
1

maandelijks informatiemagazine • jaargang 24 • nummer 6 • juni 2020

HUISSTIJL LOGO BOCHOLT • LETTERTYPE = KABEL

cmyk = 100/16/0/27  

KLEUREN QUADRI 

cmyk = 0/6/12/31

cmyk = 57/0/100/0

cmyk = 11/0/94/0

cmyk = 0/0/0/100

MAG
BOCHOLT

GEZIEN

07
ONDERHOUD 

GEMEENTEWEGEN

11
ZOMERACTIVITEITEN 

VOOR JONGEREN

BOCHOLT 
ROCKS!
Zie pag. 15
© Nicole Thijs 



’T HUIS VAN DE GEMEENTE
Dorpsstraat 16
tel. 089 20 19 18
fax 089 20 19 21
website: www.bocholt.be
e-mail: gemeente@bocholt.be

Enkel na afspraak!

Openingsuren snelbalie:
ma. 9u00-12u30 13u30-16u00
di.  13u30-19u00
wo. 9u00-12u30 13u30-16u00
do. 9u00-12u30 13u30-17u00
vr. 9u00-12u30

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 13u00-16u00
wo. 9u00-12u30 13u00-16u00
do. 9u00-12u30 13u00-17u00
vr. 9u00-12u30 13u00-16u00
za.  9u00-12u30 13u00-16u00

G.C. DE KROON
Nevenplein 1
tel. 089 20 19 60
e-mail: de.kroon@bocholt.be

Openingsuren:
di. 9u00-12u00 13u00-19u00
wo. 9u00-12u00 17u00-20u00
do. 9u00-12u00 13u00-17u00
vr. 9u00-12u00

DIENST VRIJE TIJD
Cornelius a Lapideplein 3
tel. 089 20 19 31 
e-mail: cultuur@bocholt.be

Openingsuren:
ma. 9u00-12u00
di. 9u00-12u00 13u30-19u00
wo. 9u00-12u00 13u30-16u30
do. 9u00-12u00 13u30-17u00
vr. 9u00-12u00 

SPORTDIENST
Brogelerweg 59
tel. 089 20 19 70 
e-mail: sportdienst@bocholt.be

Openingsuren:
ma. 8u00-12u00 13u00-16u30
di. 8u00-12u00 13u00-16u30
wo. 8u00-12u00 13u00-16u30
do. 8u00-12u00 13u00-16u30
vr. 8u00-12u00 13u00-17u00

BIBLIOTHEEK
Openingsuren*:

• Bibliotheek ‘de Priool’
 Dorpsstraat 2
 tel. 089 20 19 75
 e-mail: bib@bocholt.be

ma. 15u00-19u00
di. 10u00-12u00 15u00-19u00
wo. 10u00-12u00 13u00-18u00
do. 10u00-12u00
vr. 10u00-12u00 15u00-19u00
zat. 10u00-12u00 13u00-15u00

• Bibliotheek Kaulille
 Kaulillerdorp z/n
 tel. 089 20 19 74
 

Voorlopig gesloten.*

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.  13u30-18u30
do. 9u00-12u00
vr. 9u00-12u00 

• Pensioendienst: 
wo. 9u00-12u00

• Juridische dienst:
do. 9u00-11u00

• Thuishulp: 
ma. 9u00-12u00
di.  13u30-18u30
do. 9u00-12u00

• 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

NUTTIGE GEGEVENS*

 

COLOFON I BOCHOLT MAGGEZIEN
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* Onder voorbehoud van wijzigingen door het eventuele afbouwen van de corona-maatregelen.
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VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN 
EN ZITDAGEN 

VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN 

Beste mensen,

Bij het ter perse gaan van deze Bocholt Maggezien 
zitten we in de eerste uitloopfase van de coronacrisis. 
Een crisis die ons allemaal zwaar getroffen heeft, 
emotioneel en financieel. Maar ook een crisis die ons 
heeft doen beseffen wat we echt belangrijk vinden. 
Contact met onze familie, vrienden, buren.

Daarom hoop ik, samen met jullie, dat we nu toch al 
wat ruimere vooruitzichten hebben. Dat we elkaar toch 
weer, zij het onder voorwaarden, mogen begroeten en 
mogen samen zijn. 

Deze periode was ook zeer zwaar voor onze lokale 
ondernemers. Er zijn veel zaken die hun deuren 
moesten sluiten en zo naar alternatieve oplossingen 
moesten zoeken om hun producten aan te bieden. 
Hier hebben we gezien dat er veel creativiteit zit in 
onze ondernemers. Mag ik jullie dan ook vragen om 
hen, na deze corona-tijd, ook te blijven steunen en 
vooral lokaal te winkelen. Blijf  gezellig in je eigen dorp! 
Hier is zoveel te verkrijgen en zoveel te beleven dat je 
je zal verwonderen over de diversiteit aan aanbod en 
activiteiten.

Ook voor onze jeugd was het maar een rare periode. 
Niet meer met de vrienden afspreken, geen pintje 
meer gaan drinken, niet meer naar school mogen, 
geen Chiro, KSA, KLJ … en wat gaat de zomer geven? 
Mogen de speelpleinen opstarten? Mogen ze op kamp 
gaan? Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord 
op weten maar waar we elk jaar zo naar uitkijken. We 
houden onze vingers gekruist voor een mooie zomer 
met tal van uitdagingen, ook voor onze jeugd.

Ten slotte wil ik nog eens iedereen bedanken, om in 
z’n kot te blijven, om er het beste van te maken, om 
de leuke initiatieven die spontaan opgestart werden 
(de berentocht, Bocholt Rocks, de spreukentocht, …). 
We willen dan ook, na de zomer, de stenen van Bocholt 
Rocks verzamelen om er een mooi aandenken van 
te maken dat ons blijvend zal herinneren aan de 
samenhorigheid die Bocholt in moeilijke tijden siert!

Dank jullie wel! Houd jullie goed en hopelijk tot snel!

Lieve Theuwissen
schepen

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
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

“  BLIJF GEZELLIG IN JE EIGEN DORP! ”



GOED OM TE WETEN

VANAF 18 MEI WERKEN WIJ OP AFSPRAAK.
3 manieren om een afspraak te maken

Plan zelf  je afspraak in via de website
www.bocholt.be/afspraak
of  via de Bocholt App

Maak tijdens de openingsuren een afspraak 
aan de snelbalie in ’t Huis van de gemeente, 
Dorpsstraat 16 of  in het OCMW, Nevenplein 1

Bel naar 089 20 19 18

Een duidelijk overzicht en veelgestelde vragen vind je op www.bocholt.be/afspraak of  in de Bocholt App.

1

2

3

OF

OF
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GEDAAN MET WACHTEN | BEL OF KLIK EN KOM
We werken vanaf nu op afspraak

Het gemeentebestuur van Bocholt wil de werking van gemeente 
en OCMW stroomlijnen en verfijnen met als doel om onze 
dienstverlening aan te passen aan de noden 
van een modern bestuur. Net als in vele andere 
gemeenten en steden is deze ‘nieuwe manier 
van werken’ gestaafd op 3 pijlers: het werken 
op afspraak, een moderne website met een 
uitgebreid thuisloket en een snelbalie.

Sinds 18 mei kan je op ’t Huis van de gemeente en het OCMW 
enkel nog terecht na het maken van een afspraak. Voorlopig 
zal dat omwille van de coronabesmetting enkel nog zijn voor 
dringende afspraken die geen uitstel kunnen dulden. Voor heel 
veel zaken kan je ondertussen terecht op het thuisloket waar 
je, vanuit je luie zetel, de meest voorkomende documenten in 
een handomdraai kan 
aanvragen. 

