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NUTTIGE GEGEVENS *
’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

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

G.C. DE KROON

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

Cornelius a Lapideplein 3
tel. 089 20 19 31
e-mail: cultuur@bocholt.be
Openingsuren:
ma. 9u00-12u00
di. 9u00-12u00
wo. 9u00-12u00
do. 9u00-12u00
vr. 9u00-12u00

13u30-19u00
13u30-16u30
13u30-17u00

SPORTDIENST

Brogelerweg 59
tel. 089 20 19 70
e-mail: sportdienst@bocholt.be
Openingsuren:
ma. 8u00-12u00
di. 8u00-12u00
wo. 8u00-12u00
do. 8u00-12u00
vr. 8u00-12u00

13u00-16u30
13u00-16u30
13u00-16u30
13u00-16u30
13u00-17u00

BIBLIOTHEEK

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

DIENST VRIJE TIJD

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

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.		
do. 9u00-12u00
vr. 9u00-12u00

13u30-18u30

• Pensioendienst:
wo. 9u00-12u00

• Juridische dienst:
do. 9u00-11u00
• Thuishulp:
ma. 9u00-12u00
di.		
do. 9u00-12u00

13u30-18u30

• Buitenschoolse kinderopvang
en opvoedingsondersteuning:
enkel op afspraak
• Verwarmingstoelagen:
di.		
13u30-18u30
wo. 9u00-12u00
do. 9u00-12u00

WIJKPOLITIE BOCHOLT

Pastoorsdreef 13
tel. 089 84 09 90
e-mail: PZ.CARMA.Wijk.Bocholt@
police.belgium.eu
Openingsuren:
Enkel na afspraak via
www.politiecarma.be

* Onder voorbehoud van wijzigingen door de corona-maatregelen.

COLOFON I BOCHOLT MAGGEZIEN
Verschijnt maandelijks, 24ste jaargang nr. 10 – SEPTEMBER 2020
Redactie: Dienst Info & Onthaal, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
Verantwoordelijke uitgever: Stijn Van Baelen, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
Lay-out & druk: drukkerij Boonen, Hamont-Achel
Afgiftekantoor: Masspost Hasselt-Oplage: 6.400 exemplaren

BEVOEGDHEDEN

EN ZITDAGEN

VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Stijn VAN BAELEN

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

Jos PLESSERS

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

Erik VANMIERLO

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

Lieve THEUWISSEN

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

VOOR WOORD
Bijzonder, gewone dingen …
Het coronavirus blijft ons in de ban houden. Ons geduld
wordt op de proef gesteld maar enkel met strikte naleving
van alle veiligheidsmaatregelen kunnen we dit hardnekkig
virus inperken. Niettegenstaande alle veiligheidsbeperkingen
geven heel veel diensten, verenigingen, horeca, winkels,
verzorgenden… het beste van zichzelf om het maatschappelijk
leven draaiende te houden.
De kinderopvang, jeugdkampen, speelpleinwerkingen
hebben hun werkingen moeten organiseren in ‘bubbels’
van 50 personen. Dit bracht heel wat beslommeringen met
zich mee maar gelukkig hebben onze kinderen toch kunnen
genieten van een deugddoende vakantie of bivak. Een dikke
pluim voor de inzet van alle begeleiders!
Ook de horeca, winkels en diensten wringen zich in allerlei
bochten om aan de opgelegde veiligheidsnormen te
voldoen. Graag vragen wij respect voor het naleven van deze
maatregelen. Het komt de gezondheid van ons allen ten
goede!
Hopelijk maken de scholen terug een goede start. Heel wat
leerlingen zijn noodgedwongen vijf maanden thuis geweest.
Om mogelijke leerachterstand in te halen, voorziet de
gemeente speciale tussenkomsten voor zorgklassen.
In ons beleidsprogramma ‘boeiend, bloeiend Bocholt’ hebben
we sterk de nadruk gelegd op het verder uitbouwen van een
gezellig Bocholt met veel warme contacten, waar mensen
zorgzaam omgaan met elkaar en met de natuur. Om deze
doelstelling vorm te geven werden een belevingsambtenaar,
een diensthoofd Huis van het kind en een welzijnspromotor
aangeworven. Hiermee willen we het rijke verenigingsleven
en de vele initiatieven van buurten, middenstand en diensten
extra stimulans geven en de positieve uitstraling van onze
gemeente promoten.
Een voorbeeld hiervan zijn de vele bloembakken die we
geplaatst hebben. Graag deel ik één van de vele positieve
reacties van een passant: “Ik wilde jullie even proficiat wensen
met de mooie bebloeming van de borders en de bakken in
Bocholt en Kaulille. Het is echt prachtig! En het is een plezier
om door jullie gemeente te rijden!”
Ook in coronatijden heeft elk nadeel zijn voordeel. En op één
van de prachtige slogans die onze winkelramen sieren las ik:
“Pas als gewone dingen ineens niet meer zo gewoon zijn, zien
we pas hoe bijzonder gewone dingen zijn!”
Houd moed en veerkracht en blijf zorgen voor elkaar!

Leo CARDINAELS

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

Marc Vanherk
Schepen van Welzijn

“HOUD MOED EN VEERKRACHT
EN BLIJF ZORGEN VOOR ELKAAR!”

ruimtelijke ordening | wonen en Wonen in Bocholt en Peer |
Limburg.net | sluikstorten | duurzaamheid | jumelages | markten
en kermissen | feestelijkheden | ontwikkelingssamenwerking |
Kempisch Tehuis | buitengebied functies | dierenwelzijn | jacht |
omgevingsvergunning
Zitdag: na telefonische afspraak: 0472 79 60 31

Marc VANHERK

Schepen (Via)
Marsestraat 22
Tel. 011 44 60 78
e-mail: marc.vanherk@bocholt.be
sociale zaken | welzijn | integratiebeleid | seniorenzorg |
gezinsbeleid | andersvalidenbeleid | kansarmoede | Welzijnsregio
| commissie thuiszorg | kinderopvang | gelijke kansen |
preventieve volksgezondheid
Zitdag: na telefonische afspraak: 011 44 60 78
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GOED OM TE WETEN
VERZAMELDE COLUMNS HENRI BOTS
Beste Bocholtenaar,
Sinds februari 2015 mag ik regelmatig een column schrijven die
gepubliceerd wordt in de Buurtkrant van Het Belang van Limburg.
Inmiddels zijn er dat meer dan 100 geworden.
Het plan om een selectie van mijn columns uit te geven in een kleine
uitgave, in navolging van mijn collega’s columnisten Chel uit Lommel
en Eric uit Overpelt, krijgt steeds meer vorm. De teksten zijn al op
schrijffouten gecorrigeerd, het ontwerp van de kaft krijgt vorm. Meer
dan 100 columns zal je in de uitgave kunnen herlezen. In tijden van
corona zijn we bewust niet op zoek gegaan naar sponsoren voor de
drukkosten. We brengen het boekje dus in eigen beheer uit, maar de opbrengst zal worden geschonken
aan twee verenigingen die me nauw aan het hart liggen: Think Happy Today (onze Bocholter vereniging
van Levensloop en Kom Op Tegen Kanker) en St.-Vincentius (in Bree). Hoe groter de verkoop des te meer
opbrengst voor de twee verenigingen.
Je kan het boekje reeds bestellen door overschrijving van € 20,00 op mijn rekening BE49 7340 4806 0071.
In september hopen we de uitgave voor te kunnen stellen. Handelaars die ondanks de moeilijke coronatijd
toch willen tussenkomen in de drukkosten mogen zich bij mij (henri.bots@gmail.com) melden. Alvast dank.
Henri Bots

LUISTER JIJ OOK NAAR MIJN VERHAAL?
Anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet, en sindsdien negeert ze me.”
Awel:
“Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou!
Woont er nog iemand bij jullie thuis?....
Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon. Iets voor
jou? Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info. Je kan je nog tot
begin september kandidaat stellen.

