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’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. gesloten
di. 10u00-12u00 15u00-19u00
wo. 10u00-12u00 13u00-18u00
do. 10u00-12u00
vr. 15u00-19u00
za. 10u00-12u00

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

Voorlopig gesloten.*

Erfgoed
tel. 089 20 19 22
e-mail: erfgoed@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
Pastoorsdreef  13
tel. 089 84 09 90
e-mail: wijk.bocholt@politiecarma.be

Openingsuren:
Enkel na afspraak via 
www.politiecarma.be

NUTTIGE GEGEVENS*
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VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN 
EN ZITDAGEN 

VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN 

Beste Bocholtenaren,

Bij het begin van de zomervakantie mogen we even 
terugblikken op de voorbije coronamaanden. De impact 
op het dagelijkse leven was enorm: de onzekerheid en de 
angst om besmet te worden, de problemen in de woon- en 
zorgcentra, bedrijven en verenigingen die stilvallen …

Van de ene dag op de andere word je wakker in een wereld die 
op zijn kop staat. Nog geen half  jaar geleden was thuiswerken 
de uitzondering, vandaag is het de regel. We reden van 
Kreyel naar Stramproy om te winkelen, maar kwamen grote 
betonblokken tegen … 

De veerkracht van de Bocholtenaren werd danig op de proef  
gesteld, maar de coronacrisis heeft ons niet klein gekregen! 
Vrijwilligers bleven overal een handje toesteken terwijl anderen 
met een inspirerend idee zelfs “Iedereen Beroemd” haalden. 

Voor onze leerlingen en studenten was de lockdown een 
dramatische ingreep. Het schooljaar werd vanaf  midden 
maart compleet ontwricht en dwong de onderwijssector 
om maximaal in te zetten op digitale lesplatformen, wat 
een enorme inspanning en aanpassing vergde, zowel van 
lesgevers als leerlingen. 

Kansarme jongeren werden dubbel zo hard getroffen: zij 
hebben niet allemaal een eigen kamer en een eigen computer 
om de lessen te volgen en de opdrachten uit te voeren. Daarom 
ondersteunt het gemeentebestuur vanaf  begin september 
onze lagere scholen met het organiseren van zorgklassen 
voor de meest kwetsbare leerlingen, om het probleem van 
leerachterstand effectief  aan te pakken.

Door de coronacrisis ontdekken we wat echt belangrijk is 
in ons leven. We ontwaken in een andere wereld en vragen 
ons af  of  het ooit nog wordt zoals vroeger. Toch moeten 
we ervan uitgaan dat we zelfs beter uit deze crisis kunnen 
komen. Het was hartverwarmend om zien dat gevoelens van 
verbondenheid, vriendschap, solidariteit en bezorgd zijn om 
elkaar, de bovenhand kregen op twijfel en angst.

Intussen staat de zomervakantie voor de deur en hopen we 
dat alles een beetje “normaler” gaat worden. De winkels 
gingen open in mei, cafés en restaurants in juni. Vanaf  juli 
kunnen jeugd- en sportkampen georganiseerd worden en de 
grote kermis in Bocholt begin augustus gaat ook door, met in 
acht name van de nodige distancing maatregelen.

Tot slot, en ondanks de vele nog geldende beperkingen, wens 
ik iedereen een welverdiende vakantie of  verlof  onder het 
motto “moeilijk gaat ook”!

Lei Cardinaels

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

“ONDER HET MOTTO ‘MOEILIJK GAAT OOK’:
  EEN WELVERDIENDE VAKANTIE OF VERLOF!”



GOED OM TE WETEN

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN
Alle diensten van gemeente en OCMW Bocholt zijn gesloten op:

• maandag 20 juli (brugdag)
• dinsdag 21 juli (nationale feestdag)

DE BOCHOLT-APP
DIE MOET JE GEWOON HEBBEN!
• Maak een afspraak met de gemeentelijke diensten!
• Meld ons schade, vandalisme, kapotte straatlampen …
• Krijg een verwittiging voor de volgende huisvuilophaling.
• Wat is er dit weekend te doen in Bocholt?
• Ontvang diverse documenten en attesten simpelweg via 

je smartphone.
• Blijf  op de hoogte van de laatste Bocholter nieuwtjes!
• Wat staat er vandaag over Bocholt in de kranten?

Dat alles en nog veel meer kan je doen met de Bocholt-App!

Download vandaag nog onze gratis app in de Google Play 
Store of  de Apple App Store! Zoek gewoon op ‘Bocholt’.

Ben je handelaar, zorgverstrekker of  een vereniging en wil 
je ook meestappen in dit digitale avontuur? Neem dan zeker 
contact op met info@bocholt.be. De communicatiedienst 
bezorgt je een handleiding en helpt je graag op weg.

DE WATERGROEP 
GA VOOR DIGITAAL EN KRIJG € 10,00 KORTING!
Eind 2019 lanceerde De Watergroep de actie ‘Allemaal digitaal’. Klanten 
die overschakelen van een papieren factuur naar digitale facturatie 
ontvangen éénmalig een korting van € 10,00 op hun waterfactuur. 

Kiezen voor een digitale factuur biedt niets dan voordelen. Het is praktisch 
en snel: facturen betaal je met één druk op de knop en vind je overal 
terug. Bovendien is het goed voor het milieu want je bespaart op papier 
en brandstof. 

Al 60.000 klanten stapten over naar een digitale factuur via e-mail, Doccle 
of  Zoomit. Ben jij de volgende? Ga naar www.dewatergroep.be/digitaal!

DOWNLOAD GRATIS  
DE BOCHOLT APP

via de App Store of Google Play

Beleef
BOCHOLT

IN 1 APP
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MEERDERHEID EN OPPOSITIE MAKEN SAMEN 
BOCHOLTER CORONA-HERSTELPLAN 
De coronacrisis en de opgelegde maatregelen vergden van ieder van ons 
verregaande inspanningen. Het is bewonderenswaardig om te zien op welke 
ernstige en loyale wijze onze Bocholter gemeenschap deze maatregelen 
opvolgde. Er werden tal van initiatieven genomen om elkaar te helpen. Een 
grote ‘Dank-U-Wel’ gaat uit naar de zorgverleners in de breedste zin van 
het woord, zonder enige uitzondering. Ook de gemeentelijke werknemers 
verdienen allen een pluim. 

De diverse opgelegde maatregelen om de verspreiding van het virus tegen 
te gaan hebben echter ons Bocholter gemeenschapsleven op verschillende 
vlakken geraakt. Daarom wordt aan iedereen gevraagd om een extra tandje 
bij te steken om onze samenleving hernieuwd op snelheid te brengen. Ook 
onze gemeente doet een substantiële bijdrage!

Tijdens de gemeenteraad van mei jl. werd er over de partijgrenzen heen een gedragen motie aanvaard waarin het 
gemeentebestuur haar engagement uitspreekt om diverse maatregelen te nemen, om de Bocholter gemeenschap te 
ondersteunen. De kostprijs van deze maatregelen is geschat op € 400.000,00.

