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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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* Onder voorbehoud van wijzigingen door de corona-maatregelen.
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VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN 
EN ZITDAGEN 

VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN 

Eindejaarsfeesten, 
anders dan anders … 

December, start van de winter en donkere maand, 
maar ook een warme maand met Sinterklaas, 
Kerstmis en Oudejaarsavond. Tja, feesten in tijden 
van Corona, het zal dit jaar toch anders zijn. Veel 
knuffelen, kussen en nieuwjaarsrecepties plannen 
zal er niet bij zijn. Maar laten we vooral positief  
blijven, laat ons ook van deze eindejaarsfeesten 
een gezellige tijd maken.

In plaats van langs te gaan bij familie of  vrienden, 
neem de telefoon, bezorg een cadeautje, knutsel 
zelf  iets in elkaar voor de mensen die je dierbaar 
zijn. Bel eens een alleenstaande, haal mensen 
uit hun isolement, laat zien dat je betrokken bent, 
zorg voor elkaar! Als gemeentebestuur promoten 
we o.a. het winkel(h)ieren met online shoppen 
en Take Away in eigen gemeente. Het geeft ons 
de kans om onze cadeautjes en feestmaaltijden 
op de juiste plaats te krijgen en we steunen er 
onze lokale handelaren mee. Trouwens, in een 
deel van Bocholt voeren we, op vraag van Unizo, 
kort parkeren in. Lees meer hierover verderop in 
deze Maggezien. Om onze mentale veerkracht op 
peil te houden is het goed om regelmatig eens 
te gaan fietsen of  wandelen. Ook hierover vind je 
meer info in deze editie.

Verbind, verzoen, praat, geef  aandacht, steun, 
straal, hou het veilig, wees sterk … samen 
verslaan we corona.
Hou het gezond en zorg voor elkaar.

Erik Vanmierlo
Uw 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

“ HOU HET GEZOND 
 EN ZORG VOOR ELKAAR.”



GOED OM TE WETEN

GEMEENTELIJKE DIENSTEN  
EN SOCIAAL HUIS GESLOTEN
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• donderdag 24 december
• vrijdag 25 december
• donderdag 31 december
• vrijdag 1 januari

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTE-  
& OCMW-RAAD EN DE RAAD 
VAN BESTUUR VAN HET AGB
Als je op de hoogte wil blijven van de politiek in onze gemeente, 
is een abonnement op de toelichting bij de gemeenteraad, 
OCMW-raad en raad van bestuur van het AGB misschien wel 
interessant voor jou. Zo’n abonnement is gratis. Enkele dagen 
voor de gemeenteraad krijg je dan de toelichting in je mailbox of  
brievenbus.

Geef  gewoon je naam, adres en e-maildres door aan de dienst Info 
& Onthaal.

Je vindt de toelichting bovendien op www.bocholt.be onder de 
rubriek bestuur/openbaarheid van bestuur. 

Dienst Info & Onthaal | tel. 089 20 19 18 | e-mail: info@bocholt.be

DOE DE DEUR DICHT EN RED LEVENS BIJ BRAND 
Je hebt misschien de gewoonte om de deuren in huis open te laten. Dat moet veranderen! De deur dicht doen, vooral  
’s nachts, is van levensbelang. Wanneer er brand uitbreekt, houdt zelfs een gewone, niet-brandwerende binnendeur de 
rook tot 20 minuten tegen. Tijd die levens kan redden. De deur dicht doen is een simpele handeling die geen geld of  moeite 
kost terwijl het de verspreiding van de verstikkende rook effectief  vertraagt. Voldoende rookmelders en een ingeoefend 
vluchtplan zorgen ervoor 
dat jij en je gezin tijdig je 
woning kunnen verlaten 
bij brand. Trek ook deuren 
achter je dicht op weg naar 
buiten, zo sluit je de brand 
op. Ontdek in een video 
waarom het zo belangrijk is 
om binnendeuren dicht te 
doen: doededeurdicht.be. 
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RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘ZANDCLUSTER KAULILLE’ 
OPENBAAR ONDERZOEK
Op elk perceel in Vlaanderen zijn plannen van kracht die aangeven 
wat er mogelijk is en wat niet. De gemeente kan de bestemming van 
een bepaald deel van de gemeente verfijnen via de opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Aan de hand van stedenbouwkundige 
voorschriften wordt er omschreven voor welke functies het gebied 
bestemd is en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Het doel van dit plan is in eerste instantie het bestemmen van 
bijkomende gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen 
(Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide) en het schrappen 
van ontginningsgebied (Riet-Bosschelenheide) om alzo het 
delfstoffenbeleid ten aanzien van de zandbevoorrading te kunnen 
uitvoeren. 
In tweede instantie wordt door de aanduiding van ontginningsgebied 
in de gebieden Groote Heide en Raeker Heide voor het gebied 
rondom de voormalige PRB-vestiging in Kaulille de industriële 
bestemming (grotendeels) geschrapt zoals bepaald in het Provinciaal 
Structuurplan Limburg. De aanduiding als ontginningsgebied vormt 
hierbij de katalysator om deze schrapping van industriegebied 
financieel haalbaar te maken en een herbestemming te realiseren die 
meer aansluit bij het landelijke karakter van de gemeente en de lokale 
behoeften. 
Ten derde wordt voor elk van de gebieden in aansluiting bij de 
gewenste ruimtelijke structuur op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk 
niveau uitvoering gegeven aan het ruimtelijk beleid voor dit gebied. 

De herbestemming en herinrichting van het ontginningsgebied 
moeten een ruimtelijke meerwaarde creëren voor de ruime omgeving. 
De relevante beleidskaders worden verder in deze nota besproken. 
Herbestemming, nabestemming en ordening van het gehele gebied 
worden gekaderd binnen de bepalingen en principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Provinciaal 
Structuurplan Limburg en het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan van Bocholt. Aangezien deze gebieden 
gelegen zijn in het buitengebied zal afstemming worden gezocht met het afbakeningsproces ten aanzien van de 
gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur zoals nader uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, 
natuur en bos in de regio ‘Limburgse Kempen en Maasland’. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal de daarvoor 
noodzakelijke bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastleggen tot op perceelniveau.

