
Corona, Covid-19, bubbel, social distancing, telewerken, 
knuffelcontact, … allemaal woorden die dit jaar kans maken om 
‘woord van het jaar’ te worden. Maar daarnaast maken jammer 
genoeg ook woorden als lockdown, vereenzaming, coronadip en 
covid-depressie kans om met die ‘eer’ te gaan lopen.

Sinds half maart zit de hele wereld in de wurggreep van dit verschrikkelijke 
virus. De drastische maatregelen en de financiële gevolgen zijn niet 
alleen streng en moeilijk om dragen voor handel, nijverheid, horeca, de 
sport- en cultuursector, maar ook voor vele gezinnen die heel hun leven 
plots zagen veranderen. 
Alle mensen die zich al deze maanden belangeloos hebben ingezet, 
overuren hebben gemaakt om ons te dienen en om anderen te helpen, 
zelfs in deze moeilijke omstandigheden, zij verdienen ons oprechte 
respect.

Jammer genoeg ervaren heel wat mensen, uit alle leeftijds-groepen, het 
gevoel van eenzaamheid en angst en dat weegt soms door.
Maar toch is er ook een positieve zijde aan het leven in lockdown. 
Het stilvallen van veel initiatieven geeft voor veel families kansen om 
te genieten van andere gezellige activiteiten. Het gezinsleven verloopt 
minder gejaagd, wat positief blijkt voor onze gezondheid. 

Met deze veerkracht-krant willen we dat positieve in de kijker plaatsen. 
Met mooie interviews en tips van Bocholtenaren steken we met 
deze ‘veerkrachtkrant’ onze inwoners een hart onder de riem om de 
donkere wintermaanden te overbruggen. 
De positieve ontwikkeling van de vaccins 
geeft gelukkig ook hoop op beterschap. Het 
einde is in zicht, hou vol en help elkaar!

Geniet samen in jullie bubbel!

Het gemeentebestuur
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“ Een tip die ik door iedereen
 zijn strot duw: praat! 
 Over wat goed gaat en 
 over wat minder goed gaat.”

Samenleven in coronalockdown: 
hoe doe je dat? Ann Desair, 
directrice van basisschool  
‘de Boomhut’ geeft tips.

“ Het gaat niet om het geschenk
 maar om het ontmoeten.”
 Marij Wyers

“ De Lockdown 
 is verschrikkelijk
 maar ik blijf hoopvol.”

STEEK EEN
ONDER DE RIEM 
MET EEN WENSKAART!

Een postkaart sturen is 
misschien een ‘oude 
gewoonte’ geworden 
maar in coronatijden 
kan het ontvangen van 
een wenskaart het verschil 
maken voor mensen die zich 
eenzaam en angstig voelen!

Daarom bedeelt de gemeente Bocholt aan elk 
gezin 4 mooie postkaarten van Bocholt die jullie 
kunnen doorsturen naar buren, vrienden en 
familie. Je vindt de kaarten in het midden van 
deze Veerkracht-krant. Scheur ze uit en bezorg de 
kaarten aan de mensen die deze kleine attentie 
het meest nodig hebben. Op deze manier zorgen 
jullie de komende feestdagen toch voor een 
beetje licht in veel huiskamers.
Geef de kaarten vooral een mooi plaatsje in het 
zicht. Zo kan iederéén meegenieten van ons 
prachtige Bocholt!

Veerkrachtig BocholtVeerkrachtig Bocholt
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BOCHOLT,
WANDELPARADIJS 
NU OOK DIGITAAL!

Corona zorgt er voor dat we meer 
binnen zitten dan normaal, zeker 
in de winterperiode. Daarom is 
het extra belangrijk dat je vaak 
buitenkomt. Wat goed dat onze 
gemeente een wandelparadijs is. 
Je hoeft het dus niet ver te gaan 
zoeken. 

Sinds kort zijn alle Bocholter 
wandelingen gedigitaliseerd. 

Lees er alles over op pagina 19.

Welzijnsschakel Poutrel bracht in november en december drie coronaveilige 
stoepbezoeken aan mensen die zich eenzaam voelen. Er werden in totaal 18 

personen doorverwezen die wel eens extra verwend mochten 
worden met een leuke babbel en warme attenties.

De eerste stoepbezoeken zijn ondertussen voorbij en Poutrel 
kreeg heel wat leuke reacties. Er werd al eens een traantje 
weggepinkt van ontroering. Maar er werd ook gelachen en 
vooral veel gebabbeld. De Welzijnsschakel is bij iedereen 
welkom voor een volgend stoepbezoekje. Al was het buiten 
koud, zelf heeft Poutrel er ook een heel warm gevoel aan 
overgehouden. “Hopelijk hebben we een klein beetje warmte 
kunnen brengen in deze donkere dagen en kunnen we de 
eenzaamheid op dat moment eventjes doorbreken”, aldus 
een vrijwilliger van Poutrel.

WELZIJNSSCHAKEL POUTREL 
BRENGT STOEPBEZOEKEN 
AAN MENSEN DIE ZICH EENZAAM VOELEN

WAAR ZIJN
DE ELFJES?

Weet jij hoeveel kerstelfjes er uit 
deze kerstboom gevallen zijn? Ze 

zitten verstopt in dit tijdschrift. Laat 
het ons weten vóór 30 december. De 

eerste 10 inzenders die het juist hebben, 
krijgen een leuke attentie. 