Dit zijn de belangrijkste voorstellen (waarvan sommige voorstellen intussen al uitgevoerd zijn):
• gratis mondmaskers en filter voor elke Bocholtenaar, ouder dan 12 jaar;
• voor elke Bocholter inwoner een waardebon van € 10,00 - de Bocholter middenstand en horeca worden ondersteund door 

middel van deze waardebonnen, aangezien voormelde waardebonnen enkel bij hen kunnen worden gebruikt   
(zie pagina 24);

• de dienstenbelasting voor privé- en rechtspersonen alsook de kampeerbelasting en de belasting tweede verblijven worden 
pas in het najaar geïnd;

• kosteloos ter beschikking stellen van handgels aan de Bocholter middenstand en horeca;
• het derde trimester van de belasting op reclamedrukwerken wordt niet geïnd;
• op de website van de gemeente Bocholt is er een rechtstreekse link voor ondernemers inzake de coronacrisis. Tevens is er 

een pagina ‘koop lokaal en online’ met een overzicht van alle handelaars en ondernemers die dat wensen;
• vervroegde uitbetaling van de basissubsidies 2020 aan erkende Bocholter verenigingen (bedrag van 2019);
• een eenmalige extra betoelaging aan bovenvermelde Bocholter verenigingen (sport-jeugd-senioren en cultuurverenigingen) 

ten belope van 50 % van de hen in 2019 uitgekeerde basissubsidies;
• verenigingen zullen voor de duur van de crisis (minimum 5 maanden) geen huur moeten betalen voor het gebruik van 

gemeentelijke gebouwen, gemeentelijke concessies en bepaalde gemeentelijke erfpachten en opstalvergoedingen;
• renteloze leningen door erkende verenigingen verschuldigd aan de gemeente Bocholt worden een jaar opgeschoven in tijd;
• Bocholter verenigingen die door de COVID-19 crisis in financiële moeilijkheden zijn gebracht en die dit verlies zeer moeilijk te 

boven kunnen komen, kunnen na bespreking en doorlichting met de gemeentelijke financiële dienst, een overbruggingskrediet 
verkrijgen;

• de Bocholter scholen krijgen elk € 5,00 per kind, voor extra maatregelen die ze moeten nemen in het kader van de coronacrisis 
en er wordt ondersteuning voorzien voor kansarme kinderen; 

• verenigingen die in het najaar (wanneer dit officieel is toegelaten) originele, openbare activiteiten organiseren kunnen 
rekenen op een impulssubsidie;

• de dienstverlening van de gemeente wordt, waar dit mogelijk is, verdergezet (uitgifte van rijbewijzen, omgevingsvergunningen, 
bibliotheek, ...) onder soms moeilijke omstandigheden;

• het gemeentelijk personeel wordt ingezet bij diverse acties zoals het 
verdelen van de mondmaskers;

• er zullen specifieke acties voor kansarmen uitgewerkt worden voor een 
bedrag van € 20.000,00;

• de gemeente voorziet ruimte op het openbaar domein dat de Bocholter 
Horeca kan gebruiken als terras bij de heropening van de horeca;

• gratis verlenging van de abonnementen van de marktkramers (voor 2021). 

Sommige van deze voorstellen zijn intussen al uitgevoerd, sommige zitten 
in de pijplijn en sommige worden nu nog door de gemeentelijke diensten 
voorbereid. We hopen dat alle sectoren – middenstand, horeca, verenigingen 
en gezinnen - dankzij deze inspanningen een duwtje in de rug krijgen om het 
coronaleed te verzachten.



TELE-ONTHAAL LIMBURG
ZOEKT LUISTERHELDEN
Tele-Onthaal Limburg zoekt nieuwe telefoonvrijwilligers : vrouwen en 
mannen met ruimte in hoofd, hart en agenda. Mensen die iets voor 
een ander willen betekenen door het bieden van een luisterend oor. 
Ze maken het mogelijk dat mensen in nood 24 uur per dag kunnen 
bellen voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek.

In november start de basisopleiding die meerdere avonden/dagdelen 
duurt. 

Dus, ben je sociaal voelend en wil je luisteren naar mensen die het 
moeilijk hebben? Kan je 1 maal per week 4 uren naar Hasselt komen 
en ben je bereid om ook nachtdiensten te doen? Dan heeft Tele-
Onthaal boeiend vrijwilligerswerk voor jou in petto!

Vraag je infobrochure op 011 22 77 67 of  via limburg@tele-onthaal.be
Meer weten over Tele-Onthaal? 
Bezoek onze website www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

DOE MEE AAN DE ZOMER VAN DE KORTE KETEN
De Week van de Korte Keten wordt dit jaar de Zomer van de Korte Keten als gevolg van de coronacrisis. 
Elke producent, vereniging of  gemeentebestuur kan een actie of  evenement organiseren en in de kijker 
zetten op www.zomervandekorteketen.be.

De Vlaamse provincies, VLAM, de Vlaamse overheid en 
Steunpunt Korte Keten werken opnieuw samen om de 
korte keten in the spotlights te zetten. De coronacrisis 
maakt een derde Week van de Korte Keten onmogelijk. 
Echter niet getreurd. In plaats van negen dagen (4-12 
juni) zullen ze samen de hele zomer aandacht vragen voor 
de korte keten.

Grote activiteiten waarop veel mensen samenkomen 
zijn niet mogelijk, maar er zijn zeker alternatieven te 
bedenken die bezoek aan hoevewinkels extra kleur geven, 
bijvoorbeeld demonstraties, proeverijen, workshops, 
fietstochten langs landbouwbedrijven enz.

Ben jij ook van plan een zomerse activiteit te organiseren en zo je bedrijf  en de korte keten nog meer 
op de kaart te zetten? Maak het wereldkundig op www.zomervandekorteketen.be. Elke activiteit die je 
invoert, wordt geregistreerd in de UITdatabank en getoond op www.zomervandekorteketen.be. Hoe je 
je eigen activiteiten kan registreren, lees je op de website.

Alle partners van de Zomer van de Korte Keten spannen zich tot het uiterste in om de korte keten en de 
bijhorende website top of  mind te houden de komende maanden.



7

STEENAKKERSTRAAT 
WORDT FIETSSTRAAT
De kindergemeenteraad hecht groot belang 
aan verkeersveiligheid. Hun aandacht gaat 
vooral uit naar de zwakke weggebruikers: de 
voetganger en de fietsers.

Een van de recente beslissingen van onze 
kindergemeenteraad was dan ook om de 
Steenakkerstraat om te vormen tot een 
fietsstraat. In deze Kauliller straat komen 
namelijk heel veel fietsende kinderen als 
ze naar de jeugdlokalen, naar sporthal ‘de 
Steenakker’ of  naar de tennis fietsen. De 
kindergemeenteraad vond dat - net daarom - 
de Steenakkerstraat een veiligere omgeving 
moest worden.

Het gemeentebestuur volgde hen volledig in 
dit voorstel. 

Nu de Steenakkerstraat een fietsstraat is, mogen auto’s en moto’s de 
fietsers niet inhalen en mogen ze er maximum 30 kilometer per uur 
rijden. In juli zullen er dan nog mooie bloembakken als verkeersremmers 
bijgezet worden. Ook voor de plaatselijke bewoners wordt de straat zo 
een stuk veiliger

Na de Luysenweg is dit de tweede fietsstraat in onze gemeente. Deze 
fietsstraat is nu nog een voorlopige proefopstelling. Na 6 maanden zal 
de situatie geëvalueerd en eventueel verlengd worden.

LANGS BOCHOLTER WEGEN

WAT IS EEN 
FIETSSTRAAT?
Artikel 22 van de wegcode: verkeer in 
fietsstraten

In fietsstraten mogen de fietsers de 
ganse breedte van de rijbaan gebruiken 
voor zover deze slechts opengesteld is in 
hun rijrichting en de helft van de breedte 
langs de rechterzijde indien de rijbaan 
opengesteld is in beide rijrichtingen. 
Motorvoertuigen hebben toegang tot 
fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel 
niet inhalen. De snelheid mag in een 
fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 
kilometer per uur.

