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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 30
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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VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN 
EN ZITDAGEN 

VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN 

November mag dan wel nog in de herfstperiode vallen, het 
voelt al vaak aan als winter. De bomen worden kaal. Het is 
donker buiten en het weer wordt koud en guur. 
Bij dat alles moeten we met z’n allen ook nog de 
aanslepende corona verteren. Hoe lang gaan we ons nog 
moeten wapenen tegen deze onzichtbare indringer?

De voorbije maanden hebben we als bestuur heel wat 
maatregelen genomen om sport-, jeugd- en cultuur-
verenigingen maar ook de horeca te ondersteunen om een 
gedeelte van hun verloren inkomsten - ten gevolge van de 
corona-uitbraak - te compenseren.
Deze middelen waren budgettair uiteraard niet voorzien, 
maar zijn bij de meerjarenplanbespreking van oktober 
aangepast.

Een veel gestelde vraag: wat is de impact van corona op 
onze gemeentelijke financiën?
De VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) 
berekende recent in één van haar studies dat de minder 
opbrengst van de personenbelasting voor alle Vlaamse 
gemeenten de komende 3 jaar mag geraamd worden op 
231 miljoen euro. Als we deze cijfers doortrekken naar 
onze eigen belastinginkomsten zou dat betekenen dat wij 
als gemeente de komende 3 jaar € 393.000,00 minder 
fiscale opbrengst zullen hebben in de personenbelasting. 
Het zijn uiteraard ramingen. De uiteindelijke impact zal 
sterk afhangen van de duurtijd van deze crisis en de 
uiteindelijke economische effecten

De nieuwbouw voor KWB-Alferi-schutterij op de sportzone 
in Kaulille raakte einde oktober voltooid. Vanaf  november 
kunnen beide verenigingen beginnen met de inrichting 
van hun casco gebouw.
Intussen is KWB bezig met de nivellering en inzaai van 
twee voetbal- en twee krachtbalpleinen. Krachtbal Kaulille 
– intussen met 3 ploegen – krijgt op de sportsite een vaste 
stek waardoor ze voor hun trainingen niet meer moeten 
uitwijken naar Hamont. De schutterij zorgt dan weer door 
de plaatsing van 2 kogelvangers zodat er in de toekomst 
op een milieuvriendelijke en veilige manier kan geschoten 
worden.

Jos Plessers
Schepen

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

Zitdag: na telefonische afspraak: 089 20 19 17

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

Zitdag: na telefonische afspraak: 0475 48 76 00

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

Zitdag: na telefonische afspraak: 0496 26 38 81

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

Zitdag: na telefonische afspraak: 0473 22 07 72

Bert SCHELMANS
Schepen (N-VA)
Saffraenbergstraat 2
Tel. 0485 97 70 43
e-mail: bert.schelmans@bocholt.be
ruimtelijke ordening | wonen en Kwalitatief  wonen in 
Bocholt en Peer | Limburg.net | sluikstorten | duurzaamheid 
| jumelages | markten en kermissen | feestelijkheden | 
ontwikkelingssamenwerking | Kempisch Tehuis | buitengebied 
functies | dierenwelzijn | jacht | omgevingsvergunningen

Zitdag: na telefonische afspraak: 0485 97 70 43

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

“ DE UITEINDELIJKE IMPACT ZAL STERK   
 AFHANGEN VAN DE DUURTIJD VAN 
 DEZE CRISIS EN DE UITEINDELIJKE
  ECONOMISCHE EFFECTEN”



GOED OM TE WETEN

GEMEENTELIJKE DIENSTEN 
& OCMW GESLOTEN
Alle gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW zijn gesloten op:
• maandag 2 november (Allerzielen)
• woensdag11 november (Wapenstilstand)

NIET VERGETEN: 
OMRUILEN OUDE MAGNEETKAARTEN DE LIJN
Sinds deze zomer zijn de ontwaardingstoestellen op bus en tram niet meer 
bruikbaar. Iedereen kan nog oude vervoerbewijzen op magneetkaart omruilen. 
Hoe? Dat kan online en in de Lijnwinkels. De inruilactie is verlengd tot 31 december. 
Daarna worden de oude kaarten waardeloos.

Alle info op: https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/omruilactie. 

11 NOVEMBER | 
WAPENSTILSTAND
Op 11 november 1918 
zwegen de wapens en 
kwam er een einde aan 
de 1ste Wereldoorlog. 
Maar op 11 november 
gedenken we traditioneel 
al onze doden die vielen 
in gewapende conflicten. 

Dit jaar vindt de viering 
van Wapenstilstand 
in Kaulille plaats. Op 
woensdag 11 november 
zal er om 10u00 een 
e u c h a r i s t i e v i e r i n g 
opgedragen worden 
in de parochiekerk van 
Kaulille. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door de 
harmonie van Kaulille.

Rond 10u45 volgt de hulde met kransneerlegging door 
de burgemeester en de kinderburgemeester aan het 
monument van de gesneuvelden. Dit zal (coronaproof) 
gebeuren in aanwezigheid van de leden van de 
gemeenteraad en de oudstrijdersverenigingen. Bij slecht 
weer vindt de huldiging in de kerk plaats.

Omstreeks 11u15 volgt dan nog de kransneerlegging aan 
het monument in Bocholt, gevolgd door een minuut stilte. 
In Reppel zal dit gebeuren bij het oorlogsmonument op het 
kerkhof  na de mis van 17u30 op zaterdag 14 november.

BERT SCHELMANS NIEUWE 
SCHEPEN | ANN VANDE WEYER 
NIEUW GEMEENTERAADSLID

Bert Schelmans (N-VA) is 
tijdens de laatste gemeenteraad 
aangesteld als nieuwe schepen. 
Hij vervangt partijgenoot Leo 
Cardinaels die eind september 
overleed.

Bert is een gepensioneerde 
bankbediende en woont in 
Kaulille. Hij wil vooral eerst de 
tijd nemen om de belangrijkste 
dossiers in te studeren. 

Ann Vande Weyer uit Bocholt is 
het nieuwe raadslid voor N-VA 
in de gemeenteraad. 

Bert Schelmans neemt de bevoegdheden van Leo 
Cardinaels over: ruimtelijke ordening, wonen en Kwalitatief  
wonen in Bocholt en Peer, Limburg.net, duurzaamheid, 
jumelages, feestelijkheden, ontwikkelingssamenwerking, 
buitengebied functies, dierenwelzijn en jacht.
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THINK HAPPY TODAY & FERM 
WORSTENBROODJESVERKOOP 
TVV STICHTING TEGEN KANKER
Na het succes van de vorige jaren organiseren Think 
Happy Today en Ferm hun 4de worstenbroodjes-verkoop!
BESTEL nu je worstenbroodjes met frikandel of  gehakt 
t.v.v. Levensloop, Stichting tegen kanker.

De prijs bedraagt € 3,00 per stuk.
• Martine Govaers, 0472 58 41 80,
• Jos Smeets, 0476 57 60 78 
• José Maesen, 089 46 86 03
• of  via e-mail: thinkhappytodaybocholt@gmail.com

De worstenbroodjes worden vers gebakken op 6, 7, 14, 
15, 20 en 21 november. Ze worden verpakt en kunnen ook 
ingevroren worden.

Adres voor afhaling: Kaulillerweg 66, 3950 Bocholt (gelieve 
een mondmasker te dragen bij afhaling).
Omwille van de corona worden alle nodige en noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen genomen bij het bakken.

