUUR DIENST
ANNULERING EN
VERPLAATSING VAN
ACTIVITEITEN
Voorlopig zijn – als gevolg van de coronacrisis alle samenkomsten alvast verboden tot en met 3
mei. Alle massa-bijeenkomsten zijn al verboden
tot 31 augustus.
Veel verenigingen beslissen om hun activiteiten
te annuleren en/of te verschuiven naar een later
tijdstip.
Laat deze beslissingen dadelijk weten aan
het feestloket (dienst Vrije Tijd) zodat we de
uitgeleende materialen kunnen vrijgeven of
omboeken. Als er een tijdelijke politieverordening
werd opgesteld kunnen we die annuleren.
feestloket@bocholt.be | 089 20 19 31
Deze activiteiten zijn alvast geannuleerd:
• Sezoensrally
• St.-Kristoffelbedevaart
• Teutenroute
• Bocholter Tractoren- en Motorenshow
• Kermisactiviteiten Caulille Leeft
• Bocanto in goud

CLASSIC CAR MEETING BOCHOLT
Bocholt heeft een passie voor motorvoertuigen. Met jaarlijkse
evenementen zoals de St.-Kristoffelbedevaart en de
Sezoensrally zou je wel eens kunnen denken dat er benzine
door aders van de Bocholtenaren stroomt.
Voor alle eigenaars en liefhebbers van oude voertuigen
organiseert de dienst Vrije Tijd in 2020 wederom enkele
oldtimerbijeenkomsten op het Kerkplein te Bocholt, steeds de
tweede vrijdag van de maanden mei tot en met september:
• 8 mei
• 12 juni
• 10 juli
• 7 augustus
• 11 september
Vanaf 18u00 wordt het Kerkplein gedeeltelijk voorbehouden
voor de eigenaars van oldtimers. De inkom is gratis, inschrijven
is niet nodig.
Info: 089 20 19 31 vrijetijd@bocholt.be

BOCHOLT,
KRUISPUNT TUSSEN
MENS EN VOITURE!

BLOEMENMARKT
KLOOSTERBESTUUR LOZEN

zaterdag 9 mei en zondag 10 mei | Kerk Lozen |
9u00 - 17u00
Op zaterdag 9 mei van 9u00 tot 17u00 en zondag 10
mei van 9u00 tot 13u00 vindt de jaarlijkse bloemenmarkt
in Lozen plaats. Je kunt hier terecht voor éénjarige
bloemen: geraniums, begonia’s, afrikaantjes, petunia’s,…
en plantgoed voor in de moestuin: prei, selder, paprika,
tomatenplanten,...
Ook mooie huiskamerplanten en bloemboeketten voor
MOEDERDAG zijn er te vinden.
Organisatie Kloosterbestuur Lozen. Het Klooster is open
voor een kop koffie.

ROMMELMARKT
KLOOSTERBESTUUR LOZEN

zaterdag 9 mei | Rondestraat Lozen | 9u00 - 15u00
Gezellige
rommelmarkt
tvv
het klooster in de Rondestraat
te Lozen, waar er door de
standhouders
verschillende
artikelen worden aangeboden,
o.a. curiosa, kleding, speelgoed,
... Voor iedereen is hier wel wat
vinden. Het klooster is open voor een heerlijke tas koffie,
vla en frisdranken.
Organisatie: kloosterbestuur Lozen.

JEUGD DIENST
VRIJWILLIGER BIJ DE JEUGDDIENST,
IETS VOOR JOU?
Het activiteitenaanbod voor kleuters en kinderen tijdens de
schoolvakanties heeft de jeugddienst grotendeels te danken aan
een aantal vrijwilligers.

BEZORG KINDEREN EEN
ONVERGETELIJKE VAKANTIE

Daarom is de jeugddienst steeds op zoek naar vrijwilligers die
tegen een vrijwilligersvergoeding activiteiten (uitstappen naar
pretparken, workshops, themakampen, …) mee willen begeleiden.
Wij zoeken vrijwilligers die ...
• minstens 16 jaar zijn in 2020;
• graag en goed met kinderen kunnen omgaan;
• creatieve ideeën hebben voor leuke activiteiten;
• steeds enthousiast zijn en kinderen een onvergetelijke vakantie
bezorgen.
Wij bieden …
• leuke sociale contacten;
• ervaring die je opdoet in het jeugdwerk;
• een fijne sfeer;
• een degelijke verzekering.
Begint het al te kriebelen of heb je nog vragen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen via jeugd@bocholt.be of
089 20 19 32.
Wij beantwoorden graag jouw vragen en nodigen je vrijblijvend uit
voor een kennismaking.