Waarom? Jij plant in wanneer het voor jou uitkomt. 
We helpen je dan snel en efficiënt verder op het 
afgesproken tijdstip.

Er zijn geen lange wachttijden meer.

Waarvoor niet? Heel wat attesten en afschriften kan 
je online aanvragen via www.bocholt.be/attesten.

Voor het afhalen van documenten en andere 
producten kan je ook zonder afspraak langskomen 
aan de snelbalie tijdens de openingsuren.

Waarvoor? Om een adreswijziging aan te geven, 
voor het aanvragen van een rijbewijs, elektronische 
identiteitskaart (eID), Kids-ID, reispaspoort, een 
omgevingsvergunning, pensioenaanvraag, een 
gesprek met een medewerker van het OCMW ...

Wanneer kan ik een afspraak maken? In de 
voormiddag, in de namiddag of op dinsdagavond. 
Kies het moment dat voor jou het beste past. We 
hebben onze openingsuren gevoelig uitgebreid.

Neem zeker al eens een kijkje op onze nieuwe 
website en ontdek het afsprakensysteem en 
tientallen nieuwe elementen. De openingsuren 
van ’t Huis van de gemeente zijn gevoelig 
uitgebreid, zodat je meer mogelijkheden hebt 
om een afspraak te maken. Op de pagina 
hiernaast kan je lezen hoe je een afspraak 
kan maken.

NIEUWE OPENINGSUREN
’T HUIS VAN DE GEMEENTE
maandag: 9u00-12u30 13u30-16u00
dinsdag:  13u30-19u00
woensdag: 9u00-12u30 13u30-16u00
donderdag: 9u00-12u30 13u30-17u00
vrijdag: 9u00-12u30

ALLE GEMEENTELIJKE 
EN OCMW-DIENSTEN 
GESLOTEN
 
Wegens migratie van onze 
computersystemen zullen alle 
diensten van gemeente en OCMW 
gesloten zijn op donderdag  
18 juni vanaf  12u00 en op  
vrijdag 19 juni.

Je kan ons terug bereiken op - en 
afspraken maken -  voor maandag 
22 juni.



ST.-VINCENTIUS IN CORONATIJDEN
Bij St.-Vincentius ‘De Kleine Drempel’ wordt de coronaproblematiek dubbel gevoeld. Enerzijds 
is er de groeiende penibele situatie in een aantal gezinnen, anderzijds zijn we beperkt in onze 
activiteiten door de coronamaatregelen.

Maar eerst het goede nieuws: de veertiendaagse voedselbedelingen blijft verder 
gaan met aangepaste werkwijze. Er is meer afstand, overhandiging gebeurt 
zonder contact - aan de buitendeur en met minimaal risico voor besmetting van 
medewerkers en bezoekers. 

De voedselbedelingen van de voorbije weken werden bezocht door meer dan 
2/3 van het aantal rechthebbende gezinnen. Dat mag een succes genoemd 
worden. De kleding- en speelgoedwinkels zijn noodgedwongen gesloten. 

En dan het minder goede nieuws: de belangrijke bronnen van inkomsten 
zijn weggevallen. Zo kan het jaarlijks eetfestijn op de eerste zondag van 
juli niet doorgaan. Daarnaast zijn er ook geen inkomsten van kleding- en 
speelgoedwinkels omdat deze gesloten waren. Ook zijn er geen (of  heel weinig) 
gelegenheidsinkomsten, zoals giften van privé-organisaties of  solidariteitsacties.
In totaal wordt het verlies aan inkomsten geschat op minimaal € 12.000,00. Voorlopig 
kunnen de gezinnen geholpen worden door de aanwezige voorraden en een financiële 
buffer.

Maar wat brengt de toekomst? Zowel 2020 als 2021 worden zeer moeilijke jaren, zeker 
omdat we de kuren van de corona-pandemie niet kunnen voorspellen.

St.-Vincentius doet dan ook een warme oproep aan de 
talrijke sympathisanten: willen jullie het bedrag dat jullie 

reserveerden voor de eetdag toch storten? Daardoor 
zou 2020 financieel mooier kunnen eindigen en 2021 
met minder zorgen beginnen. 

Het bankrekeningnummer is BE28 0013 9888 7520. 
We hopen dan ook iedereen, deelnemers en sponsors die in het 
verleden een grote steun waren bij de eetdag, terug te zien op 
het eetfestijn van 2021. 
Ook wensen we de grote achterban te danken voor hun inzet en 
financiële steun!

GEMEENTELIJKE DRUKKERIJ 
In mei 1980 startte de gemeente Bocholt met een eigen drukkerij.

Jos Bloemen werd aangesteld om het drukwerk voor gemeentebestuur 
Bocholt te verzorgen, zowel voor onze eigen diensten als voor de 
verenigingen van Bocholt. Hij startte met een offsetpers van de firma AB 
Dick waarop toen ook het gemeentelijk informatieblad in eigen beheer 
werd gedrukt. Verder werden alle formulieren, verslagen, kaartjes en 
enveloppen bedrukt.

In mei 2010 kochten we een Riso-graph om digitaal te printen. Riso 
werkte eenvoudiger en was gemakkelijker te bedienen: de inktrollen 
moesten niet meer gepoetst worden en we kregen de mogelijkheid om 
ook met een steunkleur te kunnen drukken. 

In mei 2018 ging men over tot digitaal printen met een printer van Ricoh 
voor grote oplagen. Werken met steunkleur was niet meer mogelijk maar 
nu is er de keuze printen in zwart/wit of  volledig kleurenprint.

Op 30 mei ging Jos op pensioen. Hij was meer dan 40 jaar het 
aanspreekpunt voor veel verenigingen die hun drukwerk door hem lieten 
verzorgen. Dank je wel Jos en geniet van je verdiende pensioen! 

Vanaf  nu worden de verenigingen in de gemeentelijke drukkerij geholpen 
door Johan Vaesen.
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VEILIGHEIDSMAAIEN
Omdat wegbermen ecologisch waardevolle gebieden zijn voor flora en 
fauna is het belangrijk om ze te beschermen. Daartoe is er een Vlaams 
Bermbeheersplan opgesteld dat de gemeenten richtlijnen oplegt omtrent het 
maaien van de bermen.

Eén onderdeel van dit plan is het verbod om 
te maaien vóór 15 juni zodat de planten en 
bloemen de kans krijgen om zaden te vormen. 
Soms is het lange gras in de bermen echter 
een gevaar voor de verkeersveiligheid van 
vooral de zwakke weggebruikers. Daarom 
startte onze groendienst eind mei al met het 
zogenaamde ‘veiligheidsmaaien’. Daarbij 
maaien we het bermgras in de buurt van 
kruispunten en waar nodig één meter naast de 
weg (of  fietspad).

LANGS BOCHOLTER WEGEN

ONDERHOUD 
GEMEENTEWEGEN
Ieder jaar voorziet het gemeente-
bestuur een grote som geld om 
onze wegen te onderhouden en 
te herstellen. Vaak is een nieuwe 
asfaltkleeflaag met fijne steentjes 
al voldoende om het wegdek weer 
egaal te krijgen. Dat noemen we 
een bestrijking. Tijdens het corona-

fietsen of  –wandelen heb je misschien de markeringen al gezien op 
sommige wegen. Die geven het begin en het einde van zo’n nieuwe 
bestrijking aan.