VEILIG NAAR SCHOOL 
DANKZIJ KIWANIS KRISTOFFEL 
BOCHOLT
Kiwanis Kristoffel Bocholt 
heeft opnieuw zijn steentje 
bijgedragen om het begin 
van het schooljaar een stukje 
veiliger te maken. De intussen 
bekende spandoeken om 
autobestuurders tot voorzichtigheid aan te manen, waren 
weer duidelijk zichtbaar in het straatbeeld rond de scholen 
van Bocholt, alsook in de buurgemeenten.

Een nieuwe lading gele hesjes werd besteld en is intussen 
verdeeld aan alle scholieren van de lagere scholen. 
Met fierheid dragen onze jongeren deze hesjes, hetgeen 
hun veiligheid alleen maar ten goede komt.

CAMPAGNE CHANGEMAKERS:  
ZORG MEE VOOR VERANDERING
Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk. Changemakers zijn 
sterke mensen en straffe organisaties die actie ondernemen. In alle uithoeken van 
de wereld strijden ze voor beter. Voor mensenrechten, voor democratie, voor een 
planeet die blijft draaien.

Daarom verdienen ze onze steun. Zij kunnen dit niet alleen. Jij geeft hen de kracht 
om door te gaan. Steun daarom onze changemakers.

Hoe kan je steunen? 
• Steun 11.11.11 met een gift op doneer.11.be of  op het rekeningnummer BE30 

0000 0000 1111.

• Zet een actie op touw om geld in te zamelen voor 11.11.11. 

Alle info vind je op www.11.be/changemakers.
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WEEK VAN HET 
ALCOHOLISME  

De derde week van november 
(16 t.e.m. 22 november 2020) 
is traditioneel de week van het 
alcoholisme. Het problematisch 
gebruik van alcohol krijgt dan 
meer aandacht dan tijdens een 
doorsneeweek.

Van deze gelegenheid wordt 
gebruik gemaakt om de aandacht 
te vestigen op de bijstand die 
AA Vlaanderen (Anonieme 
Alcoholisten Vlaanderen) aan de 
nog noodlijdende alcoholist kan 
bieden.

AA is een zelfhulpgroep van 
mensen, die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar 
delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen 
en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. 
De enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen 
op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke 
verplichtingen voor het AA-lidmaatschap. AA is niet 
gebonden aan enige godsdienst, sekte, genootschap, 
politieke partij, organisatie of  instelling. Het hoofddoel 
van AA is nuchter worden, blijven, en andere alcoholisten 
helpen nuchterheid te bereiken.

Meer info?
Anonieme Alcoholisten – Comité Openbare Informatie
tel.: 03 239 14 15 | www.aavlaanderen.org
info@aavlaanderen.org

SOCIAAL HUIS

De OCMW’s zullen materiële, sociale, 

medische, medisch-sociale of psychologische 

hulp verlenen aan personen die hun 

dagelijkse uitgaven of uitgaven die 

verband houden met medische zorgen 

niet meer kunnen betalen omwille van de 

coronaviruscrisis. 

Hulp voor burgers  
die financieel getroffen 
worden door de 
coronaviruscrisis 
Covid-19

Vers. 09/2020    COVID 19

 
COVID 19

Heb je recht op 
maatschappelijke 
hulp?

Tot wie moet ik  
mij richten?

Tot het OCMW van jouw gemeente dat  
jouw aanvraag zal analyseren.

http://bit.ly/581OCMW
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ZET HET RAAM 
OP KIEPSTAND 

ZET HET RAAM 
OP EEN KIER

ZET JE VENTILATIE-
ROOSTERS OPEN

ZET JE VENTILATIE-
SYSTEEM AAN

DE WAS DROGEN DOUCHEN SCHOONMAKEN KOKEN

Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis

Zet je raam extra open bij o.a. activiteiten met water

Beperk vervuilende 
sto� en in huis 
en verlucht

Vermijd CO-vergi� iging door je
verwarmingstoestel te laten nakijken

Hou je kot gezond
VENTILEER

VERLUCHT

Meer weten? Surf naar Gezondbinnen.be
© 2020 • Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven
V.U.: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

Altijd en zeker tijdens Corona



OM GEVING

1, 2, 3, 4 …….. 31 
WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN!
Er spelen ongeveer 31 lege batterijen verstoppertje in 
je huis: ze verstoppen zich in vergeten speelgoed, oude 
dozen op zolder, lades en keukenkasten… 

Lege batterijen kunnen een gevaar betekenen voor 
het milieu, maar ze zijn ook een bron van waardevolle 
grondstoffen. Daarom is het belangrijk om lege batterijen 
steeds te recycleren.

Zoek mee, samen met @bebat.be en met @ovam.be. 
Vind jij ze allemaal? Breng ze dan naar een Bebat-
inzamelpunt zodat we ze kunnen recycleren. Je mag ze 
binnenbrengen op het reclyclagepark maar ook in ‘t Huis 
van de gemeente.

ECO2050:  
SAMEN INVESTEREN  
IN GROENE ENERGIE
Investeer via de coöperatieve vennootschap 
ECO2050 in de windparken op de Noordzee. 
Zo ondersteun je het klimaat én het kan je 
een mooi rendement opleveren. Een win-win 
situatie dus, voor jou en je leefomgeving!

ECO2050 is een initiatief  van Nuhma, het Limburgs Klimaatbedrijf, waartoe ook Bocholt 
behoort. Nuhma investeert al 20 jaar in hernieuwbare energieproductie via participaties in diverse 
vennootschappen zoals Aspiravi, Limburg Wind, Bionerga, … De vennootschappen waarin Nuhma 
participeert, produceerden in 2019 samen ruim 6 miljoen MWh groene stroom. In 2019 besliste Nuhma om 
een coöperatieve vennootschap op te richten: ECO2050. Dit om burgers te betrekken en de kans te bieden 
ook te investeren in haar groene energieprojecten. 

Momenteel wordt Seamade gebouwd, het laatste en grootste offshore windmolenpark in de Noordzee. 
Via ECO2050 investeer je in drie windprojecten op de Noordzee: 
C-Power (54 molens) en Rentel (42 molens) zijn al operationeel 
en SeaMade (58 molens) is in volle opbouw en zal nog dit jaar 
op volle kracht draaien. De drie parken samen zijn goed voor de 
energieproductie equivalent aan het verbruik van meer dan 1 
miljoen gezinnen! 

Intekenen op aandelen kan via de website van ECO2050 vanaf  
50,04 euro per aandeel. Je wordt regelmatig geïnformeerd over de 
projecten én het kan je een mooi rendement opleveren. Vorig jaar 
keerde ECO2050 een pro rata dividend uit van 3,54%. Dit is evenwel 
geen garantie voor de toekomst. 

Raadpleeg www.eco2050.be voor meer informatie of  stuur je vraag 
via e-mail naar welkom@eco2050.be.
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP
Alle Limburgse tuinen samen vormen een gigantisch 
potentieel natuurgebied.

Iedere natuurvriendelijke tuin draagt bij aan deze natuurlijke 
rijkdom. Mensen met grote of  kleine tuinen en zelfs balkons 
kunnen meehelpen om dieren en planten van hier te helpen 
door leefgebied, beschutting of  voedselplekken te voorzien. 
Door mee te doen met de plantenverkoop van Natuurpunt 
kan ook jij meegenieten van egels, vlinders, bloemen of  
vruchten die méér leven brengen in jouw tuin. Bomen halen 
ook CO2 uit de lucht. Zo helpen we de natuur, het klimaat 
en onszelf.

Bomen en struiken met het label ‘Plant van Hier’ zijn 
gekweekt uit zaadjes geoogst van wilde ouderplanten uit 
eigen streek en helpen de natuur extra door hun aanpassing 
aan onze lokale groeiomstandigheden. Een tuin vol bomen 
en planten ‘van hier’ trekt leven aan!