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

WANDELEN EN FIETSEN IN BOCHOLT
Ten tijde van corona zijn we voor ontspanning allen beperkt tot kleine uitjes in onze eigen buurt.
Het geluk van de Bocholtenaar is dan wel dat we een uitgebreid aanbod aan verschillende fiets- en
wandelroutes hebben. Een kort overzicht:
• 21-tal gemeentelijke wandelroutes (kaart op website)
• de wandelroutes van het Kempen~Broek (overzichtskaart aan de startpunten)
• de positieve spreukenwandeling (kaart op website)
• De kunstroute (kaart op website)
• 5 gemeentelijke fietsroutes (kaarten op website)
• Het Limburgs fietsroutenetwerk (www.fietsnet.be)
Praktisch:
Blijf bewegen! Je kan één van de bovenstaande routes kiezen, maar houd rekening met de
federale richtlijnen: het is zeker niet de bedoeling om per auto naar het startpunt van een van deze
routes te gaan. De parkeerplaatsen ter plekke zijn ook gesloten! Blijf dicht bij huis! Wat betreft de
verplaatsing met de auto is er enkel een uitzondering voor gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar.
Meer info: www.bocholt.be

KEMPEN~BROEK | WANDELING ‘VAN BOSBAD TOT
HANGMAT’
zondag 24 mei 2020 | van 14u00 tot 16u00

Tijdens deze wandeling ontdek je de natuur met al je zintuigen, je neemt dus – figuurlijk - een
bosbad. Je voelt het weldadig effect van de natuur. En om helemaal tot rust te komen, eindig je in
een hangmat op één van de mooiste plekjes van Kempen~Broek.
Kostprijs: € 2,00 per persoon of € 5,00 per gezin.
Op voorhand inschrijven, is niet nodig.
Praktisch
Startplek: infobord Parking Luysmolen, Luysenweg
2 3950 Bocholt
Van 14u00 tot 16u00
Meer info: els@rlkm.be of tel. 089 65 56 92
Wil je deze activiteit graag eens doen met je familie,
je vriendengroep, je vereniging, als teambuilding
of (vrijgezellen)feestje, dan kan je zelf op je dag en
tijdstip naar keuze een ‘Verkenner’ boeken: https://
www.kempenbroek.eu/nl/activiteit/van-bosbad-tothangmat

BIB LIOTHEEK
BIBLIOTAKE-AWAY
Bibliotheek ‘de Priool’ organiseert – zolang de coronamaatregelen van
kracht zijn - een afhaaldienst (enkel in de hoofdbibliotheek, niet in uitleenpost
Kaulille).
Voor niet-leden zoeken we een haalbare oplossing.
Hoe werkt het?
• Je maakt vanuit onze catalogus – bereikbaar via https://bocholt.bibliotheek.
be/ – of vanuit Mijn Bibliotheek een lijstje van maximaal 5 materialen die
je zou willen lezen of bekijken. Kijk zeker na of de materialen ook effectief
beschikbaar zijn in onze bib!
• Je bezorgt ons dat lijstje per e-mail met vermelding van je klantgegevens:
je eigen lidnummer (rijksregisternummer of barcodenummer) en naam
of het lidnummer van zoon, dochter, opa, oma, buur ... Vermeld ook een
voorstel van afhaalmoment: enkel weekdagen tussen 10u00 en 12u00 of
namiddag op afspraak. Leners die niet over een computer
beschikken, kunnen ook telefonisch hun bestelling doorgeven
tijdens de kantooruren (van 9u00 tot 12u00 en 13u00 tot
15u00).
• Wij zoeken de vijf materialen van dat lijstje samen en plaatsen
die meteen in uitleen. Je krijgt van ons een mail terug
met de bevestiging van je uitleningen en het afgesproken
afhaalmoment.
• 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 maar 1 persoon tegelijk zich buiten aan de
achterdeur bevinden. De volgende wacht met inachtneming van
de ‘social distance’ op gepaste afstand.
In te leveren boeken mogen gedeponeerd worden in de
boekengleuf aan de voordeur.
Veel lees- en kijkgenot!