VERKOOP AZALEA’S T.V.V. ‘KOM OP TEGEN KANKER’
Door corona zal voor het eerst sinds 25 jaar het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker er helemaal anders
uitzien. Dit jaar bieden we onze vermaarde azalea’s enkel online te koop aan. Leg tussen 1 en 20 september een
plantje in je virtuele winkelmandje en steun mensen met kanker en hun naasten.
Voor wie koop jij een azalea?
Een azalea voor Kom op tegen Kanker is het enige plantje dat je koopt voor een ander, maar houdt
voor jezelf. Want met je aankoop maak je een verschil voor kankerpatiënten en hun naasten. De
ziekte heeft vaak een grote impact op hun levens. Met de opbrengst van de plantjesverkoop kan
Kom op tegen Kanker ondersteuning bieden in de vorm van een luisterend oor, activiteiten op
maat, lotgenotencontact, informatie, praktische hulp of financiële steun.
Hoe verloopt de onlineverkoop?
Koop tussen 1 en 20 september je plantje(s) via https://www.komoptegenkanker.be/help-mee/
help-met-een-actie/het-plantjesweekend. Je bestelt en betaalt online. Ze kosten € 7,50 per stuk.
Na aankoop haal je je azalea af bij het afhaalpunt, bij een Aveve of laat je je plantjes thuis leveren
(meerkost € 3,50 per levering). Voor Bocholt is het afhaalpunt, de dienst Vrije Tijd (‘de Steen’ Cornelius a Lapideplein 3 – gebouw achter het gemeentehuis). Je kan er je plantje(s) afhalen
op zaterdag 26 september van 9u00 tot 15u00. Verschillende Bocholter handelaars bieden een
plantje te koop aan van 21 tot 30 september. De lijst van deze handlaars wordt bekend gemaakt
via social media en de gemeentelijke website vanaf 15 september.

LAAT JE FIETS LABELEN

maandag 7 september | gemeentelijke werkplaats | 14u00 tot 16u00
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. De eerstvolgende
actie is dus op maandag 7 september.
Een fietslabel is gratis. Breng wel je identiteitskaart
mee (want daarop staat je rijksregisternummer).

RODE KRUIS BOCHOLT-KAULILLE
BLOEDGEVEN

donderdag 17 september | parochiehuis Bocholt |
18u00 tot 22u30
Jij kan zomaar het leven van iemand redden! Gewoon door
bloed te geven. Het vraagt amper een klein uurtje van je tijd. Ben
je tussen 18 en 66 jaar oud en verkeer je in goede gezondheid?
Perfect! Aarzel geen seconde en word donor. Goed om te weten:
ook na je 66e mag je blijven doneren, op voorwaarde dat je
laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden is én de arts op de
bloedinzameling goedkeuring geeft. Kom naar een Rode Kruis
bloedafnamemoment zoals op donderdag 17 september van
18u00 tot 22u30 in het parochiehuis van Bocholt.
Maak altijd een afspraak om te doneren. Dit kan via donorportaal.
rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00.
In het belang van jouw en onze veiligheid op de bloedinzameling
en in de donorcentra vragen wij je een eigen mondmasker
te dragen en de social distancing afstand van 1,5 meter te
handhaven zodat jouw bloedafname in veilige en hygiënische
omstandigheden verloopt.

WORD JIJ EEN
SPECIAL BUDDY?
BudgetInzicht
Limburg
(samenwerking
Limburgse
OCMW’s,
CAW
Limburg
en
Armoedeverenigingen),
ontwikkelden
een
buddywerking om mensen te helpen die het
(voornamelijk administratief of financieel) moeilijk
hebben. Deze vrijwilligers ondersteunen, in
afstemming met de OCMW- of CAWhulpverlener,
gezinnen en helpen hen (terug) de touwtjes in
handen te nemen. Ze bieden tijdelijk een luisterend
oor, een schouder, tijd en oprechte aandacht.
Word jij die vrijwilliger?
Contacteer My De Wilde, Buddycoach BIZ
Limburg, info@bizlimburg.be, 0496 25 03 09
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OM GEVING
VERHUUR GERUST!
Je hebt een huis, appartement of studio die je kunt verhuren?
Dat is goed nieuws! Maar geeft jouw eigendom je ook zorgen en
stress? Verhuur dan gerust aan het sociaal verhuurkantoor.

ZORGELOOS VERHUREN

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) regelt alles én jij geniet van een
gegarandeerde huuropbrengst. Het SVK zorgt voor:
• het opstellen van huurcontract en plaatsbeschrijving,
evenals de registratie
• de maandelijkse betaling van de huur
• het afsluiten van een brandverzekering
• de organisatie van herstellings- en onderhoudswerken
ten laste van de huurder
• het onderverhuren van jouw woning
• de begeleiding van de onderhuurder

HET SVK, EEN IDEALE PARTNER

SVK’s worden erkend door de Vlaamse overheid. Je sluit een
huurcontract af met een SVK, dat op zijn beurt de woning doorverhuurt
aan kandidaat-huurders. Je ontvangt maandelijks de huur. Daaraan
verandert niets. Én je blijft genieten van alle voordelen en zekerheden
uit de woninghuurwetgeving. Daarbovenop krijg je een extra zekerheid,
want het SVK betaalt altijd stipt, zelfs wanneer jouw woning niet
verhuurd is. Bovendien krijg je nooit te maken met wanbetalers. Het
SVK is immers jouw huurder en draagt dus alle huurdersverplichtingen.

JOUW VOORDELEN
•
•
•
•

•
•
•
•

gegarandeerde huurinkomsten
vermijden van leegstand van je woning
geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures
de garantie dat je je woning op het einde van de overeenkomst
weer in de oorspronkelijke staat terug krijgt
(rekening houdend met de normale slijtage)
een verlaagd tarief onroerende voorheffing
een verlaagd BTW-tarief bij nieuwbouw
verlaagde registratierechten voor wie een woning koopt
samenwerking met een professionele partner

WAT VERWACHT HET SVK VAN JOU ?

Het SVK vraagt géén commissieloon, maar wel een redelijke huurprijs,
die lager ligt dan de marktprijs
• een woning volgens de Vlaamse kwaliteitsnormen
• een huurcontract met een redelijke woonzekerheid

JOUW WONING MOET GERENOVEERD
WORDEN?

Ook als jouw woning aan renovatie toe is, kan
het SVK je op weg helpen. De Vlaamse overheid
voorziet voor de eigenaar die verhuurt aan een
SVK een aantal premie’s.

MEER WETEN?

Heeft onze werking jouw interesse gewekt?
Neem een kijkje op onze website
www.svknoordlimburg.be
of neem contact op met Gwendolyn Sleurs
op het telefoonnummer 011 23 87 71
of via mail gwendolyn@welzijnsregio.be.