Deze straten staan voorlopig al op de planning voor dit jaar: 
Monshofstraat, Zandstraat, Leukeneindestraat, Damburgstraat, Vink-
straat, Jagersweg, Gelehoekstraat, Kakebeekstraat, Stramproyerweg, 
Vosheuvelstraat, Kanaalstraat, Nieuwstraat, Beekstraat, Spilstraat en 
Langveld. Afhankelijk van het resterende budget, kunnen nog andere 
straten aan deze lijst worden toegevoegd.

De bestrijkingen worden uitgevoerd door de Hasseltse firma Grizaco. 
Deze werken geven weinig hinder. Daarom worden de omwonenden 
niet op voorhand verwittigd. De straten worden niet afgezet. Enkel 

waar de werken voor lange 
hinder zullen zorgen, worden 
de betrokken bewoners op de 
hoogte gebracht. De machine 
vordert natuurlijk langzaam,… 
een beetje geduld is de 
boodschap.

Ondertussen werd ook de 
toegangsweg naar het nieuwe 
KLJ-lokaal in Kaulille al 
geasfalteerd. 

WE MAAIEN PAS
NA 15 JUNI!

SNELHEIDSMETINGEN 
WEERTERWEG
We krijgen vaak klachten over overdreven 
snelheden op de Weerterweg. Op verzoek 
van de buurt en de politie deed de technische 
dienst er in de periode van 10 maart tot 7 
april 2020 snelheidsmetingen. Dit gebeurde 
in beide richtingen. Dit zijn de resultaten.

Weerterweg in de richting van Weert
Toegelaten snelheid is 70 km/u
Gemeten voertuigen in periode: 27.274
Gemiddelde snelheid in periode = 57 km/u
V85* gemeten= 72 km/u
Deze snelheid zit licht boven de aangewezen 
snelheid van 70 km/u maar een aanpassing 
van infrastructuur of  intensivering van 
controles is nog niet noodzakelijk.

Weerterweg in de richting van Bocholt
Toegelaten snelheid is 70 km/u
Gemeten voertuigen in periode: 19.329
Gemiddelde snelheid in periode = 58 km/u
V85* in periode= 72 km/u
Deze snelheid zit ook licht boven de 
aangewezen snelheid van 70 km/u maar een 
aanpassing van infrastructuur of  verstrenging 
van controles is hier ook nog niet noodzakelijk.

*V85 is de snelheid die door 85 % van de 
automobilisten wordt gerespecteerd en door 
15 % wel wordt overschreden. Deze regel 
weerspiegelt de snelheid die een ruime 
meerderheid van automobilisten als redelijk en 
veilig beschouwt. Dit is een eenvoudige regel om 
na te gaan of een snelheidslimiet overeenstemt 
met de weg en zijn omgeving.



SOCIAAL HUIS

ZORG OOK VOOR JEZELF 
IN DEZE CORONA-TIJDEN! 
Heb jij of  iemand in jouw omgeving gezondheidsklachten 
van gelijk welke aard en ben je er niet gerust in? Aarzel 
dan niet om je huisarts, tandarts of  behandelende arts te 
bellen.

• Bel je behandelende arts (huisarts of  specialist) bij 
bestaande klachten

• Bel de tandarts bij gebitsklachten
• Bel de huisarts bij nieuwe klachten
• Voor een luisterend oor:
 Bel 106 of  chat op www.tele-onthaal.be voor volwassenen 
 Bel 102 of  chat op www.awel.be voor jongeren

Je arts zal luisteren en je helpen met de beste zorgen. Als het nodig is, krijg je 
een afspraak en kun je opnieuw veilig naar de praktijkruimte. Daar zijn de nodige 
maatregelen genomen om je veilig te ontvangen en te behandelen, want:
• Er zijn geen volle wachtkamers, alles verloopt op afspraak
• Handontsmetting is voorzien
• Heb je een mondmasker draag het dan zeker. Heb je er geen, dan krijg je er een.

Voor vragen in verband met medicatie staat ook je apotheker klaar voor advies. 
Voor dringende medische zorg, bel de 112

HET OCMW BLIJFT OP 
AFSPRAAK BEREIKBAAR
Voor een afspraak met de juridische dienst, 
de sociale dienst, de dienst thuishulp en de 
pensioendienst moet je voorlopig nog eerst 
een afspraak maken via 089 20 19 80 (OCMW) 
of  089 20 19 18 (gemeente).

WIST JE DAT ...
• gemeente en OCMW Bocholt 

kan rekenen op meer dan 140 
vrijwilligers. In maart wordt 
traditiegetrouw de week van de 
vrijwilliger gevierd en daarom wil 
de gemeente en het OCMW ook 
graag stilstaan bij deze mensen 
die onbezoldigd en uit vrije wil 
zich op vraag van het bestuur 
inzetten in hun buurt bij acties en bij evenementen. Door het 
coronavirus is het niet evident om deze Bocholtenaren te 
vieren tijdens een evenement. Er wordt naar een alternatief  
gezocht. De betrokken vrijwilligers krijgen hierover een 
schrijven.

• de prijzen van mazout historisch laag staan. Als je ook nog 
in aanmerking komt voor een verwarmingstoelage is dat 
extra meegenomen. Op de volgende bladzijde vind je de 
criteria.
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VERWARMINGSTOELAGE
Indien je voldoet aan de voorwaarden, kan je het hele jaar door een verwarmingstoelage aanvragen 
voor huisbrandolie (mazout), bulkpropaangas en verwarmingspetroleum. Voor een aankoop van 
1500 liter bedraagt de toelage € 210,00. Tussenkomsten voor kleinere leveringen zijn uiteraard ook 
mogelijk. Een gezin kan echter niet meer dan het maximumbedrag van € 210,00 per kalenderjaar 
(voor leveringen tussen 1 januari en 31 december) krijgen. 

Mogelijk heb je in 2020 nog recht op een (gedeeltelijke) verwarmingstoelage. Is dit het geval, zorg 
dan dat je binnen 60 dagen na levering (m.u.v. overmacht in corona-tijden) een aanvraag doet bij 
het OCMW. 

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de verwarmingstoelage:
Je behoort tot één van de volgende categorieën:
• Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van alle leden 
van je huishouden lager of  gelijk is aan de voor categorie 2 vastgestelde grenzen. 

• Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen, d.w.z. het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van 
alle leden van je huishouden mag niet hoger zijn dan € 19.566,25 verhoogd met € 3.622,34 per 
persoon ten laste. Bij deze categorie wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen 
indien je meerdere onroerende goederen in eigendom of  vruchtgebruik hebt. 

• Categorie 3: personen met schuldoverlast, d.w.z. je bent in schuldbemiddeling bij een erkende 
dienst of  je hebt een collectieve schuldenregeling en het OCMW heeft vastgesteld dat je de 
verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Hoe kan ik mijn aanvraag verwarmingstoelage in corona-tijden 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 en 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.

Het OCMW is verplicht je inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij FOD Financiën. 

Meer info?
• 0800 90 929 (gratis)
• www.verwarmingsfonds.be



LOKALE ECONOMIE

STEUN JE LOKALE ONDERNEMER!
‘Winkelhier’ en koop bewust bij ondernemers van hier. 