ACTIVITEITEN
UITGESTELD

ACTIVITEITEN
ONDER VOORBEHOUD

In samenspraak met de organisatoren en sprekers
werden volgende bibliotheekactiviteiten uitgesteld:

Activiteiten die wel doorgaan, op voorwaarde dat de
bibliotheek haar deuren weer mag openen:

Naar het najaar 2020:
• Tentoonstelling Heemkundige Kring - Duitse inval op
11 mei 1940

• digi-assistent: dinsdag 12 en 26 mei van 10u00 tot en
met 12u00
• film op woensdag: 6, 13, 20 en 27 mei van 14u00 tot en
met 15u30
• voorleesuurtjes: 20 mei Kaulille en 27 mei Bocholt van
14u00 tot en met 15u30

Naar het voorjaar 2021:
• Lezing in het kader van de week van de opvoeding:
‘Ben ik dan een slechte moeder’
• Daniëlle Daniëls: ‘Voorbereidend lezen voor kleuters’
• Cursus Powerpoint
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SPORT DIENST
MIDZOMERRUNS 2020
In mei en juni kan je als recreatieve loper deelnemen aan een bewegwijzerde
loop doorheen de prachtige natuur van Bocholt, Maaseik, Oudsbergen en Peer.
• vertrek om 20u00
• water achteraf
>
>
>
>

donderdag 28 mei Kettingbrugweg 25, Bocholt 5 - 10 - 15 km
donderdag 4 juni Ketelstraat z/n, Maaseik 3 - 10 - 17 km
donderdag 11 juni Schuttersstraat 26, Peer 7 - 14 km
donderdag 25 juni Donderslagweg z/n, Oudsbergen 7 - 15 km

• geen sanitair of douchemogelijkheid
• op voorhand inschrijven is niet nodig
• geen tijdsopname

GRATIS

PROFICIAT AAN
ALLE KAMPIOENEN

KAMPIOENENHULDE
Op 27 juni vindt in sportcomplex ‘de Damburg’ de
jaarlijkse kampioenenhulde plaats.
Kampioenschap? Promotie? Bijzondere sportprestatie?
Verdienstelijke bestuursleden/vrijwilligers? Voordracht
sportclub, sportman, -vrouw?
Geef de info zo snel mogelijk door aan de sportdienst.
Ook vragen we foto’s (hoge resolutie!) en filmpjes van
de presentatie om deze avond op te luisteren.

UURVERDELING
SEIZOEN 2020– 2021
Sportclubs die gebruik wensen te maken van sportcomplex ‘de Damburg’,
sporthal ‘de Steenakker’, turnzaal ‘de Driehoek’ en/of turnzaal Reppel kunnen
de gewenste wedstrijd- en trainingsuren kenbaar maken aan de sportdienst.
Uiterste datum: 30 mei.

SPORTCLUBS EN CORONA

ATTESTEN ACTIVITEITEN 2019

Door de vele vragen van sportfederaties maar zeker ook
van sportclubs over de verstrengde maatregelen rond het
coranavirus heeft de Vlaamse sportfederatie, samen met
Sport Vlaanderen een aantal antwoorden geformuleerd.