LANGS BOCHOLTER WEGEN

SCHOOLSTRAAT-PASTOORSDREEF:
EENRICHTINGSVERKEER
Het verbindingsstraatje tussen de Pastoorsdreef en Schoolstraat
zal medio september ingericht worden als een straat met
eenrichtingsverkeer. Daarmee wordt ze opgenomen in het circulatieplan
voor die volledig zone. Zo willen we hier in de toekomst gevaarlijke
situaties van kruisend verkeer voorkomen. Dit is vooral gevaarlijk als
het om zwaar verkeer gaat. Hierdoor worden ook vaak de paaltjes
langs het voetpad vernield. Het éénrichtingsverkeer ter hoogte van de
Schoolstraat wordt uitgebreid tot aan de bib. De parking van de bib
blijft in twee richtingen toegankelijk.
Voor de ganse Pastoorsdreef en de ganse Schoolstraat wordt ook een
tonnagebeperking voorzien (uitgezonderd laden en lossen) om zo het
zwaar verkeer te weren op deze wegen.
Het is een voorlopige proefopstelling, die na een half jaar geëvalueerd
zal worden.
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SOCIAAL HUIS
PENSIOENDIENSTVERLENING
Naar aanleiding van de pensionering op 1 september van onze pensioendeskundige Marij Hendrix is, in
afwachting van een nieuwe aanwerving, de volgende regeling uitgewerkt:
• Bocholtenaren jonger dan 65 jaar
- Voor informatie: telefoneer hiervoor zelf naar de pensioenlijn (tel. 1765) of
contacteer je eigen netwerk aan diensten zoals je ziekenfonds of je vakbond.
- Aanvraag vervroegd pensioen: geef je naam en telefoonnummer door via ocmw@
bocholt.be of 089 20 19 80. Een van de maatschappelijk assistenten van het team
Thuishulp zal je hierna terug contacteren voor het maken van een afspraak.
• Bocholtenaren ouder dan 65 jaar
- Geef altijd je naam en telefoonnummer door via ocmw@bocholt.be of 089 20 19 80.
Een van de maatschappelijk assistenten van het team Thuishulp zal je hierna terug
contacteren voor het maken van een afspraak.
Via Bocholt Maggezien zal verder geïnformeerd worden wanneer de nieuwe pensioendeskundige gaat starten.

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-, cultureleen/of sportieve activiteiten met
een maximum van € 200,00 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
schuldbemiddeling 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.

EINDELIJK EEN STATUUT VOOR DE MANTELZORGER!
Vanaf 1 september 2020 kunnen mantelzorgers die voor de
zorgverlening van hun naasten instaan een officieel statuut
verkrijgen via het ziekenfonds. Er zullen 2 types erkenningen
bestaan: een algemeen statuut en een statuut waar sociale
voordelen aan gekoppeld zijn.
Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit
de directe omgeving van die persoon. Als mantelzorger bied
je voor lange tijd hulp aan een chronisch zieke, een persoon
met een beperking of een hulpbehoevende persoon uit je
omgeving. Dat kan je partner, je ouder of je kind zijn. Maar je
kan ook mantelzorger zijn van een familielid, een vriend of een
kennis.
Type 1: algemene erkenning mantelzorger
De procedure om deze erkenning aan te vragen is eenvoudig.
De mantelzorger en zorgvrager dienen samen een verklaring
op erewoord in en die dien je in bij het ziekenfonds van de
mantelzorger. Met deze verklaring geef je aan dat jullie voldoen
aan de nodige criteria. Je ziekenfonds verwerkt de gegevens
en geeft je een attest.
Type 2: de erkenning als mantelzorger met een sociaal
voordeel
Deze erkenning heeft al zeker één federaal sociaal voordeel,
namelijk het mantelzorgverlof dat je maximum 1 maand voltijds
kan opnemen als werknemer of ambtenaar. Belangrijk om
weten is dat er maximaal 3 mantelzorgers per zorgvrager dit
type erkenning kunnen aanvragen. Om deze erkenning te
krijgen, moet je als mantelzorger en zorgvrager voldoen aan
een heel aantal criteria. Ook om deze erkenning te krijgen moet
je als mantelzorger en zorgvrager een verklaring op erewoord
indienen bij het ziekenfonds van de mantelzorger. Dit samen
met het bewijs van zorgbehoefte van de zorgvrager. Als je
voldoet aan alle criteria zal het ziekenfonds je een attest geven.
Criteria voor de mantelzorger
• Je verblijft in België
• Je geeft doorlopend of regelmatig hulp en zorg aan de
zorgvrager. En dat minstens 50 uur per maand of 600 uur
per jaar.

• Je geeft die zorg niet vanuit je beroep of als vrijwilliger.
• Je houdt rekening met de noden en levenswensen van de
zorgvrager.
Criteria voor de zorgvrager
• Je verblijft in België
• Je verblijft niet in residentiële setting, zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor personen met een handicap.
• Je zorg- en ondersteuningsnood is voldoende zwaar
- Bij een meerderjarige (ouder dan 21 jaar) zorgvrager
moet je ten minste 12 punten op de graad van
zelfredzaamheid voor de integratietegemoetkoming
scoren. Die vaststelling kan gebeuren door de FOD
Sociale Zekerheid, Medex of de adviserend arts van het
ziekenfonds.
- Als je al een zorgbudget voor ouderen of een zorgbudget
voor zwaar zorgbehoevende ontvangt en voldoende
punten op de inschaling scoorde, hoef je geen nieuwe
vaststelling te laten uitvoeren.
Het sociale voordeel: het mantelzorgverlof
Met het type 2 erkenningsattest kan je bij je werkgever
vanaf september 2020 mantelzorgverlof aanvragen. Je
doet dit door een aangetekend schrijven of een brief te
bezorgen aan je werkgever, met het bewijs van je erkenning
als mantelzorger. Dit moet je minstens 7 dagen voor de
ingangsdatum van je verlof in orde brengen, tenzij je een
kortere periode overeenkomt met je werkgever. Als je voltijds
of deeltijds werkt, kan je het mantelzorgverlof één volledige
maand opnemen. Als je voltijds werkt, kan je ervoor kiezen
om een halftijdse of 1/5e vermindering op te nemen
gedurende 2 maanden. Sommige mantelzorgers zorgen
voor verschillende zorgvragers: per zorgvrager kan je een
maand mantelzorgverlof opnemen. Over je hele loopbaan
kan je maximum 6 maanden voltijds mantelzorgverlof
opnemen of 12 maanden als je het halftijds of deeltijds
opneemt.
Meer info?
• Team Thuishulp van het OCMW
(maak een afspraak via 089 20 19 80)
• Sociale dienst van je ziekenfonds
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KROON IEK
PROGRAMMA 2020-2021 GC DE KROON
In deze vreemde coronatijden zijn er veel onzekerheden.
Wat brengt ons deze herfst?.... deze winter?
Toch willen we jullie een volwaardig cultuurprogramma aanbieden en dit hopelijk voor een breed publiek.
Al onze voorstellingen zullen uiteraard coronaproof verlopen.
We gaan van start met de ticketverkoop op donderdag 1 oktober
en dit enkel voor de voorstellingen van de maand oktober.
OVERZICHT AVONDVOORSTELLINGEN OKTOBER 2020
dinsdag 13 oktober
‘Dwars door Oceanië’ – Wouter Deboot
zondag 18 oktober
‘Nordkapp Stories’ – Michael Van Peel
zaterdag 24 oktober
‘Verre van Weg’ – Mira en Caroline Meerschaert

