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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 
do. 9u00-12u00 13u00-17u00
vr. 9u00-12u00

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

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

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

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

BIBLIOTHEEK
Openingsuren*:

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

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

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

Voorlopig gesloten tot 31 december 
2020.*

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: 
Maak een afspraak via 089 20 19 80

• 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

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

NUTTIGE GEGEVENS*
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IN MEMORIAM

Leo Cardinaels
° 11 oktober 1954

+ 20 september 2020

Beste medeburgers,

Met een onmetelijke droefheid vernamen we op 
20 september 2020, de laatste dag van de zomer, 
het intrieste nieuws dat schepen Leo Cardinaels 
overleden was. Hij werd slachtoffer van een smartelijk 
verkeersongeval met zijn motor. Het ongeval gebeurde 
in de Ardennen in de nabijheid van Saint-Hubert.

Met een grote betrokkenheid engageerde Leo zich 
jarenlang in talrijke verenigingen voor zijn Bocholt. Sinds 
januari 2019 nam hij tevens de verantwoordelijkheid 
op als schepen van onze gemeente. Ook in zijn 
professionele leven, als landbouwingenieur in het 
kader van ontwikkelingssamenwerking, bleek ‘klaar 
staan voor de ander’ voor Leo geen loos begrip. Hij 
was daar trots op en terecht! Met veel verve kon hij 
vertellen over zijn avonturen in die verre landen, en 
maande hij ons aan om - soms gezien zijn ervaringen 
met het wedervaren in die landen - de zaken in ons 
landelijke Bocholt, te durven relativeren.

Iedereen in Bocholt kende Leo! Een echte geboren 
en getogen Bocholtenaar. Hartelijk en vriendelijk. Een 
niet te stuiten goesting om intens te genieten van het 
leven. Altijd klaar voor een leuke en scherpzinnige 
babbel. Eigenzinnig en bij wijlen een echte verstrooide 
professor, maar bovenal, … ‘een man met een hart van 
goud’. 

Namens onze ganse Bocholter gemeenschap, 
gemeentepersoneel, gemeenteraad en schepen-
college, willen we ons oprecht medeleven uitspreken 
en deelneming betuigen aan zijn kinderen, familie en 
talrijke vrienden.

Onze Lei, wat zullen we hem missen! 

Stijn Van Baelen
burgemeester

In het onthaal van ’t Huis van de gemeente is een 
rouwregister geopend, waarbij u de mogelijkheid 
geboden wordt om tijdens de openingsuren uw 
deelneming te betuigen. Via onze website kan u ook 
het online rouwregister ondertekenen.



VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN 
EN ZITDAGEN 

VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN 

Dag allemaal,

Graag wil ik iedereen bedanken voor het afgelopen jaar, ik 
vond het namelijk heel erg leuk!

Daarom wil ik mijn opvolger veel succes wensen, je mag er 
zeker van zijn dat het een leuk jaar gaat worden.

Ook wil ik mijn team oprecht bedanken voor hun inzet… immers 
de gepimpte vuilnisbakken en de mooie bloembakken, als ook 
ons nieuwe logo van de kindergemeenteraad,… het zijn stuk 
voor stuk mooie realisaties die een kleurrijk en fleurig beeld 
geven in de Bocholter straten!

Toch was het ook op een andere manier een bijzonder jaar: 
nl. Iedereen heeft zich moeten aanpassen aan een virus dat 
angst zaaide… dat is niet gemakkelijk, maar samen staan we 
sterk! Ondanks deze situatie heb ik toch echt genoten van 
mijn kinderburgemeesterschap.

Bedankt voor het geweldige jaar en blijf  gezond!

Vele groetjes,
Tijl

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)

° 11 oktober 1954
+ 20 september 2020

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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“1 DAG NIET : 
INBRAAKPREVENTIE” 
19 t.e.m. 25 oktober

“1 dag niet”, de nationale campagne tegen woninginbraak 
gaat dit jaar door in de week van 19 t.e.m. 25 oktober. 

Info-sessie ‘anti-inbraaktips van een ex-inbreker’ 
Evert Jansen was jarenlang een ervaringsdeskundige 
binnen het Nederlandse inbrekersmilieu. Hij ging op 
verkenning en sloeg vaak lukraak zijn slag. Tientallen 
jaren later is hij nu op het rechte pad en geeft hij tips aan 
bewoners tijdens info-avonden.

In november 2019 trok Jansen al eens in opdracht van 
stad Genk naar een Genks buurtpreventienetwerk. Samen 
met buurtpreventiecoördinator van netwerk Hengelhoef  
trok hij door de wijk. Niemand merkte hem op, zelfs niet bij 
het stellen van verdacht gedrag. “Bewoners moeten echt 
meer oog hebben voor verdachte situaties in hun buurt. 
Sociale controle is een must!” aldus Jansen.
Voor inwoners van politiezone CARMA komt hij tijdens de 
week van ‘1 dag niet’ tips geven tijdens een infosessie.

Wil jij erbij zijn?
Inschrijven kan online via: www.genk.be/infosessie-jansen 
We voorzien 2 infosessies.

Waar: schouwburg Genk (1ste verdieping, stadhuis)
Wanneer: donderdag 22 oktober, 19u30

Waar: Kapel stadhuis, Bree
Wanneer: vrijdag 23 oktober, 19u30

De infosessies zijn gratis.

Opgelet: plaatsen zijn (omwille van corona) beperkt!
Omdat we nu nog niet weten hoe corona zal evolueren, 
vragen we om een mondmasker mee te brengen. 

Contactgegevens
Veiligheidshuis
Vennestraat 91
3600 Genk
089 65 32 00
veiligheidshuis@genk.be 
www.veiligheidshuis.be 

LAAT JE FIETS LABELEN
maandag 5 oktober | gemeentelijke werkplaats | 
14u00 tot 16u00

Jaarlijks worden tussen 1 april en 31 oktober fiets-
labelacties 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 (www.genk.be/fiets-labelen). Je 
ontvangt dan een gepersonaliseerd fietslabel, een 
fietspas en een folder met tips tegen fietsdiefstal. De 
eerstvolgende actie is dus op maandag 5 oktober.

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

VERGEET JE CORONABONNEN
NIET!
Iedere Bocholtenaar kreeg 
in juli één coronabon ter 
waarde van € 10,00 in 
het kader van het corona-
herstelplan voor onze gemeente. In totaal verdeelde het 
gemeentebestuur 13.000 bonnen. Tot nog toe werd slechts 
een fractie van deze bonnen terug ingediend. Het kan 
natuurlijk zijn dat nog veel bonnen bij lokale handelaars 
zitten. 