Worden voor de toepassing van dit artikel 
met fietsers gelijkgesteld: de bestuurders 
van rijwielen of  speed-pedelecs.



SOCIAAL HUIS

PENSIOENDIENSTVERLENING 
EVEN ON HOLD
Marij Hendrix, maatschappelijk assistente van OCMW 
Bocholt, gaat vanaf  1 september met pensioen. 
Gedurende meer dan 40 jaar heeft zij de Bocholtenaren 
geholpen vanuit de sociale dienst, de kinderopvangdienst, 
de thuisdienst en de pensioendienst. De gemeente en het 
OCMW danken haar hiervoor.

Wij gaan nu op zoek naar vervanging voor de 
pensioendienst. Van zodra er een opvolger is aangesteld, 
kan je weer in je eigen gemeente geholpen worden. In 
het volgende gemeentelijk infoblad zal hierover verder 
geïnformeerd worden.

Je kan ondertussen ook zelf  op My Pension een aanvraag indienen (mypension.be). 
Als je al een pensioendossier hebt lopen, kan je voor het invullen van je papieren 
bellen met My Pension van de Federale Pensioendienst. Dat kan op het gratis 
telefoonnummer 1765 -1(voor Nederlands) – 1 (voor brief  met code)- 6025 voor 
Hasselt werknemers of  7530 voor Hasselt zelfstandigen.
Voor het Nederlandse AOW kan je bellen naar 0031 30 264 90 10.

FINANCIËLE TEGEMOETKOMING  
VANUIT HET LOKAAL NETWERK VRIJE TIJD

Sociale, culturele en sportactiviteiten zijn een 
basisrecht. Iedereen heeft behoefte aan ontspanning, 
zeker na de voorbije maanden! Jammer genoeg kosten 
deze activiteiten soms veel geld. Onder bepaalde 
voorwaarden kan de gemeente/OCMW vanuit het Lokaal 
Netwerk Vrije Tijd jaarlijks (januari tot december) 80 % 
van het inschrijvingsgeld voor sociale-, culturele- en/of  
sportieve activiteiten met een maximum van € 120,00 
per persoon terugbetalen. Je kan dit aanvragen bij het 
OCMW, de bibliotheek en het Jeugd- en Cultuurhuis ‘de 
Steen’.

Je komt hiervoor in aanmerking als je:

• verhoogde tegemoetkoming hebt – nodig: klevertje mutualiteit of  
attest mutualiteit

• recht hebt op leefloon of  een daarmee gelijkgesteld bedrag – nodig: 
attest leefloon of  attest Inkomens Garantie Ouderen (IGO)

• in budgetbegeleiding, budgetbeheer of  collectieve schuldbemid-
deling bent – nodig: attest van het OCMW of  van de schuldbemiddelaar

• een inkomen hebt onder het Sociaal Vitaal Minimum (dit kan enkel 
berekend worden bij het OCMW)

Mee te nemen voor de aanvraag:

• betalingsbewijs van de vrijetijdsactiviteit (indien reeds betaald) EN/
OF betalingsuitnodiging van de vrijetijdsactiviteit (indien nog niet 
betaald);

• bankkaart;
• één van bovenstaande attesten / klevertje mutualiteit, wat voor jou 

van toepassing is.



JE HUIS POETSEN IN TIJDEN VAN HET CORONAVIRUS
Je huis poetsen
Je huis poetsen kan met het schoonmaakmiddel dat je altijd 
gebruikt.
Is er iemand uit je gezin (misschien) besmet ? Dan kan je 
sommige dingen die je veel aanraakt best extra ontsmetten. 
Bijvoorbeeld een deurklink, kraan, toilet, lichtknop, trapleuning, 
tafel of  nachtkastje. Doe dit één keer per dag met bleekwater 
(javel).

Hoe doe je dit?
• Reinig de oppervlakken met een doek. Hou de doek even 

onder de kraan, zodat die licht vochtig is.
• Meng het bleekwater in een liter leidingwater. Het water 

moet lauw zijn, tussen 18 en 25 graden.
• Heb je bleekwater van 15° chloor? Gebruik 20 ml per liter 

water (of  2 dessertlepels of  4 koffielepels).
• Heb je bleekwater van 8° chloor? Gebruik 40 ml per liter 

water (of  4 dessertlepels of  8 koffielepels).
• Poets de oppervlakken grondig met een spons of  doek en 

het water met toegevoegd bleekwater. Doe dit meteen nadat 
je het bleekwater en het leidingwater met elkaar mengde. 
Maak de oppervlakken voldoende nat.

• Laat dit minstens 5 minuten inwerken.

Let op!
• Meng bleekwater NIET met andere schoonmaakmiddelen.
• Verlucht voldoende. Zet je ramen open.
• Draag waterbestendige handschoenen en bij voorkeur een 

veiligheidsbril om spatten in de ogen te vermijden.
• Spoel na met proper water. Doe dit zeker voor oppervlakken 

of  materialen waar je eten of  drinken op zet, bijvoorbeeld de 
eettafel.

• Giet de resterende oplossing onmiddellijk weg na 
gebruik. Giet de verdunde oplossing zeker niet over in 
lege drankflessen! Zo vermijd je ongevallen met mogelijk 
ernstige gevolgen.

• Bewaar bleekwater buiten het bereik van kinderen.
• Gebruik enkel bleekwater dat gecontroleerd en toegelaten is 

door de FOD Volksgezondheid. Deze ontsmettingsmiddelen 
hebben een toelatingsnummer op het etiket. Je vindt ze ook 
in de databank met toegelaten producten op www.biocide.
be.

• Het bleekwaterproduct mag niet ouder zijn dan 3 maand 
gerekend vanaf  de productiedatum.

Gebruik bleekwater niet overal 
in je huis. Het is irriterend voor de 
huid en schadelijk voor het milieu. 
Poets kamers waar je minder komt 
met het schoonmaakmiddel dat je altijd 
gebruikt

CORONA: 
HOE BESCHERM IK MEZELF EN 
ANDEREN?
Als je hoest of  niest vliegen er kleine druppeltjes in de 
lucht. Zo kan het virus zich verspreiden en op dingen 
vallen. Als je die druppeltjes inademt of  door je handen 
in de mond, neus of  ogen krijgt kan je besmet geraken.

Verklein het risico op besmetting:
• houd 1,5 meter afstand van andere personen
• raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
• was vaak je handen met stromend water en vloeibare 

zeep. Het water is best warm of  lauw.

Nauw contact met besmette personen is dus de 
belangrijkste bron van besmetting. Maar het coronavirus 
kan ook worden overgedragen via harde oppervlakken. 
Was daarom vaak je handen als je dingen aanraakt, 
die vele andere personen aanraken, bijvoorbeeld: een 
deurklink of  liftknop.
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VERNATTEN KOLISBOS 
OM UNIEKE NATUUR TE REDDEN 
De gemeente Pelt en Bocholt gaan samen met het Regionaal 
Landschap Lage Kempen en het Agentschap voor Natuur en Bos het 
Kolisbos vernatten. 