WOUTER DEBOOT
‘DWARS DOOR OCEANIË’
dinsdag 13 oktober 2020 – 20u15

Dwars door Oceanië, 7000 kilometer op de fiets door het verste
continent ter wereld.
‘Iedereen Beroemd’-reporter Wouter Deboot deed het, van het
tropische noorden in Australië tot het meest zuidelijke punt van
Nieuw-Zeeland. Wouter is een geboren verteller en mensen
begeesteren aan de hand van ontroerende en meeslepende
verhalen, dat is zijn ware roeping.
€16,00: kassa | € 14,00: voorverkoop |
€ 8,00: jongerencultuurpasbocholt

MICHAEL VAN PEEL
‘NORDKAPP STORIES’
zondag 18 oktober 2020 – 20u15

De Noordkaap is niet meer dan een parking maar toch is het al
eeuwenlang een magneet voor reizigers en mafketels.
Toen Van Peel er zelf heen bolde op zijn oude Vespa bleef hem
vooral de sfeer bij langs die laatste kilometers naar de Kaap.
Nordkapp Stories is ontstaan uit een reeks interviews, bijeen
gesprokkeld door een week lang te kamperen op die parking,
onder de laatste middernachtzon van 2019.
€ 16,00: kassa | € 14,00: voorverkoop |
€ 8,00: jongerencultuurpasbocholt

MIRA
& CAROLINE MEERSCHAERT
‘VERRE VAN WEG’
zaterdag 24 oktober 2020 – 20u15

Een concert met als rode draad afscheid. Zware kost? Verre van.
‘Verre van Weg’ is een ode aan het leven. Hoopvol, krachtig,
kwetsbaar, speels en poëtisch van toon. In 2014 verliest zangeres
Mira haar ongeboren dochtertje. Geïnspireerd door de liefde voor
haar kind maakt ze deze voorstelling.
Hoe rouw je om iemand die je niet mocht kennen?
Hoe vul je de leegte in als er geen herinneringen zijn?
€ 16,00: kassa | € 14,00: voorverkoop | € 12,00: abonnement |
€ 8,00: jongerencultuurpasbocholt

Wie tickets reserveert voor
de 3 voorstellingen in oktober
krijgt 25 % op de voorverkoopprijs.

RESERVATIE TICKETS

dekroon.bocholt.be - 089 20 19 60 - de.kroon@bocholt.be
VOORSTELLINGEN NOVEMBER/DECEMBER 2020
zaterdag 14 november
’Polly et Les Quatre Snaar en Brass’ – Polly et Les Quatre Snaar
vrijdag 20 november
‘From Broadway à Paris’ – Lieven de Brauwer
zaterdag 28 november
‘In’t Echt’ – De Schedelgeboorten
zaterdag 19 december ‘Laïs omhelst de Kleinkunst’ – Laïs
VOORSTELLINGEN VOORJAAR 2021
zondag 10 januari
‘Tirade#4 Belgerije’ – Stijn Meuris
dinsdag 19 januari
‘Circle of Life’ – Lieve Blancquaert
vrijdag 29 januari
‘Decipiatur’ – Nicolas Arnst
zondag 28 februari
‘Els de Schepper ziet ze vliegen’ – Els de Schepper
maandag 5 april
‘Paasconcert’ – Harmonieorkest KANL
zaterdag 24 april
‘Knechten van de Koers’ – Christophe Vandegoor-Jelle Cleymens-Joost Van Hyfte

CURSUSSEN
Kookworkshops olv Carine Vandoren
•
•
•
•

Desserten
Feestmenu
Kroketten (kaas-vlees-garnaalkroketten)
BBQ

Inschrijvingen kookworkshops:
• zaterdag 26 september - 10u30 tot 11u30: enkel aan de balie
• vanaf dinsdag 29 september – 9u00: online, telefonisch, per e-mail of aan de balie
Op zaterdag 26 september 2020 kan je enkel maximaal 2 personen inschrijven per workshop.
Inschrijving is definitief na betaling op rek. nr. BE20 7357 0000 7356 (ten laatste 14 dagen na inschrijving).

Voor volgende cursussen kan ingeschreven worden vanaf 1 september
• De kracht van stilte - meditatie met live muziek en zang
• NIA - mix van bewegingsvormen: dans, yoga en tai chi
• Yoga Hatha-Yoga.
• Hormoonverstoorders: word je ziek van plastic? - ism Vormingplus
• Een groen terras of balkon - i.s.m. Vormingplus

VOOR ALLE VERDERE INFO: dekroon.bocholt.be
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CULTUUR DIENST
IMPULSSUBSIDIE COVID-19
Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse
Regering een noodfonds op voor de cultuur-, jeugden mediasector. Het noodfonds bevat verschillende
steunmaatregelen die de financiële schade in de drie
sectoren gedeeltelijk moet compenseren. Steden en
gemeenten krijgen 87 miljoen euro uit het noodfonds dat ze
kunnen besteden aan sport-, cultuur- en jeugdbeleid.
Om een gedeelte van deze middelen op een billijke manier
in het werkveld te krijgen, werd een subsidiereglement
opgesteld, dat op 27 augustus aan de gemeenteraad werd
voorgelegd. Dit reglement, Impulssubsidie COVID-19 virus,
heeft als doel om vrijetijdsverenigingen een extra impuls te
geven in de heropstart na de coronacrisis.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het
project aan de volgende voorwaarden voldoen:
• een open karakter hebben waardoor elke burger vrij kan
deelnemen;
• plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 augustus
2021;
• plaatsvinden in Bocholt;
• het moet een nieuwe activiteit zijn of een bestaande
activiteit met vernieuwende en originele toetsen.

Met betrekking tot de toekenning, de bepaling van het
subsidiebedrag, en de uitbetaling van de impulssubsidie,
hanteert het gemeentebestuur de volgende regels:
• een vereniging of organisatie kan maximaal drie
aanvragen indienen;
• de subsidie kan nooit meer bedragen dan het totaal van
de gemaakte kosten;
• de subsidie kan maximum € 5.000,00 bedragen;
• enkel organisatiekosten komen in aanmerking voor de
begroting, zoals bijvoorbeeld huur infrastructuur, huur van
materialen, publiciteit en promotiekosten, enzovoort;
• alle aankopen van drank en etenswaren (incl. catering
voor vrijwilligers en medewerkers), bedankjes of gadgets
voor deelnemers, medewerkers, en vrijwilligers komen
niet in aanmerking voor opname in de begroting.
De schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een
impulssubsidie moet ten laatste één maand voor de aanvang
van het project op het geëigende aanvraagformulier
toekomen bij het gemeentebestuur van Bocholt (t.a.v.
Feestloket).
Het volledige reglement en aanvraagformulier kan je
terugvinden op de gemeentelijke website of kan je verkrijgen
bij de dienst Vrije Tijd.

GEZINSBOND KAULILLE
KOFFERBAKVERKOOP

zondag 13 september | 13u30 – 16u30 | Nevenplein Kaulille
Na een lange stille periode wil de Gezinsbond in september herstarten met de
activiteiten, natuurlijk met enige aanpassingen. Op 13 september organiseren we
een zogenaamde kofferbakverkoop op het Nevenplein te Kaulille. Hierbij kunnen
tweedehands dames-, heren-, kinder-, babykleding, speelgoed en babyuitzet te
koop aangeboden worden vanuit de kofferbak van je auto, in openlucht en op
veilige afstand van elkaar.
Inschrijven en info via info@gezinsbondkaulille.be. Het aantal plaatsen is beperkt,
vol is vol! Standplaatsen en inkom zijn gratis.