Stuur je antwoord naar 
gemeente@bocholt.be. 

GEEN
ZIN

OM ALLEEN
TE ZIJN?
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VOOR EEN LUISTEREND OOR … 
BEL: 089 20 19 80!

Tijdens de eerste lockdown kregen alle +75-jarigen een 
telefoontje van onze OCMW-medewerkers. Die gesprekken 

waren heel hartelijk en we stelden met vreugde vast dat de 
meeste senioren gelukkig nog op voldoende hulp kunnen 

rekenen van familie, buren en vrienden. 

In december heeft het OCMW-team contact genomen met de 
senioren die weduwe of weduwnaar geworden zijn in 2019 en 
2020. Het waren soms emotionele maar vooral 
ook heel gemoedelijke gesprekken. 
Fijn dat we op zoveel mooie reacties 
konden rekenen!

Voel jij je eenzaam of heb je hulp 
nodig? Aarzel dan niet en neem 
contact op met het OCMW.

Tel. 089 20 19 80!

Dit keer heeft de Welzijnsschakel een warm lichtje 
achtergelaten. Bij het volgende stoepbezoek 
schenken ze een warme koffie en een klein 
kerstboompje om dan eind december af te sluiten 
met een warme maaltijd. 

Wil je meer weten over Welzijnsschakel Poutrel of 
heb je een vraag? Neem dan zeker een kijkje op 
de website www.welzijnsschakelpoutrel.be of op 
facebook ‘Welzijnsschakel Poutrel Bocholt’.

© pexels-thomas-3138977

DE 
BABBELWANDELING 
Een wandeling voor individuen!
• Vertrek aan de kerk van Bocholt 

op dinsdag 29 december 2020 
en 12 januari 2021 tussen 13u30 en 14u30.

• Vertrek aan de kerk van Kaulille 
op woensdag 30 december 2020 
en 13 januari 2021 tussen 13u30 en 14u30.

Wil jij tijdens deze coronaperiode nieuwe mensen  
leren kennen? Je leefwereld verruimen?
Dit kan tijdens een BABBELWANDELING. 

NEEM JE KANS!
Leer een andere Bocholtenaar beter kennen!

Het opzet is simpel:

1. je babbelwandeling start aan de kerk van Bocholt (5 km) of aan de kerk 
van Kaulille (4 km). Wacht op de volgende wandelaar en nodig elkaar uit 
om samen te wandelen; 

2. tijdens de wandeling maak je met elkaar kennis en praat je over 
dagelijkse onderwerpen. Maak er een gezellige ontmoeting van;

3. respecteer de coronaveiligheidsvoorschriften (o.a. het dragen van een 
mondmasker en het bewaren van de veilige afstand van 1,5 meter).

Wil je meer informatie over dit initiatief of is het voor jou moeilijk om een 
eerste stap in dit wandelavontuur te zetten, neem dan contact op met 
Diane Goossens: diane.goossens@bocholt.be – 089 20 19 34.
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PRAATBOX
Met ‘PRAATBOX’ kan je met je familie, vrienden en buren een babbeltje doen terwijl 
je ze ziet. Het is gratis en makkelijk te gebruiken. Iedereen met een gsm, computer 
of laptop kan hiermee aan de slag. Praatbox.be is een gratis initiatief van Make in 
Belgium om mensen via videochat met elkaar in contact te brengen in tijden van 
corona.

Niet iedereen heeft de nodige software op de computer of heeft Skype en WhatsApp. 
Deze mensen kunnen surfen naar www.praatbox.be en drie woorden kiezen:  
een naam voor de Praatbox, een locatie en een willekeurig woord.  
Stuur die drie woorden (via mail, sms) naar één of meerdere anderen.  
En zo kunnen jullie samen videobellen.

Groot voordeel: het is gebruiksvriendelijk en je hebt geen account nodig.
Hieronder vind je hoe je er mee aan de slag gaat.  
Gebruik bij voorkeur Google Chrome of Firefox.

1. Tik bij Google: Praatbox
2. Kies: www.praatbox.be
3. Klik op je taal: Nederlands

4. Kies 3 woorden.
 Bijvoorbeeld:
 Naam van je praatbox:  Oma en opa
 Locatie ven je praatbox:  Reppel
 Willekeurig woord:  (hier kies je er een uit de lijst)

5. Klik op de groene knop: Start de Praatbox 

6. Nu moet je nog toestemming geven 
 om je camera en de micro te gebruiken.

7. De link die je nu krijgt stuur je naar
 de mensen waar je mee wilt babbelen.
 Je stuurt ze zogezegd een uitnodiging.
 Dit kan via één van de knoppen  

die je rechtsboven ziet.

8. Als alles gelukt is, zien jullie mekaar nu 
en kunnen jullie beginnen

9. Om te stoppen druk je op het rode telefoontje
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In dit filmpje krijg je alles haarfijn uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=3KZ5u_Z3X0o
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Het was maart 2020 … Het coronavirus legde plots de hele wereld stil. Iedereen zat verplicht thuis ‘ in 
zijn kot’. Ziekenhuizen lagen overvol en duizenden mensen overleefden het virus niet. 