We willen er nogmaals op wijzen dat de bonnen een beperkte 
geldigheidsduur hebben. Je kan ze nog uitgeven tot en met 
15 januari 2021, daarna verliezen ze hun waarde.

Als je vindt dat je deze bon(nen) niet echt nodig hebt en je wil 
er graag iemand anders mee helpen, dan mag je de bon(nen) 
altijd bezorgen aan het OCMW (Nevenplein 1). Zij zorgen er 
dan voor dat ze bij de juiste personen terechtkomen.
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’T HUIS VAN DE GEMEENTE | 
AFSPRAAK OF SNELBALIE?
Sinds de uitbraak van de coronacrisis werken we op 
afspraak. Dit geldt voor bijna alle diensten van gemeente 

en OCMW. Toch kan je voor bepaalde 
attesten, documenten of  producten – 
waarvan het afleveren niet meer dan 2 
minuten duurt – zonder afspraak terecht 
aan de snelbalie van het gemeentehuis. 

Hier heb je dus geen afspraak voor nodig!
 
• uittreksel uit het strafregister   

(in de volksmond: bewijs van goed gedrag en zeden)
• bewijs van leven
• samenstelling gezin
• getuigschrift van woonst
• nationaliteitsbewijs (enkel voor Belgen)
• adreswijziging op identiteitskaart (na politiecontrole)
• afhalen van identiteitsdocumenten  

(na ontvangst PIN- en PUK-code)
• reistoestemming minderjarigen
• afhalen internationaal paspoort (volksmond: reispas)
• afhalen rijbewijs
• het maken van een afspraak
• nieuwe PIN- en PUK-code aanvragen en activeren
• PMD-zakken (€ 3,00 voor een rol van 20 stuks)
• stickers ‘geen reclamedrukwerk’ (gratis)
• eID-kaartlezers (€ 15,00)
• busboekjes (gratis)
• zandzakjes (€ 1,00)
• Bocholter vlaggen (€ 10,00)
• relatiegeschenken (diverse beeldjes en boeken)
• kaarte dorpsrestaurant (voorlopig niet: corona)
• hondenpoepzakjes (gratis)
• invullen van formulieren deeltijds werken (C3)
• informatie, meldingen en klachten

WIST JE DAT… 
… je jouw verhuis ook online kan doorgeven? 

• Ga naar www.bocholt.be of  naar de Bocholt App. 
• Klik op ‘online aanvragen’
• Klik op ‘aangifte adreswijziging’ en vul alle gevraagde 

gegevens in.
• Bevestig je verhuisaangifte. 

• Daarna zal de wijkagent een 
woonstcontrole doen en je een  
groene kaart geven

• Na 8 dagen kom je met de groene 
kaart, de eID-kaarten van alle personen 
die mee verhuizen én pincodes naar de 
snelbalie van ’t Huis van de gemeente 
om de registratie officieel te maken. 

• Vanaf  dan woon je officieel op je nieuwe 
adres.

Voor alle andere dossiers, attesten en producten moet je eerst 
een afspraak maken.

Dit zijn de openingsuren van de snelbalie én de uren 
waarbinnen je een afspraak kan maken.

maandag 9u00-12u30 13u30-16u00
dinsdag  13u30-19u00
woensdag 9u00-12u30 13u30-16u00
donderdag 9u00-12u30 13u30-17u00
vrijdag 9u00-12u30 

Je kan een afspraak maken via www.bocholt.be, 
via de Bocholt-app, via 089 20 19 18 of  aan de 
balie van ’t Huis van de gemeente.

Goed om te weten: attesten en documenten 
kan je online opvragen en afdrukken. Ze 

dragen een digitale 
handtekening en zijn dus 
gebruiksklaar. 

SNELBALIE
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MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN?
Ik ben inspecteur Mark Sleven van Politie CARMA. Sinds vorig 
schooljaar werk ik als schoolagent voor de scholen in Bree, Kinrooi, 
Bocholt en Oudsbergen. Leerlingen, leerkrachten, directies, ... 
iedereen kan bij mij terecht. Wil je graag iets melden of  wil je je 
verhaal kwijt aan de politie? Aarzel niet om mij te contacteren. 
Alles is bespreekbaar: conflicten, pesterijen, problemen met 
drugs, vandalisme, diefstal, ... 

De schoolagent is een wijkagent met een bijzondere opdracht: 
een brug slaan tussen de politie en de secundaire scholen. Hij 
is de proactieve schakel in de veiligheidsketen in en rond het 
onderwijs en overlegt met andere zorg- en hulpverleningspartners

Lage drempel
Het inzetten van een schoolagent als vast aanspreekpunt 
kan de afstand tussen politie en jongeren ook verkleinen. Een 
vertrouwd gezicht zorgt voor een lagere drempel. De meeste 
conflicten waarin jongeren verzeild geraken draaien rond pesten, 
bedreiging en belaging. De schoolagent kan snel ingrijpen, 
bemiddelend optreden en gesprekken aangaan om escalatie te 

voorkomen. Vaak is deze werkwijze sneller en efficiënter dan de gewoonlijke juridische afhandeling 
via een aangifte.

Om zoveel mogelijk jongeren te bereiken, ben ik ook op Instagram aanwezig. Dit moet de 
nabijheid en aanspreekbaarheid nog verhogen. Je kan me volgen via @schoolagent_mark. Ook 
ga ik regelmatig op bezoek in een klas 
of  school. Bijvoorbeeld om te spreken 
over veiligheid op het internet en sociale 
media, of  gewoon om me even voor te 
stellen.

contactgegevens
Inspecteur Mark Sleven - schoolagent

schoolinspecteur@politiecarma.be
0499 93 39 78

Politiekantoor Bree
089 48 06 30

@schoolagentMark

WHATSAPP BOCHOLT
Je kan ook via WhatsApp met het gemeentebestuur communiceren.

WhatsApp leest de telefoonnummers uit jouw adresboek en voegt deze toe 
aan jouw WhatsApp-contactenlijst. Wanneer je een contact wilt toevoegen 
aan de contactenlijst in WhatsApp moet je enkel naam en telefoonnummer 
toevoegen in jouw adresboek en de contactenlijst verversen:

• open Telefoonboek
• voeg nieuw contact toe: Gemeente Bocholt – 0472 18 48 97
• open WhatsApp
• ga naar Contacten tab > Menu knop > Vernieuwen

Onze medewerkers proberen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur de 
WhatsApp-berichten te beantwoorden. Deze berichten worden behandeld 
tijdens de uren waarop de gemeentelijke diensten bereikbaar zijn. We 
versturen geen privacy-gevoelige informatie via sociale media zoals 
WhatsApp, Facebook en Twitter. 

Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of  een sms te sturen. Alle 
inkomende gesprekken worden automatisch doorgestuurd naar ons algemene 
nummer: 089 20 19 18.