Je kan het RUP inkijken tijdens het openbaar onderzoek dat nog loopt tot en met zondag 17 januari 2021 en dit op 
de dienst omgeving, na afspraak, of  op de website van de gemeente. 
Opmerkingen of  bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of  tegen 
ontvangstbewijs vóór zondag 17 januari 2021, 11u00 aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, 
Dorpsstraat 16 te 3950 Bocholt.
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NIEUWJAARSRECEPTIES 
AFGELAST
Tot onze grote spijt zal het gemeentebestuur dit jaar geen 
nieuwsjaarsrecepties organiseren. De maatregelen in het 
kader van de coronapandemie laten dit echt niet toe. Dit 
geldt zowel voor de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking 
als de nieuwjaarsreceptie voor de verenigingen.



WINKELHIER! IN BOCHOLT

GEEF JE CORONABONNEN UIT VOOR HET TE LAAT IS
Tijdens de eerste lockdown-periode verdeelde de gemeente Bocholt coronabonnen van € 10,00 aan al 
haar inwoners. 

Heb jij ze al uitgegeven? Voor de inwoners 
die dit nog niet hebben gedaan: denk er 
aan dat de bonnen slechts geldig zijn tot 15 
januari 2021. 

Heb je zelf  geen behoefte aan de 
coronabon(s), geef  ze dan aan het OCMW 
van Bocholt: zij hebben contact met 
kansarme gezinnen in onze gemeente. Voor 
hen maken die bonnen een groot verschil 
tijdens de eindejaarsfeesten.
Info: 089 20 19 80

HET IDEALE 
EINDEJAARSGESCHENK:  
DE BOCHOLTER GESCHENKBON
Heb je even geen inspiratie voor een origineel cadeautje 
onder de kerstboom? Geef  dan een Bocholter geschenkbon 
cadeau!

Je steunt er de lokale handelaars mee 
en het aanbod van deelnemende zaken 
is heel divers. De bonnen hebben een 
waarde van € 5,00 - € 10,00 of  € 20,00 
en zijn te verkrijgen op de dienst Vrije Tijd-
Toerisme, Cornelius a Lapideplein 3. 

De lokale handelaars en horeca hebben het zwaar te verduren. Door de 
verplichte sluiting zijn veel handels- en horecazaken gesloten. Zoals verwacht 
laat dit diepe sporen na in onze handelskernen. De Bocholter winkeliers hebben 
daarom jouw steun heel hard nodig.

Samen met Unizo Bocholt wil het gemeentebestuur een hartverwarmende 
oproep doen om massaal te ‘winkelhieren’ in de maand december (en 
natuurlijk ook daarna). Traditioneel is december de maand van de pakjes voor 
Sinterklaas, Kerst en eindejaar. Steek onze ondernemers een hart onder de 
riem en koop bewust bij ondernemers van hier!

Zo maken we er met z’n allen dit jaar warme en sfeervolle kerstdagen van, met 
een kerstboom vol lichtjes en lokale pakjes eronder.

BocholtBon

€ 5
Uitgiftedatum:

1 jaar geldig

BocholtBon

€ 10
Uitgiftedatum:

1 jaar geldig

BocholtBon

€ 20
Uitgiftedatum:

1 jaar geldig
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FRITUREN
• Boris – Brugstraat 1A – 089 25 26 25 – www.frituurboris.be – Afhaal
• ‘t Smulkot- Fabriekstraat 10 – 011 80 10 92- Afhaal
• Fritketel – Kerkplein 4bA – Info@defritketel.be – Afhaal
• Friet en co – Lozerstraat 17A – 0476 23 46 63 – Afhaal
• Snack-Inn- Kaulillerdorp 32 – 011 44 73 29 – Afhaal
• Het Smulhoekje – Kaullilerweg 143 – 089 72 15 63 – Afhaal
• Kerkplein – Kerkplein 18 – 0497 20 76 56 – Afhaal
• Gi-Gi – Dorpsstraat 50 – 089 46 12 05 – Afhaal
• Lekker Bakske – Reppelerweg 194 – 089 46 49 72 – Afhaal
• Nathalies Frietpaleis – Hamonterweg 160 – 011 44 85 39 – Afhaal

RESTAURANTS
• De Marmiet – Dorpsstraat 41 – 089 48 19 78 –  

https://webshop.wellens-catering.be/ – Leveren aan huis
• La Finesse – Fabriekstraat 50 – 011 44 13 67 – la.finesse@hotmail.com – Afhaal
• Het Ketelke – Hamonterweg 185 – 011 44 64 03 – Afhaal
• Edendum – Kapelstraat 45 – 089 48 11 06 – Info@edendum.be – Afhaal
• Zus & Zo – Kapelstraat 8 – 089 46 49 77 – Info@zusenzorestaurant.be –  

www.zusenzorestaurant.be – Afhaal
• Jumbo – Kloosterstraat 3 – 089 46 3569 – Afhaal
• Bon Appétit – Brugstraat 8 – 089 47 21 44 – Afhaal
• Huzur – Brugstraat 6 – 089 46 31 36 – Afhaal & leveren aan huis
• Rana – Pastoorsdreef  1A – 089 25 20 80 – Afhaal & leveren aan huis
• ’t Landhuys – Hamonterweg 151 – 011 44 76 82 – Enkel afhaal met  

de feestdagen op 24/25/26-12 en 31/12-1/01

BRASSERIE/KOFFIEHUIS/TRAITEURS ED
• ‘t Kerkpleintje – Reppelerweg 181 – 089 46 40 62 – Info@kerkpleintje.be – Afhaal
• Koffiebar De Mok – Nevenplein 13 – 011 19 60 90 – hello@demok.be – Afhaal
• De Koffiekelder – Kaulillerweg 6 – 089 84 23 00 – bestelling@dekoffiekelder.be –  