Ook het verenigingsleven viel stil. Ferm Nationaal stuurde ons regelmatig positieve tips om de band met 
onze leden te behouden.
In mei maakte Ferm Nationaal bekend dat ze een campagne van hoop en troost organiseerden. Aan 
alle afdelingen in gans Vlaanderen werd gevraagd een TROOSTPLEK te creëren. Het team van Ferm 
Reppel moest hier niet lang over nadenken. De versoepeling van de Coronamaatregelen liet ons toe een 
vergadering te beleggen. Eerst werd de locatie bedacht; een rustig plekje in ons dorp die voor iedereen 
toegankelijk is. Onze keuze viel op de laan naar de pastorij. We maakten een schets van ons idee. De 
volgende stap was een afspraak maken met de burgemeester en schepenen. Het totale voorstel van ons 
project én ons enthousiasme werd ook door hen warm onthaald en daarna konden we aan de slag. De 
technische dienst realiseerde het zware werk; ze creëerden een takkenwal, maakten de grond plantklaar 
en plaatsten de banken. Wij als Ferm-team zorgden voor de afwerking. Ook hier werden de taken goed 
verdeeld. De maanden juli en augustus zijn meestal de maanden dat je als vereniging even ‘verlof’ hebt 
….. wij zaten vól energie!

Begin september konden we samen met de 
leden onze Troostplek openen. Het was een 
avond vol licht en warmte. Het samenzijn, de 
mooie teksten, de verbondenheid.. het gaf een 
ontzettend goed gevoel. 
In oktober hebben we bloembollen geplant. In 
het voorjaar van 2021, wanneer de bloemen hun 
kopjes naar de zon richten, denken we terug aan 
de moeilijke periode die corona ons bracht en 
herdenken we onze dierbaren. 
Alle Troostplekken worden met elkaar verbonden 
door Troostpanelen met een gedicht. 

Femma creëerde in Reppel en Lozen plekjes waar 
het groen en de natuur mensen helpt om tot rust 
te komen. De TROOSTPLEKKEN zijn altijd en voor 
iedereen toegankelijk.

FERM RICHT 
TROOSTPLEKKEN IN

Reppel

Lozen
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HOE HERKEN
JE CORONA?
Wietse Palmans en Thomas Cordie maakten een leuk, en 
vooral duidelijk filmpje over de symptomen van corona. 
Hoe herken je corona en wat moet je dan doen?
https://youtu.be/cMe9aznHSWk 

CORONA-INFO

Het online platform www.checkjezelf.be  
wil alle Vlamingen helpen om mentaal fit  
te blijven. Aan de hand van thema’s, 
symptomen en levensmomenten vind je 
informatie, tips en oefeningen om mee aan  
de slag te gaan. 

Ook delen bekende Vlamingen hun 
ervaringen en geven experten uitleg en 
concrete tips. 
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SLECHT WEER: 
WAT DOEN WE NU?

VRIJE TIJD
CHALLENGE
JONGEREN
De komende weken zetten we iedere woensdag voor de 
Bocholter jeugd een ‘Vrije Tijd Challenge’ online. 

Wekelijks komt een andere leeftijdsgroep aan de beurt:
• woensdag 23/12: van 13 tot 14 jaar
• woensdag 30/12: van 15 tot 16 jaar
• woensdag 6/1: van 17 tot 18 jaar

Maak zeker foto’s en/of filmpjes van jullie week-
opdrachten en mail deze naar gemeente@bocholt.be. 
Iedere week is er een weekwinnaar, deze ontvangt een 
ere plaatsje op de Facebookpagina van Bocholt en een 
leuke prijs. Vergeet niet om de naam en geboortedatum 
van de deelnemer te vermelden. 

Is jouw leeftijdsgroep al voorbij, geen paniek, je mag 
nog altijd meedoen en wie weet word jij de grote 
winnaar op het einde van deze 7 weken. 

Hieronder de opdrachten voor de leeftijdscategorie van 
11 tot 12 jaar. 

Kijk op onze website voor de andere opdrachten.

Met het doorsturen van foto’s en/of filmpjes verklaar je 
dat het gemeentebestuur van Bocholt deze foto’s en 
jouw naam mag publiceren. 

WE SPELEN  
EEN SPEL 

VANAVOND!
Bibliotheek ‘de Priool’ biedt al een tijdje educatieve 
taal- en letterspellen aan voor kinderen van 5 tot en 
met 12 jaar met als doel de taalontwikkeling extra te 
stimuleren.

Binnenkort willen we het gamma aan beschikbare 
gezelschapsspellen stevig uitbreiden, vnl. met 
spellen voor de hele familie, spellen tot 99 jaar. 

Wil je ons helpen om een spellenbib uit de grond 
te stampen? Dat kan! Heb je thuis spellen (degelijk, 
volledig en proper) die je niet meer gebruikt maar 
hiervoor kunnen dienen? We zijn er heel blij mee 
en deze mogen tot 15 januari 2021 binnengebracht 
worden in bibliotheek ‘de Priool’.

Na een grondige selectie en 
het eventueel duurzamer 
maken van de spellen 
zullen we ze aanbieden in 
de bibliotheekcollectie.