DAVIDSFONDS BOCHOLT
BOEKVOORSTELLING
donderdag 17 september | 20u00 |
St.-Laurentiuskerk Bocholt

Op uitnodiging van het Davidsfonds en het kerkbestuur
van Bocholt komt auteur Jef Moers naar Bocholt
om zijn nieuw boek “De gouden decennia der Stad
Maastricht, 1470-1530” voor te stellen. In dit boek komen
verschillende elementen aan bod die ook betrekking
hebben op Bocholt zoals Aert van Tricht, Jan van
Steffesweert en de bouwmeesters en steenhandelaren
de familie Van Nuerenborgh. Deze ambachtskunstenaars
zijn niet alleen belangrijk geweest voor Bocholt, maar
ook voor de beide Limburgen en Vlaams-Brabant.
Iedereen is welkom – inschrijven is niet nodig.
Inkom: € 3,00
met DF-cultuurkaart: € 2,00

DAVIDSFONDS BOCHOLT
VERS GEPERST 2020

16 – 18 september | Bibliotheek ‘de Priool’
Ondanks de coronacrisis kan je ook dit jaar weer het
grote Davidsfonds Boeken- en cd-pakket komen inkijken
in bibliotheek ‘de Priool’. Om de keuze gemakkelijker te
maken, liggen drie dagen lang de boeken en cd’s uit de
nieuwe cultuurgids weer te kijk op de galerij van de bib.
Niet alleen kan je ze daar beter beoordelen, terzelfdertijd
liggen de bestelformulieren te wachten om ingevuld te
worden.
Je kan het pakket bekijken op:
• woensdag 16 september
van 14u00 tot 18u00
• donderdag 17 september
van 18u00 tot 19u30
• vrijdag 18 september
van 16u00 tot 19u00
De bestuursleden van
het Davidsfonds zullen je
daar verwelkomen en je
graag een extra woordje
uitleg geven. Wij zorgen
er uiteraard voor dat alles
‘coronavrij’ kan gebeuren
(handschoenen,
ontsmettingsgel en
voldoende afstand).
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DAVIDSFONDS BOCHOLT
CURSUS “VAN DE OTTONEN
TOT DE CISTERCIËNZERS CULTUURGESCHIEDENIS VAN
950 TOT 1200”
Najaar 2020 | Bibliotheek ‘de Priool’

Rond het jaar 1000 ontstond de romaanse kunst.
De drijvende kracht achter de verspreiding van
deze stijl was de expansie van kloosters. Naast de
Benedictijnen verspreidden nieuwe kloosterordes
zoals de Cisterciënzers en de Kartuizers zich over heel
Europa. Pelgrimstochten en kruistochten wakkerden dit
elan nog aan. De romaanse kunst vertoonde, ondanks
gemeenschappelijke kenmerken, een rijk palet aan
regionale verschillen. De kunst van de Cisterciënzers
vertoont dan weer een geheel eigen gelaat.
Data: 8-29/10, 5-19/11 en 3-17/12
Prijs: € 95,00 - € 85,00 met DF-cultuurkaart
(inbegrepen digitale syllabus)
Info: 0498 41 56 60 (Ann Rombaut)
of 016 31 06 70 (DF Academie)
Inschrijven via https: //www.davidsfonds.be/
academie/course/detail.phtml?id=1962
Bij voldoende belangstelling gaat de cursus
door in de kerk van Bocholt.

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:.......................................................................................................
.......................................................................................................

BIB LIOTHEEK
LEZING “HELP, MIJN KIND
LEERT LEZEN”
dinsdag 15 september | bib
‘de Priool’ | 20u00 tot 22u00

Leren lezen is vaak een leuke
ervaring voor kinderen. Er gaat
immers een hele wereld voor hen
open. Maar soms lukt het nog niet
zo vlot en heeft je kind wat extra
hulp nodig. Daarom nodigen we
ouders van beginnende lezertjes
uit op een info-avond over lezen
en voorlezen met Daniëlle Daniëls.
Want lezen moet plezant blijven!
Enkele vragen die behandeld zullen worden:
1. Waarom nog voorlezen tijdens het aanvankelijke
leesproces?
2. Welke boeken voorlezen?
3. Hoe begeleid je aanvankelijke lezertjes?
4. Wat als het moeilijk gaat?
5. AVI-niveau: hoe belangrijk is dit?

BOEKENVERKOOP
Alles moet weg aan € 0,50 per stuk! Van maandag
14 september tot en met zaterdag 26 september, in
bib ‘de Priool’ tijdens de openingsuren.

MEDIAWIJSHEID IN DE
BIB: FOTOBOEK MAKEN
UITGESTELD
De geplande vormingsavond “fotoboek maken”
(10 september 2020) wordt – tot nader order –
uitgesteld.

VOORLEESUURTJE
UITGESTELD
De start van het nieuwe schooljaar is traditiegetrouw
ook de start van een nieuwe reeks
maandelijkse voorleesuurtjes in de
bibliotheek.
Helaas zal dat dit jaar – omwille van
Corona – niet zo zijn. Alvast tot aan
het nieuwe jaar, vinden er geen
klassieke voorleesuurtjes plaats. In
tussentijd werken we wel aan een
vernieuwd voorleesconcept.

Doelgroep: ouders van eerste lezertjes.
Maximum aantal deelnemers: 30.
Mogelijkheid tot stellen van persoonlijke vragen.
Inkom: € 5,00
Inschrijven via 089 20 19 75 of bib@bocholt.be
Daniëlle Daniels, een gerenommeerde deskundige in de
leesbevordering, helpt ouders van eerste lezertjes op weg
in de nieuwe wereld waar ze samen met hun kind terecht
komen. Ze toont aan de hand van talrijke voorbeelden
dat een eerste lezertje helpen en motiveren om te lezen
helemaal niet zo moeilijk is. Iedere ouder kan dit. En wat
als het toch niet lukt? Dit en andere vragen komen aan
bod. Om 19u30 starten we met een rondleiding in de
bibliotheek voor de ouders die dit wensen.

SPREEKUUR DIGI-ASSISTENT
UITGESTELD
Aangezien er tijdens het spreekuur een nauw contact
is tussen vrager en digi-assistent en de social distance
niet kan gewaarborgd blijven, werd beslist om geen
spreekuur meer te organiseren en dit tot alvast het einde
van dit jaar.

Tip: (groot)ouders kunnen hun
(klein)kinderen altijd zelf een
verhaaltje voorlezen in de bib. De
voorleesstoel staat al klaar.
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JEUGD DIENST
ONTBIJTMANDEN
SAVIAANTJES
zondag 6 september 2020

Normaal zouden ze al volop reclame aan het maken zijn
voor hun jaarlijkse eetdag. Nu zal het dit jaar iets anders
verlopen en zal u niet meer kunnen genieten van een
ontbijtbuffet, maar wel is het mogelijk om ontbijtmanden
af te halen en / of TE LATEN LEVEREN AAN HUIS (max.
5 km)!
Prijzen van de ontbijtmanden:
• afhalen voor volwassenen - € 10,00
• afhalen voor kids - € 5,00
• levering voor volwassenen - € 12,00
• levering voor kids - € 6,00
Bestellen kan via www.saviaantjes.be.