Natuurpunt en de gemeente Bocholt willen het klimaat een 
handje helpen en de achteruitgang van onze wilde dieren 
en planten een halt toeroepen.

Veel vrijwilligers zijn daarom dagelijks in de 
weer om natuurgebieden zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken. Maar met natuurgebieden 
alleen lukt het niet. 

We hebben ook jouw hulp nodig!

Als iedere tuin natuurvriendelijk zou 
ingericht zijn, vormen ze samen het 
grootste natuurgebied in Vlaanderen 
én halen ze heel wat CO2 uit de lucht 
voor een beter klimaat. Met onze eigen 
tuin helpen we zo de natuur én onszelf.

Dankzij de steun die we van Cristal Alken krijgen heeft 
iedere besteller recht op een gratis klimaatboom.

Vul dus als de bliksem de bestellijst in en bereid je tuin alvast 
voor op véél extra leven. De winst van de actie investeert 
Natuurpunt opnieuw in de natuur in jouw buurt.

De plantenverkoop in Bocholt gaat door op zaterdag 28 
november tussen 10u00 en 12u00 op het Smeetshof. 
Bestellen kan ten laatste 2 weken vóór de verdeeldatum via: 
www.natuurpuntlimburg.be.

DE DIGITALE METER: 
ZIN EN ONZIN 
maandag 16 november | online webinar | 19u00

De uitrol van de digitale meter is volop aan de gang. Zeker in 
combinatie met zonnepanelen blijkt de digitale meter heel wat 
vragen op te wekken. Ook doen er veel onjuiste aannames 

over de digitale meter de ronde. 
Tijdens deze infosessie kom je alles te 
weten over de digitale meter. 

Deze gratis infosessie wordt 
georganiseerd in samenwerking met 
Energiehuis Limburg. 

Inschrijven kan via https://energie-
huislimburg.be/infosessies-Bocholt-
Peer/. Je krijgt de dag voordien 
een link toegestuurd via e-mail. De 
infosessie verloopt via Zoom.



HOE FINANCIER IK MIJN 
RENOVATIE ZO VOORDELIG 
MOGELIJK? 
dinsdag 24 november | online webinar | 19u00

Door je woning op een slimme manier te renoveren, stijgt je 
wooncomfort en gaan zowel je portemonnee als het milieu 
erop vooruit. Drie keer winst. Om deze investeringen te 
doen, kun je gebruik maken van de Vlaamse energielening 
of  de Limburgse renovatielening. Wanneer je aan bepaalde 
voorwaarden voldoet, kan je een Vlaamse energielening 
krijgen aan een rentevoet van 0%. 

Ontdek de voordelen en de andere premies waar je recht op 
hebt tijdens de gratis infosessie die georganiseerd wordt in samenwerking met Energiehuis 
Limburg. Inschrijven kan via https://energiehuislimburg.be/infosessies-Bocholt-Peer. Je 
krijgt de dag voordien een link toegestuurd via e-mail. De infosessie verloopt via Zoom.

BLADAFVAL GRATIS NAAR 
RECYCLAGEPARK
Ook dit jaar kan men vanaf  
dinsdag 3 november 2020 tot 
en met 30 januari 2021 op de 
Limburg.net-parken kosteloos 
bladafval van het openbaar 
domein afleveren. Het moet gaan 
om zuiver bladafval van bomen 
op openbaar domein en niet om 
ander fijn tuinafval of  snoeihout. 
Wie tussen zijn bladafval ander 
afval vermengt, krijgt dit wel aangerekend op zijn quotum 
groenafval. De parkwachters zullen hierop toezien.

Hoe wordt de aanlevering van het bladafval 
geregistreerd?
• je verzamelt zuiver bladafval in een zak of  bak
• je registreert je met je eID bij het oprijden van het de 

weegbrug
• je kiest voor de de knop BLADAFVAL 

(is niet het ganse jaar door zichtbaar)

ENERGIEZUINIG VENTILEREN 
donderdag 3 december | online webinar | 19u30

Isoleren en ventileren gaan altijd hand-in-hand. Deze sessie legt het verband tussen 
een goede en luchtdicht afgewerkte isolatie en een gecontroleerde ventilatie. De 
verschillende ventilatiesystemen (A, C en D) evalueren we op vlak van efficiëntie, 
gebouwintegratie en energiezuinigheid. Je leert hoe correct ventileren een 
goede luchtkwaliteit garandeert en tegelijk past binnen het plaatje van een 
energiezuinige en comfortabele woning. Tijdens het webinar krijg je de 
gelegenheid om van achter je computer vragen te stellen aan de docent, 
voorkennis is niet nodig. 

Deze gratis infosessie wordt georganiseerd dankzij steun van Fluvius en 
de provincie Limburg en in samenwerking met Dubolimburg en Dialoog. 

Inschijven kan via https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/energiefitsessies.

ECOBOUWERS 
GESLOTENDEUR 2020

november | nieuwsbrief 
en zes online 
videosessies

Elk jaar in november kan je 
in heel Vlaanderen terecht 
voor de Ecobouwers 
Opendeur. Door corona 
werd de formule aangepast 
naar een Geslotendeur. Je 

kan je inschrijven op de nieuwsbrief  om tussen 6 en 
26 november iedere dag een inspirerende, duurzame 
woning in je mailbox te ontvangen, compleet met foto’s en 
technische info. 

Er worden ook zes boeiende online videosessies 
georganiseerd: circulair bouwen, verwarmen zonder 
gas en stookolie, klaar voor 2050: futureproof  renoveren, 
thuisbatterijen en off-grid, bouwen met stro en hennep 
en cohousing. Iedere deelnemer kan vragen stellen en 
ontvangt ook het online magazine over het thema in zijn 
mailbox. Alle informatie op ecobouwers.be/geslotendeur.



WERKEN IN TIJDEN VAN CORONA …
Nieuws uit het verenigingsleven

Het verenigingsleven wordt in 2020 voor een grote uitdaging geplaatst. De coronamaatregelen 
laten een normale werking niet meer toe. Sinds de zomer is het weer mogelijk om onder 
strenge voorwaarden activiteiten te organiseren. 

Op initiatief van de cultuurraad werd een oproep gelanceerd bij de sociaal-culturele 
verenigingen. Ze willen laten zien hoe de verenigingen tijdens de coronacrisis toch een 
waardevolle werking kunnen organiseren. Uit de ingezonden verslagen blijkt dat er ondanks 

de beperkende maatregelen toch heel wat mogelijk is. 
Hopelijk kunnen de getuigenissen ook jouw vereniging 
inspireren om nieuwe veilige activiteiten te organiseren. 
Waar een wil is, is een weg! 

Missiekring Dikke Beuk Kaulille - Mia Jeunen: “Wij 
hebben tijdens de lockdown niet stil gezeten. Er zijn heel 
wat mooie dekens, mutsjes, rokjes, babysokjes, debardeurs 
en cacheurs gemaakt. Het prachtige resultaat leverde 
deugddoende reacties op. De opbrengst werd in september 
verzonden naar de missiepost van Zr. Rosa Willocx, zuster 
van Don Bosco, in Mbuji-Mayi in Congo. De dikkere en 
zwaardere dekens konden niet mee naar Congo en werden 
naar het Parelstrand In Lommel gebracht.”