Door het Kolisbos stroomt de Dorperloop, die vroeger de grens vormde 
tussen beide gemeenten. In het verleden werd de beek rechtgetrokken 
en uitgediept. Wat de beek verder typeert, is het grote verval. Regen- 
en grondwater worden omwille van deze redenen snel uit het Kolisbos 
afgevoerd waardoor de van oorsprong natte vallei verdroogt. Delen 
van het Kolisbos zijn echter uniek omdat er nog schrale, natte stukken 
voorkomen. Deze schrale, natte bossen zijn door Europa beschermd 
en dreigen te verdwijnen als er niet ingegrepen wordt. Het Kolisbos 
ligt in NATURA-2000 gebied. In deze gebieden wordt vanuit Europa 
gevraagd om de bestaande Europese topnatuur te herstellen en te 
behouden.

Wat gaat er concreet gebeuren?

De belangrijkste ingreep binnen dit project is het verhogen van de 
beekbedding van de Dorperloop. Er worden trapjes aangelegd in 
de beek om de grond die anders wegstroomt, tegen te houden. De 
dijken worden plaatselijk opgehoogd zodat de beek niet overstroomt. 
De waterkwaliteit is immers te voedselrijk waardoor de schrale 
broekbossen langs de beek beschadigd kunnen geraken. 
De gracht parallel aan de Dorperloop wordt gedicht. Zo zal de beek 
het grondwater minder snel afvoeren. Door deze maatregelen zal het 
gebied geleidelijk vernatten en herstellen de schrale broekbossen 
zich. Ook natte heide krijgt de kans om te ontkiemen. Natte heide 
kwam vroeger veel voor in het Kolisbos. Dat merk je bijvoorbeeld aan 
de zonnedauw, een vleesetende plantje dat er opnieuw voorkomt. 

De open plekken in het bos zorgen voor variatie in licht, plantengroei 
en structuur in het bos. Deze variatie is broodnodig voor de Europees 
beschermde vogelsoorten boomleeuwerik en nachtzwaluw en 
vlindersoorten zoals het groentje, het bont dikkopje en de kleine 
ijsvogelvlinder. 

Een tweede ingreep om het gebied te vernatten, is het herstellen van 
de ‘pandjes’. Oorspronkelijk zijn dat natte percelen tussen grachtjes 
die werden opgehoogd om bomen op te telen. De bovenste bodemlaag 
wordt hiervoor eerst verwijderd. Dan worden de pandjes terug verlaagd 
naar het oorspronkelijke grondniveau. De grachten tussen de percelen 
worden opgevuld. 

OM GEVING

Te verhogen Dorperloop

Te vergroten plek in het bos

Boomleeuwerik

Kleine zonnedauwKleine ijsvogelvlinder.
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In de vallei van het Kolisbos liggen enkele waterpartijen 
met steile oeverranden. Deze oevers worden minder steil 
gemaakt zodat er een zone met ondiep water ontstaat. Ook 
de vennen worden groter gemaakt. Deze zones zijn heel 
belangrijk voor heel wat dieren zoals kikkers, libellen en juffers. 

Maar ook heel wat zeldzame 
planten zullen beter groeien met 
hun wortels in de grond en hun 
blaadjes boven water.

Hoeveel kost het vernatten van 
het Kolisbos?

De totale kosten van de werken 
worden geraamd op € 55.000,00 
waarvan de Vlaamse overheid 
en Europa elk € 22.000,00 
subsidiëren. Op het grond-gebied 
van Pelt worden de meeste 
beheerwerken uitgevoerd. Daarom 
neemt gemeente Pelt € 8.000,00 
voor haar rekening en Bocholt  
€ 3.000,00. Het Regionaal land-
schap Lage Kempen zal de 
werken op het terrein coördineren.

Wanneer starten de werken?

De administratieve procedure is 
al opgestart. Afhankelijk van het 
verder verloop van de goedkeuring 

van de omgevingsvergunning en het weer in het najaar (droge 
periode), zullen de terreinwerken ofwel in het najaar van 2020 
ofwel in de nazomer van 2021 uitgevoerd worden. 

  
  

De vennen worden groter gemaakt De steile oevers worden afgevlakt

Wil je meer weten over deze werken?
 
Schrijf  je dan in voor de infowandeling.  
De datum van deze infowandeling wordt op een 
later tijdstip bekend gemaakt.

Waar: parking Torenstraat Kolisbos
Start wandeling: stipt om 19u00
Inschrijven verplicht via info@rllk.be
Stevig wandelschoeisel is een aanrader.

Meer info over het project:
http://www.rllk.be/vernatting-kolisbos
Joke Roebben, joke.roebben@rllk.be
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SOCIAAL KOPEN
Sociale koopmaatschappij Landwaarts bouwt sociale 
koopwoningen en biedt sociale kavels aan in de 
gemeente Bocholt en verkoopt deze aan lagere prijzen 
dan op de private vastgoedmarkt. Om in aanmerking te 
komen om een woning van Landwaarts te kopen moet 
je meerderjarig zijn, mag je geen eigendom hebben 
en moet je voldoen aan een inkomensvoorwaarde 
(tussen € 38.146,00 en € 57.213,00 afhankelijk van 
jouw gezinssituatie en te verhogen met € 3.809,00 per 
persoon ten laste). Je bent na de aankoop verplicht je 
woning 20 jaar te bewonen, anders kan Landwaarts de 
woning opnieuw kopen of  een schadevergoeding eisen. 
Er is een chronologische wachtlijst (ook als er nog geen 
concrete projecten of  gronden zijn). Er zijn kantoren in 
Genk, Neeroeteren en Pelt waar je je kan inschrijven In 
deze coronatijden is dit enkel op afspraak (e-mailen naar  
katrien.cox@landwaarts.be voor kantoor Pelt)
Meer informatie vind je terug op www.landwaarts.be.

SOCIAAL HUREN
Sociale woonmaatschappij Kempisch Tehuis beheert 220 
sociale woningen in de gemeente Bocholt en verhuurt 
aan lagere huurprijzen dan op de private huurmarkt. Om 
in aanmerking te komen voor een sociale woning moet 
je meerderjarig zijn, ingeschreven zijn in het Belgische 
bevolkings- of  vreemdelingenregister, Nederlandstalig 
zijn of  bereid zijn om Nederlands te leren en voldoen 
aan eigendoms- en inkomensvoorwaarden. Er is een 
wachtlijst en woningen worden chronologisch toegekend, 
echter rekening houdend met de grootte van het gezin 
en bepaalde voorrangsregels. Om na te gaan of  je in 
aanmerking komt voor een sociale woning, kan je meer 
info terugvinden op www.kempischtehuis.be. Je mag ook 
een afspraak maken bij het OCMW (tel. 089 20 19 80 of  via 
de website). Er wordt nagegaan of  je in aanmerking komt 
en zij handelen jouw volledige inschrijving bij Kempisch 
Tehuis af. Je brengt hiervoor de ID-kaart (met pincode) 
mee van alle gezinsleden boven de 18 jaar die wensen 
ingeschreven te worden, alsook de ID-kaarten van alle 
minderjarige gezinsleden.

SPAARZAAM MET WATER 
OMSPRINGEN
Tijdens de warme zomermaanden brengt water de 
nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke 
bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden 
worden gevuld voor een zomer vol waterpret.
De Watergroep staat in onze gemeente elke dag in voor de 
levering van kwalitatief  drinkwater. Ze geven graag enkele 
tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te 
springen.

• 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.
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LAAT JE FIETS LABELEN | MAANDAG 6 JULI
Jaarlijks worden tussen 1 april en 31 oktober fietslabelacties georganiseerd 
binnen politiezone CARMA. Dit houdt in dat de gemeenschapswachten je 
rijksregisternummer afdrukken op een fraudebestendig label en dat op je fiets 
plakken. Nadien ontvang je een fietspas met de persoonlijke gegevens van je 
fiets. Een gelabelde fiets komt na een diefstal veel sneller bij de eigenaar terug.