Andere sociale media
Naast WhatsApp is onze gemeente ook 
bereikbaar via andere sociale kanalen:

• Twitter
 www.twitter.com/InfoBocholt 
• Facebook:
 www.facebook.com/gemeente.bocholt
• Instagram:
 www.instagram.com/gemeentebocholt/ 

SNELBALIE



OM GEVING

HUURACHTERSTAL? LAAT JE BEGELEIDEN!
Sinds 1 juni 2020 is het nieuwe Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen in werking getreden. Dit 
Fonds geeft een tegemoetkoming aan OCMW’s die huurders met huurachterstal begeleiden. Je kan niet 
rechtstreeks aanspraak maken, maar je moet je dus als huurder of  verhuurder richten tot het OCMW. 

De huurachterstal moet minstens 2 maal de huurprijs en maximaal 6 maal de huurprijs bedragen. Naar 
aanleiding van de coronamaatregelen komen huurachterstallen ontstaan vanaf  1 april 2020 in aanmerking. 

Oudere huurachterstallen komen niet in aanmerking.

Elk dossier wordt individueel bekeken en er wordt 
een begeleidingsovereenkomst gesloten tussen het 

OCMW, de huurder en de verhuurder. De huurder 
verbindt zich ertoe om de begeleiding van het 

OCMW te aanvaarden en de afbetalingen na te 
komen. De verhuurder verbindt er zich toe geen 
vordering tot uithuiszetting in te leiden, zolang het 

afbetalingsplan wordt nageleefd. Binnen de vijf  dagen 
na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst 
ontvangt de verhuurder 50% van de huurachterstal van 
het OCMW met een maximum van € 1250,00.

Maak een afspraak op www.bocholt.be of  neem 
(telefonisch) contact op met het OCMW (089 20 19 80 | 
ocmw@bocholt.be).

ZUINIGE VERWARMINGSINSTALLATIE
De herfst en de winter staan voor de deur en dan 
gaan een groot deel van je energiekosten naar 
verwarming. Hoe energiezuiniger je verwarming, 
hoe lager je energiefactuur. Wist je dat de Vlaamse 
overheid eigenaars van een eigen woning van 
minstens 30 jaar oud wil ondersteunen met een 
renovatiepremie en dat hier ook het plaatsen van 
een zuinige verwarmingsinstallatie bij hoort? 

Daarnaast heeft Fluvius 
premies voor warmtepompen 
en warmtepompboilers. Voor 
beschermde afnemers is er bij 
Fluvius ook een premie voor 
het plaatsen van een nieuwe 
condensatieketel. 

Ligt de investering in een nieuwe 
verwarmings-installatie boven 
je budget? Dankzij de energie-
leningen aan 0 % en 1,5 % sta je niet in de kou. 

Alle informaties over premies en energieleningen (en de bijhorende voorwaarden) vind 
je op www.energiehuislimburg.be. Je kan in ’t Huis van de gemeente ook terecht bij het 
woonloket, bij adviseur Monique Vanduffel. Die helpt je graag verder (0479 60 47 05 | 
monique@wonennoordlimburg.be). 

Dit gebeurt enkel op afspraak of  telefonisch, afhankelijk van de coronamaatregelen die 
er gelden.
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BOCHOLT DOET MEE AAN EEN ONDERZOEK  
NAAR DE EIKENPROCESSIERUPS
Op 1 september 2020 startte het 5-jarige Europese 
Lifeproject ‘Eikenprocessierups zonder gebruik van 
biociden’. Een project dat het provinciaal Natuurcentrum 
begeleidt en aanstuurt. 

De voorbereiding van de bermenproef  is deze zomer al 
gedaan: de bermen zijn gekozen en de aanwezige 
vegetatieopnames zijn uitgevoerd. Ook in 
Bocholt zijn er enkele bermen geselecteerd 
waar parasietkasten komen te staan.

Parasietkasten? | proefproject in de 
provincies Limburg, Antwerpen en 
Gelderland (NL)

Een parasietkast is een kast waarin 
nesten van eikenprocessierupsen worden 
opgesloten, waardoor de rupsen door 
natuurlijke vijanden, zoals sluipvliegen en 
-wespen, bestreden kunnen worden. De 
sluipwespen en -vliegen leggen hun eieren 
in de rupsen en die komen verspreid in tijd uit. 
Het is gebleken dat de eerste parasieten (vliegen) het 
eikenprocessierupsnest al verlaten in juli-augustus, maar 
een volgende groep (minstens zoveel) pas in april, net 
wanneer de rupsen zijn uitgekomen. Deze vliegen blijven 
als pop overwinteren in de aanwezige nesten. 

Per berm hangen er vier kasten. De inzet en activiteit van 
natuurlijke vijanden van de rups, zoals sluipvliegen en 
-wespen, wordt gedurende 5 jaar opgevolgd om de grootte 
van de eikenprocessierupsenpopulatie te meten.

Tegelijkertijd gaat het provinciaal 
natuurcentrum de ontwikkelingen 

in de geplaatste nestkasten 
onderzoeken. De kasten zijn zo 
gemaakt, dat de vlinders van de 
eikenprocessierups - door slim 
gebruik van een geperforeerde 
plaat - niet kunnen 
ontsnappen als ze uitkomen, 
terwijl de vijanden van de 
eikenprocessierups wél vrij - in 
en uit - kunnen vliegen door deze 

kleine openingen. Zo kunnen die 
vijanden zich in de kasten te goed 

doen aan de poppen van de rups, 
terwijl de eikenprocessierupsvlinders 

die in de nestkast uitkomen, sterven 
achter de geperforeerde plaat. Doordat de 

vijanden zich in deze kasten in de directe omgeving 
van andere rupsennesten snel kunnen voortplanten, 
zullen zij ook andere eikenprocessierupsnesten buiten de 
opgehangen nestkasten aanvallen.

Op deze manier komt er mogelijk een natuurlijke 
cyclus op gang die spuiten met chemische of  
biologische bestrijdingsmiddelen in enkele 
jaren kan vervangen. Dat wil men nu uittesten.

Ook gaat het provinciaal natuurcentrum de 
ontwikkeling en levenscyclus van de sluipwesp 
en –vlieg opvolgen. Deze nestkasten laten 
de sluipwespen en –vliegen niet ontsnappen 
zodat de onderzoekers meer kennis vergaren 
over welke soorten op welke tijdstippen 
uitkomen. Door meer kennis hierover te 
vergaren kunnen ze inspelen op de behoeften 
van deze natuurlijke vijanden van de rups én 
het landschap aantrekkelijker maken. 

Meer info via milieu@bocholt.be.