Door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en zorgen we voor 
elkaar. We moeten dit nu doen, terwijl we in ons kot moeten blijven. Maar 
ook daarna mogen we onze lokale handelaars niet vergeten. 
Help dus zeker bijdragen om onze eigen economie er terug bovenop te 
helpen!

Ook de Bocholter geschenkbon kan hier een steentje toe bijdragen.
Denk je aan een presentje voor een familielid, vriend of  voor je personeel, 
vergeet dan zeker de Bocholtbon niet! 

De bonnen zijn te verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd en de lijst met deelnemers 
kan je op de website terugvinden.

WWW.BOCHOLT.BE/ONDERNEMER
Op onze gloednieuwe website is ruimte gemaakt voor de ondersteuning en 
promotie van de Bocholter lokale economie.

Je vindt er de pagina ‘Koop lokaal en online’. Handelaars die zich hierop nog 
wensen te registreren, mogen hun gegevens doorgeven via info@bocholt.be. 

Daarnaast is er ook een link naar de website van Vlaio (Vlaanderen - 
Agentschap Innoveren en Ondernemen) www.koopinjebuurt.be. Op deze 
website kan je diverse lokale handelaars per categorie vinden. Handelaars 
kunnen zichzelf  gemakkelijk online registreren.

Verder staat er informatie over acties, subsidies, belastingen, publiciteit, enz. 
Neem zeker eens een kijkje.

DE BONNEN
ZIJN TE 

VERKRIJGEN BIJ
 DE DIENST VRIJE TIJD
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WORKSHOP 
AQUARELLEN | 
10-16 JAAR
maandag 13 juli | JCH ‘de Steen’ | 
13u30-15u30

Aquarel is een mooi woord voor een 
schilderij dat gemaakt wordt met waterverf. 
Deze verf  is zo veelzijdig en kan, mits je 
de juiste techniek toepast, voor prachtige 
kleurovergangen zorgen.

Gepassioneerd door de mooie natuur 
leert Eva van Evita Lolita hoe je de 
mooiste bloemen en blaadjes kan maken 
in aquarel.

VIND JIJ DE SCHAT VAN VLIEG? 
4-9 JAAR
juli en augustus | Bibliotheek ‘de Priool’ | 
tijdens de openingsuren

De hele zomervakantie lang kan je in en rond onze bibliotheek 
op zoek naar ‘De schat van Vlieg’, een klinkende zoektocht 

in het thema ‘Hoor jij 
wat ik hoor?’. Verken en 
ontdek het prikkelend 
klankenparcours en 
spits die detective-oren. 
Van welk geluid hou jij 
het meest en lukt het je 
de schat te vinden? De 
schattenjacht is volledig 
gratis en inschrijven 
is niet nodig. Ga jij de 
uitdaging aan? Succes!

ZOMERACTIVITEITEN
2020

WORKSHOP GRAFFITI | 12-16 JAAR
dinsdag 7 juli | JCH ‘de Steen’ | 13u30-16u30

Kruip in de huid van straatkunstenaar Banksy en ontwerp je 
eigen stencils. Je snijdt je zelfverzonnen sjabloon uit en spuit dit 
op een ondergrond naar keuze: kartonnen borden, MDF platen 
of  muren, maar evengoed vuilnisbakken of  bloempotten.

Je zal werken met echte graffitispuitbussen, dus trek kleren aan 
die vuil mogen worden!

INSCHRIJVEN VOOR ÉÉN VAN 
DEZE ACTIVITEITEN?

Surf naar: www.bocholt.be--> vrije tijd - kies 
de juiste dienst en volg de procedure.

Voor hulp bij de inschrijving en/of  betaling 
van de bijdrage kan je langsgaan op de 
vrije spreekuren van het OCMW. Je kan 
ook telefoneren voor een afspraak of  
een huisbezoek (tel: 089 20 19 80). De 
gemeentelijke sportdienst en het OCMW 
verzekeren een discrete behandeling.

€ 12,50

€ 25,00

GRATIS



KUNSTKAMP ‘SILLY CIRCUS’ 
6-14 JAAR
maandag 3 augustus t.e.m. vrijdag 7 augustus | 
JCH ‘de Steen’ | 9u30-15u30

Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren.

Mogen we jullie voorstellen aan het ‘SILLY CIRCUS’, een 
magisch kunstkamp vol wondere knutsels!

In ons circus zijn de dieren de baas. Je ziet er de gekste 
creaties en zij nemen je mee op avontuur. Je hoeft geen 
knutselkampioen te zijn om met ons mee te gaan. Als 
je maar houdt van klei en verf  aan je vingers! Knippen 
en plakken, tekenen en knutselen! Als je jezelf  maar 
graag wil uitleven met allerlei soorten materiaal en staat 
te springen om nieuwe dingen te ontdekken! Dan is dit 
kunstkamp zeker iets voor jou!

Wil jij erbij zijn, schrijf  je dan snel in! 

Meebrengen: lunchpakket, schort, oude kleren, je 
glimlach en je verbeelding

RAKETTEN LANCEREN | 6-12 JAAR
woensdag 22 juli | Jeugdhuis Kaulille | 13u30-17u00

Samen met het ECNS (Educatief  Centrum voor Natuur en 
Sterrenkunde) bouwen en lanceren we echte waterraketten. Eerst 
leren we hoe zo’n raket nu eigenlijk juist werkt en hoe ze ook veilig 
te lanceren. Dit doen we met de nodige proefjes.

Hierna gaan we met de juiste tools aan de slag om een coole 
gepersonaliseerde waterraket te maken. 

Wanneer deze klaar is gaan we over tot de echte actie: het 
lanceren van je eigen waterraket! € 20,00

CIRCUSKAMP | 7-12 JAAR
maandag 27 t.e.m. vrijdag 31 juli | sporthal ‘de Steenakker’ | 
10u00-16u00

Tijdens het circuskamp krijg je een initiatie in circustechnieken: jongleren, 
ballopen, borden draaien, evenwichtsoefeningen, … We laten je 
kennismaken met een echte circusartiest die je de knepen van het vak 
leert en ervoor zorgt dat je op het einde van de week een podiumact kan 
uitvoeren.

Meebrengen: lunchpakket

€ 75,00

€ 75,00

ALPACAGILITY 
8-14 JAAR
dinsdag 11 augustus | De Alpacaboerderij | 
14u00-16u30

Vandaag brengen we een bezoek aan de Alpacaboerdij 
in Kaulille. Daar moeten we een alpaca over een 
hindernissenparcours leiden. Een hele opgave, want een 
zigzagparcours, een wipwap en een tunneltje zijn dingen 
die een alpaca niet dagelijks tegenkomt!

Om het nog eens extra lastig te maken, maken we er 
natuurlijk een wedstrijdje van: wie is het behendigst met 
een alpaca?

Plaats van afspraak: om 13u45 bij de Alpacaboerderij, 
Lillerbaan 104, 3950 Bocholt.

€ 10,00
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2 WORKSHOPS | THEMA: 
VERHALENKRIEBELS | 4-7 JAAR
dinsdag 18 augustus en donderdag 20 augustus 
Bibliotheek ‘de Priool’ | 9u00-16u00

Voel je de verhalenkriebels ook opkomen? Kruip je graag 
in de huid van een personage? Dan zit je tijdens deze 
workshops voor boekenwurmpjes goed! 
We gaan niet alleen luisteren naar de grappigste, 
spannendste, leukste en coolste verhalen maar gaan 
ook heel veel bewegen, knutselen, spellen spelen … en 
vooral plezier maken.