In Bocholt kan je je fiets laten labelen op de gemeentelijke werkplaats, Bosstraat 
14: elke eerste maandag van de maand tussen 14u00 en 16u00. Ook kan 
je je fietslabel online aanvragen. Je ontvangt van ons een gepersonaliseerd 
fietslabel, een fietspas en een folder met tips tegen fietsdiefstal.

Een fietslabel is gratis. Breng wel je identiteitskaart mee (want daarop staat je 
rijksregisternummer).

NIEUW KANTOOR WIJKPOLITIE BOCHOLT 
De wijkpolitie van Bocholt is eind juni verhuisd naar een 
nieuwe stek in de Pastoorsdreef  13, achter ’t Huis van de 
gemeente. Een hele verandering voor het wijkteam, na vele 
jaren in de Dorpsstraat. 

Hoofdinspecteur Wim Verheyen: “Op 22 juni was het echt zo 
ver. De deur van het oude kantoor hebben we ondertussen 
definitief  achter ons dichtgeslagen. Momenteel worden in 
het nieuwe kantoor nog enkele dingen in orde gebracht, 
maar het wijkteam werkt wel al vanuit haar nieuwe locatie. 
Wie graag een kijkje komt nemen zal helaas wel nog even 
geduld moeten oefenen. Omwille van corona blijven enkele 
wijkkantoren, waaronder dat van Bocholt, voorlopig gesloten. 
Hopelijk kunnen we de mensen hier snel weer ontvangen. 
Ons wijkteam blijft ondertussen wel via e-mail en telefoon 
bereikbaar”. 

Met aangiftes en klachten kan je momenteel op drie locaties 
terecht in de politiezone CARMA: het politiekantoor in 
Bree, het gemeentehuis in Houthalen-Helchteren en het 
hoofdcommissariaat in Genk. Op deze locaties is een virtueel 
loket ingericht, waardoor de inspecteur en de burger niet fysiek 
samenzitten in een gesprekslokaal. In tijden van corona is dit 
een belangrijke troef. Toch blijft het gesprek even natuurlijk 
en levensecht, dankzij een geavanceerde 3D-technologie. De 
inspecteurs bevinden zich op een gecentraliseerde locatie 
en bedienen van daaruit de drie virtuele loketten. “Ook in 
Bocholt is zo’n virtueel loket op komst, maar dit zal eerder 
voor het najaar zijn. Daarover volgt later meer informatie”, 
zegt hoofdinspecteur Verheyen.

Wie is jouw wijkinspecteur en hoe kan je hem of haar 
contacteren?
De wijkinspecteur is de politieman of  –vrouw die je regelmatig 
in je buurt ziet. Soms met een dienstwagen, maar ook te 
voet of  met de fiets. Ze staan steeds ten dienste van de 
wijkbewoners. Spreek hen gerust aan, want ze maken graag 
tijd voor jou. 

• Voor alle wijken uitgezonderd Kaulille:  
Inspecteurs Marc DIDDEN en Ward SEVENS
> e-mail: Wijk.bocholt@politiecarma.be
> gsm (tijdens diensturen) DIDDEN: 0499 93 39 72
> gsm (tijdens diensturen) SEVENS: 0499 93 39 83

v.l.n.r.: INP Ward Sevens, HINP Wim Verheyen, 
INP Florette Voortmans, INP Marc Didden

• Voor Kaulille: inspecteur Florette VOORTMANS
> e-mail: Wijk.bocholt@politiecarma.be
> gsm (tijdens diensturen): 0499 93 39 84

Waarvoor kan je bij de wijkinspecteurs terecht?
• Opmerkingen inzake overlast in de wijk zoals rondhangende 

personen, drugsgebruik, onveilig of  fout parkeergedrag, 
lawaaihinder of  zwerfafval,…

• Burengeschillen, conflicten en andere ongemakken.
• Signaleren van schade aan het wegdek, straatmeubilair,…
• Indien je iets ongewoon of  verdacht opmerkt, bijvoorbeeld 

opvallend veel passage van voertuigen in de wijk die 
je normaal gezien niet opmerkt, of  de aanwezigheid en 
verdachte gedragingen van vreemden.

• Andere vragen. De wijkagent probeert je zo breed mogelijk 
te informeren of  verwijst je door naar een andere dienst.

Voor klachten en aangiften kan je voorlopig terecht in het 
dichtstbijzijnde virtueel loket in het politiekantoor van Bree.
Voor dringende politiehulp kan je bellen naar het nummer 101.

Algemene contactgegevens Politie CARMA:
Hoofdcommissariaat | Europalaan 27, 3600 Genk
Tel. 089 39 14 10 | E-mail: pz.carma@police.belgium.eu
Website: www.politiecarma.be | Facebook: Politie CARMA
Twitter: @PolitieCarma | Instagram: @Politie_Carma

POLITIE DIENST



SINT-KRISTOFFELBEDEVAART IN MINEUR
woensdag 1 juli 2020 | na de mis van 8u00

Al sinds 1931 organiseert de Broederschap van Sint-Kristoffel de jaarlijkse bedevaart met 
zegening van voertuigen. Dit jaar zou een jubileumuitgave worden ter gelegenheid van de 
90ste zegening. De broederschap had extra inspanningen geleverd om van deze editie een 
feesteditie te maken met extra veel oldtimer auto’s en het openen van de bedevaart door “Stuf”, 
de reus Kristoffel van de reuzegilde van Roermond. 

Corona heeft echter ook hier roet in het eten gestrooid. Tot nader orde zijn massamanifestaties 
nog steeds verboden en dus kon het organiserende comité de autozegening in de gekende 
vorm niet laten doorgaan. Om de traditie niet te doorbreken heeft de Broederschap beslist om 
dit jaar een afgeslankte versie van de bedevaart te organiseren. 
Dit is op dezelfde manier zoals tijdens de oorlogsjaren ‘40-‘45 
toen de Duitse bezetter de autozegening verboden had.

Er was geen voertuigenzegening op zondag 28 juni, maar 
mensen die toch hun auto, fiets, of  motor gezegend willen 
hebben, kunnen – als ze snel zijn en deze Bocholt Maggezien 
op tijd lezen - op woensdag 1 juli na de misviering van 8u00 
hun voertuig nog laten wijden. 

De broederschap vindt het spijtig dat ze de zegening met 
deze beperkingen moet laten doorgaan. Zij belooft om van 
de editie van volgend jaar weer iets speciaals te maken, dit 
ter gelegenheid van 90 jaar Kristoffelbedevaart (1931-2021). 
De broederschap is ervan overtuigd dat de zegen van St.-
Kristoffel toch op iedereen rust die op die laatste zondag van 
juni aan hem en aan de bedevaart denkt. Hou het veilig: op de 
weg en tegen corona.

CLASSIC CAR MEETING BOCHOLT
vrijdag 7 augustus | Kerkplein Bocholt | vanaf 18u00

Na een lange periode van afwezigheid keren de oldtimers terug naar 
Bocholt. Op vrijdag 7 augustus gaat de eerste Classic Car Meeting van 
2020 door op het Kerkplein te Bocholt. De oldtimermeeting staat voor de 
gelegenheid in het teken van het merk Opel/Vauxhall, bekend van klassieke 
modellen zoals de Olympia, de Record, en de Manta.