SOCIAAL HUIS

AFSPRAAK MAKEN ALS JE  
‘EEN DAGJE OUDER’ BENT
Vanaf  1 oktober 2020 kun je op verschillende manieren een afspraak 
maken met de dienst voor 65-plussers en pensioenaanvragen. 

Je wilt een afspraak in Bocholt:
• digitaal: ga naar de website www.bocholt.be en klik op ‘afspraak maken’ en scroll verder naar ‘een 

dagje ouder’. Daar kan je een afspraak op donderdagvoormiddag inplannen voor de dienstverleningen 
rond de mindermobielencentrale, aanvraag parkeerkaart en verwarmingstoelage.

• telefonisch: bel naar 089 20 19 80 voor een afspraak op donderdagvoormiddag of  een ander tijdstip 
als een dondervoormiddag echt onmogelijk is. Je kan telefonisch een afspraak maken voor meerdere 
dienstverleningen (pensioenaanvragen, diensten aan huis, financiële vragen incl. sociale voordelen 
en administratie, mindermobielencentrale, parkeerkaart, verwarmingstoelage, zorgbudgetten, info 
woonzorgcentrum, …). De baliebediende verwijst je door naar je maatschappelijk werker of  naar de 
maatschappelijk werker die permanentie heeft.

 Je wilt een afspraak in Kaulille:
• enkel telefonisch: bel naar 089 20 19 80 voor een afspraak voor pensioenaanvragen, diensten aan 

huis, financiële vragen incl. sociale voordelen en administratie, mindermobielencentrale, parkeerkaart, 
verwarmingstoelage, zorgbudgetten, info woonzorgcentrum, …. De baliebediende verwijst je door naar 
je maatschappelijk werker of  naar de maatschappelijk werker die permanentie heeft.

OPROEP VOOR INITIATIEF  
NASCHOOLSE ZORGKLASSEN
Het OCMW wenst i.s.m. de scholen in Bocholt te onderzoeken of  het initiatief  
naschoolse zorgklassen kan georganiseerd worden. De naschoolse zorgklassen 
richten zich op leerlingen die een cruciale leerachterstand hebben van de kleuter- 
en lagere scholen en het eerste jaar secundair onderwijs. 

Indien je deel wil uitmaken van een pool van vrijwillige en gemotiveerde leerkrachten, 
gelieve dan contact op te nemen met het OCMW, e-mail ocmw@bocholt.be of  
tel. 089 20 19 80. Ervaring en/of  banaba—of  bacheloropleiding is zeker een 
meerwaarde. Ook gepensioneerde leerkrachten kunnen contact opnemen.

COVID-19 TOESLAG VIA HET GROEIPAKKET (KINDERBIJSLAG)
Gezinnen die het financieel zwaar hebben en een 
inkomensverlies hadden van minstens 10 % door de 
coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning 
krijgen van € 120,00 via het Groeipakket. Je kan de 
COVID-19-toeslag aanvragen bij je uitbetaler van het 
groeipakket tot en met 31 oktober.

Voor wie?
De toeslag is er voor gezinnen:
• met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
• én die door de coronacrisis in maart, april, mei of  

juni een inkomensverlies van minstens 10 % hebben 
in vergelijking met de maand januari of  februari 
2020;

• én waarbij het gezinsinkomen onder de inkomens-
grens van € 2.213,30 (bruto) ligt. Om het maandelijkse 
gezinsinkomen te berekenen, wordt ook gekeken 
naar het vakantiegeld en de eindejaarspremie.

Hoeveel bedraagt de toeslag?
Je ontvangt éénmalig een extra bedrag van € 120,00 
voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket. Dat 
bedrag ontvang je in 3 schijven van € 40,00.

Hoe kun je de toeslag aanvragen?
Je ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. 
Een aanvraag is nodig.
Je vraagt de toeslag aan via je uitbetaler van het 
groeipakket. Dat kan nog tot en met 31 oktober 2020.
Ken je jouw uitbetaler niet? Je vindt de contactgegevens 
onder www.mijn.groeipakket.be.
Wens je hulp bij de aanvraag, contacteer dan de 
sociale dienst van het OCMW via tel. 089 20 19 80 of  
via e-mail ocmw@bocholt.be.



OKTOBER IS DE 
MAAND VAN HET 
BEVOLKINGSONDERZOEK 
BORSTKANKER
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing 
op 0800 60160 van 9u00 tot 12u00 en van 
13u00 tot 16u00, stuur je een e-mail naar info@
bevolkingsonderzoek.be, of  surf  naar https://
borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/ 

Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke 
medische situatie, neem contact 
op met je huisarts.

COVID-19
Stel je deelname niet uit. De 
mammografische eenheden 
nemen zeer strenge maatregelen 
om besmetting met Covid-19 te 
voorkomen. 

Heb je vragen over het Bevolkings-
onderzoek Borstkanker tijdens de 
corona-epidemie, surf  naar: 
borstkanker.bevolkingsonderzoek.
be/nl/het-bevolkingsonderzoek-
borstkanker-tijdens-
corona-covid-19. 
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BESCHERM JE TEGEN GRIEP MET 
EEN VACCINATIE
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm 
je tegen de ziekte en haal vanaf  half  oktober je griepprik. Vraag 
ernaar bij je huisarts.

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 50-plusser, ben je zwanger, werk je in de gezondheidssector, 
heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van 
longen, hart, lever of  nieren? Dan behoor je tot de groep van 
risicopersonen en is het sterk aanbevolen om je te laten vaccineren 
vanaf  15 oktober. Dat geldt ook voor personen die met jou onder 
hetzelfde dak wonen. Omwille van de COVID-19 epidemie is het dit 
jaar extra belangrijk om je te laten vaccineren aangezien de kans 
bestaat dat het griepseizoen samenvalt met een COVID-19-piek.

Behoor je niet tot één van de hierboven omschreven groepen? Vanaf   
15 november is het pas duidelijk of  ook jij je kan laten vaccineren. 
Dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. 

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezond-
heidsorganisatie stemt het vaccin af  op het griepvirus dat 
waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft 
terugbetaald. Verblijf  je in een woonzorgcentrum dan is het zelfs 
gratis. Wil je weten of  je tot een risicogroep behoort en hoeveel je 
griepvaccin precies kost? Vraag het na bij je huisarts.

Meer weten over griep en griepvaccinatie? 
Surf  naar www.griepvaccinatie.be. 



LANGS BOCHOLTER WEGEN

BLADKORVEN
Enkel voor bladeren van bomen op openbaar domein!

Op verschillende plaatsen in Bocholt zijn weer bladkorven geplaatst. Het gaat 
om een negentigtal bladkorven. De korven worden niet op eenvoudige vraag of  
aan een bepaald huisnummer geplaatst, maar langs straten in de bebouwde 
kom met veel en grote bomen en op plaatsen waar ze gemakkelijk geledigd 
kunnen worden. Vragen om bijkomende korven of  andere locaties hebben geen 
zin. 