Gezinsbond Kaulille - Maria Vranken: “Oorspronkelijk 
hadden we op 13 september onze Lady’s Sundays 
gepland in ‘de Kroon’, maar omdat dit waarschijnlijk 
niet zou kunnen doorgaan, gingen we op zoek naar 
een alternatief. De brainstormsessie leidde uiteindelijk 
naar een kofferbakverkoop. Met ondersteuning van het 
gemeentebestuur en Gewest Maaseik gingen we aan 
de slag om een coronaveilige activiteit te organiseren. 
De beschikbare plaatsen werden snel gereserveerd. 
Het Nevenplein werd verkeersvrij gemaakt, 
nadarhekken geplaatst, looprichtingen aangeduid, 
handgels voorzien. Parkeerwachters begeleidden de 
deelnemers naar hun plaats. Bezoekers moesten netjes 
hun beurt afwachten. Mede dankzij de weergoden 
kunnen we terugblikken op een schitterende eerste 
kofferbakverkoop. Het toont dat ook in coronatijden 
het mogelijk is om met een creatieve bestuursploeg een fijne, veilige activiteit op poten te 
zetten.”

Ouderraad de Driehoek - Karlijn Van Briel: “De ouderraad 
van basisschool de Driehoek bezorgde de leerkrachten 
en directie tijdens de coronaperiode een bedankje in de 
vorm van een handgel en handcrème. Ook werden er via de 
facebookpagina van de ouderraad geregeld leuke school-
gerelateerde activiteiten op de facebook pagina geplaatst: 
kinderen mochten een tekening voor de juf  of  meester in 
de brievenbus van de school steken. Met een zelfgemaakte 
plattegrond van de klas moesten ze alle medeleerlingen 
proberen een plaats te geven. Voor de start van het nieuwe 
schooljaar, werden ook dit jaar de schoolpoorten versierd.”
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Ferm Reppel - Martine Govaers: “Ferm Reppel heeft in 
samenwerking met het gemeentebestuur een prachtige 
troostplek gecreëerd aan de pastorij van Reppel. Ieder 
hoekje is creatief  gevuld, een bloemenperk in de vorm 
van een traan, een fiets bekleed met prachtige bloemen, 
een lichtkrans met lampionnetjes, enkele zitbanken 
en allemaal omwald met een takkenhaag. Een ideaal 
plaatsje om even te genieten en om tot rust te komen, 
om te mijmeren over het verleden of  wat de corona in je 
familie heeft aangericht. We hebben er voor onze leden 
een mooie ingetogen opening voor georganiseerd en 
i.p.v. een drankje aan te bieden hebben we iedereen een 
goodiebag gegeven. Het was onze eerste activiteit sinds 
maart die enorm veel warmte uitstraalde.”

Bocanto - Nicole Thijs: “Bocanto zou normaal dit jaar het ‘gouden’ jubileum vieren met 
een plechtige eucharistieviering en als hoogtepunt het aangrijpende Stabat Mater van Karl 
Jenkins. Helaas kan dat voorlopig nog niet doorgaan. Het 
concert is uitgesteld tot nader te bepalen datum als er weer 
‘normaal’ gezongen kan worden en ons publiek weer op 
een aangename manier van Bocanto kan genieten.

Op 17 september zijn de repetities voorzichtig hervat. Een 
veilig protocol werd uitgeschreven en de repetities weken 
uit naar het parochiehuis wegens te weinig plaats in de 
repetitiezaal van ‘de Steen’. Het was verplicht te zingen met 
mondkapjes en op een afstand van 2 m tussen de zangers 
want zangers zijn ‘superverspreiders’. Inmiddels zijn er 
versoepelingen en mag men op 1,5 m afstand zingen. 
Iedereen vond het heerlijk weer samen te zingen! Hopelijk 
wordt snel alles weer normaal!”

Kauliller Molenvrienden - Toon Verlaak: “Het project ‘multimedia in de molen’ is van start 
gegaan i.s.m. de gemeentelijke technische dienst. Voor het begin van het molenseizoen 
2021 zullen er camera’s geplaatst worden op de plaatsen in de molen die door het publiek 

niet te bezoeken zijn. Zo kan iedereen volgen 
wat er gebeurt in een draaiende molen. Ook 
voor minder mobiele bezoekers is dit een plus, 
zij kunnen van in het molenhuisje of  op de 
graanzolder (benedenverdieping) de rondleiding 
volgen. De voorbije maanden werd intens 
samengewerkt met vzw Molennetwerk Kempen-
Broek om fietsroutes via de erfgoed app met 
bijhorende informatiefolders op de rails te krijgen. 
Ondertussen zijn de Grensmolenroute en de 
Watermolenroute online. De Kempenmolenroute 
is nog in opbouw. De eerste stappen rond het 
project Ovenbuur zijn gezet: de bouw van een 
bakoven met bakschuur bij de Sevensmolen. 
Eigenlijk is de coronacrisis vruchtbaar voor 
nieuwe ideeën en initiatieven, maar het moet niet 
te lang meer duren. We missen de molen!
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KVG Bocholt-Bree - Annemie Creuwels: “Vanuit KVG 
(Katholieke Vereniging Gehandicapten) bezorgden we 
elk lid een pot handgel en een kaartje met een tekst. Dit 
werd coronaproof  afgeleverd aan de deur bij de leden. 
Onze leden waren heel dankbaar en vonden het fijn 
dat we hen niet in de kou laten staan in deze moeilijke 
tijden. Hopelijk kunnen we weldra terug veilig en gezond 
opstarten met onze activiteiten.”

Femma Kaulille - Ria Voortmans: “Op zaterdag 19 september verzamelden 11 leden voor 
onze eerste activiteit. We hebben 65 km gefietst en de Breughelroute gevolgd. Er werd ’s 
voormiddags gepauzeerd in Bree (Gusteau) en ‘s namiddags in St.H.Lille (Franciscushof). 
Het middageten werd geserveerd in Peer (3 Swaentjes). Het was een fijne en gezellige dag 
met goed weer waar iedereen van heeft genoten. 
Tijdens het Creacafé komen een 15-tal leden om 
de twee weken samen om creatief  bezig te zijn. 
Ieder kiest waar zij mee bezig is en ze staan elkaar 
met raad en daad bij als iemand niet verder kan. 
In deze groep zit heel veel ervaring en handigheid. 
We proberen ook zeker verschillende soorten 
activiteiten te organiseren. We zijn blij dat ‘koken’ 
terug mogelijk is, al moeten we ons beperken tot 
een demonstratie. Op het programma stonden 
ovenschotels. De aanwezige leden vonden het fijn 
om weer nieuwe gerechten te leren kennen. Dit gaan 
we zeker thuis uitproberen. Blijven zitten en alleen 
maar kijken is wel onwennig, de handen jeukten om 
te helpen. Maar het is zeker een geslaagde activiteit 
die we gaan herhalen.”

Davidsfonds Bocholt – André Lamoen: “Eind augustus zijn we 
weer beginnen te vergaderen, in openlucht in de tuin van een 
van onze bestuursleden en met voldoende afstand. Zodoende 
konden we ons programma 2020-2021 veilig vastleggen. Op 10 
september werd de laatste cursusdag van Jan Vaes gegeven, 
niet in de bibliotheek wegens teveel deelnemers, maar in de 
Sint-Laurentiuskerk waarvoor dank aan het kerkbestuur. Vers 
Geperst, de jaarlijkse voorstelling van het boeken en cd-pakket 
van het Davidsfonds, werd coronaveilig georganiseerd in de 
bibliotheek van 16 tot 18 september met evenveel bezoekers 
als vorig jaar. Op 17 september was Jef  Moers te gast voor 
de voorstelling van zijn boek ‘De gouden decennia der Stad 
Maastricht, 1470-1530’, wederom in de kerk van Bocholt. Ook 
oktober was goed gevuld met deel 6 van de cursus van Jan 
Vaes en op 11 oktober organiseerden we samen met Poutrel 
en ‘de Kroon’ de theatervoorstelling ‘Brood en rozen voor 
iedereen’. Het is belangrijk dat we tijdens deze pandemie buiten 
de grenzen van onze vereniging kijken en samenwerken met 
andere partners om een toch zo groot mogelijk deel van ons 
programma te kunnen aanbieden aan leden en niet-leden die 
allemaal hunkeren naar sociaal contact.