We krijgen van ouders regelmatig de vraag waar ze de
fiscale en mutualiteits-attesten kunnen downloaden.

https://www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus

De fiscale attesten voor 2019 zijn al beschikbaar. Ga
naar www.i-school.be, log in – ga naar financieel en kies
daar het tabblad ‘fiscale attesten’. Hier kan je de attesten
downloaden.

mei 2020

I-school heeft ons beloofd dat begin juni de mutualiteitsattesten beschikbaar zullen zijn.

mei
2020
Multimove
mei 2020
Mei
MEI 2017

MULTI-MOVE

Blijf tijdens
de coronacrisis actief met je kids
#sportersbelevenmeer
met deze handige kalender.
VOOR KINDEREN

1

Iemand houdt een
stok omhoog. Trap
met je voet boven
de stok zonder het
te raken
8

Werp een bal
tegen een muur en
probeer hem op
te vangen voor hij
botst. Werp telkens
hoger en hoger
15

Speel een spelletje
petanque

2

3

Je broer/zus zit
een schommel,
1.op
maandag
trek
de schommel
Stap
tijdens een
achteruit
en wanduw
deling
en overom
alle te
hem op
vooruit
hindernissen
starten
Dag van de Arbeid)
9

keer wat hoger

10

8. maandag

Plaats
handen
op een
Klimjeeen
glijbaan
op op
tegen
de glijkrant
de grond.
Stap
richting
in
met je voeten rond de
krant

15. maandag

Zwaai met een sjaal in
16 of papa
de lucht. Mama
doet jou na

Laat iemand

9.1. dinsdag
maandag

Ga
zitten
op een
Doe
vandaag
alles
Stap
tijdens
een wanmet je
springbal/zitbal
enalle
sla
deling
opniet-vooren over
keurshand
(vb.
een
op
de bal op het ritme
hindernissen
bal
gooien
of
een
van
de van
muziek
Dag
de Arbeid)

schommel

11

16.
8. dinsdag
maandag

na (armen vooruit

23

balletje vooruit met
een vliegenmepper

zwaaien,
1 been van 24.
23.
dinsdag
16. woensdag
dinsdag

24

13

12.
vrijdag
4. donderdag

13.
5. zaterdag
vrijdag
Eén
iemand
Draag
samen
met
je
Klem
een
steenheeft
tussen
een
staart
(doekhem
de
jeouders
tenen
en boodschapschop
achteraan
in
de
de auto naar
inpen
eenvan
doos
broek),
binnen de andere
probeert de staart
af te pakken

19.
11. vrijdag
donderdag

20.
12. zaterdag
vrijdag

Mei
MEI 2017
12

18.
10.donderdag
woensdag

15. maandag
#sportersbelevenmeer
Stapjegeblinddoekt
over
Duw
af aan de rand

22

7

Ga op je rug
liggen en duw je
6. zaterdag
vooruit
met je
voeten
Verstop 5 kledingstuk-

17.
9. woensdag
dinsdag

Stap
geblinddoekt
een bal
Plaats
je handen over
op een Trap
Ga zitten
opnaar
een
18
een
parcours.
Mama Stap elkaar
krant
op de17grond.
springbal/zitbal
en sla
wijst
weg rond de
metjejede
voeten
op de bal op het ritme
Doe
elkaar
na.
Één
Rol
een
pingpongkrant
van de muziek

binnen
buiten
Was
samen
met het
aan
te tikken
Zwaai
metnaar
een sjaal
in
Broer/zus
zwaaienhoudt
…) eenpapa
gezin de auto. Spuit de
de lucht. Mama
handdoek
boven of
de
VOOR
auto nat,
wrijf KINDEREN
hem in
doet
jou
na
grond en draait rond de
met zeep…
eigen as. Spring er over

6

Doe een blinddoek
aanvrijdag
en dribbel met
5.
een bal
aanmet
je voet
Draag
samen
je
door de
Laat
ouders
de tuin.
boodschapje leiden
pen
van de auto naar

11.3.donderdag
woensdag

Klim
een
schuine
Sla op
een
ballon
zo
Spring
over
een touw.
helling
omhoog
met
hooghet
mogelijk
in
Hang
touw elke
de
lucht
behulp
vanhoger
een touw
keer wat

Multimove
Multimove
22.
maandag
1 minuut
de muur

5

Ga ergens aan
met
4.hangen
donderdag
gestrekte
armen
Glij
5 minuten
zoeninprobeer
zolang
veel
mogelijk
van
mogelijk tekeer
blijven
een
glijbaan
hangen

10.
woensdag
2. dinsdag

zak dragen)

chronometreren.
iemand voert uit,
#sportersbelevenmeer
Loop door de tuin
de andere doet
en probeer juist op