Hiermee willen we als 
lokaal bestuur ons 
steentje bijdragen 
aan een verbonden 
Bocholt. ‘Verbonden’ 
als in: samen spelletjes 
spelen, samen een 
gezellige namiddag of 
avond beleven, samen 
tegen elkaar spelen.

11 tot 12 jaar  
 

WOENSDAG 
 

16 
december 

 

DONDERDAG 
 

17 
december 

VRIJDAG 
 

18 
december 

ZATERDAG 
 

19 
december 

ZONDAG 
 

20 
december 

MAANDAG 
 

21 
december 

DINSDAG 
 

22 
december 

Maak je eigen 
moppenboekje. 

Zoek in 
tijdschriften en 
kookboeken 

recepten op en 
stel je kerstmenu 

samen. 

Jongleer met drie 
ballen. 

Teken op een 
blad bij iemand 
op de rug. De 

andere probeert 
te raden wat je 
getekend hebt. 

Trek je sokken uit 
zonder je handen 

te gebruiken. 

Doe een bottle-
flip. 

Maak een TikTok 
filmpje op 

kerstmuziek. 
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Voor de durvers:
een verrassende brownie

Ingrediënten (voor 8 brownies):
o 1 courgette van ongeveer 200g
o 1 eetlepel ongesuikerde bittere cacao
o 100g zwarte chocolade
o 100g kristalsuiker
o 4 eieren
o 2 eetlepels bloem
o	 1	koffielepel	bakpoeder
o 1 snuifje zout
 
Bereidingswijze:
o Schil de courgette en verwijder  

de zaadjes. Snij is stukjes. 
o Laat de courgette enkele minuten  

stomen en mix vervolgens tot puree
o Laat de chocolade au bain-marie smelten 

en meng er vervolgens de cacao en  
de gemixte courgette door.

o Voeg het eigeel toe, evenals de suiker,  
de bloem, het bakpoeder en het zout.

o Klop het eiwit op en meng het voorzichtig 
onder het beslag. 

o Schep het beslag in een bakvorm  
en laat 40 min op 150°C bakken.

WIL JE DE 
NACHTMIS
VOLGEN …
Dat kan via je computer of smart-TV! 
Zoek op Facebook naar: “Pastorale eenheid Emmaus’  
of scan de QR-code. 

Vieringen vanuit de St.-Michielskerk in Bree: 
Kerstavond om 20u00, maar ook op kerstdag,  
tweede kerstdag en iedere zondag om 11u00.

TIP: Je kan de kerststal gaan bewonderen in  
de sfeervol aangeklede kerstkerk in Bocholt!  
Ook in kapel 18 heerst er een warme kerstsfeer!

KOOK JE MEE?

Lekkere speltpannenkoeken

Ingrediënten (voor 2 pannenkoeken):
o 75 gr speltmeel
o 1 ei
o 125 ml amandelmelk (of koemelk)
o 1 klontje roomboter (of een andere vetstof)
o 1tl kaneel (dit mag je kiezen)
o Lopende honing of kandijsuiker
o 2 of 3 stukken van je lievelingsfruit

Bereidingswijze:
o Doe de spelt en de melk in een kom en mix 

tot een glad beslag (eventueel samen met 
de kaneel)

o Doe het ei erbij en mix nogmaals goed door 
elkaar

o Verwarm de koekenpan en doe er een 
beetje vetstof in.

o Bak aan beide kanten mooi bruin en leg op 
een bord.

En nu komt het leukste van alles:
Beleg je pannenkoek met je lievelingsfruit! 
Maak er een mooi gezichtje, een zonnetje,  
een uiltje, … mee. Om het nog lekkerder te 
maken doe je er honing of kandijsuiker over. 
Snij in stukjes en smullen maar!

Een lekker tussendoortjeWil je eens op een andere 
manier een lekker fruitje 
serveren?

Samen met de kinderen
kan je mooie creaties 
maken die alles veel 
lekkerder doen smaken!
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HEB JE HULP 
NODIG?

NUTTIGE ADRESSEN EN 
TELEFOONNUMMERS
De meest actuele informatie over het coronavirus vind je op  
www.info-coronavirus.be maar ook op www.bocholt.be is een  
aparte pagina die volledig aan corona is gewijd.

Corona-telefoonnummers
• alle corona-vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689 
 > voor mensen met een Nederlands GSM-abonnement: +32 (0)78 15 17 71.
• alle vragen over de economische aspecten ten gevolge van corona: 0800 120 33
• Wachtpost Pelt: 011 60 40 60 | Wachtpost Bree: 089 75 41 04
• Dringende hulp van ziekenwagen en brandweer: 112 
• Dokter van wacht: 1733
• Dringende politiehulp: 101
• Tele-Onthaal: 106
• Awel (jongerentelefoon) en Tele-Blok: 102 (18u00 tot 22u00)
• Zelfmoordlijn: 1813 
• Geweld, misbruik en kindermishandeling: 1712 

(13u00 tot 20u00 – chat van 13u00 tot 20u00)
• Clb-chat (centrum voor leerlingenbegeleiding): van 14u00 tot 22u00 

via https://www.clbchat.be 
• JAC (jeugd advies centrum): chat van 13u00 tot 19u00 via www.jac.be 
• De druglijn: 078 15 10 20
• www.nupraatikerover.be: chat van 19u00 tot 22u00 (van ma. tot do.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het OCMW is geopend maar omwille van de huidige corona-maatregelen 
werken we enkel op afspraak. 