Neos Bocholt – Mathieu Clauwers: “Neos Bocholt 
heeft zich tijdens de coronacrisis stipt gehouden aan 
alle aanbevelingen en alle activiteiten geschrapt. 
Gelukkig hebben we geen enkel positief  geval 
gekend bij onze leden, een dikke proficiat daarvoor 
naar de individuele leden toe en hun omgeving. 
Na het terug opstarten van de jaarlijkse activiteiten 
heeft het bestuur gekozen voor een samenkomst in 
open lucht en een frisse en aangename omgeving. 
De eerste activiteit dit jaar was een wandeling op 

het domein ‘de l’Escaille’ vlak op de grens tussen Bocholt en Hamont op 22 september. 
De prachtige wandeling in een aangenaam, uiterst verzorgd 
domein dat veel afwisseling biedt van groen, bossen en akkers, 
met veel oog voor het aantrekken van zeldzame flora en fauna, 
was een voltreffer voor een mooi deelnemersveld. Daarna 
werd er in het ‘Wilgenhof’ onder coronaproof  omstandigheden 
nagebabbeld bij een heerlijke tas soep en een lekker broodje.”

OKRA Bocholt – Guido Van Hees: “Ook bij ons zijn alle 
activiteiten aan het begin van de coronacrisis stopgezet. 
Sinds enkele weken zijn we toch opnieuw gestart met onze 
wekelijkse wandelingen op donderdagochtend. Ondanks het 
minder goede weer zijn er toch meestal een 20-tal deelnemers. 
Daarnaast zijn ook de dames van CREA weer opnieuw in actie 
geschoten.”

Buurtcomité Bormanstraat – Monica Duipmans: 
“Ondanks de crisis heeft onze buurtvereniging niet 
stilgezeten. We maken een heus buurtgazetje dat 
telkens verschijnt zodra hij gevuld is met aangereikte 
artikels door Jan en alleman. De buurtbewoners 
blijven zo op de hoogte van de activiteiten en 
andere kleine en grote gebeurtenissen in de straat: 
een huwelijk, een gouden bruiloft, en ook nieuwe 
bewoners verschijnen in de buurtgazet. We stuurden 
de ijskar langs de bewoners om een ijsje aan huis 
te leveren. Op 29 augustus nam de buurt deel aan 
‘De langste Krijtlijn’, een nationale actie om buren 
samen te brengen. De straat werd van begin tot eind 
voorzien van de gekste krijttekeningen.”

Cultuurraad Bocholt – Piet Hermans: “Ook de adviesraden moesten zich aanpassen. 
De voorbereidingen voor de culturele huldigingsavond waren al in februari gestart. De 
krijtlijnen voor een gezellige avond met bijhorende receptie waren uitgezet. Helaas lieten de 
maatregelen niet toe om de activiteit te laten plaatsvinden volgens de gebruikelijke formule. 
Aan de hand van het verenigingskrantje krijgen de verenigingen alsnog de aandacht die ze 
verdienen. Tijdens de huldigingsavond worden ook de jubilerende verenigingen gehuldigd. 
Graag wil ik onze jubilarissen van zowel 2019 als 2020 nog een eervolle vermelding geven:

2019
• Buurtvereniging Snellewindstraat – 25 jaar
• Imkersbond Sint-Ambrosius Bocholt – 100 jaar
• Rode Kruis Bocholt-Kaulille – 75 jaar
• Samen Gezond en Fit – 10 jaar

2020
• Zangkoor Bocanto – 50 jaar
• Bocholter Tractoren en Motoren vzw – 25 jaar
• Buurtvereniging de Laatste Elzen – 10 jaar
• Parochieteam Reppel – 50 jaar

Aan allen een welverdiende proficiat!”



15

LANGS BOCHOLTER WEGEN

KERKHOVEN OPRUIMEN
De gemeentelijke technische dienst heeft er weer 
voor gezorgd dat de vier Bocholter kerkhoven met 
Allerheiligen proper en netjes verzorgd zijn. 

Op dinsdag 1 december start de technische dienst 
met het verwijderen van de uitgebloeide bloemen 
op alle kerkhoven. Let op: ook de potjes, vazen 
en flessen die achter de graven staan, worden 
opgeruimd!

Wie deze bloemen of  potten wil bewaren, kan ze dus best vóór 1 december van 
het graf  halen.

TWEE NIEUWE SNELHEIDSINFORMATIEBORDEN
Regelmatig komen er bij het gemeentebestuur klachten binnen over sluipverkeer en het te snel rijden in 
de straat waar men woont. Dit is zowel voor fietsers, voetgangers als spelende kinderen erg gevaarlijk. 
Het plaatsen van een snelheidsinformatiebord maakt de weggebruiker bewust van zijn of  haar rijgedrag 
en confronteert hen met hun snelheid. Het snelheidsinformatiebord maakt de bestuurder attent op de 
plaats waar men zich bevindt, een woon- of  schoolomgeving, een gevaarlijke bocht, … en maant de 
bestuurder aan tot een verantwoord rijgedrag. We hebben nu twee nieuwe snelheidsinformatieborden 
aangekocht. 

De resultaten van al deze metingen 
worden geanalyseerd en besproken op 
de gemeentelijke verkeerscommissie. 
In overleg met de politie wordt verder 
bepaald welke acties er ondernomen 
moeten worden zoals bv. extra controles 
of  infrastructurele wijzigingen.

Als gemeente wensen wij in 
samenwerking met de politiezone CARMA 
sensibiliserend en pro-actief  te werken 
naar een veiligere verkeersomgeving 
zowel binnen als buiten de centra van 
onze gemeente. De metingen van de 
snelheidsinformatieborden geven hierbij 
een extra ondersteuning. Ze gebeuren 
aan de hand van een V85-meting. Dit getal 
geeft de snelheid weer die door 85% van 
de voertuigen niet overschreden wordt. 

De V85-meting geeft ook weer of  de inrichting van de weg in overeenstemming is met de opgelegde 
snelheid op deze weg. De V85 geeft goed weer welke snelheid de bestuurder als ‘veilig’ beschouwt op 
deze weg. Met deze resultaten kan dan, in overleg met de verkeerscommissie, bepaald worden of  er 
infrastructurele of  snelheidsremmende maatregelen nodig zijn in deze straten om een verantwoorde 
snelheid af  te dwingen.

GLASBOLLEN KAULILLE VERPLAATST
De glasbollen achter de kerk van Kaulille zijn verplaatst naar de parking van voetbalvereniging Kaulille FC. 
De locatie achter de kerk en aan de nieuwe servicewoningen was niet langer geschikt.



KROON IEK

POLLY ET LES QUATRE SNAAR
‘POLLY ET LES QUATRE SNAAR  
EM BRASS’ 
zaterdag 14 november | 20u15
 
Limburgers aan de ukelele, het is eens wat anders dan 
geestesverruimende middelen… hoewel, deze ukeleles kunnen 
de sensoren in je brein schaamteloos prikkelen. Laten het dan ook 
niet enkel ukeleles zijn. In Polly et les Quatre Snaar is Polly alvast 
een slagwerker en één van de snaars bespeelt iets wat verdacht 
veel op een contrabas lijkt.

Deze snaars laten zich ook graag inpakken door blazers. Em 
Brass versterkt de gelederen en voegt meteen trompet, trombone 
en klarinet toe aan deze geslaagde missmach.