4

Spring van op de
Eén iemand telt af
in de zanden 2 anderen lo2.zijkant
dinsdag
woensdag
bak.
Herhaal dit 5x, 3.
pen
om ter snelst
Spring
over je
eenverste
touw.
Duw
ander kind
kijk wat
tot een
de finish.
Wie
Hang
het
touw
elke
in
gang
op een
sprong is
wint er?

eenzwembad
parcours. en
Mama
v/h
prowijstzojever
de weg
beer
mogelijk te
glijden in het
25water

VOOR KINDEREN
Verzin een ‘haka’
Hang een lege pet-

Glij langs een
brandweerpaal
naar beneden

25.
17. donderdag
woensdag

Trap
een
bal naar
Rol
een
hoepel
vooruit
elkaar
en
duw hem met een
stokje verder

26
O.L.H-Hemelvaart

Trap een bal i
weinig mogeli
keer op een h
omhoog

mei 2020

Trek
groot
T-shirt
Vuleen
je
mandje
met
Duw
een
ander
kind
eitjes
je
van de
aan,
neemdie
heteen
vooraan
in
gang
op
paashaas
gekregen
vast
en vang balletjes die
schommel
hebt
naar
jou gegooid worden

GaKlim
al dribbelend
met een
op een schuine
19
balhelling
zitten en
liggen enmet
proomhoog
beer
terugvan
rechteen
te staan
behulp
touw

ken in de tuin. Zoek
ze en doe ze zo snel
mogelijk aan

7. zondag

binnen

Spring
een
Spring
in
het trapje,
rond
Glij in 5van
minuten
zozoals
paashaas
stoel
ofde
laag
bed
veel mogelijk
keernaar
van
beneden
een glijbaan

Houd
elkaars
Trek een
groothanden
T-shirt
vast.
draait
jou
aan, Papa
neem20
het vooraan
rond
vast en vang balletjes die
Ga
op
10
meter
van
naar jou gegooid worden

een lijn staan met
een bal, trap de bal
zo dicht mogelijk
26.
vrijdag
18.
donderdag
richting
de lijn

Ga al aan
dribbelend
met een
Loop
en trap
bal zitten
liggen en protegen
eenenbal
beer terug recht te staan

27

14

Spring
van een trapje,
Speel
verstoppertje
stoel of 21
laag bed naar
beneden

Klim op een tafel
zonder je voeten
te gebruiken

27.
19. zaterdag
vrijdag

Sla
zo hard
je kan
Houd
elkaars
handen
onderhands
tegenjou
een
vast. Papa draait
bal.
Nadien bovenrond
hands