Je kan zowel voor één als voor beide workshops 
inschrijven.
Max. 12 deelnemers. 
Opvang wordt voorzien van 8u30 tot 17u00. 
Meebrengen: lunchpakket en 4-uurtje

Programma taal- & danskamp: 
10u00-12u20:  spelenderwijs taalonderricht in   
  sportcomplex ‘de Damburg’
12u20-13u15:  je kan thuis eten of  
  je lunchpakket  meebrengen. 
13u15-15u30:  danslessen

TAAL- & DANSKAMP 
5 T.E.M. 12 JAAR
maandag 24 augustus tot vrijdag 28 augustus

Twee vliegen in één klap; dansen én een taal leren! 
In dit geval onze tweede taal nl. het Frans (10u).

KLEUTERSPORTKAMP
KLEUTERS +3 JAAR 
woensdag 12 augustus tot en met vrijdag 14 
augustus

Van 12 t.e.m. 14 augustus toveren we sportcomplex 
‘de Damburg’ om tot een kleutertuin, voor alle kleuters 
vanaf  3 jaar.
De kleuters worden in leeftijdscategorieën ingedeeld.

Programma:
09u30:  kleuterturnen, balspelen, spelletjes
10u45: pauze
11u00-12u00:  kleuterturnen deel 2

X-TREME SURVIVALKAMP 
10 T.E.M. 15 JAAR
dinsdag 18 tot woensdag 19 augustus 

Zin in grote dosis avontuur deze zomer? Verwacht je maar aan 
extreem veel actie tijdens dit sportieve avonturenkamp!
Jongeren van de buurtsportdiensten kunnen inschrijven voor 
deze avontuurlijke uitstappen. Samen met je leeftijdsgenoten 
trek je twee dagen op rij erop uit. Je kan je één dag uitleven 
in klimpark De Warre in Neeroeteren, waar je ook 1,5u de 
basistechnieken krijgt aangeleerd op een echte mountainbike. 
De andere dag gaan we naar Sporta Beach in Maaseik. Kajak, 
sup, banaan, archery tag, zeepvoetbal en bmx zijn enkele van 
de leuke activiteiten op het programma bij Sporta Beach. 

Uren: vertrek: 8u45 aan sportcomplex ‘de Damburg’ 
Terug: 15u45
Meebrengen: sportieve kledij en sportschoenen (reservekledij 
aangeraden), lunchpakket, voldoende drank en tussendoortje. 
Bij de uitstap naar Sporta Beach breng je ook je zwemgerief  
mee en schoeisel dat nat mag worden. Gelieve geen 
waardevolle spullen mee te nemen.

Max. 15 deelnemers per gemeente
Organisatie: Buurtsportdiensten Noordoost-Limburg

€ 18,00

€ 50,00
incl. bus en verzekering

€ 15,00

€ 105,00



INSCHRIJVEN VOOR ÉÉN VAN DE ACTIVITEITEN OP PAGINA 11, 12 OF 13?

Surf naar: www.bocholt.be--> vrije tijd - kies de juiste dienst en volg de procedure.

Voor hulp bij de inschrijving en/of  betaling van de bijdrage kan je langsgaan op de vrije spreekuren van het OCMW. Je kan ook 
telefoneren voor een afspraak of  een huisbezoek (tel: 089 20 19 80). De gemeentelijke sportdienst en het OCMW verzekeren een 
discrete behandeling.

SPEELPLEINWERKING  
KNIKKEBOL KAULILLE
Ben jij tussen 6 en 12 jaar (geboortejaar 2014 t.e.m. 2008) en 
heb je zin in een zomer vol plezier? Dan ben je iedere dinsdag- 
en donderdagnamiddag welkom op een van onze activiteiten, 
aangepast per leeftijd!

Starten doen we dit jaar op dinsdag 7 juli. Digitaal inschrijven kan 
via onze social mediakanalen voor maar € 25,00. De starttijd van 
de activiteit is 13u30 en we eindigen telkens om 17u00. De eerste 
activiteit voor de 12+ (geboortejaar 2005-2006-2007) zal dit jaar 
plaatsvinden op woensdagavond 8 juli van 19u30 tot 22u00. 

OPGELET! Nieuwe locatie: vanaf  dit jaar kan je ons terugvinden 
aan de HOB-units aan de Steenakker.

Wij kijken er alvast naar uit en hopen op een talrijke opkomst! 

Tel. 0479 78 06 57 – e-mail: knikkebol@hotmail.com 
Nieuwe Facebook pagina: SPW Knikkebol –
website: https://spw-knikkebol.jimdofree.com

SPEELPLEINWERKING SAVIAANTJES
Ook in deze rare tijden zijn wij klaar voor de zomer. We hopen dat 
we deze zomer weer vele bekende maar ook nieuwe gezichten 
mogen verwelkomen. Voorlopig starten er nog geen online 
inschrijvingen en wachten we net zoals jullie op meer informatie 
van de overheid. 

We hanteren voorlopig de werking zoals de afgelopen zomer. Iedere groep heeft iedere dag werking. Hopelijk weten we in juni 
meer over hoe we ons speelplein kunnen organiseren. Volg ons zeker op Facebook of  Instagram om op de hoogte te blijven.

SAVIAANTJES Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend
Spruitjes ‘ 13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 GEEN WERKING
Donkies ‘ 13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 GEEN WERKING
Saxers  13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 GEEN WERKING
12+ 13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 JONGEREN-WERKING  13u00 – 17u00 13u00 – 17u00 GEEN WERKING 
    19u00 -21u30 

(Spruitjes: geboortejaar 2015 en 2014 - Donkies: geboortejaar 2013, 2012 en 2011 - Saxers: geboortejaar 2010 en 2009 - 12+: geboortejaar 2008, 2007 en 2006)

We kunnen jullie ook al de kampdata meegeven:
Voor de donkies is dit van 10-15 augustus, saxers 15-20 augustus en de 12+ van 13-20 augustus.

Hopelijke zien we jullie terug op onze openingsdag, vrijdag 3 juli om 13u30! 
De inschrijvingen vinden dan weer plaats op basisschool ‘De Driehoek’.  Dit 
alles is onder voorbehoud! Dit kan nog altijd veranderen, volg daarom onze 
Facebookpagina en Instragrampagina!

Tarieven:
- € 30,00 kind/zomer (inschrijving speelplein zonder Savio T-shirt)
- € 45,00 kind/zomer (combipakket -> inschrijving speelplein + 2 Savio T-shirts)
Meer info ontvangen alle kinderen in een Saviokrantje dat eind juni uitgedeeld 
wordt in de lagere scholen.

Voor meer info en bijkomende vragen kan je 
terecht op www.saviaantjes.be  info@saviaantjes.be 

of  https://www.facebook.com/speelplein.bocholt 
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BERICHT AAN DE BUURTEN & 
BUURTVERENIGINGEN
Zoals voor iedereen zijn het ook voor jullie onzekere tijden 
voor de zomer. Mogen we nog een speelstraat houden? 
Zal ons buurtfeest deze zomer mogen doorgaan? Mogen we gezellig samen uchteren 
tijdens de zomermaanden? Willen de mensen weer met z’n allen samenzitten of  is er 
toch nog veel angst?