Enkel de bladeren van bomen die op openbaar domein staan, mogen in de 
korven. Wie dit overtreedt, riskeert een boete voor sluikstorten! De groendienst 
ledigt de korven tweemaal per week.

Recyclagepark
Ook dit jaar kan je vanaf  1 november (tot en met 31 januari 2020) 
op de Limburg.net-parken gratis bladafval van het openbaar 
domein afleveren. Het moet gaan om zuiver bladafval van bomen 
op openbaar domein en niet om ander fijn tuinafval, snoeihout 
of  bomen die op privéterrein staan. Wie tussen zijn bladafval 
ander afval vermengt, krijgt dit wel aangerekend op zijn quotum 
groenafval. De parkwachters zullen hierop toezien. 

Let op: bladafval van je eigen bomen en struiken kan je naar het 
containerpark brengen (gratis tot het bereiken van het quotum 
van 400 kg per kaart) of  meegeven met de groene GFT-container.

Tip
Laat gevallen bladeren gewoon liggen tussen je perken. Ze 
vormen een prima isolatie voor je plantjes en composteren 
vanzelf. Je bespaart jezelf  bovendien een hoop werk. De natuur 
ruimt zichzelf  op!

RUIM DE DROLLEN VAN JE HOND OP!
Hondenpoep blijft ergernis nr. 1 van onze inwoners. Hondenbezitters zijn 
gelukkige mensen, want hun dier geeft hun veel liefde en plezier. Maar 
als ze hun verantwoordelijkheid niet nemen, bezorgen ze anderen alleen 
maar ergernis: dus … 
... doet je hond een kakje: ruim het dan op met een zakje!

Neem dat zakje mee naar huis of  deponeer het in één van de talrijke 
hondenpoepzuilen die je her en der in Bocholt kan vinden.

Wist je dat:
• je gratis hondenpoepzakjes kan krijgen aan het onthaal van ’t Huis van 

de Gemeente en het OCMW;
• je een GAS-boete kan krijgen als je geen hondenpoepzakje(s) bij hebt 

als je met je hond gaat wandelen.
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TOERISME BOCHOLT

NATUURPUNT 
WANDELING  
BALKERBEEMDEN
zondag 11 oktober 2020 | van 10u00 tot 12u00

Het natuurgebied Balkerbeemden ligt op de grens van Bocholt 
en Kaulille en ontleent zijn naam aan de balkvormige structuur 
van de percelen aan de Balkerbeek.

Een mozaïek van weilanden, hooilandjes, elzenbroekbosjes, 
houtkanten en bomenrijen vormt het hoofdbestanddeel van het 
gebied. 

De voornaamste vogelsoorten zijn er de ijsvogel, de zwarte 
specht, de kleine bonte specht, de bosuil en de torenvalk.

Kom dit gebied ontdekken onder begeleiding van een ervaren 
gids!

Praktisch
Start: Krokusstraat van 10u00 tot 12u00
Meer info: annemie.nouters@gmail.com

BEELD TORENVERPLAATSING | 
ST.-LAURENTIUSKERK
dagelijks | vrije toegang

Aanvullend op de zeven houten beelden in Reppel, 
werd er nog een achtste exemplaar gemaakt, nl. ‘de 
Torenverplaatsing’. 

Het beeld is gesneden uit één stam lindehout, afkomstig 
uit de Kallerstraat en is van de hand van Yves Christiaan.

Het kunstwerk is helemaal in de traditie naar het boek 
van de 15de-16de -eeuwse meester beeldsnijder ‘Jan 
van Steffesweert’ gemaakt. Af  en toe heeft de kunstenaar 
zelfs de techniek van toen moeten toepassen.

Praktisch
Het werk is te bewonderen in de St.-Laurentiuskerk.
De kerk is dagelijks geopend van 10u00 tot 17u00 en op 
zondag van 11u00 tot 17u00.

©
 P

xH
ere

© Studio Leyssen



KROON IEK

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. Mensen begeesteren aan de 
hand van ontroerende en meeslepende verhalen, dat is zijn ware 
roeping.

Inkom: kassa € 16,00 | voorverkoop € 14,00 | 
jongerencultuurpasbocholt € 8,00

MICHAEL VAN PEEL 
‘VAN PEEL TOT EVENAAR’ 
zondag 18 oktober 2020 – 20u15

Stand-up comedian en Vespa-reiziger Michael Van Peel 
neemt je mee op reis van West-Europa naar West-Afrika. 

Een reisverhaal over de 10.000 km tussen Antwerpen 
en Dakar met een 20 jaar oude Vespa, een kaart en een 
kompas. Via omwegen natuurlijk; want de kortste weg is 
zelden de plezantste.

Een vrolijke dia-avond gelardeerd met toogfilosofie en 
tegelwijsheden.

Inkom: kassa € 16,00 | voorverkoop € 14,00 | 
jongerencultuurpasbocholt € 8,00

MIRA  
& CAROLINE MEERSCHAERT  
‘VERRE VAN WEG’ 
zaterdag 24 oktober 2020 – 20u15
in samenwerking met de Gezinsbond

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? 

Inkom: kassa € 16,00 | voorverkoop € 14,00 | 
jongerencultuurpasbocholt € 8,00

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

Al onze voorstellingen zullen uiteraard coronaproof  verlopen.
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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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CURSUSSEN
De kracht van stilte

De vraag naar rust en verstilling wordt steeds 
groter, activiteiten zoals yoga, mindfullness 
en meditatie komen meer en meer in de 
belangstelling. 

‘De kracht van de stilte’ is een uniek programma 
waarbij live muziek en zang worden afgewisseld 
met meditatie. 

Ingetogen muziek en de melodieuze stem van 
een geschoolde operazangeres brengen de 
deelnemers eerst naar een trager ritme. 

Min. 12 - max. 25 deelnemers
Datum: woensdag 14 oktober - 19u30 (tot 22u00)
Begeleiding: Johan Jacques, begeleiding 
meditatie – Liesbeth Verbeek, Gylania zang – 
Koen Fossey, Gyliana muziek 
Prijs: € 20,00

Hormoonverstoorders: 
word je ziek van plastic?
i.s.m. Vormingplus

Tijdens deze sessie krijg je zicht op de invloed 
van hormoonverstoorders op onze gezondheid. 
Je gaat naar huis met tips zodat je de meest 
voorkomende hormoonverstoorders kan 
vermijden.