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? 

Bel dan naar 089 20 19 80 of mail naar ocmw@bocholt.be. 

Gezondheid  

Administratie  

Vrije tijd  

Schulden  

Huisvesting  

Werk  

Justitie 

Opleiding  

Gezin 

Inkomen  

HET OCMW 
IS ER VOOR JOU!

Met alle vragen over algemeen welzijn  
kan je bij ons terecht. 

Kunnen we zelf niet meteen iets voor jou 
betekenen, dan helpen we je zoeken  
naar een oplossing en/of kunnen we  

je doorverwijzen naar meer  
gespecialiseerde diensten.

Het OCMW is
geopen maar

omwille van de
huidige corona-

maatregelen
werken we

enkel op
afspraak.

Heb je een
vraag of wil je
een afspraak
maken?
Bel dan naar
089 20 19 80
of mail naar
ocmw@bocholt.be
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Het gezinsleven kan behoorlijk hectisch zijn. Vaak zit ik 
in de auto en moet ik nadenken: ‘Wie moet naar welke 
hobby? Om hoe laat moet ik mijn kind waar afzetten? Er 
was nog een e-mailtje binnengekomen dat mijn kind iets 
extra moest meebrengen … maar wat?’ Tussendoor nog 
snel naar de winkel, koken, was plooien, opruimen, met het 

huiswerk helpen, kids in bad en 
op tijd het bed in. Zo weer een 
dag voorbij en eigenlijk niet 
kunnen genieten van het hechte 
gezinsleven. 

Deze periode is anders. De corona-
ellende biedt ook kansen. Als 
ouder moeten we niet meer van 
het ene naar het andere crossen 
en krijgen we terug tijd voor de 
essentie. SAMENleven in onze 
bubbel.

Dit klinkt als een ‘roze’ bubbelwolk’  
maar de realiteit is vaak anders!

De ene ouder doet het huishouden al liever als de andere ouder. Maar 
kinderen worden graag betrokken bij dit gebeuren. Samen was opplooien, 
de tafel dekken of afruimen, zakdoeken strijken op de grote strijkplank van 
mama met het echte (maar wel koude) strijkijzer, stofzuigen met de echte 
stofzuiger met korte steel, afwassen met veel schuim, … Zo kan papa ook nog 
wel enkele klusjes bedenken om samen te doen. Heel belangrijk is dat je steeds 
benoemt wat je doet. Zo stimuleer je de taalontwikkeling van je kind en krijgt je 
kind een rijke woordenschat. 

Ann Desair (39) is de directrice van basisschool 
De Boomhut in Lozen. Ze woont in Bocholt samen 
met haar man en haar twee fiere dochters. Vorig 
jaar kropen zij en haar dochter door het oog van het 
naald bij een zwaar verkeersongeval. Gelukkig is ze 
momenteel terug in de weer voor gezin, school en 
voor Bocholt! Wij vroegen of ze ons enkele coronatips 
kon geven, gestoeld op haar gezins- en werkervaring.

SAMENleven met ons gezin betekent ook SAMEN dingen doen 
met onze kinderen met een mooi evenwicht tussen SAMEN en 
ZELFSTANDIG. Kinderen hebben echter geen besef van tijd. Papa 
speelt straks met jou, nu moet papa werken, zegt niets. Papa 
heeft nu een vergadering op de computer, als de vergadering 
gedaan is, spelen we samen dit spel. Of mama moet nu eerst 
de aardappelen schillen. Dan gaan we samen kleuren. Dit zegt 
zoveel meer dan straks of subiet. 

Foto: gezin_strijken

Wat vinden we allemaal in het bos? Met de 
eikels en kastanjes kan je patronen maken. 
Dit stimuleert het wiskundig denken. Van 
eenvoudige patronen tot meer complexe 
patronen. Met dit materiaal kan je ook 
splitsoefeningen maken. 6 kastanjes kan 
ik splitsen in 4 en … Je kan met heel veel 
huishoudelijk materiaal patronen of 
splitsoefeningen maken. De kousen 
van papa en de kousen van het kind, … 
Schoenen sorteren per paar, schoenen 
van groot naar klein zetten, …

Met dat ouderwets kaartspel 
kan je heel veel spelletjes 
doen. Zijn de boer, de 
koningin en de koning nog 
te moeilijk, dan blijven zij in 
het doosje zitten. Met de 
cijfers van 1 tot 10 kunnen 

Gezinstips 
Ann Desairvan
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we ook verschillende kaartspelletjes spelen. Wie 
heeft de hoogste kaart? Splitsoefeningen. We 
steken 1 boer terug in het spel. Om de beurt mag 
je bij elkaar een kaart trekken. Heb je 2 dezelfde 
kaarten van dezelfde kleur dan mag je die 
afleggen. Wie blijft uiteindelijk met de boer zitten? 
Op het internet vind je vele kaartspellen met de 
spelregels terug. 