Polly et les Quatre Snaar’ speelt traditionals, maar ook 
verrassende covers van onder andere Hank Williams, Talking Heads, Motörhead, Muse, QOTSA (Koninginnen van het stenen 
tijdperk) en The Black Keys! 

www.pollyetlesquatresnaars.be

Inkom: kassa € 16,00 | voorverkoop € 14,00 | mini-abonnement € 10,50 | jongerencuultpasbocholt € 8,00

LIEVEN DE BRAUWER
‘FROM BROADWAY À PARIS’ 
vrijdag 20 november | 20u15

Lieven De Brauwer is naast regisseur van de veelvuldig 
bekroonde films ‘Pauline en Paulette’ en ‘Confituur’ ook een 
uitstekend entertainer met een voorliefde voor cabaret en 
musical.

In zijn nieuwe show neemt hij zijn publiek mee naar Parijs. 
Met tussenstops in Broadway en Hollywood. Machtige 
musicalsongs waarin het romantische Parijs met liefde én 
humor werd bezongen.

Liedjes uit o.a. ‘Irma La Douce’, ‘Silk stockings’ en ‘Gigi’. 
Ooit gezongen door Fred Astaire, Maurice Chevalier of  
Leslie Caron.

Met deze show viert Lieven De Brauwer ook 20 jaar samenwerking met zijn pianist Marc Maes.

Inkom: kassa € 16,00 | voorverkoop € 14,00 | mini-abonnement € 10,50 | jongerencuultpasbocholt € 8,00

CURSUSSEN
KOOKDEMO
(voor meer info 089 20 19 60) 

Feestmenu
Data: dinsdag 08/12 – 19u00. Inschrijven voor 1 december.
Begeleiding: Carine Vandoren
Prijs: € 10 lesgeld
Ingrediënten te betalen aan de lesgeefster: tussen € 20,00 en € 25,00

Wie tickets reserveert voor 3
(naar keuze) van de 4 voorstellingen 

van november/december krijgt
25% korting op de voorverkoopprijs

= mini-abonnement
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DE SCHEDELGEBOORTEN
‘IN’T ECHT’’
zaterdag 28 november | 20u15
 
Ineens was Wouter weg. 
Hij wou nochtans zo graag nog een showke maken.
Met wat liedjes. En tekstjes van hem.
Wij gaan dat doen. 
Voor hem. 
Voor ons ook.
En voor alle mensen die van hem hielden.

Danny Van Rietvelde 
Saint Marteau
Francis Wildemeersch
...

www.deschedelgeboorten.be

Inkom: kassa € 20,00 | voorverkoop € 18,00 | mini-abonnement € 13,50 | jongerencuultpasbocholt € 10,00

LAÏS
‘LAÏS OMHELST DE KLEINKUNST’ 
zaterdag 19 december | paarochiekerk Kaulille | 20u15

Tot vreugde van velen en met frisse zin en grote geestdrift 
nemen de dames van Laïs terug hun toevlucht tot het 
Nederlands. 

Laïs brengt liedjes uit andere tijden, klank geworden 
herinneringen, of  liedjes die simpelweg te goed zijn om ze 
niet te spelen. Liedjes van levende legendes als Boudewijn 
De Groot, Herman Van Veen, Wannes Van de Velde en Willem 
Vermandere, en liedjes van onsterfelijk geworden artiesten als 
Ramses Shaffy. Maar ook het werk van de nieuwe generatie – 
denk aan Eefje De Visser en Ellen Schoenaerts – wordt voorzien 
van die zo gesmaakte, geheel en al unieke en wonderbaarlijke 
Laïstoets.

Inkom: kassa € 22,00 | voorverkoop € 20,00 | mini-abonnement € 15,00 | jongerencuultpasbocholt € 11,00

FOTOTENTOONSTELLING
FODI DE KROON | ‘VRIJE WERKEN’
van 7 november tot 19 december

De leden Van Fodi de Kroon zullen aanwezig zijn op zondag 8 november 
van 13u30 tot 18u00 (hiervoor moet je wel op voorhand inschrijven via 
info@fodidekroon.be)

RESERVATIE TICKETS
dekroon.bocholt.be - 089 20 19 60 - de.kroon@bocholt.be

Al onze voorstellingen zullen uiteraard coronaproof  verlopen.



JEUGDAFDELING ‘DE PRIOOL’ IN DE KIJKER
In de jeugdbib van ‘de Priool’ kan je prentenboeken, voorleesboeken, 
AVI-boekjes, leesboeken, weetboeken, … terugvinden. Maar hoe kies 
je het boek dat bij jou past?

ZOEK JE BOEK MET BIEBLO (6-11 jaar)
Bieblo is een intuïtief  spel dat kinderen tussen 6 en 11 boeken tipt die 
aansluiten bij hun interesses en leeftijd. Kinderen kiezen drie thema’s 
die ze leuk vinden en Bieblo tipt dan boeken die op dat moment ook 
in de bib te vinden zijn. Het spel kan worden gespeeld op de twee 
ingebouwde computerschermen in de inkomhal van bib ‘de Priool’ of  
thuis https://bieblo.be/#/bocholt/bocholt-(hoofdbibliotheek) .

Daarnaast vind je in de jeugdafdeling ook een aantal bijzondere 
materialen terug:

EDUCATIEVE TAAL-EN LETTERSPELLEN (5-12 jaar)
Het schooljaar is intussen alweer twee maanden bezig en de 
kinderen van het eerste leerjaar hebben de eerste letters en 
woordjes geleerd. Onze bibliotheek wil de taalontwikkeling van 
niet alleen deze eerste-lezertjes maar van alle schoolgaande 
kinderen tussen 5 en 12 extra stimuleren en daarom bieden we 
ook taal- en letterspellen (bijvoorbeeld: Scrabble junior, Quar taal, 
Loco mini, pim pam pet, ik leer lezen,…) aan. 
Waar: bibliotheek ‘de Priool’, jeugdafdeling, Paars peuterrek, 
boven de verhalende peuterboeken.

BOEKEN LEZEN EN BELEVEN MET VERTELTAPIJTEN/-TASSEN VOOR KLEUTERS (2,5-6 jaar)
• Een verteltapijt bestaat uit een gehaakt tapijtje, een 

boek en attributen die betrekking hebben op het boek. 
Met dit alles kan het verhaal thuis of  in de klas interactief  
nagespeeld worden. 

• Een verteltas vertelt zijn eigen verhaal waarbij een 
bekend prentenboek en een daaraan gekoppeld 
informatief  boek de basis vormen. Hierbij werd 
spelmateriaal bedacht dat de taalontwikkeling en het 
leesplezier van het kind stimuleert. 

Voor deze verteltapijten en -tassen gelden dezelfde 
uitleenvoorwaarden als voor de andere bibliotheekmaterialen.

Geraak je niet in de bib of wil je eens een boek lezen op 
een digitale, interactieve manier?

DIGITALE/ INTERACTIEVE FUNDELS PRENTENBOEKEN (3-7 jaar) en FUNDELS AVI (6-10 jaar)
• Fundels prentenboeken stimuleren de taalontwikkeling van jonge kinderen. Bestaande prentenboeken komen 

tot leven op een interactieve manier. Het digitale en geanimeerde prentenboek wordt aangevuld met leuke 
teken-, speel- en doe-activiteiten.

• Fundels AVI-boeken scherpen het leesplezier aan. Lezers tussen zes en tien jaar 
oefenen op algemene leesvaardigheid, technisch lezen en begrijpend lezen. 
Leuke avi-genormeerde en andere leesboekjes worden aangeboden in een 
digitaal platform. 