Datum: maandag 12 oktober 2020 – 19u30
Min. 12 - max. 20 deelnemers
Begeleiding: Lisbet Willems - ervaringsdeskundige
Prijs: standaardprijs € 9,00 – kortingsprijs € 5,00 
– verhoogde tegemoetkoming € 2,00



JEUGD DIENST

JEUGDWERKREGELS MET KLEURCODES
Begin september werd 
beslist dat de regels voor 
jeugdaanbod van de 
zomervakantie worden 
doorgetrokken naar het 
najaar. Wat anders is, is 
dat er met kleurcodes 
wordt gewerkt. 

Half  september zaten 
we in code geel waar 
de regels rond het 
zomeraanbod blijven 
gelden in bubbels van 50. 
Die code kan wel lokaal 
of  provinciaal gewijzigd 
worden. Ook in code 
oranje is nog veel mogelijk. 
Enkel binnenactiviteiten 
voor +12-jaar moeten in 
bubbels van 20.

Meer info:
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkregels-werkjaar

Laat ons er vooral een fijn jaar van maken, ook al loopt het anders dan gepland.

vrijdag 23 oktober 2020

Yes! Dag van de jeugdbeweging komt eraan! 
Al zal het dit jaar anders verlopen dan de andere jaren.

Op 23 oktober komen we als jeugdbewegingen gezamenlijk naar buiten, 
in de publieke ruimte, in uniform, om jeugdbewegingen en iedereen die 
lid is in de kijker te zetten!

Jij doet toch ook mee? #dvdjb

  -12 jaar + 12 jaar

Groen Gewone werking Gewone werking

Geel • Bubbels (geen fysieke afstand) • Bubbels (geen fysieke afstand)
  • 50 pers. max. per bubbel • 50 pers. max. per bubbel
  • Enkel fysieke afstand tussen bubbels • Vermijden van te fysiek en intens contact 
    • Voorkeur buitenactiviteiten

Oranje • Bubbels (geen fysieke afstand) • Bubbels (geen fysieke afstand)
  • 50 pers. max. per bubbel • 20 personen max. bij werking binnen
  • Enkel fysieke afstand tussen bubbels • 50 personen max. bij werking buiten
    • Vermijden van te fysiek en intens contact

Rood • Jeugdwelzijnswerk altijd mogelijk volgens specifieke regels (1-op-1-gesprekken,   
max. groep van 8 deelnemers/1 begeleider)

 • Publieke ruimte (speel, sport, skate, …) blijft steeds beschikbaar voor kinderen en 
jongeren. Zij kunnen hiervan gebruik maken volgens de geldende maatregelen in  
de samenleving. 

 • Groepen van 20 personen mogelijk in de buitenlucht mits fysieke afstand.  
Bij +12 ook mondmaskers en steeds onder toezicht van een begeleider en  
zich houden aan de geldende samenlevingsregels. 
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WORKSHOP LABZEG! 
6-12 JAAR
donderdag 5 november | JCH ‘de Steen’ |   
13u30 – 17u00

Met LABzeg! workshops bekijken we de natuur vanuit de 
wetenschap. Samen met het ECNS gaan we van naderbij 
bekijken hoe natuurfenomenen als licht, zwaartekracht, 
geluid en nog veel meer in elkaar zitten.

LABzeg! workshops staan bol van proefjes om de ons 
soms zo vanzelfsprekende dingen, in een ander daglicht 
te plaatsen en je te laten zien dat er wel heel wat meer 
achter steekt dan je op het eerste zicht zou denken.

Heb jij zin om te komen experimenteren en ontdekken? 
Schrijf  je dan snel!

Prijs: € 20,00

WORKSHOP 
ART-JOURNALING 
10-16 JAAR
vrijdag 6 november | Bib ‘de Priool’ | 14u00 – 
16u00

Creëer je eigen unieke art-journal! We experimenteren 
met verschillende technieken en materialen om simpel 
karton te transformeren tot een prachtig notebook. 
Hierna brengen we het art-effect naar binnen en toveren 
we de witte blanco pagina’s van het boekje om tot kleine 
meesterwerkjes.

Prijs: € 12,50

INSCHRIJVEN VOOR ÉÉN VAN DEZE ACTIVITEITEN? 

Dit kan via de balie in ‘de Steen’ of  www.bocholt.be > Vrije Tijd > Inschrijven activiteiten.
Volg dan de richtlijnen voor het inschrijven.

HALLOWEEN DISCOSHOW | 6-12 JAAR
dinsdag 3 november | JCH ‘de Steen’ | 13u30 – 16u30

Vandaag neemt Feestjesfabriek ‘de Steen’ over voor een hele namiddag 
feest met dans en spelletjes! Tijdens de kinderdisco dansen en springen we 
op de vetste beats die een echte DJ uit de boxen laat knallen.

Vanaf  13u30 kan iedereen zich in Halloween-outfit uitleven op de dansvloer. 

Even bekomen van het griezelen in de fuifzaal? 
Dat kan tijdens een leuke knutselworkshop in Halloween thema.

Prijs: € 20,00

Je kan slechts
kiezen voor één

kamp of workshop



ZIEZO, BIB DE PRIOOL IS 
HELEMAAL ZIZO
Weg met de cijfers! Leve de pictogrammen!

Kleuters en kinderen kunnen hun prentenboeken en 
informatieve boeken al jaren op thema terugvinden in 
onze bibliotheek. Sinds dit najaar kunnen volwassenen 
dat ook.

ZIZO probeert jullie trapsgewijs en intuïtief  bij het 
gezochte onderwerp te brengen. De verschillende 
aspecten van een onderwerp worden hierbij zoveel 
mogelijk samengebracht. Het classificatiesysteem is 
voorzien van duidelijke pictogrammen in kleur.

Vind je het moeilijk om je weg te vinden? Het bibteam 
helpt je graag verder!

CORONA-NIEUWS
UIT DE BIB
Bibliotake-away
Het volledige najaar organiseren we nog 
een afhaalservice van boekenpakketten voor 
60-plussers en personen uit een risicogroep.

Uitleenpost Kaulille
Uitleenpost Kaulille blijft het volledige najaar 
verder gesloten.

Mediawijsheid: 
Basiscursussen Android en iOS | uitgesteld

De geplande basiscursussen “Android” en 
“iOS” (oktober 2020) worden – tot nader order 
– uitgesteld.

E-BOEKENPLATFORM
In september 2020 is de e-boekendienst voor openbare 
bibliotheken in Vlaanderen van start gegaan. Vanaf  nu 
kan je e-boeken zoeken en ontlenen in de CloudLibrary 
waarop je moet inloggen met je Mijn Bibliotheek-profiel. 
Dit kan via een app op de smartphone of  tablet, online 
op het web of  via een applicatie op je computer om 
boeken op een e-reader te plaatsen.