28

Doe een bottle flip
Speel ‘wolfje hoe
Druk een bal tegen
Sla met een pingVul een kruiwagen
1 en maak
2
3
4 een touw
29.
dinsdag
31.
26.7isvrijdag
22. dinsdag
maandag
23.
dinsdag
30.
24.
25.6donderdag
laat
het?’
je buik
met 5woensdag
onkruid en
fleswoensdag
met
pongpallet
zoveel
Was samen
met op
het
een voorwaartse
gooi
het
op
de
aan
de
wasdraad
Hink
op
1
been
tussen
Glij
in
de
speeltuin
Loop
aan en trap
Broer/zus
houdt
een
Maak
pirouetten
Duw je aan
af aan de randDoe Rol
een
hoepel vooruit
mogelijkzit
balletjes inSpring van op de
Ga
op
je
rug
Iemand
houdt
een
Je
broer/zus
Eén
iemand
telt
af
Ga
ergens
een
blinddoek
rol in een klein
mesthoop
auto. op
Spuit
en trap
er
tegen
deeen
stoelen.
Daarna op
een brandweereen bal
handdoek
boven
1gezin
been.de
Daarna
je deen 2langs
v/h
zwembad
en pro- VOOR
en duw
hem met eenliggentegen
en duw
je
koffer
KINDEREN
zijkant
de zandanderen
lo- de hangen
met
schommel,
stok bolletje
omhoog.zonder
Trap deop een
aan en
dribbel
met
autoin
nat,
hem
1
2 inpenpaal
3 degestrekte
4
5
je ander been
beneden
grond
en snelst
draait
rond
beenwrijf
beer zoarmen
ver mogelijk
te
vooruit met je 6
bak.ander
Herhaal
dit 5x,
omnaar
ter
stokje
verder
los boven
te laten trek de schommel
met bal
je voet
een
bal
aan
je
voet
met zeep…
eigen
as.
Spring
er
over
glijden
in
het
water
voeten
kijk
wat
je
verste
tot
de
finish.
Wie
en
probeer
zolang
#sportersbelevenmeer
achteruit en
duw houdt een
Iemand
van op mogelijk
de
Eén
iemand teltdoor
af O.L.H-Hemelvaart
ergens
Doe een blinddoek
de stok zonder het
de Ga
tuin.
Laat aan
sprong isJe broer/zus zitwint er? Spring
te2blijven
hem vooruit
om
te
zijkant in de zanden
anderen loop een schommel,
stok
omhoog.
Trap
aan en dribbel met
te raken
je leidenhangen met
hangen
starten
Herhaal dit 5x, pen om ter snelst
gestrekte armen
de schommel 30. bak.
met30
je voet boven 29. trek
een bal aan je voet
29
dinsdag
31.
woensdag
dinsdag
kijk
wat
je
verste
tot
de
finish.
Wie
en
probeer
zolang
en duw
de stok zonder hetHink achteruit
door de tuin. Laat
op 1 been
tussen
Glij in
de speeltuin
is op
wint
er?
mogelijk te blijven
Maak sprong
pirouetten
hem
vooruit
om
te
Zwaai met een
Dribbel
zo snel
te raken
je
leiden
de stoelen.
Daarna op
hangen
langs een brandweer-13
1
been.
Daarna
op
je
8
9
10
11
12
14
starten
VOOR
KINDEREN
handdoek van
mogelijk met je
je ander been
paal naar beneden
ander been
links naar rechts
rechterhand naar Doe vandaag alles
Eén iemand heeft
Spring in #sportersbelevenmeer
het rond
Werpzoals
een bal
een lijn
glijbaan
Sla een ballon zo
Vul je mandje met
een vaandel-Klim een
en terug. met je niet-vooreen staart (doek
tegenzwaaier
een muur en op tegen
de glijhoog mogelijk in10
eitjes die je van 11
de zoals de paashaas
8
9
12
13 in de
Doe dit
daarna
achteraan
(vb. een
probeer hem op
richting
de lucht
paashaas gekregen
metinje linkerhand keurshand
VOOR
KINDEREN
de
andere
bal
gooien
of
een
te vangen voor hij
hebt
Doe vandaag alles
Spring
in het rond
Werp een bal
Klim een glijbaan
Sla een ballon zo
Vul je mandje broek),
met
probeert
de staart
zaken
dragen)
botst. Werp telkens
met je niet-voortegen een muur
op tegen de glijhoog mogelijk in
eitjes die je van
de zoals
af te pakken de paashaas
hoger en hoger
keurshand (vb. een
probeer hem op
richting in
de lucht
paashaas gekregen
bal gooien of een
te vangen voor hij
hebt
1
2
3
zak dragen)
botst. Werp telkens

Multimove

#sportersbelevenmeer
Multimove

Multimove

14.
6. zondag
zaterdag

Verras
mama
Verstop
5 klem
ontbijt.
ken in Draag
de tui
plateau
tot ze
bij
ze en doe
mogelijk aan
Moederdag

21.
13.zondag
zaterda

Trek
je een
stevig
Klem
steo
een
klimtoeste
je tenen
en s
speeltuin
in een doos

28.
20.zondag
zaterda

Hang
Speelonderste
verstop
(met je knieën
een rekstok en
heen en weer

27. zaterda

Sla zo hard j
onderhands
bal. Nadien 7b
hands

Ga op je r
liggen en
vooruit m
voeten

14

Eén ieman
een staart
achteraan
broek), de
probeert d

19

1

Als we straks
weer samen
naar het park
willen

2

Moeten we nu
binnen blijven
en chillen
GEEF HET VOORBEELD,
STOP HET VIRUS.
WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE
Een initiatief van de Belgische overheid