De Fundels en bijhorende activiteiten/oefeningen zijn, na download, altijd 
en overal beschikbaar. Fundels-boekjes leen je door in te loggen met je 
MijnBibliotheek-profiel. 
Download de Fundels app in de App Store van Apple of  via Google Play voor 
je Android toestel.

BIB LIOTHEEK
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JEUGD DIENST

KINDERGEMEENTERAAD 2020-2021
In september voerden 33 leerlingen volop campagne in hun school zodat ze genoeg 
stemmen konden ronselen voor een zitje in de kindergemeenteraad.
 
Donderdag 1 oktober was het dan zover: verkiezingen! Voor de eerste maal waren er 
geen verkiezingen met stemhokjes, een stembus en rode potloden in de scholen, maar 
werd er gekozen om digitaal te stemmen. Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar brachten 
hun stem uit op een computer, laptop of  smartboard in de klas. De resultaten stroomden 
rechtstreeks binnen bij de jeugddienst zodat de winnaars de dag zelf  al bekend werden 
gemaakt in de klas.
 
De kindergemeenteraadsleden van 2020-2021:
 
• Lauren Hollanders (De Vlieger Kaulille)
• Arlando Van Hoef  (De Driehoek Bocholt)
• Gitte Kelchtermans (De Brug Bocholt)
• Skurta Bejtusi (De Boomhut Lozen)
• Niel Winters (De Geluksvlinder Reppel)
• Esli Davids (De Vlieger Kaulille)
• Ibe Daniels (De Driehoek Bocholt)
• Yunes Hoummadi (De Brug Bocholt)
• Mats Evens (De Boomhut Lozen)
• Ferre Boonen (De Geluksvlinder Reppel)

 

Op 7 oktober legde de nieuwe kindergemeenteraad de eed af  en 
werd meteen een nieuwe kinderburgemeester gekozen. Om alles 
coronaproof  te laten verlopen werd een beperkt publiek toegelaten 
en vond de eedaflegging plaats in de grote zaal van G.C. ‘de Kroon’. 
 
Vier kindergemeenteraadsleden waren kandidaat om de burge-
meesterssjerp van kinderburgemeester Tijl over te nemen. 
 

Na twee stemrondes kwam Lauren Hollanders 
van lagere school ‘De Vlieger’ als winnaar uit de 
bus. Zij zal de functie van kinderburgemeester 
één jaar uitoefenen.
 
Proficiat aan de kindergemeenteraad van ’20-
‘21!
 
Dat ze er weer een creatief  topjaar van mogen 
maken!

DE GROTE GRIEZELTELLING!  
We hebben al de ‘Berenzoektocht’, Bocholt Rocks! en 
de spreukenwandeltocht 

Nu roept Sport Vlaanderen ALLE inwoners van Bocholt 
op voor een griezelwandeling! 
Verstop in deze periode zoveel mogelijk griezelfiguren 
achter jullie raam of  in je voortuin!
Nog tot 11 november kan je op pad gaan in Bocholt 
met onze Griezelkaart en tellen hoeveel vampieren, 
skeletten, pompoenen, heksen en spinnen je op je 
griezelwandeling tegenkomt.

Download de Griezelkaart, leuke kleurplaten en ontdek 
hoe je kans maakt op een sportpakket t.w.v. € 100,00 via 
https://www.sport.vlaanderen/griezeltellen
Kleurplaten en griezelkaarten zijn ook verkrijgbaar bij 
onze gemeentelijke diensten.

Griezelen en tellen maar! 



CULTUUR DIENST

BOCHOLTER 
SINTERKLAASFEEST
woensdag 25 november | G.C. ‘de Kroon’ | 14u00 
en 16u00

De Pieten zijn druk in de weer met cadeautjes inpakken en 
pepernoten te bakken. Plots vinden ze een bijzondere brief  
die ze natuurlijk aan de Sint laten zien. Kom jij samen met de 
Sint en zijn Pieten ontdekken wat er in de brief  staat en wie 
de brief  schreef? Een spannende show vol muziek, dans, 
humor en natuurlijk de Sint met zijn Pieten.

Op woensdag 25 november komt Sinterklaas naar Bocholt! 
Vanwege de coronacrisis zal er dit jaar geen plechtige 
ontvangst aan de haven plaatsvinden, maar wel een veilige 
theatershow in G.C. ‘de Kroon’. Om voldoende afstand te 
bewaren kunnen we slechts de helft van de tribune benutten 
(steeds een stoel leeg tussen de bezoekers). De show wordt 
daarom tweemaal opgevoerd: om 14u00 en om 16u00. Het 
is een interactieve show die ongeveer een uur duurt. Tussen 
de shows wordt de zaal ontsmet.

NATUURPUNT | WANDELING DOOR HET SMEETSHOF
zondag 15 november 2020 | van 14u00 tot 16u00

Onder begeleiding van een ervaren gids 
wandelen we door een stukje van het 
uitgestrekt natuurgebied ‘Het Smeetshof’ en 
staan stil bij het werk van bever en ever.

Praktisch:
• startplek: Parking Smeetshof,   
 Smeetshofweg 1
•  van 14u00 tot 16u00
• meer info: annemie.nouters@gmail.com

© Erwin Christis

Praktisch:
De tickets bedragen € 5,00 per kind (incl. snoepzak). De ouders 
mogen gratis deelnemen maar moeten ook een (gratis) ticket 
reserveren. De kinderen krijgen na afloop van de show, bij het 
verlaten van de zaal, de snoepzak van de Pieten. Hou hiervoor 
je ticket bij de hand! 

Reserveer je tickets vanaf  3 november via dekroon.bocholt.be, 
tel. 089 20 19 60, of  e-mail de.kroon@bocholt.be.
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BVV
G-WOLVES

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

SPORT DIENST

START-2-MOUNTAINBIKE 2.0
Als meer ervaren mountainbiker kan je aan de slag in deze 
reeks van 5 lessen, waarbij je je vaardigheden nog meer kan 
aanscherpen en de bossen in de omgeving beter leert kennen. 

5 lessen telkens van 9u00 – 12u00.
Voor iedereen vanaf  12 jaar. 

Les 1: 15 november > Orshof  (Heymansweg 2, Neerglabbeek) 
Les 2: 13 december > Zavelbos (Kattebeekstraat 1, Maaseik)
Les 3: 17 januari > Sentower Park (Leemkuilstraat 21, Opglabbeek) 
Les 4: 7 februari > Zavelbos (Kattebeekstraat 1, Maaseik)
Les 5: 14 maart > Orshof  (Heymansweg 2, Neerglabbeek) 

Deelnameprijs: € 25,00 (vóór 8 november over te schrijven op 
rekeningnummer BE 80 0682 1401 6177) 

CLUBNIEUWS

EEN EERSTE
KEER KOMEN
VOETBALLEN

https://www.bvvjeugd.be

Elke woensdag, vanaf 17:00 tot 18:15
kunnen kinderen met geboortejaar 
2011 tem 2016 langskomen voor een 
kennismakingstraining.  Wil je eens komen
proberen, meld je dan bij eerst even aan 
via e-mail zodat we weten dat je komt.

jeugdwerking@bvvjeugd.be

RT MOUSTACHE
11DE MOUSTACHE CLASSIC
Racing Team Moustache organiseert dit jaar weer een 
Moustache Classic op zaterdag 28 november 2020. 
Het vertrek en de aankomst van de 11de editie zullen 
plaatsvinden op het Kerkplein van Bocholt. 

Deelnemers – ingedeeld in drie klassen naargelang 
de leeftijd van de wagen - kunnen zich tot en met 22 
november 2020 online inschrijven voor deze VAS Classic 
via www.moustacheclassic.be. Om praktische redenen 
worden de inschrijvingen die avond afgesloten. Omwille 
van Covid-19 zullen er voor deze editie maar maximum 
90 teams mogen deelnemen. Geïnteresseerden die 
een kijkje willen nemen op het Kerkplein zijn welkom. 
Er wordt wel gevraagd om de anderhalve meter social 
distance te respecteren of  als dat niet mogelijk is om 
een mondmasker te dragen. 