In onze bibliotheekcatalogus zal je een link vinden naar 
het boek in de online versie van cloudLibrary.

Je zal twee boeken kunnen ontlenen, twee boeken 
kunnen reserveren en elk boek maximaal zes weken 
kunnen houden. Geen verlengingen, geen boetes. Je 
wordt verwittigd als je uitleentermijn ten einde loopt. Je 
kan het boek altijd vroeger ‘teruggeven’.

De aangeboden titels 
zijn samengesteld onder 
het motto “voor elk wat 
wils”, met de klemtoon op 
aantrekkelijke, vlot leesbare 
fictie (spannende en 
romantische boeken, literaire 
romans) en populaire non-
fictie voor volwassen lezers.

Happy e-reading!

BIB LIOTHEEK
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SENIORENNAMIDDAGEN 2020
HERINNERINGEN MET MARC DEX EN ZANGERES ANITA
dinsdag 17 november en woensdag 18 november | 13u00 | GC ‘de Kroon’

MARC DEX weet met zijn meer dan 50 jaar 
ervaring als geen ander de mensen te boeien en te 
amuseren in een aangepast programma. Hij brengt 
zijn gekende Vlaamse luister- en levensliedjes met 
het album “Dank voor al die jaren”. Natuurlijk mag 
“Oh Clown” hier niet in ontbreken.

ANITA is een klasse zangeres, die elk genre kan 
zingen: van Vlaamse meezinger tot het mooiste 
musicalnummer. Haar ode aan Vera Lynn wordt 
op een subtiele en gevoelige manier gebracht als 
herdenking aan de wereldoorlog.

SENIOREN

WIJ ZORGEN VOOR JE VEILIGHEID!
DAAROM:

• vragen we om je handen te ontsmetten bij het binnenkomen;
• vragen we om afstand te houden en de richtlijnen op te volgen;
• vragen we je om altijd een mondmasker te dragen: bij het binnenkomen,
 tijdens de voorstelling en bij het naar buitengaan.

Duur: 75 minuten zonder pauze.
  Maximum 100 personen per voorstelling.
Inkom: e 3,00
  (jammer genoeg mogen we geen drank 

of  een versnapering aanbieden)
Toegang: via parking Nevenplein.
Reservatie (verplicht): je kan je plaats op de tribune 

reserveren op het nummer 089 20 19 34. 



INSCHRIJVEN KAN ENKEL ONLINE VANAF ZATERDAG 10 OKTOBER OM 10u00.
Surf naar www.bocholt.be - kies voor ‘Vrije Tijd’ - kies voor ‘Sport’ - en volg de richtlijnen voor het inschrijven.

Heb je geen PC met internetaansluiting, neem dan voor 10 oktober contact op met de sportdienst (089 20 19 71).

Gezinnen die in begeleiding zijn bij de Sociale dienst van het OCMW kunnen zich wenden tot hun maatschappelijk 
assistent voor een mogelijke tussenkomst. De gemeentelijke Sportdienst en het OCMW verzekeren een discrete 
behandeling.

SPORT DIENST

KLEUTERSPORTKAMP 
Op 3 en 4 november maken we van sportcomplex ‘de 
Damburg’ een kleutertuin: op beide dagen van 9u30 tot 
12u00. Alle kleuters vanaf  3 jaar zijn welkom (kind moet wel 
zindelijk zijn).

Prijs: € 12,00 (inclusief  verzekering en een drankje tijdens 
de pauze)

Opgelet: Door de coronamaatregelen zijn de plaatsen voor 
dit kamp beperkt tot 45 deelnemers.

SKI- EN SNOWBOARDKAMP
Wanneer: 3, 4 en 5 november 
Voor wie: iedereen tussen 8 en 15 jaar.
Waar: Snow Valley, de overdekte skibaan van Peer.

Programma:
12u15: vertrek aan sportcomplex ‘de Damburg’
12u30: aankomst te Peer en verdeling skimateriaal
13u00-15u00: ski- en snowboardinitiatie
15u00-15u30: kort bezoek in het cafetaria
16u00: terugkomst

Prijs: € 75,00 voor 3 dagen (vervoer, verzekering, les 
en huur materiaal zijn in de prijs begrepen). Vergeet je 
mondmasker niet!

Opgelet: door de coronamaatregelen zijn de plaatsen 
voor dit kamp beperkt tot 22 deelnemers. Omwille van de 
bubbels is het niet toegelaten dit kamp te combineren met 
het schaatskamp.

SCHAATSSPORTKAMP
Wanneer: in de herfstvakantie op 3, 4 en 5 november 
Voor wie: iedereen tussen 6 en 16 jaar, zowel voor 
beginnelingen als voor gevorderden. Voor iedereen is 
er een aangepast programma dat gegeven wordt door 
bekwame lesgevers en eigen monitors. 

Programma: 
9u30 - 10u15: schaatsles (Luna’s ijsstadion te Lommel)
10u15 - 10u30: vrij schaatsen

Wij gaan met de bus, ze stopt in de vier kerkdorpen:
• Reppel kerk: 8u15 (terug om 11u55)
• Bocholt – sportcomplex ‘de Damburg’: 
 8u25 (terug om 11u45)
• Lozen kerk: 8u35 (terug om 11u35)
• Kaulille – Nevenplein: 8u45 (terug om 11u25)

Vergeet je handschoenen en je mondmasker niet!
Prijs: € 18,00 voor 3 dagen (vervoer, verzekering, les en 
huur van de schaatsen zijn bij de prijs inbegrepen).

Opgelet: door de coronamaatregelen zijn de plaatsen 
voor dit kamp beperkt tot 45 deelnemers. Omwille van de 
bubbels is het niet toegelaten dit kamp te combineren met 
het ski- en snowboardkamp.

NIEUW!

Je kan slechts
kiezen voor één

kamp of workshop
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CLUBNIEUWS
MUNDO CAPOEIRA
Capoeira is een samensmelting 
van krijgskunst, acrobatie, 
dans, muziek en Braziliaanse 
cultuur. Het is een spel 
tussen twee mensen waarin 
je constant beweegt en 
balanceert over het ritme van 
typische capoeiramuziek.

Kom het zeker eens proberen.