Uiteraard zijn andere merken ook steeds welkom! Alle eigenaars en 
liefhebbers van oude voertuigen zijn welkom vanaf  18u00 
op het Kerkplein te Bocholt. Het Kerkplein wordt gedeeltelijk 

voorbehouden voor de eigenaars van oldtimers. De 
inkom is gratis, inschrijven is niet nodig.

Info: vrijetijd@bocholt.be
of  089 20 19 31

CULTUUR DIENST

JAARLIJKS VERLOF GC ‘DE KROON’
GC ‘de Kroon’ is gesloten tijdens 

de maand juli.
Het secretariaat is in augustus elke 

werkdag geopend van 9u00 tot 12u00.
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HOE KAN IK MIJN EVENEMENT 
BEKEND MAKEN?
Via www.bocholt.be
Op de nieuwe www.bocholt.be kunnen verenigingen hun activiteiten 
gratis aankondigen. Net als bij de vorige website werkt de gemeente 
Bocholt hiervoor samen met Uit-in-Vlaanderen (de UiT-databank). 

In de UiT-in Vlaanderen databank kunnen alle verenigingen hun 
eigen activiteiten plaatsen (www.uitdatabank.be). Je maakt een 

eenmalige login aan of  logt in met je facebookaccount. De 
activiteit wordt 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.

Via de Bocholt-app
Alle activiteiten die ingegeven zijn in de Uit-in 

Vlaanderen databank komen ook automatisch in de agenda van 
de Bocholt-app te staan. Je kan je vereniging ook registreren op 
de app. Dan kan je zelfs je activiteiten extra in de verf  zetten. 
Vraag meer info aan de infodienst (zie pag. 4)

Via de LED-schermen
Om je activiteit op de LED-schermen (Bocholt-centrum en 
Kaulille-centrum) te laten schitteren moet je minstens drie weken 

op voorhand een aanvraag doen bij de dienst info & 
onthaal (gemeente@bocholt.be). Of  beter nog: vraag 
het online aan via https://bocholt.be/inwoner/onze-
gemeente/pers-en-communicatie/led-scherm/

DOWNLOAD GRATIS  
DE BOCHOLT APP

via de App Store of Google Play

Beleef
BOCHOLT

IN 1 APP



BIB LIOTHEEK

VAN SISO NAAR ZIZO
Weg met de cijfers! Leve de pictogrammen!
Sinds enige tijd zijn we bezig met de 
omschakeling van SISO naar ZIZO, een ander, 
gebruiksvriendelijker classificatiesysteem voor 
weetboeken voor volwassenen. We verwachten 
ergens in het najaar deze operatie af  te ronden.

Intussen kunnen jullie uiteraard nog alle non-fictie 
boeken uitlenen. Alleen zal de zoektocht naar het 
boek op dit moment wat minder vlot verlopen. Wij 
helpen je graag verder!

ZOMER VAN HET SPANNEND 
BOEK
De allernieuwste spannende boeken - thrillers, detectives, 
literaire thrillers – liggen weer op jullie te wachten. Maak 
er een spannende leeszomer van!

BIB AAN HUIS
Onze bibliotheek draait weer op volle toeren na de corona-
sluiting. Bibleden die zich moeilijk kunnen verplaatsen 
en niet tot de bibliotheek kunnen komen, kunnen beroep 
doen op onze dienst-aan-huis. 

Wij leveren, na een orienterend gesprek, je favoriete 
boeken of  dvd’s aan huis, na een telefonische afspraak. 
Doelgroep: ouderen, zieken, gehandicapten, woonachtig 
te Bocholt.

VIND JIJ DE   
SCHAT VAN VLIEG? 
De hele zomervakantie lang kan je in en rond bibliotheek 
de Priool en tijdens de openingsuren op zoek gaan 
naar ‘De schat van Vlieg’, een zoektocht met als 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! Voor kinderen 
van 4 tot 9 jaar.

ANDERE OPENINGSUREN
IN JULI EN AUGUSTUS!
Vanaf  woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus 
zijn de openingstijden van bib ‘de Priool’ als volgt:

maandag gesloten
dinsdag 10u00 - 12u00 en 15u00 - 19u00
woensdag 10u00 - 12u00 en 13u00 - 18u00
donderdag 10u00 - 12u00
vrijdag 15u00 - 19u00
zaterdag 10u00 - 12u00

Uitleenpost Kaulille blijft in de zomervakantie gesloten.

DE WORKSHOPS VERHALENKRIEBELS
ZIJN VOLZET!
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TOERISME BOCHOLT

ARENDSNEST BOCHOLT 
OPEN TUIN
Juli – augustus 2020

Het Arendsnest is een kijk- en wandeltuin van zo’n 
8000 m2 met een bonte verzameling van een 2000-tal 
planten, heesters en een grote natuurlijk ogende vijver 
met beekloop. Tussen de borders zijn er paden om volop 
te kunnen genieten van de geur en kleur van de planten. 
Verschillende terrassen geven de mogelijkheid om even 
te genieten van het uitzicht en de rust. Aanvullend is er 
ook een permanente keramiektentoonstelling.

Praktisch:
De tuin is gelegen langs de Zuid-Willemsvaart (Kempen-
straat 23), op wandelafstand van sluis 17 en langs het 
Limburgs fietsroutenetwerk.
Tijdens de maanden juli en augustus, is de tuin gratis 
geopend op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 13u00 tot 17u00 en op zondag van 10u00 
tot 18u00 (’s donderdags gesloten). Je kan ook steeds 
een afspraak maken: tel. 0475 21 93 38

‘GROETEN UIT 
BUITENGEWOON 
BINNENLAND’
Nieuwe wandelingen op 
Lozerheide

Naast de uitgestippelde wandelingen, het rolstoelpad 
en de hondenzone kun je deze zomer in Lozerheide van 
twee bijkomende belevingselementen genieten: 

• de natuurloop en 
• de Lozerspotters-gezinswandeling.
 
De natuurloop omvat 2 bewegwijzerde looproutes (3,6 en 
7,6 km) op 100 % onverhard parcours langs de unieke 
natuur van Lozerheide.
 
De wandelroute voor gezinnen (5 km) is een niet zo 
geheime missie van de Lozerspotters.
Vind je het leuk om meer te weten te komen over wat er 
leeft op en rond Lozerheide. Ga dan mee met Paulien 
en Kasper op avontuur. Download de app op https://
izi.travel/nl of  scan de QR-code op het infobord op de 
parking.

FOTOWEDSTRIJD 
KEMPEN~BROEK
nog tot 30 november 2020

Om het Kempen~Broek door 
UNESCO te laten erkennen 
als Mens en Biosfeer-gebied 
hebben ze jullie hulp nodig. 
Het Kempen~Broek wil weten wat jullie aantrekt in het 
Kempen~Broek, wat jullie mooi vinden. Of  wat jullie 
stoort, waar jullie verbeteringsmogelijkheden zien en 
misschien zelfs voorstellen voor oplossingen hebben.

Met deze kennis kan men dan aan de slag om het 
aanvraagdossier inhoudelijk te stofferen en om acties uit 
te werken om het gebied nog mooier en de samenwerking 
nog duurzamer te maken. Dit wil men doen aan de hand 
van een fotowedstrijd. Leuker dan een vragenlijst en 
het perfecte excuus om op pad te gaan met camera of  
smartphone.