Momenteel enkel ontbijtmanden af  te halen of  aan huis geleverd
• Bar Batoo – Passantenplein 1 – 089 25 70 60 – info@barbatoo.be –  

FB: Bar Batoo en instagram – Wekelijks veranderende weekendbox voor twee  
af  te halen in het weekend

• Marsepan – traiteur – Marsestraat 8 – 011 75 91 57 – 0497 76 22 47 –  
info@marsepan.be – Afhalen enkel op vrij-zat en zo

• Merkelbach – traiteur – Rietweg 21 – 0486 10 39 84 – info@traiteurmerkelbach.be – 
Afhaal & leveren

• Den Bazaar – cocktails – Dorpsstraat 33 – 089 70 10 33 – FB say it with a cocktail – 
Do-zo afhalen tussen 18u00-20u00 – Vrij-zat leveren – 1 dag op voorhand bestellen

• ’t Bruutsje – Dorpsstraat 26 – 089 47 18 23 – t.bruutsje@gmail.com – Take away – 
enkel leveren voor bedrijven

• Wonderland – Heuvelstraat 64 – 0496 03 54 27 – FB Wonderland – Take away & 
ontbijt te verkrijgen na reservatie

RESTAURANTS GESLOTEN? TAKE AWAY!
Welke horecazaken bieden in Bocholt een afhaal- en/of leverservice in coronatijd?
Geen zin om zelf te koken en onze lokale horeca een hart onder de riem steken? 
Bestel en laat het smaken! De horeca is je dankbaar en jouw lege maag ook!

RESPECTEER DE MAATREGELEN
Onderstaande tabel biedt je een overzicht. 
Houd je bij het afhalen steeds strikt aan de social distancing 
en hygiënemaatregelen:
• houd steeds 1,5 meter afstand t.o.v. andere personen;
• draag een mondmasker over neus en mond;
• ontsmet de handen bij het binnengaan;
• vermijd wachtrijen.



CORONA 2DE GOLF 
HOUD DE MOED ERIN!

De coronacrisis heeft ieders leven stevig door elkaar geschud, 
we brengen met z’n allen meer tijd thuis door. Ook mentaal valt 
de situatie zwaar met mogelijk stress, angst en/of  eenzaamheid 
tot gevolg. De toekomst is voor velen onzeker, mensen hebben 
nood aan houvast. Op https://checkjezelf.be vind je tips, info en 
oefeningen om goed voor jezelf  te (blijven) zorgen. Hieronder 
alvast 6 tips: 

1. Wees niet te streng voor jezelf
Lopen de dingen niet zoals je wil? Wees dan niet te streng voor 
jezelf. Het is oké als het even allemaal niet lukt. Wanneer er veel 
op je afkomt, kan het helpen om enkele ‘richtingaanwijzers’ te 
kiezen. 

Stel jezelf  bijvoorbeeld (kleine) doelen, maak een planning. 
Maar leg de lat niet te hoog. 

Hoe je deze tijden ook beleeft, het is altijd goed om structuur 
aan te brengen in je dag. Sta altijd op hetzelfde uur op, eet op 
regelmatige tijdstippen en ga elke dag ongeveer op hetzelfde 
uur slapen. Zit je thuis door bijvoorbeeld (technische) werkloosheid, ziekte of  quarantaine? Zorg 
voor afleiding: wissel taken die je moet doen af  met creatieve en rustgevende dingen zoals een 
eindje gaan wandelen. Ook als je thuiswerkt, is het goed om regelmatig pauze te nemen. Zie de 
eventuele ruimte die in je agenda ontstaat als vrijheid, als een kans om nog eens goed te kijken naar 

de prioriteiten die je stelt. Als dat eerder in de lockdown niet 
gelukt is, zie deze beperkingen dan als een herkansing.

2. Blijf niet bij de pakken zitten
Hoewel de maatregelen regelmatig bijgesteld worden, is niet 
alles nog mogelijk in deze tijden. Ga op zoek naar wat wél kan. 
Probeer af  en toe naar buiten te gaan en te bewegen: dans 
(met de kinderen), doe de afwas al shakend, zet je tuin op 
orde, … Onderhoud je weerstand en probeer gezond te eten 
en te drinken. 

3. Hou afstand maar blijf sociaal verbonden
Hou contact met andere mensen, ook al is het met een 
mondmasker of  vanop afstand. Maak een belafspraak of  ga 
wandelen. Als je wandelt hoef  je elkaar niet aan te kijken, 
waardoor je geneigd bent om veel meer met elkaar te delen. 
Ga langs bij je oudere buurvrouw voor een babbeltje op 
afstand of  een boodschap. Sla een praatje – op veilige afstand 
en met mondmasker – in de wachtrij bij de supermarkt, … 
Vriendelijkheid, warmte en respect kosten niets maar zijn 
essentieel. 

4. Blijf positief denken
Wat er nu gebeurt, hebben we zelf  niet in de hand. Laat los wat je 
niet kan veranderen, focus op dingen die je wel kan doen en ga aan 
de slag. Lucht je hart bij iemand als dat nodig is. Maar sluit altijd af  
met een positieve noot. 

 Humor speelt een belangrijke rol want humor verlicht het leed. Het 
is reeds bewezen dat als er grappen worden gemaakt over wat ons 
overkomt, er een vorm van onderlinge afstemming plaatsvindt. Het 
zorgt voor een ordenend effect. 

SOCIAAL HUIS



9

5. Zet je in voor anderen
Weet je met jezelf  geen blijf? Help iemand anders, je zal 
verrast zijn hoeveel deugd dit doet. Kijk en luister eens rond 
in je buurt: misschien is er iemand die je kunt helpen met 
boodschappen doen? Bel naar wie alleen is of  maak samen 
een wandeling (eventueel met mondmasker). 