IS ER AL MEER NIEUWS OVER
DE OPSTART VAN JEUGDWERK
IN HET NAJAAR?
Op uitnodiging van minister Benjamin Dalle komen
viroloog Marc Van Ranst, De Ambrassade en Bataljong
wekelijks digitaal samen om de stand van zaken te
bespreken.
Zowel de reguliere werkingen, jeugdwelzijnsactiviteiten
als het aanbod tijdens de schoolvakanties (vb.
herfstvakantie) werden afgelopen maand besproken en
afgestemd met sport, cultuur, welzijn, onderwijs, …
Intussen staken ook de jeugdwerkkoepels hun hoofden
samen om een gezamenlijke aanpak voor het najaar voor
te bereiden.
Tijdens het schrijven van dit Maggezien is de evolutie
van het virus nog moeilijk in te schatten. Daarom worden
momenteel nog geen uitspraken gedaan over het
najaar. Verwacht wordt dat bij het ter perse gaan van dit
Maggezien duidelijkheid zal komen over het najaar.

STARTDAGEN JEUGDVERENIGINGEN
Onder voorbehoud volgt hier een oplijsting van de startdagen van Bocholter jeugdverenigingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiro Lozen:
Chiro Kaulille:
KLJ Kaulille:
KLJ Bocholt:
KSA Bocholt:
KSA Reppel:
Zanggroep Alegria:
Danscentrum Boléda:
Dansvereniging De Limaro’s:
Vibracoustic:
The Fun Tunes:

zondag 13 september van 13u30 tot 16u30
check de Facebookpagina
vrijdag 18 september (+12) en zaterdag 19 september (-12)
vrijdag 18 september van 19u30 tot 22u00
zondag 20 september van 13u00 tot 16u30
check de Facebookpagina
check de Facebookpagina
check de Facebookpagina
check de Facebookpagina
reeds gestart. Men is steeds welkom op zaterdag van 17u30 tot 19u30
zaterdag 5 september van 15u30 tot 17u00

ERF GOED

OPEN MONUMENTENDAG MET JE SMARTPHONE
zondag 13 september

De Sevensmolen trekt met Open Monumentendag veel
kijklustigen. Dit jaar zal die bijzondere dag anders zijn
dan anders: geen kraampjes, geen hapjes en drankjes,
maar wel een virtueel bezoek aan de molen op veilige
afstand.
Als je voorbij de molen komt op 13 september zal je bij de
ingang een groen bord met een QR code zien staan. Als
je die scant met je smartphone kom je op de site van Open
Monumenten terecht bij de pagina van de Sevensmolen.
Daarop kan je zien hoe de molen werkt van bij de wieken,
over de mechaniek tot bij het gemalen graan. Je krijgt er
ook technische uitleg bij.
Bij goed weer, er moet wel voldoende wind zijn, zal
de molen ook draaien. De molenaars kunnen je niet
ontvangen, maar zullen zeker zwaaien en vanop een
veilige afstand je vragen beantwoorden.
Een ideale uitstap met de fiets op Open Monumentendag
MolenNetwerk Kempen~Broek vzw (MNKB) zet zich in
voor het ‘op de kaart zetten’ en toegankelijk maken van
de 47 windmolens en watermolens, waarvan er veel nog
regelmatig draaien en soms ook nog malen, in GrensPark
Kempen~Broek.
Naast de Watermolenroute (Opitter, Opoeteren, Neeroeteren,
Wurfeld, Maaseik en Tongerlo) en de Grensmolenroute
(Molenbeersel, Neeritter, Stramproy) stippelt MNKB nu de
Kempenmolenroute uit waar de molens van o.a. Bocholt
deel van uit maken.
Deze fietsknooppuntenroutes zijn al opgenomen in de
Molenfolder/Molenfietskaart
Kempen~Broek
“Molens
Vertellen Verhalen”. Deze is te verkrijgen op de dienst
Toerisme in bib ‘de Priool’ en in het molenhuis van Kaulille
(€ 1,00).
Maak kennis met ons rijk molenerfgoed. Want in GrensPark Kempen~Broek kun je met je smartphone samen met de
Erfgoedapp van Faro, die je gratis kan downloaden, het waterrad of de molensteen van een eeuwenoude watermolen
of stoere windmolen laten draaien. Je Smartphone gebruik je simpel als virtuele sleutel op de poorten van veel molens.
Meer over MolenNetwerk KempenBroek vzw kun je lezen via de website:
www.kempenbroekmolens.org en op www.facebook.com/MolensKempenBroek
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SPORT DIENST
BOCHOLT BEWEEGT - CURSUSSEN

‘Socia
l dist
ance
verze
kerd!’

VANAF SEPTEMBER
AERONATICS

Sportcomplex ‘de Damburg’
maandag van 10u30 tot 11u30
start 7 september

SENIORENSPORT

Sporthal ‘de Steenakker’
woensdag van 10u30 tot 11u30
start 2 september
Onderhoudsturnen en spelvormen.

€ 2,50 / LES
SPORTSNACK
We verdelen een folder met meer info in de scholen.

ROTS EN WATER
Rots en water is een ervaringscursus waarbij je spelenderwijs je lichaam en haar
mogelijkheden leert kennen en gebruiken. Thema’s zijn o.a. sterk leren staan, grenzen
aangeven, lichaamstaal, het concept “rots” en “water”, negeren, je buikgevoel
vertrouwen en mentale kracht.
• Wanneer: zaterdag 10, 17, 24, 31 oktober,
14, 21, 28 november en 5, 12, 19 december
• Waar: sportcomplex ‘de Damburg’
van 13u00-14u00
• Doelgroep: 9-11 jarigen
• Lesgeefster: Uschi Mockers Bachelor
Orthopedagogie
• Deelnameprijs: € 60,00 (incl. verzekering)
Kan je niet op zaterdag? De sportdienst van Bree organiseert deze
cursus op donderdag. Meer info via de sportdienst van Bree.

INSCHRIJVEN: WWW.BOCHOLT.BE > VRIJE TIJD > SPORT 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.

INTERGEMEENTELIJK RECREATIEF
BOSLOOPCRITERIUM
Omwille van het coronavirus wordt het bosloopcriterium
dit jaar in een ander jasje gestoken. Deelnames zijn
niet langer gebonden aan een vast startmoment op
zondagvoormiddag, maar worden telkens gespreid over drie
dagen, nl. vrijdag, zaterdag én zondag. Bij elke loop is er
een parcours van ± 3 km bewegwijzerd gedurende deze
periode. Geniet dus onbeperkt en coronaproof van een
ontspannend bosloopmoment met je gezin of bubbel!

Kinrooi: 11-13 september
Bocholt: 25-27 september
Oudsbergen: 2-4 oktober
Peer: 23-25 Oktober
Maaseik: 6-8 november
Bree: 20-22 november
Deze editie zijn er géén inschrijvingen, deelname is helemaal
gratis! De start en aankomst van iedere bosloop kan je
herkennen aan de blauwe beachvlag van Sport Vlaanderen.

START-TO-MTB
Op 5 zondagen leer je van 9u00 tot 12u00 de basisbeginselen
van het mountainbiken. Na deze sessies ben je klaar om het
winterfietsseizoen aan te vatten in de bossen.
Minimum leeftijd = 12 jaar!