Het vertrek ’s ochtends is vanaf  9u30. Omstreeks het 
middaguur komen de deelnemers ook nog even terug 
voor een korte pauze en vanaf  18u15 bereiken de 
eerste wagens de finish op het Kerkplein. Voor de rit zelf  
worden o.a. wegen in Bocholt, Bree, Peer, Oudsbergen 
en Kinrooi gebruikt. 

Meer info over het evenement en een deelnemerslijst 
vind je op www.moustacheclassic.be.



CORONA UPDATECORONA UPDATE
Beste Bocholtenaren,

De coronapandemie blijft ons in haar greep houden: op wereld-, Europees en nationaal vlak, doen politici en 
wetenschappers hun uiterste best om de ziekte een halt toe te roepen en de zwaarst getroffen bevolkingsgroepen 
en sectoren te ondersteunen. Dat laatste zowel met logistieke als met financiële steun. Ook Het Bocholter 
gemeentebestuur neemt natuurlijk z’n verantwoordelijkheid op om de pandemie te bestrijden en de gevolgen voor 
de zwaarst getroffenen te milderen.

Veiligheidscel | voortdurend overleg
Wekelijks komt de gemeentelijke veiligheidscel samen om de nieuwe richtlijnen door te nemen, de situatie te evalueren 
en indien nodig maatregelen af  te kondigen. In deze veiligheidscel zijn alle gemeentelijke diensten vertegenwoordigd. 
Een belangrijke taak is weggelegd voor onze veiligheids- en preventieadviseur Peter Paesen. Hij overlegt dagelijks 
met de andere lokale actoren: de scholen, het woonzorgcentrum, de politie, de horeca en de handel.
Zo vaak het nodig is, breiden we de veiligheidscel ook uit met deze actoren. Samen bekijken we de meest recente 
cijfers van de Zorgatlas, Sciensano, de provincie Limburg en het Agentschap Zorg en Gezondheid en maken we 
afspraken.

De dagelijkse cijfers
Dagelijks houden we jullie op de hoogte van de meest 
recente covid19-cijfers voor onze gemeente. De cijfers die wij 
gebruiken wijken af  van de cijfers die in de kranten en in de 
media verschijnen.
Wij hanteren immers de cijfers van Zorgatlas Vlaanderen. 
Daar vinden we de meest recente cijfers over patiënten in 
onze gemeente, met een gedetailleerd overzicht van waar die 
patiënten zich bevinden. Zo kunnen we gerichter sensibiliseren 
of  maatregelen invoeren. Het aantal Covid-19-besmette 
personen in de Zorgatlas is geteld over de laatste zeven 
dagen. Daarnaast krijg je het aantal nieuwe besmettingen ten 
opzichte van de vorige dag en hoeveel dagen na elkaar dat er 
besmettingen zijn bijgekomen.

Dagelijk worden deze cijfers bekendgemaakt als nieuwsbericht op onze website en in de speciale coronarubriek: 
www.bocholt.be/coronavirus/coronanieuws-bocholt/. Van daaruit delen we ze op onze gemeentelijke facebookpagina, 
ons twitteracount en natuurlijk via de Bocholt-App.

Verenigingen | pauze inlassen
Op vraag van de Provincie Limburg heeft onze gemeente ook een brief  verstuurd naar alle Bocholter verenigingen.
Hierin staat uitgelegd hoe de vereniging moet reageren indien er binnen hun rangen/leden een positieve besmetting 
wordt vastgesteld. 
  Ik roep onze verenigingen op om vooral hun gezond verstand te gebruiken en de gezondheid van 

hun leden te laten primeren. Zet uw werking voorlopig al tot 8 november even on hold!

Burgemeesterbesluiten | mondmaskerplicht
De burgemeester neemt de beslissingen in het kader van de veiligheid in zijn gemeente. Dit 
noemt men burgemeesterbesluiten. Tijdens de veiligheidsraad van 19 oktober jongstleden 
werden er enkele aanbevelingen gedaan. Door ze in een burgemeesterbesluit te gieten, 
krijgen ze rechtsgeldigheid en kan je bestraft worden als je ze niet opvolgt.

Zo ben je verplicht om een mondmasker bij je te dragen op het grondgebied van Bocholt. Zo 
kan je het opzetten als er meerdere mensen samenkomen en als men de veiligheidsafstand 

van 1,5 meter niet kan garanderen. 

Volg de regels
Ik wil iedereen oproepen om de regels correct op te volgen. Gebruik je gezond verstand! Denk er steeds aan dat je 
niet alleen je eigen gezondheid, maar ook die van andere, kwetsbare mensen in je omgeving in gevaar brengt. 

Houd vol! Alleen door samen doelbewust de richtlijnen op te volgen, kunnen we dit virus verslaan.

Stijn Van Baelen
Uw burgemeester
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1 november
Allerheiligen

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

2 november
Allerzielen – alle gemeentelijke  
diensten gesloten

8 november
Fototentoonstelling – Fodi, vrije werken
GC ‘de Kroon’ – 13u30 tot 18u00

11 november
Wapenstilstand – alle gemeentelijke 
diensten gesloten

11 november
Wapenstilstand - eucharistieviering  
& hulde Kaulille
Parochiekerk van Kaulille – 10u00 

11 november
Wapenstilstand – hulde Bocholt
Monument gesneuvelden – 11u15

14 november
Polly et les Quatre Snaar En Brass
GC ‘de Kroon’ – 20u15

14 november
Wandelchallenge van Diabetesliga 
Bree
Schutterslokaal Zandstraat Opitter

14 november
Wapenstilstand - eucharistieviering  
en hulde
Kerk Reppel – 17u30

15 november
Wandelchallenge van Diabetesliga 
Bree
Schutterslokaal Zandstraat Opitter

15 november
Natuurpunt - Wandeling door het 
Smeetshof
Parking Smeetshof  – 14u00 tot 16u00

16 november
Online webinar: De digitale meter:  
Zin en onzin
Online – 19u00

17 november
Seniorennamiddag met Marc Dex  
en Anita
GC ‘de Kroon’ – 13u00

18 november
Seniorennamiddag met Marc Dex  
en Anita
GC ‘de Kroon’ – 13u00

20 november
Lieven De Brouwer – From Broadway 
 à Paris
GC ‘de Kroon’ – 20u15

24 november
Online webinar: Hoe financier ik mijn 
renovatie zo voordelig mogelijk?
Online – 19u00

25 november
Bocholter Sinterklaasfeest
GC ‘de Kroon’ – 14u00 en 16u00

28 november
Natuurpunt: planten- en struikenver-
koop
Smeetshof  – 10u00 tot 12u00

28 november
11de Moustache Classic 
Kerkplein Bocholt

28 november
De Schedelgeboorten – In ’t echt
GC ‘de Kroon’ – 20u15 

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!

© Birgit Snijders

© Ann Bernaerts

© Nele Schouteden



UIT DE KROON

DE SCHEDELGEBOORTEN | ZATERDAG 28 NOVEMBER

‘IN’T ECHT’

LIEVE DE BRAUWER | VRIJDAG 20 NOVEMBER

‘FROM BROADWAY A PARIS’

POLLY ET LES QUATTRE SNAAR | ZATERDAG 14 NOVEMBER 

‘POLLY ET LES QUATTRE SNAAR EN BRASS’

Alle voorstellingen beginnen om 20u15.
Meer info op pagina 16.