6. Bouw rust in voor je geest
Probeer elke dag bewust tijd te maken voor een activiteit die 
rust brengt: ademhalingsoefeningen, een wandeling, muziek 
luisteren, … Pieker je veel? Dat is oké. Voel je daar niet schuldig 
over, maar wees er bewust van. Probeer gepieker te beperken 
tot maximaal 1 uur per dag.

HERINNERING VERWARMINGSTOELAGE     
Indien je voldoet aan de voorwaarden, kan je het 
hele jaar door een verwarmingstoelage aanvragen 
voor huisbrandolie (mazout), bulkpropaangas en 
verwarmingspetroleum. Voor een aankoop van 1500 
liter bedraagt de toelage € 210,00. Tussenkomsten 
voor kleinere leveringen zijn uiteraard ook mogelijk. Een 
gezin kan echter niet meer dan het maximumbedrag 
van € 210,00 per kalenderjaar (voor leveringen 
tussen 1 januari en 31 december) krijgen. 

Mogelijk heb je in 2020 nog recht op een (gedeeltelijke) 
verwarmingstoelage. Is dit het geval, ga dan binnen 
60 dagen na levering langs bij het OCMW om een 
aanvraag te doen. 

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken 
van de verwarmingstoelage:

Je behoort tot één van de volgende categorieën:
• Categorie 1: personen met recht op een verhoogde 

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

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

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

Je neemt volgende documenten mee:
• identiteitskaart, leveringsfactuur of  –bon en nummer van je 

bankrekening
• voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid 

of  attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
• indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van 

de eigenaar of  beheerder met vermelding van het aantal 
appartementen waarop de leveringsfactuur of  –bon betrekking 
heeft

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

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

Afspraak?
Vanwege de corona-maatregelen is ook deze dienstverlening 
enkel mogelijk via afspraak. Heb je nog recht op een (gedeeltelijke) 
verwarmingstoelage telefoneer dan met 089 20 19 80 voor een 
afspraak met de dienst Thuishulp.



KORT PARKEREN IN 
BOCHOLT-CENTRUM | 
DORPSSTRAAT
Vanuit de Bocholter middenstand is men al jaren 
vragende partij om kort parkeren in te voeren in 
het centrum van Bocholt. 

Vanaf  de tweede week van december zal de 
gemeente er een proefproject kort parkeren 
invoeren. De kort parkeren-zone loopt van de 
Pastoorsdreef  tot aan het kruispunt Brugstraat-
Kloosterstraat (bij de apotheek) en er zal 
maximum 1 uur (60 minuten) geparkeerd kunnen 
worden met de schijf. Het bibliotheekplein is 
uiteraard niet vervat in dit plan. Daar blijft lang parkeren mogelijk. Het opzet is om altijd 
voldoende vrije parkeerplaatsen in het centrum te hebben dicht bij onze handelszaken. 

De situatie zal permanent geëvalueerd worden en na een jaar bekijken we of  het kort 
parkeren er definitief  kan ingevoerd worden en of  er eventueel bijkomende zones in het 
plan kunnen opgenomen worden. 

LANGS BOCHOLTER WEGEN

 

Lichtblauwe zone is 
voorbestemd  
voor kort parkeren 

Max 60 min 
MAX. 
60 min. 

EINDEJAARSVERLICHTING
Tijdens de eerste week van december zal de technische dienst de eindejaarsverlichting 
hangen. In totaal zullen zo’n 130-tal armaturen opgehangen worden. De verlichting 
verbeeldt een halve kerstboom met de sterren van het Bocholter logo.

Ze werden aangekocht in 2015 en zijn uitgevoerd in energiezuinige LED-verlichting, net 
zoals de grote kerstbomen die in de dorpskernen komen te staan (Reppel was bij het ter 
perse gaan nog twijfelachtig wegens de werken in het centrum). 

HUISSTIJL LOGO BOCHOLT • LETTERTYPE = KABEL

cmyk = 100/16/0/27  

KLEUREN QUADRI 

cmyk = 0/6/12/31

cmyk = 57/0/100/0

cmyk = 11/0/94/0

cmyk = 0/0/0/100



MAAK DE FEESTDAGEN
DE MOEITE WAARD!
Samen met honderd andere Vlaamse gemeenten wil de 
gemeente Bocholt dezelfde warme boodschap de wereld 
in sturen, namelijk dat we voorzichtig moeten zijn met onze 
knuffels, maar vooral dat we die schaarse momenten, 
waarop we elkaar wél kunnen vastpakken, 100 % de moeite 
waard moeten maken.

Deze affiche roept iedereen op om daar tijd voor te maken.

Maak ze daarom voorzichtig los uit deze Bocholt Maggezien 
en hang ze duidelijk aan je raam of  ergens in het 
straatbeeld: dan help jij ook mee om deze donkere dagen 
een beetje warmer en aangenamer te maken. Wat zou het 
zou fijn zijn als alle Bocholtenaren elkaar op deze manier 
wat warmte zouden toewensen tijdens deze complexe 
eindejaarsdagen. 

Hoe meer mensen er meedoen, hoe meer impact de 
boodschap heeft! 

DOEN!

HUISSTIJL LOGO BOCHOLT • LETTERTYPE = KABEL

cmyk = 100/16/0/27  

KLEUREN QUADRI 

cmyk = 0/6/12/31

cmyk = 57/0/100/0

cmyk = 11/0/94/0

cmyk = 0/0/0/100
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KROON IEK

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

CURSUSSEN
De kookworkshop 
“feestelijk koken” 
door Carine Vandoren  
kan helaas niet doorgaan.