Sessie 1 | zondag 6 september

Orshof (Heymansweg 2, Neerglabbeek)
De fiets: MTB-technische aspecten en basistechnieken:
remmen en schakelen, surplace en evenwicht.

actie in 2020: strava-segementen

Van elke bosloop wordt er ook een Strava-segment
aangemaakt. Wie wil kan de Strava-app gratis installeren op
zijn smartphone en zijn deelname(s) registreren. Loop je het
parcours binnen de aangegeven periode en registreer je de
activiteit op Strava? Dan maak je kans op een waardebon
van € 25,00 bij Decathlon.
Natuurlijk kan je ook vrijblijvend joggen individueel of met je
gezin zonder registratie.

GRATIS DEELNAME &

Sessie 2 | zondag 20 september

Sentower Park (Leemkuilstraat 21, Opglabbeek)
Rijtechnieken en rijvaardigheid.

Sessie 3 | zondag 4 oktober

100%
CORONA
PROOF

Volg de buurtsportdiensten op facebook via @
BuurtsportdienstenNOLimburg en blijf op de hoogte van alle
activiteiten en updates!

Zavelbos (Kattebeekstraat 1, Maaseik)
Basistechnieken in MTB-situaties.

Sessie 4 | zondag 11 oktober

Orshof (Heymansweg 2, Neerglabbeek)
Combinatie van geleerde technieken.

Sessie 5 | zondag 25 oktober

Zavelbos (Kattebeekstraat 1, Maaseik)
Toertocht als afsluiter van de cursus.
€ 25,00 (overschrijven op rekeningnummer BE80 0682 1401
6177) (exclusief mountainbike, huur mountainbike mogelijk
bij Orshof vanaf € 20,00 per sessie)

SCHOLENVELDLOOP
Op vrijdag 25 september steken we de scholenveldloop in een nieuw jasje.
Een belevingsloop kris kras door het domein van Goolderheide.
Meer info over de juiste starturen krijgen jullie via de scholen.

UD

ONDER VOORBEHO
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MAAND VAN DE SPORTCLUB
September is het ‘Maand van de Sportclub’. Een hele maand lang openen verschillende
Bocholter sportclubs hun deuren om je met verrassende en superleuke initiatieven te verleiden
om eens binnen te springen.
Een overzicht van je deelnemende Bocholter clubs met hun programma vind je hieronder.
Nog heel wat Bocholter sportclubs die niet op deze lijst staan bieden in september gratis
‘proeflessen’ aan. Informeer bij de sportdienst.
CLUB

WAT

LOCATIE

DOELGROEP

VERANTWOORDELIJKE

Badmintonclub Bobad BC

Gratis
kennismakingsmomenten

Sportcomplex 'de Damburg'
en sporthal 'de Steenakker'

Sporthal 'de Steenakker' (kaulille)
Volwassenen:
dinsdag van 19u30 tot 21u30
Sportcomplex ‘de Damburg’
(Bocholt)
Jeugd:
donderdag van 18u00 tot 19u30
Volwassenen:
donderdag van 19u30 tot 21u00
Senioren:
vrijdag van 10u00 tot 11u30

Rik Achten
henri.achten@telenet.be
0489 47 38 62
bcbobad@gmail.com

Dansschool MkM vzw

Open-deurdag 5 en 6
september met verschillende
demo’s en workshops

Dansschool MkM
Kaulillerweg 6-A001

Iedereen: 10u00 tot 12u00

Marianne Stessens
dansschoolmkm@live.be
0477 37 12 85

Handbal Achilles Bocholt

Gratis trainingen tijdens de
maand september

Sportcomplex 'de Damburg'

Voor de juiste trainingsuren en meer
info over de handbalinstuif:
www.handbalbocholt.be.
Voor de jongsten onder ons
(6-12 jaar) organiseren we op 26
september een ‘handbalinstuif’.
Deze vindt plaats in de sporthal
'de Damburg' van 10u00 tot
12u00. Ze kunnen dan meedoen
aan allerlei handbalinitiaties en
leuk spelen op de aanwezige
springkastelen, pret verzekerd!

Patrick Theuwissen
theuwissen.arits@gmail.com
00485 53 59 49

Judoclub Bocholt

Gratis initiatielessen

Sportcomplex 'de Damburg'

Woensdag en vrijdag
-13 jaar: van 18u00-19u00
+13 jaar: van 19u00-20u30

Fonsy Geunis
fonsygeunis@hotmail.com
0497 31 49 59

Ju-Jitsu Samoerai

Gratis
kennismakingstrainingen

Sportcomplex 'de Damburg'

Jeugd (7-13 jaar): op zaterdag
van 10u00-11u00. Volwassenen:
donderdag: 20u30-22u00

Mathy Camps
mathieu.camps1@telenet.be
0471 50 18 55

Karateclub Goju Ryu

Gratis trainen tijdens de
maand september

Sportcomplex 'de Damburg'

6 tot 12 jaar: dinsdag van 18u0019u00 +13 jaar: dinsdag en
donderdag van 19u00-20u30

Harry Theuwen
harrytheuwen@hotmail.com
0478 28 86 94

Salire (ropeskipping)

Gratis kennismakingsles
zaterdag 19 september

Sportcomplex 'de Damburg'

7-12 jaar (9u30-10u30) +12 jaar
(10u30-11u30) https://sites.google.
com/view/salire/homepage

Laura Swinnen
salirevzw@gmail.com
0494 84 68 69

Capoeira

2 gratis lessen vanaf
9 september

Sportcomplex 'de Damburg'

Vanaf 10 jaar
maandag van 19u00-20u00
woensdag van 17u00-18u00

Dag Birol
thaibokserbirol@hotmail.com
0484 54 50 70

Turnkring Blijf jong

Gratis lessen

Sportcomplex 'de Damburg'

Gratis les voor de jeugd op zaterdag Linda Custers
linda.custers1@gmail.com
5 september:
0479 93 62 03
1ste en 2de leerjaar: 9u30-10u30
3de en 4de leerjaar: 10u30-11u30
5de en 6de leerjaar: 11u30-12u30
Gratis les voor dames op woensdag
2 september van 20u00 tot 21u00

Bocholt V.V.

Vriendjesdag

Voetbalpleinen Bocholt VV

Woensdag 9 september
17u00 tot 18u15 (4 tot 6 jaar)
Donderdag 10 september
18u30 tot 19u30 (7 tot 8 jaar)
Iedereen die wil kennismaken met
de sport ‘voetbal’ is ook welkom

Marijke Boonen
secretariaat@bvvjeugd.be
0479 88 94 43

CLUBNIEUWS
TURNKRING BLIJF JONG
Samen met het nieuwe schooljaar begint ook een nieuw
sportseizoen voor Turnkring ‘Blijf Jong’ in de Sporthal ‘de
Damburg’.
Jeugdprogramma:
Zaterdagvoormiddag:
9u30u tot 10u30:
1ste en 2de leerjaar
10u 30 tot 11u30:
3de en 4de,leerjaar
11u00 tot 12u30:
5de en 6de leerjaar
+ secundair
Inschrijving en eerste les:
zaterdag 5 september in de sporthal
Volwassenen dames
Gevarieerde lessen:
lenigmakende en versterkende oefeningen, aerobic,
balsporten ...
Op woensdag van 20u00 tot 21u00
Inschrijving en eerste les: woensdag 2 september
Info: Linda Custers 0479 93 62 03
Rina Schetz 0494 95 92 26
Volwassenen heren
Maandag 7 september start de turnkring heren Bocholt
hun wekelijkse sessies onderhoudsturnen om 19u30 in
sportcomplex ‘de Damburg’. Wij nodigen alle 50-plussers
van Bocholt uit om deel te nemen aan deze gezellige
sportactiviteit. Na een uurtje turnen ronden we af met
een half uur volleybal.
Geinteresseerd? Kom vrijblijvend kennismaken tijdens de
eerste les. Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten.
Inlichtingen: Leo Boonen | leoboonen1@gmail.com |
0474 31 03 55