Misschien heb je zelf vroeger als kind een 
kettingbrief geschreven? Waarom anno 2020 niet?
Bellen, facetimen en whatsappen met oma en opa 
is heel fijn. Maar zij vinden een handgeschreven 
brief ook leuk. Een kind leert zo een brief schrijven, 
hem correct plooien zodat de brief in de enveloppe 
past en het adres correct op de enveloppe 
schrijven. Plakt de postzegel aan de juiste kant? 
Nadien een wandeling of fietstocht naar een 
postbus en kinderen beseffen dat we niet enkel 
digitaal kunnen communiceren vandaag de dag.

Blijf je toch liever in het digitale tijdperk dan 
bieden activiteiten met een QR-code ook heel veel 
educatief plezier. Even ‘QR-code kleuters’ ingeven 
in Google en je komt bij vele websites uit.

Heb je veel ideeën, dan kan je ook elk idee op 
een apart papiertje schrijven en alles verzamelen 
in een ideeënpot. Je kind mag elke keer zelf een 
activiteitje trekken. De ideeënpot versieren is al 
een activiteit op zich.

Ik ben geen psycholoog of pedagoog. Ik ben een 
simpele ergotherapeute die menig jaar geleden 
de overstap naar het onderwijs heeft gemaakt. 
Ik ben mama van 2 fantastische dochters. Al 
doende heb ik geleerd hoe het is om kinderen 
educatief te entertainen in een tijd dat een tablet 
geen alledaags gebruiksvoorwerp was en je geen 
handleiding bij de geboorte van je kind krijgt. 

Succes!
Ann Desair

Kerstpret Speurtocht
Trek tussen 10 en 24 december (opnieuw) je jas en 
wandelschoenen aan en ga bij de Bocholter ondernemer 
of gemeentelijke gebouwen op zoek naar leuke QR-
code pakjes. Heb je een pakketje gevonden? Scan het 
pakje gratis met je smartphone en los de vragen en 
opdrachten op maar vooral … maak samen heel veel 
kerstplezier. 
In de kerstpakjes zitten leuke kortingen en acties verstopt 
zodat elke deelnemer een winnaar wordt. Maar de echte 
prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de online 
Kerstpretparty de facebookpagina van Kerstpret zelf. 
Voor de route en meer info, houd je dus best de 
facebookpagina van KerstPret in het oog. 

Dank je wel aan Kimberly Krause, een begeleidster bij 
de kinderopvang in Bocholt en bezige bij, die na haar 
werkuren voor dit leuke initiatief zorgde.

Kristof op pad!
Mensen van Bocholt …
Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat houdt hun bezig?
Samen met reporter Kristof gaan we op bezoek bij enkele 
van de vele mensen die nu helaas hun grootste passie 
niet meer kunnen doen en gaan we kijken hoe ze daar 
dan een andere wending aan geven.

Maar wie is Kristof? Kristof is een collega van GC ‘de 
Kroon’ die ook noodgedwongen allerlei andere 

taken heeft gekregen. Van medewerker bij het 
onthaal van het rusthuis tot manusje van alles. 
Ook hij hoopt dat alles snel terug naar het 

‘normale’ gaat.

Houd onze FB in het oog of 
scan de QR-code van ons 

YouTube-kanaal voor de leuke 
interviews.

Extra ideetjes:
• Kleur postkaarten voor de kinderen die ze 

kunnen versturen naar vriendjes of oma en opa.
• Activiteiten adventskalender? Online elke dag 

een ideetje? 
• Vriendschapsarmbandjes maken en in iemand 

zijn brievenbus stoppen met een klein briefje. 
Als iedereen er 2 maakt, kan dit ook een 
kettingreactie worden.
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Jongeren zijn enorm kwetsbaar is deze 
moeilijke coronatijden. Voor hen is sociaal 
contact met leeftijdsgenoten enorm 
belangrijk. Wij vroegen aan onze lokale 
rijzende ster Lotte Vanwezemael, (28) hoe 
zij corona beleeft en of ze tips had voor 
onze Bocholter jongeren. 

LIEKE (18) UIT BOCHOLT 

Tijdens corona heb ik me vooral bezig gehouden met leuke 
dingen, zoals gaan wandelen met vriendinnen, spelletjes 
spelen, activiteiten van de KSA (de voorbije weken online 
met de oudste leden en buiten bij Sloerodoe met de -12), en 
nog veel meer! 

Omdat de handbal nu niet door kan gaan, ga ik ook 
regelmatig lopen en natuurlijk moet ik zo nu en dan ook 
wat studeren.

CISSE (18) UIT LOZEN

De eerste lockdown sloeg in als een bom: niet meer naar 
school, niet kunnen afspreken met vrienden en het ergst 
van al, geen chiro-activiteiten met Chiro Lozen.

We organiseerden online opdrachten en quizzen voor onze 
leden. Speelpleinwerking De Saviaantjes daagde ons uit 
voor een reis rond de wereld. We wandelden en fietsten met 
leiding en oud-leiding de wereld rond.

DOOR CORONA 
ZIT AGENDA 
VAN ‘LOTTE’ 

BOMVOL
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Hallo Lotte, 
Hoe gaat het met jou?   
Ik merk nog geen last van corona-stress.