De voorlopige maatregelen laten al enkele sociale contacten toe en hopelijk 
zal dit steeds wat beter gaan, want dit valt voor veel mensen zwaar. Zo kon dit 
jaar ‘De dag van de buren’ niet doorgaan. De ijskar die we vorig jaar voorzien 
hadden zullen we zeker op een ander moment nog eens laten klaarstaan om, 
na deze moeilijke periode, samen gezellig van een ijsje te kunnen genieten. 
Door de vele spontane acties die we zien in ons Bocholt zijn we er nog meer van 
overtuigd dat wij in een warme gemeente mogen wonen waar de mensen klaar staan 
voor elkaar, in mooie en minder mooie momenten. Laten we ons hier aan optrekken!

We wensen jullie allemaal nog een goede gezondheid en de moed om door te 
zetten.

BOCHOLT ROCKS
Jullie hebben het waarschijnlijk al zien voorbijkomen in het 
straatbeeld van Bocholt of  digitaal via Facebook: BOCHOLT 
ROCKS! 

De bedoeling is eenvoudig:
1.  je zoekt stenen, beschildert deze en legt ze zichtbaar in 

het straatbeeld van Bocholt, zodat anderen ze kunnen 
vinden;

2.  je vindt een steen, neemt een foto, post deze op de 
facebookpagina van Bocholt Rocks en verplaatst ze, zo 
kan weer iemand anders ze vinden.

Gemeente Bocholt wilt dit artistiek initiatief  blijvend 
ondersteunen, ook na de corona lockdown. 

Kunstwerk
Blijf  nu vooral stenen schilderen, zoeken, posten en 
verplaatsen. Zodra we weer volledig uit ons kot mogen 
komen, vragen we om de stenen te verzamelen en in te 
leveren. 
Er zal dan een kunstwerk van gemaakt worden dat ons 
blijvend zal herinneren aan deze vreemde maar ook warme 
tijd. 
We maken er iets moois van wat de samenhorigheid van de 
Bocholter bevolking symboliseert.

Heel veel plezier met maken en/of  vinden van de stenen en 
laat zien hoe creatief  Bocholt kan zijn! 

Meer info op de facebookpagina van Bocholt Rocks!

CULTUUR DIENST



OM GEVING

DE HUISDOKTER KOMT OPNIEUW  
AAN HUIS
De Huisdokter komt vanaf  maandag 18 mei weer aan huis bij particulieren die 
grondig gaan renoveren. Om een bezoek aan huis zo veilig en vlot mogelijk te laten 
verlopen voor zowel de Huisdokter als jezelf, zijn er enkele basisregels die je in acht 
dient te nemen.

VOORAFGAAND AAN HET BEZOEK
• Geef  bij reservatie van je advies aan of  je een ‘echt’ dan wel een ‘virtueel’ bezoek 

wenst.
• Verzamel vooraf  de nodige informatie om het Huisbezoek zo vlot mogelijk te laten 

verlopen.
• Schrijf  vooraf  zoveel mogelijk vragen neer per kamer of  locatie
• Maak foto’s waar nodig
• Werk zoveel mogelijk digitaal: scan of  fotografeer plannen, facturen of  andere 

papieren die de Huisdokter nodig kan hebben om een zo optimaal mogelijk advies 
te kunnen geven. Doe dat uiteraard VOOR de dag van het bezoek.

• Ontsmet de deurklinken van zowel de buiten- als binnendeuren
• Verlucht de woning en alle te bezoeken ruimtes een half  uur voor het bezoek van 

de Huisdokter
• Ontsmet je handen

TIJDENS HET BEZOEK
• De Huisdokter zal je vijf  minuten voor aankomst opbellen. Zorg dat hij binnen kan 

zonder aanbellen en zonder deurklinken te moeten vastnemen
• De Huisdokter draagt beschermend materiaal (mondmasker en handschoenen)
• Breng zelf  een mondmasker aan VOOR de Huisdokter zich aanmeldt. Als je geen 

mondmasker hebt, dan kan het bezoek niet plaatsvinden.
• Slechts één persoon kan de Huisdokter begeleiden doorheen de woning. Andere 

familieleden of  inwoners blijven in een aparte kamer of  verdieping en hebben 
geen contact met de Huisdokter

• Geef  geen handen
• Hou steeds rekening met de social distancing van 1,5 meter
• Beperk je vragen tot het noodzakelijke en hou het bezoek zo kort mogelijk
• De nabespreking gebeurt ofwel in de openlucht (onder een ruim afdak of  veranda) 

of  bij voorkeur op een later tijdstip via telefoon of  online communicatie (skype etc).

OPGELET!
• Als jij of  een van je inwonende gezinsleden tussen de 

afspraak en het effectieve bezoek ziek zijn/worden, dan 
annuleer je de afspraak ALTIJD. Je kan de Huisdokter 
bellen of  Dubolimburg verwittigen via 011 39 75 75.

• Aan annulatie zijn geen kosten verbonden
• Je kan meteen – of  later – een nieuwe afspraak maken.

VERLIES GEEN AFVAL OP WEG 
NAAR HET RECYCLAGEPARK
Als je met een aanhangwagen (remork) naar het recyclagepark 
komt, dek dan steeds je afval goed af  met een zeildoek, touwen 
of  een net.

Vaak vinden we op en naast de aanvoerwegen naar het 
recyclagepark afval dat van de aanrijdende voertuigen met 
aanhangwagen is gewaaid. Op de rijweg is dit afval een gevaar 
voor de weggebruikers en naast de rijweg is het een last voor de 
buurtbewoners.

Zorg er dus voor dat je afval goed bevestigd of  afgedekt is!

ZWALUWHOTEL
Op de hoek van de Bosstraat 
en de Tulpenstraat hebben 
we een zwaluwhotel laten 
plaatsen. Zowel de huis- als 
de boerenzwaluw zijn een 
bedreigde en beschermde 
vogelsoort. Vaak weten deze 
vogels niet meer waar ze hun 
nestje kunnen bouwen, omdat 
huizen en schuren steeds beter 
worden afgewerkt. Toch zijn er 
daar in de omgeving nog een 
12-tal nesten terug te vinden. 

Met deze zwaluwentil willen we de 
populatie kansen op uitbreiding 
en verspreiding bieden. Op 
termijn plannen we mogelijk 
nog andere zwaluwenhotels, 

dichtbij bestaande 
kolonies.
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PLOG JIJ AL?
Ploggen is een nieuwe rage, die komt 
overwaaien uit Scandinavië. Het is de 
samentrekking van het Zweedse woord 
‘plocka’, plukken, en joggen. Overal plukken 
lopers er afval van de straat. Dat levert 
gezonde én propere buurten op. 

Tijdens de corona-lockdown zijn er veel 
wandelaars en lopers die dat al ploggend 
willen doen. Wil jij ook starten? Neem dan 
contact op met de gemeentelijke milieudienst 
voor meer info of  om je te registreren (mileu@
bocholt.be | 089 20 19 14). Wij geven je alvast 
enkele tips.

5 tips als je wil starten 
met PLOGGEN

1. DOE HANDSCHOENEN AAN

Soms raap je iets op waarvan je niet wil 
weten wat het is!

2. NEEM OOK PAPIER MEE

Papier vergaat wel, maar toch is het zwerfvuil 
dat de omgeving ontsiert.

3. LET ER OP DAT FLESJES EN BLIKJES 
LEEG ZIJN

Anders kan je vuilniszak na verloop van tijd 
beginnen lekken. Vervelend als dat tegen je 
benen spettert.

4. TREK VOLDOENDE TIJD UIT VOOR JE 
LOOPJE

Ploggen gaat een stuk trager dan joggen. 
Reken op 10 minuten per kilometer en 1 kg 
afval per kilometer.