Regionaal Landschap Kempen en Maasland is bezig 
met de aanvraag om het Kempen~Broek door UNESCO 
te laten erkennen als Mens en Biosfeer-gebied. Een 
belangrijke voorwaarde van UNESCO voor die erkenning 
is dat er naast het samenwerken met de gemeenten, 
provincies en lokale organisaties ook inwoners betrokken 
worden om met hen samen na te denken over de 
toekomst van de streek. Zo werd er al samengewerkt met 
onderzoekers van ‘Dear Landscape’ die, door een maand 
ter plaatse in een container te gaan wonen, peilden naar 
hoe mensen denken over het Kempen~Broek, er werd 
een website voor info en ideeën opgericht, er werden 
infofolders ontworpen, er werden overlegmomenten 
georganiseerd.

Tot eind november kan je foto’s met een korte beschrijving 
indienen via de Facebook-pagina, Instagram of  e-mail. 
Het is namelijk de bedoeling dat mensen ook beschrijven 
wat hen in het gebied aantrekt of  wat hen juist stoort en 
waarom ze de foto hebben gemaakt om dit te illustreren. 
Enkel foto’s met tekst worden weerhouden!

Onder de deelnemers worden een ballontocht, een 
chocoladeworkshop en een etentje verloot. 

Alle nodige info kan je hier vinden: 
https://kempenbroekunesco.eu/fotowedstrijd/

 

KOM UIT JE KOT
EN GENIET VAN BOCHOLT
We hebben allemaal lang in en rond ons kot moeten 
blijven. Hoog tijd om stilletjes terug de wereld te gaan 
ontdekken. En waar kan je dat beter doen, dan in je 
eigen gemeente. Ongetwijfeld is er nog wel een pareltje 
dat je nog niet kende of  al vergeten was. Trek op 
ontdekkingstocht in eigen dorp en steun meteen jouw 
lokale handelaar. 

Voor een overzicht van de mogelijkheden zie https://visit.
bocholt.be/
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START SPW SAVIAANTJES
Graag willen we even het volgende melden:
onze startdag vindt plaats op maandag 6 juli. 
Toen de vorige editie van Bocholt Maggezien werd 
opgemaakt, wisten we niet of  het speelplein wel door zou 
kunnen gaan. 

Nog even geduld en we staan weer voor jullie klaar!

Groetjes 
De leiding!

JEUGD DIENST

MELDINGSKAART
 
Hoe kan je deze kaart 
aan ons bezorgen? 

• door ze te deponeren in de ideeënbus  
aan ’t Huis van de gemeente van Bocholt 

• door ze af te geven aan de receptie op  
’t Huis van de gemeente 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

VERSLAG KINDERGEMEENTERAAD
U heeft het misschien al gezien: de kindergemeenteraad heeft, ondanks de coronacrisis, 
niet stilgezeten. Er was een digitale kindergemeenteraad waar concrete acties werden 
besproken die ondertussen ook zijn uitgevoerd.

De kinderen willen meer aandacht voor veiligheid en het milieu in Bocholt. Daarom lieten ze 
coole stickers ontwerpen die op de vuilnisbakken van de gemeente plakken. Dit motiveert 
mensen om de vuilnisbakken te gebruiken en fleurt het straatbeeld op.

Verder kreeg elke lagere school twee mooie bloembakken met daarin kleurrijke bloemen 
en een spreuk van onze kinderburgemeester, Tijl. 

Als laatste zorgden de kindergemeenteraadsleden ervoor dat de Steenakkerstraat in 
Kaulille een fietsstraat werd. Mensen mogen met de auto een fietsstraat inrijden, maar niet 
sneller rijden dan 30 km/u. Dit garandeert de veiligheid van de kinderen die gebruik maken 
van de Steenakkerstraat om naar de jeugdbeweging, sporthal of  tennis te gaan.

Dank aan de kindergemeenteraadsleden voor hun inzet!
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MELDINGSKAART
 
Hoe kan je deze kaart 
aan ons bezorgen? 

• door ze te deponeren in de ideeënbus  
aan ’t Huis van de gemeente van Bocholt 

• door ze af te geven aan de receptie op  
’t Huis van de gemeente 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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BLIJF-IN-JE-BUURT
DOE-BOEK
De jeugddienst en kindergemeenteraad willen 
deze zomer Bocholt nog warmer en mooier maken. 
Daarom trakteren ze elke jonge Bocholtenaar op 
een heleboel inspiratie voor een fijne zomer met een 
te gek blijf-in-je-buurt-boekje! Dit is een doe-boekje 
boordevol ideeën om volop te genieten, te spelen 
en te bewegen in eigen gemeente. Op die manier 
toveren we juli en augustus om tot twee maanden vol 
speels amusement, creatief  plezier en (nog) meer 
verbinding tussen alle inwoners van Bocholt.

De activiteiten zijn gericht op kinderen tussen 6 en 
12 jaar. Natuurlijk mogen ook broers of  zussen en zelfs ouders meedoen.

De boekjes vind je binnenkort in jouw brievenbus. Niets ontvangen? Geen 
probleem, ze zijn gratis verkrijgbaar bij de dienst Vrije Tijd en bibliotheek ‘de 
Priool’!



GEZINSBOND BOCHOLT
WANDEL- EN FIETSFOTOZOEKTOCHTEN 2020
Wil je een leuke zoektocht doen, dan biedt Gezinsbond Bocholt je twee wandel- en één fietsfotozoektocht 
aan. De wandelroute Bocholt is ± 2,8 km en de wandelroute Lozen is ± 3,9 km. De fietsfotozoektocht is 

ongeveer 25 km lang. Van 1 juli tot en met 30 september 2020 kan je 
de zoektochten doen. Langs de beschreven route vind je de te zoeken 
foto’s terug. Als je een foto gevonden hebt, kan je de bijbehorende vraag 
oplossen. Het antwoord vind je in de buurt van de locatie op de foto.

De zoektochten zijn gratis. Je download de documenten en print ze af  via deze website:
https://bocholt.gezinsbond.be

De antwoordbladen moeten uiterlijk op 4 oktober 2020 bezorgd worden aan Cindy 
Brenkers, Kapelstraat 41A, 3950 Bocholt. De prijswinnaars worden persoonlijk verwittigd.

SPORT DIENST
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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

€ 18,00

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 en met vrijdag 28 
augustus

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

€ 105,00
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VIRTUELE AVONDLOOP 2020
Omwille van de coronacrisis is er dit jaar geen avondloop. 
Als alternatief  bieden we je de mogelijkheid om deel te 
nemen aan onze virtuele avondloop (2,5 km).

Je loopt het parcours individueel of  met enkele vrienden. Jou 
tijd wordt geregistreerd en achteraf  vergeleken met andere 
lopers. De start is aan sportcomplex ‘de Damburg’. Je kan 
deze virtuele avondloop lopen van1 t.e.m. 31 augustus.
Er zijn leuke prijzen voor de eerste drie vrouwen en mannen 
in de uitslag.

Hoe deelnemen?
1. Download gratis de Strava app (beschikbaar voor alle 

types smartphone).

2. Open de app en schakel de gps functie in.
3. Druk op start en volg het bewegwijzerde parcours van de 

Avondloop.
4. Bekijk je resultaat via de app of  op www.strava.com.

Tip:
Loop je met een app als Runkeeper, 
Runtastic of  Garmin? Via de 
website https://tapiriik.com/ kan 
je heel eenvoudig je activiteiten 
synchroniseren met Strava.