PROGRAMMA VOORJAAR 2021
• zondag 10 januari | ‘Tirade#4 Belgerije’ – Stijn Meuris
• dinsdag 19 januari | ‘Circle of  Life’ – Lieve Blancquaert
• vrijdag 29 januari | ‘In alle eerlijkheid’ – Nicolas Arnst
• maandag 5 april | ‘Paasconcert’ – Harmonieorkest KANL
• zaterdag 24 april | ‘Knechten van de Koers’ – Christophe Vandegoor,  

Jelle Cleymans- & Joost Van Hyfte

Reservaties, inlichtingen, 
ticketverkoop: 

Van maandag tot en met vrijdag 
van 9u00 tot 12u00 – 0472 46 28 68
Volg ons op onze facebookpagina 

of via de website 
www.dekroon.bocholt.be 
of stuur een e-mail naar  
de.kroon@bocholt.be

We hadden heel wat maatregelen genomen om 
jullie “coronaproof” een theaterprogramma aan 
te bieden, maar helaas is de voorstelling van 
december geannuleerd. 

GEANNUGEANNULEERDLEERD



JEUGD DIENST

PAKJESPRET SINTERKLAAS SPEURTOCHT
Trek je jas en wandelschoenen aan en ga op zoek naar onze leuke QR- code pakjes! 
Heb je een pakketje gevonden? Scan het pakje gratis met je smartphone en los de 
vragen, opdrachten en puzzels op. En wie weet maak jij wel kans op onze te gekke 
prijzen, aangeboden door onze lokale handelaars!

Voor de route en meer info, neem je best een kijkje op onze 
facebookpagina (PakjesPret Sinterklaas Speurtocht)! 

Veel succes!

WAAR KAN IK TERECHT  
VOOR EEN LUISTEREND OOR? 
Lockdown 2. Zo thuis zitten kan wel eens lelijk tegen zitten. 
Zie je de 4 muren op je af  komen? Een goede babbel kan 
wonderen doen.

Hier kan je terecht voor een luisterend oor:

Awel  Chat 18u00 – 22u00
  Bel 102 (tussen 16u00 – 22u00)

CLBch@t  Chat 14u00 – 22u00
  check clbcat.be 

De Druglijn  Chat 12u00 – 18u00
  van maandag tot vrijdag 

JAC Limburg  Chat 13u00 – 19u00
  van maandag tot vrijdag

Nupraatikerover.be  Chat 19u00 – 22u00
  van maandag tot donderdag 

Tele-Onthaal Chat 18u00 – 23u00
  (woe. en zon. vanaf  15u00)
  Bel 106 (24/7 bereikbaar)

Zelfmoord 1813 Chat 18u30 – 22u00
  Bel 1813 (24/7 bereikbaar)

1712 – bij vragen over geweld Chat 13u00 – 20u00
  Bel 1712 (tussen 9u00 – 18u00)

VERSLAG KINDERGEMEENTERAAD
 
Op 13 november vond de eerste kindergemeenteraad van dit 
schooljaar plaats. Om de gekende reden werd het, net zoals in 
april, een online-bijeenkomst.
 
Na een welkomstwoord van kinderburgemeester Lauren stelden 
de kindergemeenteraadsleden zich aan mekaar voor. Ze spraken 
ook over hoe iedereen zich voelt in deze tweede lockdown en 
wisselden tips uit.
 
De kinderen gaven aan welke thema’s ze belangrijk vinden en 
waarrond ze dit schooljaar willen werken:
• (kans)armoede
• sport- & speelruimte.
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JEUGDRAAD
De jeugdraad vertegenwoordigt de stemmen en belangen 
van alle kinderen, jongeren en jeugdverenigingen in Bocholt. 
 

Om de jeugdraad beter te leren kennen, trok de jeugddienst 
eropuit om oude en huidige leden enkele vragen te stellen.

Sil Vanaken
• Wanneer was je actief  bij de jeugdraad? 

Van 2004 tot 2010. In 2006 was ik voorzitter.

• Hoe kwam je bij de jeugdraad terecht? Via 
jeugdcentrum de Kouter.

• Wat doet een jeugdraad volgens jou? De 
jeugdraad verdeelt subsidies voor alle 
initiatieven die met jeugd te maken hebben, 
geeft de jeugd inspraak in het gevoerde 
beleid en organiseert activiteiten.

• Wat betekent de jeugdraad voor jou? Een 
mooie tijd waarin je leert overleggen en 
compromissen sluiten.

• Waarop moet de jeugdraad inzetten? 
Het behoud van de jeugdverenigingen en de 
verwezenlijking van infrastructuur en groen in de 
gemeente.

• Belangrijkste realisatie? De oprichting van JCH ‘de 
Steen’.

• Beste herinnering? Hoera voor de leiding!

• Nog iets te melden aan de Bocholter jeugd? Geloof  
het of  niet, maar er is een wereld buiten social media 
...

Thomas Gielen
• Wanneer was je actief  bij de jeugdraad? Al een hele tijd 

geleden. was ik een 2 à 3-tal jaren voorzitter.

• Hoe kwam je bij de jeugdraad terecht? Ik werd lid toen 
ik hoofdleiding van de Saviaantjes werd.

• Wat doet een jeugdraad volgens jou? Het mee 
ondersteunen van de jeugdverenigingen in Bocholt, 
mee helpen denken naar oplossingen en activiteiten 
voor alle jeugdverenigingen organiseren.

• Wat betekent de jeugdraad voor jou? Iets waar 
ik enorm van heb bijgeleerd. De werking van de 
jeugdverenigingen leren kennen. Het is altijd leuk om 
te zien hoeveel energie er door vele mensen in een 
vereniging wordt gestoken. Respect!

• Waarop moet de jeugdraad inzetten? Blijven 
ondersteunen, vrijwilligers begeleiden, activiteiten 
zoals ‘Jong in Bocholt’ blijven organiseren en de 
wisselbekeractiviteit zeker laten doorgaan.

• Belangrijkste realisatie? Jong in Bocholt: een dag 
waarop alle jeugdverenigingen zichzelf  tentoonstellen 
met allerhande leuke activiteiten.

• Beste herinnering? De vele 
kampbezoeken. Overal de 
kampsfeer opsnuiven en 
genieten van de kampkost.