GRASMAAISEL IN DE BERM?
NEEN!
Gras gemaaid? Het grasmaaisel hoort thuis op een composthoop. In 
de zomerperiode stellen we vaak vast dat mensen hun grasmaaisel 
deponeren in de bermen langs de openbare weg, in bosjes, in struiken 
of  zelfs in beken. Dit hoort zo niet.

Grasmaaisel hoort thuis in je compostbak, in je groene GFT-container 
of  op het recyclagepark. Beter nog: gebruik een mulchgrasmaaier die 
het gras zeer fijn snippert en ter plaatse achterlaat als meststof.

Een gewaarschuwd man of  vrouw is er twee waard: grasmaaisel dat 
oneigenlijk in de natuur of  in de berm wordt achtergelaten, wordt 
aanzien als sluikstorten. Hierop staat een boete van minimum € 250,00!

SPAARZAAM MET WATER!
De natuur herstelt zich slechts langzaam van de hitte en de droogte 
van vorig jaar. Het grondwater is nog steeds niet op het normale peil 
en bij het ter perse gaan van dit nummer gold nog steeds code oranje 
voor de Limburgse bossen (verhoogd brandgevaar). Water is kostbaar!

Water zorgt bij hete dagen wel voor verfrissing maar de 
watermaatschappijen roepen ons op om in droge periodes zuinig met 
drinkwater om te springen. Enkele tips:

• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang 
bad.

• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien.
• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per 

week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper 
wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte.

• Begiet je bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de 
dag, zoals ’s ochtends vroeg of  ‘s avonds laat.

• Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van 
droogte sneller herstelt dan je dacht.

• Was je auto met regenwater of  sla gewoon een keertje over.
• Laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef  het drinkwaterbedrijf  zo de kans 

om de watertorens en -reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je ’s 
ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.



60 JAAR SAVIAANTJES!
zaterdag 19 september 2020

Deze zomer worden de Saviaantjes 60 jaar. Voor onze leiding en 
oud-leiding zijn we reeds een jaar bezig om een fantastisch feest te 
organiseren. Dit zou doorgaan op 19 september als alles goed gaat.

Omdat er geen verbod is op feesten in september blijven 
de voorbereidingen verder gaan.

Via deze weg proberen we nogmaals reclame te maken 
voor ons verjaardagsfeest in september. Inschrijven kan 
nog steeds. 

https://www.saviaantjes.be/online-inschrijvingen.html

EUROPEES JONGERENKAMP: 
ONLINE IN 2020 - FACE-TO-FACE IN 2021
maandag 13 juli tot woensdag 15 juli

Vanwege de huidige situatie heeft Duits Bocholt besloten om het internationaal jongerenkamp van 
dit jaar te annuleren.

In plaats daarvan is er vanaf  15 juni een online kennismaking en van 13 tot 15 juli een digitaal 
Europees jongerenkamp. De titel van deze uitwisseling is: “Kom samen online - Olympia in Europa!”.

Online zullen er onderwerpen rond 
de Olympische Spelen uitgewerkt 
worden.
Verder worden ideeën over 
“e-sports” uitgewisseld en samen 
gespeeld. 

Deelname is gratis voor jongeren 
van 14 tot 17 jaar (max. 5 personen). 
Wil je meedoen: geef  je dan op bij 
de jeugddienst.

In 2021 zal het Europees 
jongerenkamp terug doorgaan in 
het Europahaus in Duits Bocholt. 
Noteer daarom 11 t.e.m. 17 juli 
2021 alvast in je agenda!

JEUGD DIENST
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BIB LIOTHEEK

BIBLIOTHEEK ‘DE PRIOOL’ IS 
VOORZICHTIG OPGESTART
Op maandag 25 mei opende bibliotheek ‘de Priool’ voorzichtig haar 
deuren. 

De heropstart gebeurt echter gefaseerd, zodat de ‘social distance’-
maatregelen maximaal gehandhaafd blijven en zowel leners als 
personeelsleden beschermd zijn.

Tot en met (voorlopig) 30 juni focussen we ons enkel op de uitleen 
van materialen:

• De opgestarte afhaalservice blijft doorlopen en wordt in deze fase 
nog sterk aangeraden voor iedereen, maar vooral voor 60+ers en 
personen uit een risicogroep. De werking van deze afhaalservice 
blijft hetzelfde. Meer informatie vind je op https://bocholt.bibliotheek.
be/nieuws/bibliotake-away-bocholt 

• De hoofdbibliotheek (en dus niet uitleenpost Kaulille) zal ook 
geopend zijn, maar enkel in de voormiddag van 10u00 tot 12u00 
en vrijdagnamiddag van 15u00-18u00. We openen niet in het 
weekend.

• We laten maximaal 6 bezoekers gelijktijdig binnen. Je komt dus 
best alleen naar de bib (zonder kinderen, zonder partner) en leent 
voor de ganse familie uit.

• Materialen die je wil inleveren, mogen gedeponeerd worden in de 
inlevergleuf  naast de hoofdingang. 

• Extra maatregelen om de veiligheid te garanderen:
- leners mogen in deze periode enkel materialen uitzoeken en 

ontlenen. Zij mogen zich nergens neerzetten. Kranten lezen of  
de laptops gebruiken, is niet mogelijk;

- volgende ruimtes zijn niet toegankelijk voor publiek: toiletten, 
leesruimte, laptopzone, kinderhoek, bovenverdieping bibliotheek;

- we aanvaarden geen cashbetalingen. Betalen via de 
betaalautomaat kan wel;

- we organiseren zelf  geen activiteiten en ontvangen geen (klas)
groepen, verenigingen; …

Heb je nog vragen?
De bib blijft bereikbaar op het nummer 089 20 19 75 (van maandag 
tot vrijdag van 9 tot 12 uur) en natuurlijk ook via mail: bib@bocholt.be



ERF GOED

HERDENKING 
VLIEGTUIGCRASHES IN LOZEN
Traditioneel herdenken we rond 22 juni de crash van een 
bommenwerper van het Britse leger in 1944 op Lozerheide. Dit 
jaar wilden we ook herdenken dat er nog andere vliegtuigen 
neergestort zijn in Lozen, nl. in de Veldstraat, langs de 
Hamonterweg en in de Rondestraat. Dit wilden we blijvend 
in herinnering brengen door het plaatsen van infoborden en 
een fietsroute tussen de verschillende crashplaatsen.

Helaas was het coronavirus een spelbreker en kunnen we 
omwille van de veiligheid van alle aanwezigen, ouderen en 
kinderen, deze herdenking niet laten doorgaan. Alles wordt 
verschoven naar juni 2021.

Toch willen we deze gebeurtenis niet zomaar laten 
voorbijgaan en geven we hier, op de website van de 
gemeente Bocholt en de facebookpagina’s van de 
Heemkundige Kring Bocholt en de gemeente Bocholt, 
een beknopte samenvatting van het artikel over de 
vliegtuigcrashes dat verscheen in het tijdschrift ‘Tussen 
Halt en Stop’ van de Heemkundige Kring Bocholt van 
november 2019. 

‘De eerste bommenwerper die werd neergehaald 
stortte op 16 juli 1941 neer aan de rechterkant van 
de Lozerheidestraat, tegenover de Lozerheide. 
Het was een Wellington. De zes bemanningsleden 
kwamen allen om. De piloot was een Nieuw-
Zeelander, Gordon Osborne. 