Als ik mijn gemoed een cijfer moest 
geven, zou het een 7 op 10 zijn. Ik voel 
me oké. Ik mag en kan nog gaan werken. 
Ik heb steun van mijn lief. Ik heb een 
gezellige thuis waar ik 
me kan uitleven. Maar 
met momenten is het ook 
echt een 3 op 10. Ik ben 
een sociaal beest. Ik mis 
mijn vrienden, familie en 
collega’s enorm hard. Mijn 
uitlaatkleppen zijn weg, 
dus stort ik me volledig op 
mijn werk. Mijn agenda 
zit dan ook bomvol. 
Vanbuiten zie je misschien 
geen corona-stress, maar 
vanbinnen vreet ik mezelf 
soms op. 

Ben je nog druk bezig? 
Wat mogen we op mediavlak nog van 
jou verwachten de komende tijd? 

Laat ik zeggen dat mijn afwas 
ondertussen een hele stapel is en dat 
ik mijn broek van twee weken geleden 
nog steeds moet strijken. Ik heb het 
druk, maar ik heb dit ook wel wat 
nodig om te functioneren. Naast mijn 
vast werk op het Centrum Algemeen 
Welzijnswerk, kruipt al mijn tijd in media 
en alles daarrond. De opnames van 
Blind Getrouwd zijn net achter de rug, 
ik ben nog steeds wekelijks te horen op 
de radio, maar er liggen ook nog wat 
nieuwe, leuke dingen op tafel. Meer kan 
ik daar nog niet over zeggen. 

Jij komt met heel veel jongeren in 
contact. Hoor jij ook dat veel jongeren 
het moeilijk hebben?  
Hoe ga je daarmee om?

Elke dag. Bij MnM deed ik wekelijks een 
Instagram-Live om te checken hoe het 
met jongeren gaat. Daar kwamen al heel 

wat verhalen naar boven, 
de ene wat moeilijker dan 
de andere. Maar ook van 
de jongeren die ik binnen 
het CAW opvolg en via de 
dagelijkse berichtjes op 
mijn sociale media, hoor ik 
dat de situatie erg zwaar 
wordt. Ik kan niet veel aan 
de situatie veranderen. 
Het enige wat ik kan doen 
is luisteren. Luisteren 
naar wat jongeren te 
zeggen hebben. Maar ook 
sensibiliseren. Ik heb een 
stem gekregen, laat ik 

hem dan ook gebruiken om te vechten 
voor het mentale welzijn. 

Kan je jongeren nog extra tips geven om 
deze eenzame periode door te komen?

Een tip die ik door iedereen zijn strot 
duw: praat. Over wat goed gaat, over 
wat minder goed gaat. Dat is verdorie 
moeilijk, want je moet je kwetsbaar 
opstellen. Het meest voorkomende 
excuus dat ik hoor is dan ‘ik wil mijn 
vriend(in) daar niet mee lastig vallen’. 
Valt je vriend(in) jou lastig als hij/zij/die 
even zegt dat het niet gaat? Nee? Awel 
dan, wat zou het omgekeerd dan zo zijn? 
Behalve praten is het ook belangrijk om 
eens te vragen hoe het met iemand 

gaat of om een babbeltje te doen over 
koetjes en kalfjes. Je fleurt er iemand zijn 
dag echt mee op. En: trek naar buiten. 
Weg van die vier muren. Wandel. Hap 
naar frisse lucht. Geniet van de pracht 
rondom je. 

Hoe ga jij de kerstdagen vieren?

Ik ben een écht kerstmens. Ik kijk er elk 
jaar al maanden op voorhand naar uit 
om de kerstboom te zetten. Jammer 
genoeg denken onze katten daar anders 
over. Kerstmis voelt dus sowieso al niet 
zo ‘compleet’ hier in huis. Wat normaal 
een gezellig familiefeest zou zijn met de 
nodige wijntjes en overvolle maag, zal nu 
plaats moeten maken voor iets intiemer. 
Wat het zal worden? Geen idee. In het 
beste geval zal het een winterbarbecue 
zijn met mijn gezin. Daar ga ik dan 
dubbel zo hard van genieten. 

En nog een vraagje uit nieuwgierigheid 
… Is dat huwelijksaanzoek er intussen al 
gekomen?

Haha. Nee, en maar goed ook. Ik wil 
een groot feest en laat corona daar nu 
net een stokje voor steken. We gaan 
binnenkort verbouwen en zodra dat 
achter de rug is, kan ik misschien gaan 
dromen van mijn trouwjurk.

Of: komt er een tweede boek uit?

Ik ben volop aan het schrijven aan mijn 
tweede boek. Tijdens de eerste lockdown 
dacht ik: ‘Oh heerlijk, nu ga ik meer tijd 
hebben en kan ik beginnen schrijven’. 
Niet dus. Toegegeven, ik loop héél wat 
achter op schema. Maar van tijdsdruk 
word ik altijd productief, dus komt goed!

ISABEL (22), EMMA (21) EN VALERIE (28) 
UIT REPPEL

Tijdens deze coronaperiode hebben we vooral samen veel 
dingen gedaan.

Family-time, nieuwe hobby’s 
ontdekken, vergeten 
kamertjes opruimen en 
opknappen, samen puzzelen 
en kokkerellen. Voor ons een 
leuke bezigheid, voor ons 
mams een mooie oplossing.

BRENDA (20) UIT KAULILLE

Hallo! Mijn naam is Brenda Verbakel. Ik ben 20 jaar, woon 
in Kaulille en studeer in Geel.