• Nog iets te melden aan 
de Bocholter jeugd? Kom 
mee in het bestuur van de 
jeugdraad... Het is een 
unieke ervaring waar je veel 
kan leren en een leuke sfeer 
heerst!

 

Jurgen Goossens
• Wanneer was je actief  bij de jeugdraad? Ik was 

12 jaar voorzitter van de jeugdraad in Bocholt, van 
1992 tot 2004. In 1992 richtte ik met o.a. Stijn Van 
Baelen het dagelijks bestuur op.

• Hoe kwam je bij de jeugdraad terecht? Via 
de jeugdraad waar ik in zetelde namens de 
Saviaantjes.

• Wat doet een jeugdraad volgens jou? De jeugdraad 
is een overkoepelend orgaan voor alle Bocholter 
jeugdverenigingen om samen beleid te maken. Dit 
i.s.m. het gemeentebestuur.

• Wat betekent de jeugdraad voor jou? Vele mooie 
momenten beleven. De jeugdraad is iets dat het 
samenhorigheidsgevoel tussen verenigingen 
verhoogt.

• Waarop moet de jeugdraad inzetten? Activiteiten 
blijven organiseren en betrokken zijn met elkaar.

• Belangrijkste realisatie? Eén van de belangrijkste 
zaken is toch wel de verhoging van subsidies voor 
jeugdwerk en het opstellen van een noodzakelijk 
subsidiereglement.

• Beste herinnering? Dat is ongetwijfeld het bezoek 
van ons Belgisch prinsenpaar Filip en Mathilde, 
ondertussen koning en koningin. Onze jeugdraad 
had de eer met hen te babbelen en een stuk vlaai 
te eten!

• Nog iets te melden aan de Bocholter jeugd? Dat 
ik hen waardeer voor hun vrijwillige inzet, zeker 
tijdens deze coronacrisis. Mensen beseffen vaak 
niet hoeveel inzet en creativiteit er van jongeren 
komt.



OPROEP ZADEN OOGSTEN  
VOOR ZADENBIB NOORD-LIMBURG

In bibliotheek ‘de Priool’ staat sinds september 2019 een 
zadenbib waar je zelf  geoogste zaden kan binnenbrengen 
en/of  meenemen. Je vindt er zaden van eetbare planten, 
medicinale planten, sierplanten, bloemen, vergeten 
groenten, kruiden … 

Om de ZadenBib draaiende te houden is het van belang 
dat er ook voldoende zaden worden binnengebracht! 
Deponeer daarom jouw zelf  geoogste zaden in de doos aan 
het ZadenBibrekje in de bibliotheek. Meer informatie over 
hoe je kan oogsten: https://www.zadenbibnoordlimburg.
be/zelf-zaden-kweken

BIB LIOTHEEK

BIB AAN HUIS
Onze hoofdbibliotheek blijft 
gedurende deze coronacrisis 
gelukkig open. Echter, sommige 
bibleden kunnen zich moeilijk 
verplaatsen en/of  niet tot de 
bibliotheek komen. Voor hen is er 
‘Bib Aan Huis’. 

Wij leveren, na een orienterend 
gesprek, je favoriete boeken of  
dvd’s aan huis, na een telefonische 
afspraak (089 20 19 75).

SLUITINGSDAGEN 
EINDEJAAR
De bib is gesloten op:
• donderdag 24 december
• vrijdag 25 december
• zaterdag 26 december
• donderdag 31 december
• vrijdag 1 januari 2021
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SPORT DIENST

SCHAATSSPORTKAMP
Door de corona-maatregelen is er deze vakantie helaas 
geen schaatskamp. ☹

KLEUTERSPORTKAMP
Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december 
toveren we sportcomplex ‘de Damburg om tot een 
kleutertuin. Dat doen we elke dag van 9u30 tot 12u00.

• Alle kleuters vanaf  3 jaar zijn welkom (maar het kind 
moet wel zindelijk zijn). 

• Meebrengen: sportschoenen en eventueel koek of  fruit 
voor tijdens de pauze.

OMNISPORTKAMP
De sportdienst organiseert drie toffe voormiddagen vol 
sport en spel.

Wanneer:
Maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december; 
telkens van 9u30 tot 12u00

Programma:
Maak kennis met een waaier van verschillende 
binnensporten: balsporten, slagsporten, new games ...

Waar:
Sportcomplex ‘de Damburg’

Leeftijd:
Van 6 tot 12 jaar (lagere school)

INSCHRIJVEN VOOR DE KAMPEN KAN ENKEL ONLINE.
Surf naar www.bocholt.be, kies voor ‘Vrije Tijd’, kies voor ‘inschrijven activiteiten’  
en volg de richtlijnen voor het inschrijven.

Heb je geen pc met internetaansluiting neem dan 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.

(incl. verzekering)

(incl. verzekering)

© Roger Dreesen

© Roger Dreesen



CULTUUR DIENST

VERTELLEMENTEN OP EEN KRUISPUNT 
VAN MENS EN NATUUR
Het leven zoals het is in Bocholt door Henri Bots

Ben je op zoek naar een origineel cadeau voor kerst- of  eindejaar dan is een 
boek altijd wel leuk om te geven. Het boekje met “vertellementen” over de gewone 
dagdagelijkse dingen van het leven is sinds enkele weken van de drukpers gerold. 
Het boekje bevat een honderdtal columns die verschenen in de buurtkrant van 
Het Belang van Limburg onder de titel ‘Het leven zoals het is in Bocholt’. Door de 
coronacrisis was er echter geen officiële voorstelling. De uitgave is te koop aan 
€ 20,00. Je kan dit bedrag overschrijven op rekening BE49 7340 4806 0071 (we 
bezorgen het dan aan huis) of  eenvoudig het boekje afhalen op de Reppelerweg 
118. De boekjes zijn ook te verkrijgen in Bibliotheek ‘de Priool’ en JCH ‘de Steen’ 
(enkel op afspraak).