Waar: Sporthal Reppel (Basisschool De 
Geluksvlinder)

Doelgroep: vanaf  5 jaar tot 90 jaar
Wanneer:  woensdag van 18u30 tot 19u30 

en zaterdag van 13u00 tot 14u00
Ter info:  elke eerste les is gratis, wij werken met 

10-beurtenkaarten of  losse lessen
Verantwoordelijke: Kristel Geyskens 0474 85 48 83 

of  Erik Langens 0496 21 90 91

RT MOUSTACHE GAAT DOOR! 
Dat het Racing Team Moustache als vereniging niet 
meezat dit jaar is een understatement. Op 27 maart 
verloren ze in volle coronacrisis hun bezieler en voorzitter 
Jeff  “Moustache” Steensels (76). Op 4 juni overleed 
Thieu Baens (76), nog een medestichter van de club. 
Iets ervoor zorgde de coronacrisis dat de Sezoensrally 
in 2020 geannuleerd werd. Maar dat de RTM’ers niet bij 
de pakken blijven zitten, bewezen ze op 12 september 
2020 met de 1ste Nacht van Noord-Limburg, de eerste 
rittensport in Limburg en de intentie om volgend jaar 
opnieuw een Sezoensrally te organiseren.

Bij rittenspo – een autosportdiscipline waarbij snelheid 
van ondergeschikt belang is, de maximum gemiddelde 
snelheid 25 km/u is – komt het vooral aan op de correcte 
navigatie door de co-piloot. In de jaren ’70 was er 
reeds een Nacht van Noord-Limburg in Bocholt, nota 
bene gewonnen door Thieu Baens. Dat was in feite de 
voorloper van de latere Sezoensrally. RT Moustache 
herbruikte de naam voor de nieuwe rittensport die 
volledig coronaproof  gereden werd op 12 september. 
Deze avondrit vond plaats in Pelt en Hamont-Achel. Ze 
kan een beetje vergeleken worden met de Moustache 
Classic die dit jaar voor de 11de keer georganiseerd 
zal worden op zaterdag 28 november 2020. Dan is het 
vertrek en aankomst wel voorzien op het Kerkplein in 
Bocholt. 

Naast de voorbereidingen van deze VAS Classic is het 
organisatieteam ook volop bezig met de voorbereidingen 
van de 44ste Sezoensrally die gepland is op zaterdag 15 
mei 2021, de traditionele derde zaterdag van mei. Het 
concept van de geannuleerde wedstrijd van 2020 ligt 
op tafel maar zal de komende maanden nog de nodige 
finetuning krijgen want één ding is duidelijk: de 44ste 
editie van de Sezoensrally komt er, al was het maar als 
eerbetoon aan de twee overleden stichters van de club. 

HANDBALINSTUIF SEZOENS 
ACHILLES BOCHOLT
Wat:  allerlei handbalinitiaties én er is een 

springkasteel aanwezig. 
Wanneer: zaterdag 3 oktober van 10u00 tot 12u00
Waar: sportcomplex ‘de Damburg’
Meer info: Patrick Theuwissen, gsm 0485 53 59 49 of  

theuwissen.arits@gmail.com 

Meer info over Sezoens Achilles Bocholt en de 
trainingsuren: www.handbalbocholt.be 

Pret verzekerd!

https://www.bvvjeugd.be/team/g-wolves/

Onze BOCHOLTER G-WOLVES, een team van
G-voetballers,  trainen elke dinsdag 
18:30 tot 19:30. Kinderen vanaf 7 
tot en met jong volwassenen met 
specifieke behoeften  (type 1 tem 3, type 7 
tem type 9) zijn van harte welkom om eens 
te komen proberen. 

BVV
G-WOLVES

g-wolves@bvvjeugd.be



GEBRUIK #IKSTEUNMIJNCLUB 
EN STEUN JE SPORTCLUB
Deel je favoriete foto of  filmpje van je sportclub met #iksteunmijnclub. Op die manier steun 
je je club die momenteel tot het uiterste gaat om iedereen in alle veiligheid te laten sporten. 

Wil je jouw club helpen door hen te steunen met een leuke actie of  helpende hand. Neem dan 
contact op met je club! Elke steuntje in de rug is welkom #iksteunmijnclub #samentegencorona!

#IKSTEUNMIJNCLUB
© Britt Van Bilsen

© Jan Verjans – Dancing On Wheels

© Henny Driesen

© Kristy Habraken

© Dancing On Wheels© Helga Gorissen

© Helga Gorissen

© Christ Janssen

© Jos Vanmontfor t
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3 oktober
Handbalinstuif  - Sezoens Achilles 
Bocholt 
Sportcomplex ‘de Damburg’ – 10u tot 
12u00

3 oktober
Dancing on wheels - Rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot 
12u00

5 oktober
Fietslabelactie
Gemeentelijke werkplaats Bosstraat – 
14u00 tot 16u00

8 oktober
Start cursus ‘Van Ottonen tot 
Cisterciënzers
Sint Laurentiuskerk Bocholt – 19u00

11 oktober
Wandeling Balkerbeemden
Startplek Krokusstraat – 10u00 tot 
12u00

11 oktober
Welzijnsschakel Poutrel – theatervoor-
stelling ‘Brood en rozen voor iedereen’ 
door ‘Vuile Mong en zijn vieze gasten’ 
GC ‘de Kroon’ – 20u00

12 oktober
Hormoonverstoorders: word je ziek van 
plastic? – i.s.m. Vormingplus
GC ‘de Kroon’ – 19u30

13 oktober
Wouter Deboot - ‘Dwars door Oceanië
GC ‘de Kroon’ – 20u15

14 oktober
De kracht van stilte – live muziek, zang 
en meditatie
GC ‘de Kroon’ – 19u30 tot 22u00

17 oktober
Dancing on wheels - Rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot 
12u00

18 oktober
Michael Van Peel – ‘Van Peel tot 
evenaar’ 
GC ‘de Kroon’ – 20u15

22 oktober
Info-sessie ‘anti-inbraaktips van een 
ex-inbreker’
Schouwburg Genk (1ste verdiep 
stadhuis) – 19u30

23 oktober
Dag van de Jeugdbeweging

23 oktober
Info-sessie ‘anti-inbraaktips van een 
ex-inbreker’
Kapel stadhuis Bree – 19u30

24 oktober
Verre van weg – ‘Mira’ (en Caroline 
Meerschaert)
GC ‘de Kroon’ – 20u15

31 oktober
Dancing on wheels - Rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot 
12u00

2 november
Rode Kruis Bocholt – Kaulille - 
Bloedgeven
Parochiezaal Kaulille – 18u00 tot 20u30

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!

HERSTKLEUREN

GALLOWAYS OP 
HET SMEETSHOF

© Marleen Gaethofs

© Explauradise

 © Koen Nijsen



UIT DE KROON

MIRA EN CAROLINE MEERSCHAERT |zaterdag 24 oktober

‘VERRE VAN WEG ’
in samenwerking met de Gezinsbond 

MICHAEL VAN PEEL | zondag 18 oktober 

‘VAN PEEL TOT EVENAAR’ 

WOUTER DEBOOT | dinsdag 13 oktober 

‘DWARS DOOR OCEANIË’

Alle voorstellingen beginnen om 20u15.
Meer info op pagina 14.