AEROBICVERENIGING
COOL DOWN
Pilates
Maandag van 20u30 tot 21u30
in de balletzaal van GC ‘de Kroon’
Voor de nieuwkomers is de 1ste les gratis!
Start: maandag 7 september
Stepaerobic
Dinsdag van 9u30 tot 10u30
in de balletzaal van GC ‘de Kroon’
Voor de nieuwkomers is de 1ste les gratis!
Start: dinsdag 8 september
Yoga
Dinsdag van 19u30 tot 20u30 in sporthal ‘de Steenakker’
Voor de nieuwkomers is de 1ste les gratis!
Start: dinsdag 8 september
Inlichtingen:
Ellen Ackema: gsm 0479 21 21 58
e-mail: ellenackema@hotmail.com

ROPE SKIPPING SALIRE VZW
Ropeskipping is de gevorderde
vorm van touwtje springen waarbij
het gaat om kracht, acrobatiek en
uithoudingsvermogen en vooral
veel plezier! Deze sport, zowel
voor meisjes als jongens, kan
individueel of in teamverband
beoefend worden.
Ben je tussen 6 en 12 jaar?
De lessen gaan door op
zaterdagvoormiddag
telkens
van 9u30 tot 10u30 vanaf
19 september. De eerste twee
lessen kan je komen proberen.
Ben je 13 jaar of ouder?
De lessen gaan door op zaterdag telkens van 10u30 tot
11u30 vanaf 19 september. De eerste lessen kan je
gratis meedoen!
E-mailadres: salirevzw@gmail.com
Website: https://sites.google.com/view/salire/homepage
Meer info: 0494 84 68 69

G – MOVE | ITALIAANSE FUIF
zondag 6 september:

G-Move is een vereniging met als doel personen met
een mentale beperking één keer per maand een fijne
dansnamiddag te bezorgen.
Inlichtingen: Pierre | 089 47 14 51
Plaats: Buurthuis Reppel van 14u00 tot 17u00

OPENDEURDAGEN
DANSSCHOOOL MKM VZW
Infodagen: zaterdag 5 en zondag 6 september telkens
van 10u00-12u00.
Wij starten in september terug met cursussen voor
beginners. 1ste les is een gratis proefles zonder verdere
verplichtingen.
Solodance: breakdance, clipdance, modern jazzdance,
kleuterdans, freestyle dames en heren, oriëntaalse
dansen, zumba, high heels.
Koppeldance: ballroom: chacha, disco,
quickstep, Engelse wals swing-solution:
disco, salsa, foxtrot, caféboogie

K

Inschrijven op voorhand
info: Kaulillerweg 6-A001
gsm: 0477 37 12 85
0472 75 61 44 | 0498 15 01 81
e-mail: dansschoolmkm@live.be
web: www.dansschoolmkm.be
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TOERISME BOCHOLT
BEELDENLAAN IN REPPEL
Er zijn in de Monshofstraat in Reppel (tussen de Watermolen en de
Pastorij) 7 houten beelden geplaatst. Allen hebben ze een link met
Bocholt.
Het doel is om extra beleving te voorzien langs het Limburgs
fietsroutenetwerk en de andere recreatieve routes die er passeren.

De deelnemende kunstenaars zijn:
• Yves Christiaen (uit Bocholt)
- Beeld rond GrensPark Kempen~Broek
- Beeld rond de Landelijke Gilden
- Beeld rond de vliegtuigcrashes in Lozen
- (Beeld rond de Torenverplaatsing komt in 2021)
• Jan Laenen (uit Hechtel-Eksel)
- Beeld rond de Bokkenrijders
• Leo Boermans (uit Pelt)
- Beeld rond de Teuten
• Jan Geboers (uit Lommel)
- Beeld rond de molens van de Abeek
• Jos Langens (uit Peer)
- Beeld rond de Sezoens

NATUURPUNT
WANDELING DOOR
DE LOOZERKEMPEN

zondag 20 september 2020 | van 10u00 tot 12u00
Een wandeling door natuur- en landbouwgebied op de
grens van Lozen en Weert onder begeleiding van een
ervaren gids, die het gebied kent als zijn broekzak.
Praktisch
Startplek: Kempenheem, Kempenstraat 40, 3950 Bocholt
Van 10u00 tot 12u00
Meer info: annemie.nouters@gmail.com

UIT IN BOCHOLT
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!

8 september
Cool Down – Yoga
Sporthal ‘de Steenakker’ – 19u30 tot
20u30

2 september
Turnkring Blijf Jong – dames –
eerste les
Sporthal ‘De Damburg’ – 20u00 tot
21u00

13 september
Open Monumentendag met je
smartphone
Zie pagina 17

5 en 6 september
Dansschool MkM – opendeurdagen
Danssschool MkM – Kaulillerweg 6 a1 –
10u00 tot 12u30

13 september
Gezinsbond Kaulille - kofferbakverkoop
Nevenplein – 13u30 tot 16u30

5 september
Dancing on wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot
12u00

15 september
Lezing ‘Help, mijn kind leert lezen’
Bib ‘de Priool’ – van 20u00 tot 22u00

5 september
Turnkring Blijf Jong – jeugd – eerste les
Sporthal ‘de Damburg’ – 9u30 tot
12u30

16 september
Davidsfonds Bocholt – Vers Geperst
2020
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 18u00

5 – 6 september
Opendeurdag Dansschool MkM
Dansschool MkM – 10u00 tot 12u00

17 september
Davidsfonds Bocholt – Vers Geperst
2020
Bib ‘de Priool’ - 18u00 tot 19u30

6 september
Saviaantjes – ontbijtmanden
Zie pagina 16

17 september
Rode Kruis Bocholt-Kaulille –
bloedgeven
Parochiehuis Bocholt – 18u00 tot 20u30

6 september
G-Move – Italiaanse fuif
Buurthuis Reppel – 14u00 tot 17u00
6 september
Start to MTB – 1ste sessie
Orshof Neerglabbeek – 9u00 tot 12u00
7 september
Veiligheidshuis Genk - Fietslabelen
Werkplaats Bosstraat 14 – 14u00 tot
16u00
7 september
Turnkring Blijf Jong – heren – eerste les
Sporthal ‘de Damburg’ – 19u30 tot
21u00
7 september
Cool Down – Pilates
Balletzaal GC ‘de Kroon’ – 20u30 tot
21u30

8 september
Cool Down – Stepaerobic
Balletzaal GC ‘de Kroon’ – 9u30 tot
10u30

NIEUWE
STILTEPLAATS
VAN FERM REPPEL
AAN DE PASTORIJ
VAN REPPEL

17 september
Davidsfonds Bocholt – boekvoorstelling
St.-Laurentiuskerk Bocholt – 20u00
18 september
Davidsfonds Bocholt – Vers Geperst
2020
Bib ‘de Priool’ – 16u00 tot 19u00
18-19-20 september
Kom op Tegen Kanker –
plantjesweekend
Zie pagina 4
19 september
Dancing on wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot
12u00
20 september
Wandeling door Loozerkempen
Kempenheem, Kempenstraat 40 –
Vertrek van 10u00 tot 12u00
25 september
Scholenveldloop
Goolderheide
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UIT DE KROON
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