De opbrengst van de verkoop gaat naar de twee verenigingen: ‘Think happy today’ 
die geld inzamelt voor Kom op tegen kanker en Sint-Vincentiusvereniging ‘De kleine 
drempel’ te Bree, de vereniging die zich bekommert om het lot van gezinnen in 
financiële nood. Door jouw aankoop kan je genieten van uren leesplezier en steun je 
de twee verenigingen die we dan hopelijk een mooi bedrag kunnen overhandigen.

Alvast bedankt
Henri Bots | gsm: 0470 98 13 30 | e-mail: henri.bots@telenet.be

INDOOR KERSTMARKT 
BOCHOLT
De indoor kerstmarkt op 12 en 13 december in Rijhal de 
Damburg kan vanwege het coronavirus niet doorgaan dit 
jaar. De organisatie hoopt alle bezoekers, standhouders, 
sponsors en vrijwilligers terug te zien voor de editie van 
2021!

THINK HAPPY TODAY 
WORSTENBROODJESVERKOOP
Na het succes van de vorige jaren organiseert Think Happy 
Today de vierde worstenbroodjes-verkoop! Deze actie wordt 
georganiseerd ten voordele van Levensloop, Stichting tegen 
Kanker.

Vanwege de verstrengde coronamaatregelen heeft het team 
niet kunnen bakken in november. Zodra er een versoepeling 
komt, plannen we onmiddellijk nieuwe data om te bakken. We 
nemen dan met iedereen die besteld heeft contact op. Dus 
bestel nu al uw worstenbroodjes! 

Je worstenbroodjes met frikandel of  gehakt bestellen 
kan bij Martine Govaers (0472 58 41 80), Jos Smeets 
(0476 57 60 78), José Maesen (089 46 86 03), of  via mail 
thinkhappytodaybocholt@gmail.com. De worstenbroodjes 
kosten € 3,00 per stuk. De worstenbroodjes kunnen ook 
ingevroren worden.

Adres voor afhaling: 
Kaulillerweg 66, 3950 
Bocholt, ingang via 
Lechtenstraat en gelieve 
een mondmasker te dragen 
bij afhaling. Wij respecteren 
alle nodige en noodzakelijke 
vei l igheidsmaatregelen 
i.k.v. het coronavirus bij het 
bakken.

NATUURPUNT BOCHOLT 
WINTERWANDELING
zondag 27 december | Smeetshof | 14u00

Tussen de feestdagen door willen we een frisse 
neus halen in het grootste natuurgebied van 
Bocholt. We vertrekken omstreeks 14u00 aan 
het Smeetshof  (Weerterweg).

Info: annemie.nouters@gmail.com 



21

SFEERWANDELING REPPEL
Jammer maar helaas: de gezellige Sfeerwandeling 
op 27 december 2020 gaat niet door vanwege het 
coronavirus. Het bestuur van de Sfeerwandeling 
doet er alles aan om volgend jaar er weer een 
spetterende editie van te maken. Tot dan!

CARNAVALSSEIZOEN
2020-2021
Het carnavalsseizoen 2020-2021 zal een lege 
bladzijde worden, van het kassaboek tot het 
fotoboek. Chris Jaeken van C.V. de Boggeter 
Papbugels: “Geen 46ste prinsenpaar, geen zitting, 
geen früshoppen of  carnavalstoet. Alle festiviteiten 
worden dit jaar geschrapt. Gezondheid is prioriteit”. 
Dezelfde boodschap weerklinkt bij C.V. de 
Poederladers, Danny Roosen: “Al onze activiteiten 
voor het komende seizoen zijn afgelast”. Een 
polonaise op 1,5 m is niet mogelijk dus blijven de 
kostuums een jaartje in de verkleedkoffer liggen. 

RODE KRUIS BOCHOLT & 
KAULILLE | BLOEDGEVEN
dinsdag 22 december | Parochiehuis van 
Bocholt | 18u00 tot 20u3

Bloed geven redt levens: ook tijdens de coronacrisis 
is het belangrijk dat er voldoende bloed gegeven 
wordt. Kom daarom naar de eerstvolgende 
bloedafname van het Rode Kruis op dinsdag 22 
december van 18u00 tot 20u30 in het Parochiehuis 
van Bocholt.
De bloedafnames verlopen volledig volgens de 
coronaregels. Je bent wel verplicht om je op 
voorhand te registreren via: https://donorportaal.
rodekruis.be/.

KWB BOCHOLT
WINTERSE GRIEZELTOCHT
19 december tot 3 januari

Van 19 december tot 3 januari kan je met het hele gezin 
lekker gaan griezelen. Op een wandeltocht van 4 km kom 
je 7 griezelborden tegen met QR-codes. Als je deze scant 
met je smartphone vertelt Bent Van Looy je een stukje van 
een griezelverhaal. Op het einde van de tocht heb je zo het 
hele verhaal gehoord. Als extraatje zijn er ook nog leuke 
opdrachten om uit te voeren. De verhalen zijn opgesplitst voor 
-10 jarigen en +10 jarigen. Kom je mee griezelen? vergeet je 
zaklamp en fluohesje niet. De tocht start aan het Parochiehuis 
te Bocholt, je kan vrij vertrekken.

Info: www.facebook.com/KWBBocholt 

Bocholt

LANDELIJKE GILDE LOZEN 
KERSTWANDELING
Met spijt in het hart moeten wij ook helaas omwille van het 
coronavirus onze jaarlijkse kerstwandeling afgelasten. Wij 
hopen dat we met jullie allen dit gezond en zonder te veel 
leed kunnen doorstaan. Volgend jaar zijn we terug van de 
partij op 28 december 2021.

Een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2021 
toegewenst, vanwege het Bestuur van Landelijke Gilde 
Lozen.



Door corona lopen veel mensen het risico om sociaal te vereenzamen. Het is extra belangrijk 
om geestelijk én lichamelijk gezond te blijven. Geniet dus extra van de weinige warme 
contacten die je hebt. 