Een tweede Wellington stortte neer op 31 augustus 
1943 achter de Rondestraat. De brokstukken lagen 
over een groot gebied verspreid, tot aan Damen 
(begin van de Leemskuilenstraat). Ook deze vijf 
Britse bemanningsleden, onder wie piloot Henry 
Heron, verloren allen het leven.

Op 22 april 1944 was het de beurt aan een Halifax 
van de Canadese luchtmacht. Het eindigde achter in 
de Veldstraat. Vier van de zeven bemanningsleden, 
waaronder de piloot Wilfred Carter, overleefden de 
crash. 

Precies twee maanden later, op 22 juni 1944, kwam 
een Lancaster neer in de Lozerheide. Zes van de 
zeven bemanningsleden verloren er het leven. De 
zevende, de Canadees MacKenna, sprong uit het 
neerstortende vliegtuig, maar viel te pletter in St.-
Huibrechts-Lille.’

Interesse in het volledig artikel? Neem dan 
contact op met de auteur Adelin Bilsen (tel. 011 
64 67 73) of  met de Heemkundige Kring via  
heemkundigekringbocholt@gmail.com

Je kan het nummer ook uitlenen in de bibliotheek 
van Bocholt.
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SPORT DIENST

VANAF € 20,00 PER PERSOON, PER JAAR

ZEKER SPORTEN
Behoor jij tot één van de vele mensen die wel eens gaat 
lopen op de Finse piste? Of  sportief  wil genieten van de 
mountainbikeroutes?

Meer en meer mensen sporten buiten clubverband. Lekker 
praktisch, maar wat als je een blessure oploopt tijdens zo 
een activiteit?

Met de sportpakketten van Zeker Sporten krijgt je deskundig 
sportadvies en bijhorende sportverzekering. Neem een kijkje 
op de vernieuwde website ‘zekersporten.be’ en ontdek de 
verschillende pakketten.

BUITENINFRASTRUCTUUR
Van de verplichte corona-sluiting hebben we gebruik 
gemaakt om het nodige onderhoud uit te voeren. 

• De Finse piste kreeg een nieuwe toplaag en de 
beschadigde afstandsplaatjes werden hersteld.

• Rotte palen op de mountainbike-routes en 
loopomlopen werden vervangen. 

Heb je toch nog iets opgemerkt? Laat het weten aan 
de sportdienst.



GEANNULEERDE ACTIVITEITEN
5 juni Sportelteam
6 juni Dancing on wheels
14 juni Open Sevensmolen
14 juni KVG barbecue
17 juni Instrumentenvoorstelling Kunstacademie
20 juni Dancing on wheels
21 juni Midzomerzicht – Sterrenbeelden kijken
23 juni Bloed geven- Parochiehuis Bocholt
28 juni St.-Kristoffelbedevaart
28 juni Limburgse Molendagen
5 juli Eetfestijn Vincentiusvereniging ‘de kleine Drempel’
6 juli Bloed geven – Parochiezaal Kaulille
11 juli Zomertocht – Wandel Mee Brueghel vzw
12 juli Lozen kermis
12 juli Open Sevensmolen
25 juli Open Sevensmolen
27 juli Avondmarkt Bocholt
9 augustus Kermis Bocholt
9 augustus Open Sevensmolen
9 augustus Pasar Zomert: Zomerfietstocht
14 augustus Avondstratenloop en snoepjogging
22 augustus Open Sevensmolen

CORONA-KALENDER
De nationale veiligheidsraad nam diverse beslissingen rond het or-
ganiseren van activiteiten. Op basis van deze coronamaatregelen 
heeft het college van burgemeester en schepenen in overleg met de 
lokale veiligheidscel het volgende beslist:
• tot 1 juli zijn alle evenementen, van welke aard dan ook, verboden 

in Bocholt
- tot 1 juli worden er geen ruimten verhuurd in de gemeentelijke ge-

bouwen (bib, sporthallen, buurthuizen, ‘de Kroon’, ‘de Steen’, …
• tot 31 augustus zijn alle massa-evenementen (lees: evenementen 

met een open karakter) verboden

In de lijst hieronder vind je een eerste lijst van activiteiten die al af-
gelast zijn.

Deel jouw foto’s op instagram of  facebook met de #gemeentebocholt, 
#bocholtb of  #ilove3950 en misschien verschijnt die foto dan wel in 
de volgende editie van Bocholt Maggezien!

UIT IN BOCHOLT
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© Koen Nijsen

DE GEMEENTE BOCHOLT HEEFT EEN NIEUWE 
WEBSITE!
Hiervoor hebben we de voorbije maanden intens samengewerkt met de firma Appoint 
uit Oudsbergen. Zij ontwierpen de website volledig naar onze vragen en verzuchtingen. 
Bovendien is Appoint de leverancier van het nieuwe afsprakensysteem. 

Moest je, ondanks onze inspanningen, toch nog een foutje vinden of  een knop die niet 
werkt, laat het ons dan zeker weten via 089 20 19 18 of  gemeente@bocholt.be. 

Er is voor onze verenigingen ook een plek voorzien waar ze hun 
activiteiten kunnen aankondigen. Net als bij de vorige website 
werken we samen met Uit-in-Vlaanderen (de UiT-databank). 

In de UiT-in Vlaanderen databank kunnen alle verenigingen hun 
eigen activiteiten plaatsen (www.uitdatabank.be). Ze worden 
dan niet alleen bekend gemaakt in Bocholt maar ook in heel 
Vlaanderen. Op die manier krijgt de activiteit meer aandacht, ook 
buiten Bocholt. Onze website importeert ieder dag automatisch 
alle geplande Bocholter activiteiten.

Wanneer een activiteit, om welke reden dan ook, niet kan doorgaan 
kan je die hier ook gemakkelijk annuleren. Vooral in deze corona-
tijden is dat heel belangrijk.



SAMEN ZORGEN WE
VOOR EEN VEILIGE
OMGEVING 

Wanneer draag ik een mondmasker?

Lukt het niet om 1,5 meter afstand te bewaren tegenover 
anderen, dan ben je verplicht om een mondmasker te dragen.

Draag sowieso een mondmasker 
• op het openbaar vervoer
• bij het winkelen
• bij bezoek aan kwetsbare personen
• als je zelf  risicopatiënt bent.

Hoe trek ik mijn mondmasker aan? 
• Was je handen grondig met water en zeep, voor je het 

masker aanraakt. 
• Gebruik enkel de elastieken om het masker aan te brengen. 

Raak de binnenkant niet aan.
• Zorg dat het masker zo goed mogelijk aansluit op je gezicht. 

Bedek je neus en mond. 

Hoe zet ik mijn mondmasker af? 
• Was je handen grondig met water en zeep, voor je het 

masker afzet. 
• Gebruik de uiteinden van de elastieken om het masker uit te 

doen. Raak je gezicht en de binnenkant van het masker niet 
aan. 

• Gooi het mondmasker meteen in de was zodra je thuiskomt.

Hoe was en bewaar ik mijn mondmasker? 
• Steriliseer je mondmasker en de herbruikbare filters sowieso 

dagelijks of  na 4 uur intensief  gebruik (vb. veel praten).
• Was het masker (en de filters) 30 minuten op 60°C-90°C, of  

kook ze kortstondig in een kookpot die je uitsluitend hiervoor 
gebruikt. 

• Stop het mondmasker en de filters proper en droog in 
een hersluitbaar plastic (ziplock) zakje.