Parcours in wijzerzijn
Start Brogelerweg > Damburgstraa 
> Vinkstraa > Kaulillerweg > 
Brogelerweg

VARIA
Zowel sportcomplex ‘de Damburg’, 
sporthal ‘de Steenakker’ en de 
sportdienst zullen gedurende de 
ganse maand juli gesloten zijn voor al 
de sportactiviteiten. Op maandag 3 
augustus openen opnieuw de deuren 
voor een lang, coronavrij en hopelijk 
spannend sportseizoen.

We wensen al de clubs en sporters 
dan ook een goede vakantie om 
nadien met frisse moed en opgeladen 
batterijen weer van start te kunnen 
gaan.

STARTPAKKET 
HANDGEL 
Sportverenigingen die een meerdaags 
jongerenkamp organiseren kunnen een 
startpakket handgel aanvragen bij de 
gemeente.

Geef  een seintje 
aan de sportdienst 
en vermeld de 
periode wanneer je 
op kamp gaat.

X-TREME SURVIVALKAMP 
10 T.E.M. 15 JAAR
woensdag 12 en donderdag 13 augustus NIEUWE DATA! 

Zin in een 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

IINSCHRIJVEN VOOR ÉÉN VAN DEZE KAMPEN
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 bellen voor een afspraak of  een huisbezoek (tel: 089 20 19 80). De gemeentelijke sportdienst en het OCMW 
verzekeren een discrete behandeling.

€ 50,00
incl. bus en verzekering

VIRTUELE AVONDLOOP 2020 
Omwille van de coronacrisis is er dit jaar geen avondloop.  
Als alternatief bieden we je de mogelijkheid om deel te nemen aan onze virtuele 
avondloop (2,5 km). 
 
Je loopt het parcours individueel of met enkele vrienden. Jou tijd wordt geregistreerd 
en achteraf vergeleken met andere lopers. De start is aan sportcomplex ‘de 
Damburg’. Je kan deze virtuele avondloop lopen van1 t.e.m. 31 augustus. 
Er zijn leuke prijzen voor de eerste drie vrouwen en mannen in de uitslag. 
 
Hoe deelnemen? 

1. Download gratis de Strava app (beschikbaar voor alle types smartphone). 
2. Open de app en schakel de gps functie in. 
3. Druk op start en volg het bewegwijzerde parcours van de Avondloop. 
4. Bekijk je resultaat via de app of op www.strava.com. 
  

Tip: 
Loop je met een app als Runkeeper, Runtastic of Garmin? Via de 
website https://tapiriik.com/ kan je heel eenvoudig je activiteiten synchroniseren met 
Strava. 
 
Parcours in wijzerzijn 
Start Brogelerweg! Damburgstraat! Vinkstraat!Kaulillerweg! Brogelerweg 



UIT IN BOCHOLT

KERMIS BOCHOLT | 9 AUGUSTUS
De nationale veiligheidsraad heeft het licht op groen gezet 
voor de heropstart van de kermissen vanaf  1 augustus. De 
lokale veiligheidsraad besliste daarop dat de kermis van 
Bocholt van 9 augustus – ondanks eerder verbod – toch zal 
kunnen plaatsvinden. Na maanden van coronastilte, zal het 
fijn zijn dat we weer iets hebben om te vieren: maar dat zal 
natuurlijk wel onder strenge voorwaarden gebeuren. 

Bij het ter perse gaan waren de opgelegde regels nog niet 
definitief. Wat al vast staat is dat mondmaskers verplicht 
zullen zijn op de attracties, dat elke kraam of  attractie zelf  
moet in staan voor de social distance en dat er veelvuldig 
ontsmet zal worden.

Met de vergroting van de horeca-terrassen zal ook de 
opstelling van de kermis kunnen wijzigen. Daarnaast zal 
er een circulatieplan opgesteld moeten worden. Bij een te 
grote bevolkingstoeloop, kunnen attracties tijdelijk gesloten 
worden.

 

 

KERMIS -  COVID-19  

Studie rapport 
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Spelkramen 

 
Spelkramen 

 
 
 
HERINNERING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE MAATREGELEN 
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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!

20 juli
Brugdag – alle gemeentelijke en 
OCMW-diensten gesloten

21 juli
Nationale feestdag – alle gemeentelijke 
en OCMW-diensten gesloten

7 augustus
Classic Car Meeting 
18u00 – Kerkplein Bocholt

9 augustus
Bocholt kermis

15 augustus
Rommelmarkt
Vanaf  9u00 – Meer info: 0495 49 73 76 
jokebaselet@gmail.com 

1 juli
Sint Kristoffel Bedevaart in mineur
Na de mis van 8 uur 

6 juli
Startdag Saviaantjes
13u30 – Basisschool ‘De Driehoek’

6 juli
Bloed geven
18u00 tot 20u30 – Parochiezaal Kaulille

7 juli
Startdag Knikkebol
13u30 – Nieuwe locatie: HOB-units  
aan ‘de Steenakker’

11 juli
Vlaamse Feestdag 
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WAARDEBON 
‘BOCHOLT HELPT BOCHOLT’ 
Voor de bevolking:
Wat is dat en waarom krijgen we deze bon? 
Om onze inwoners en onze lokale handelaars en ondernemers een extra steuntje in de 
rug te geven naar aanleiding van de coronacrisis besliste de gemeenteraad om elke 
inwoner van Bocholt een waardebon van € 10,00 te geven.

Wie krijgt allemaal zo een bon? 
Elke inwoner van Bocholt die op 1 juni bij ons ingeschreven was (1 bon per persoon)

Wanneer en hoe ontvang ik deze waardebon(nen)  
en hoelang blijven ze geldig? 
De waardebonnen zullen in de eerste helft van juli bezorgd worden en ze zijn te 
gebruiken tot 15 januari 2021.

Waar kan ik met mijn bonnen terecht?
Bij alle handelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners van Bocholt, Kaulille, Lozen en 
Reppel die bereid zijn deze waardebonnen als betaalmiddel te aanvaarden.

Wat zou ik kunnen doen als ik deze bon niet echt nodig heb  
en hiermee graag iemand anders wil helpen? 
Je mag je bon(nen) altijd bezorgen aan het OCMW (Nevenplein 1). Zij zorgen er dan 
voor dat ze bij de juiste personen terechtkomen. 

Voor de handelaars:
Moet ik deze bonnen aanvaarden? 
Neen, niet verplicht, maar: graag …

Hoe zie ik of de waardebonnen echt zijn?
De bonnen zijn beveiligd met een reliëfdruk. Aanvaard enkel bonnen die dit waarmerk 
dragen!

Waar kan ik met de aangenomen waardebonnen terecht? 
Je kan de bonnen (bijv. maandelijks of  3-maandelijks) binnenbrengen bij de dienst vrije 
tijd (De Steen – Cornelius a Lapideplein).

Hoe en wanneer krijg ik mijn geld? 
Ze worden per kwartaal verwerkt door onze financiële dienst, die tracht dan binnen de 
maand het verschuldigde bedrag op jouw rekening over te schrijven.

Tot wanneer kan ik aangenomen bonnen binnenbrengen? 
Je kan de bonnen binnenbrengen ten laatste 6 maanden na de vervaldag, dus uiterlijk 
15 juli 2021.

Waar vind ik het reglement? 
Het volledige door de gemeenteraad goedgekeurde reglement is beschikbaar op de 
gemeentelijke website (https://bocholt.be/corona-waardebon-bocholt-helpt-bocholt/).

Nog vragen?
Neem gerust contact op met onze diensten via tel. 089 20 19 30.