Sportmogelijkheden lijken misschien beperkt in deze moeilijke tijden: 
maar niets is minder waar: binnen onze eigen gemeente zijn er tal van 

mogelijkheden om alleen, met je gezin of  met je eigen ‘bubbel 
van vier’ te ontdekken. Hieronder vind je een opsomming 
van al onze wandelroutes, looproutes en mountainbike-
routes. Maak er gebruik van.

VEERKRACHTIG BOCHOLT
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KAULILLE

Route Afstand Startpunt
 
10000-stappenroute  7 km St.-Monulfus en Gondulfuskerk Kaulille
4000-stappenroute 3 km St.-Monulfus en Gondulfuskerk Kaulille
Abeekroute* 3 km St.-Willibrorduskerk Reppel  
Bergerheideroute* 3,5 km St.-Willibrorduskerk Reppel
Bosschelroute*  2,7 km St.-Monulfus en Gondulfuskerk Kaulille
Dorperbemden  5,1 km St.-Laurentiuskerk Bocholt  
Galgenberg* 5 km St.-Laurentiuskerk Bocholt 
Geelgorsroute  5,3 km St.-Monulfus en Gondulfuskerk Kaulille
Goolderroute 11,2 km Goolderheide 
Kanaalroute* 2,1 km St.-Benediktuskerk Lozen
Kinderwandeling Bocholt* 3,6 km St.-Laurentiuskerk Bocholt 
Kinderwandeling Kaulille 3,5 km Gezondheidsomloop Kaulille 
Kunst in open ruimte 4,5 km JCH ‘de Steen’ 
Lechten *  4,8 km Finse Piste Bocholt
Leukeneinde-route 4,4 km St.–-Willibrorduskerk Reppel 
Lozerbeekroute* 3,9 km St.-Benediktuskerk Lozen
Lozerroute 8,5 km St.-Benediktuskerk Lozen 
Ontdek het dorp 5,5 km St.-Laurentius kerk Bocholt
Oud-Kanaal 4,3 km Finse Piste Bocholt 
Reppelerroute  5,4 km St.–Willibrorduskerk Reppel 
Schuitelbeek* 2 km St.-Laurentiuskerk Bocholt 
St.-Willibrordusroute 7 km St.-Willibrorduskerk Reppel 
Terpenroute  11,2 km St.-Monulfus en Gondulfuskerk Kaulille
Wandelingen Lozerheide 2 en 7 km Fabriekstraat
Warmbeekroute  9,1 km St.-Monulfus en Gondulfuskerk Kaulille
Winterdijkroute*  3,9 km St.-Monulfus en Gondulfuskerk Kaulille
Loopomloop Bocholt 3,4 km Sportcomplex ‘de Damburg’ 
Loopomloop Bocholt 6,4 km Sportcomplex ‘de Damburg’ 
Natuurloop Bocholt 3,6 km Lozerheide - Fabriekstraat 
Natuurloop Bocholt 7,6 km  Lozerheide - Fabriekstraat 
Finse piste Bocholt 1 km Sportlaan z/n 
Finse piste Bocholt 1,4 km  Sportlaan z/n 
Fitheidsloop de Hove 825 m Kettingbrugweg z/n 
Fitheidsloop de Hove 1725 m Kettingbrugweg z/n 
Mountainbikeroute 24,4 km Sportcomplex ‘de Damburg’ en Sporthal ‘de Steenakker’ 
Mountainbikeroute 29,6 km Sportcomplex ‘de Damburg’ en Sporthal ‘de Steenakker’ * Rolstoeltoegankelijk
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AVONDWANDELINGEN | MET WELZIJNSSCHAKEL POUTREL
Vind jij het ook moeilijk om in deze donkere dagen 
genoeg buiten te komen? Wij ook! Daarom organiseert 
Welzijnsschakel Bocholt twee gratis avondwandelingen. Na 
een avondwandeling kom je ontspannen thuis. De frisse 
avondlucht heeft ook een positief  effect op je nachtrust. 
Iedereen is welkom!

Op donderdag 17 december vertrekt de wandeling van ca 
3,6 km om 19u00 aan de parking van de sporthal van Kaulille. 
De ‘bijna’ verkeersvrije avondwandeling loopt hoofdzakelijk 
over brede paden, langs velden en af  en toe door een klein 
stukje bos. 

Op woensdag 6 januari (Driekoningen) 2021 vertrekt de 
wandeling van ca 4,26 km om 19u00 aan de fietsersbrug 
in Bocholt. Een leuke wandeling in gehucht Veldhoven 
richting oude Weg en de Hoekstraat om dan binnendoor 
langs een veldweg te stappen richting veldhovenstraat. Via 
de Kanaalsdijk gaan we terug over het jaagpad tot aan de 
fietsbrug. 

Beide wandelingen komen terug aan op het vertrekpunt. 
Als het kan, voorzie je best wandelschoenen, een zaklamp 
en een fluohesje, want de paden zijn niet altijd verlicht. De 
wandelingen zijn moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@welzijns-
schakelpoutrel.be of  een telefoontje naar 0475 32 90 36 met 
vermelding:
• wandeling Kaulille en/of  wandeling Bocholt
• naam 1 persoon
• telefoonnummer of  e-mail 1 persoon
• het aantal volwassenen en aantal kinderen

Wandel je mee?
Uiteraard zijn beide wandelingen onder 
voorbehoud en worden ze georganiseerd 
volgens de coronamaatregelen. Wil je graag 
meer info over ons? 
Surf  dan naar www.welzijnsschakelpoutrel.be. 

Een gezonde geest  
in een gezond lichaam! 

Samen laten we zien  
dat Bocholt veerkrachtig is!

Wandel, loop en fiets, …  
geniet van alle mogelijkheden  

die we nog hebben en deel ze  
op de social media met de 

#veerkrachtigBocholt



Bocholt
maakte op  

14 november
deel uit van het

Grootste Lichtpunt
tegen Kanker