Hoe ik corona heb ervaren in één woord is: ‘wandelen’. 
Ik heb deze periode heel hard genoten van de kleine dingen 
in het leven. Zo heb ik de natuur, in en buiten Bocholt, 
beter leren kennen. 

Het feesten was natuurlijk 
ook een groot gemis, maar 
gelukkig bestaat FaceTime, zo 
konden we met alle vrienden/
vriendinnen bellen en samen 
drinken.
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Charlotte Lamers is 23 jaar en woont samen met papa, 
mama en broer Jorrit in Bocholt. Sinds haar geboorte 
heeft ze een motorische beperking, waardoor ze in 
een rolstoel zit. Vanaf september 2019 gaat ze naar het 
dagcentrum ‘De Vliegden’ in Pelt.

Bij de eerste lockdown kreeg ik op 12 maart te horen dat 
het dagcentrum voor 5 weken zou sluiten, uiteindelijk ben 
ik in totaal 11 weken thuis geweest. 
Dat was voor mij een zware klap, ik heb verdriet gehad en 
iedereen van het dagcentrum heel hard gemist. 
Mijn vrijwilligerswerk op het parochiesecretariaat en de 
bijeenkomsten van de vormelingen waren ook niet 
meer mogelijk. Net zoals het rolstoeldansen 
met ‘Dancing On Wheels’ niet meer kon 
doorgaan. Afspreken met vriendinnen om 
iets te gaan doen kon niet meer, de hele 
wereld leek stil te staan …

Gelukkig heb ik contact kunnen houden 
met vrienden en familie via sociale 
media (FB, Messenger, Instagram). Ik 
probeer me natuurlijk ook thuis altijd 
nuttig bezig te houden. Mama helpen 
in het huishouden, bakken doe ik graag, 
knutselen vind ik fijn … Om mijn broer te 
plagen had ik nu ook wel meer tijd.

Onder strenge voorwaarden is het dagcentrum na deze 
lange tijd terug geopend en ben ik dan toch terug kunnen 
gaan, maar in kleinere bubbels waardoor ik maar 3 dagen 
per week mag gaan. Dit was toch al een stap in de goede 
richting.

ROLSTOELDANSERES CHARLOTTE 
VERLEGT HAAR GRENZEN

Jongeren die in coronatijden slecht in hun vel 
zitten, kunnen onder andere terecht bij de 
jongerenadviescentra, de JAC’s. Daar kregen ze de 
afgelopen maanden opvallend meer vragen van 
jongeren die worstelen met zichzelf (© VRT-NWS). 

Voor hen heeft Shari Robijns, expert jongerenwelzijn 
bij de jongerenadviescentra (JAC’s), vier goede tips.

TIPS 1. Blijf buiten gaan: kom uit je kot en ga een luchtje 
scheppen, zodat je even weg bent uit de thuissituatie 
waar je mee worstelt.

2. Blijf in contact staan met vrienden, weliswaar op de 
manieren waarop het mag: online maar ook fysiek 
mag het nog, met maximaal vier vrienden in totaal  
en met de gepaste afstand.

3. Durf in te zien wanneer het moeilijk met je gaat.  
“We merken dat de stap naar professionele 
hulpverlening zetten niet vanzelfsprekend is.  
Vaak rust er ook een taboe of weten jongeren niet 
waar ze terecht kunnen. Stap bijvoorbeeld naar 
het JAC, waar professionele hulpverleners voor je 
klaarstaan via chat, mail, maar ook fysiek.

4. En tot slot: stel ook aan je vrienden de vraag:  
“Hoe gaat het met je?” Blijf dat ook desnoods  
herhalen tot de echte gevoelens naar boven komen.

Met de aankondiging van de tweede lockdown heb ik weer 
met veel angst de nieuwsberichten gevolgd. Ik was bang 
dat het dagcentrum opnieuw zou sluiten, maar gelukkig 
is dit niet moeten gebeuren.

Gelukkig kunnen we dit najaar, idem zoals het voorjaar, 
genieten van heel mooi weer zodat ik met mama en papa 
vele mooie wandelingen en leuke fietstochtjes heb kunnen 
maken. Zo heb ik Bocholt ook op een andere manier 
weten te ontdekken. De uitgestippelde fietstochten en 
wandelroutes, waarvan er enkele rolstoeltoegankelijk zijn, 

waren voor mij nieuw en zeker de moeite waard om ook 
eens te doen. Je komt langs mooie plekjes, 

waar je nooit hebt bij stil gestaan dat het 
zo dichtbij ook mooi kan zijn.

Hopelijk vinden ze snel een vaccin 
zodat we het normale leven terug 
kunnen oppakken en ongeremd 

met onze vrienden kunnen 
afspreken.

Door de verplichtingen van het 
thuiswerk, heb ook ik mijn werk op 

het parochiesecretariaat terug kunnen 
beginnen, ook van thuis uit. Zo zijn mijn 

maandagen goed gevuld met administratief werk. 
We zijn al een heel eind verder in deze coronastrijd. Nu 
is het aan ons om vol te houden, ook al is dit niet altijd 
gemakkelijk.

VOOR JONGEREN 
DIE WORSTELEN 
MET ZICHZELF IN 
CORONATIJDEN
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DE WARMSTE WEEK
De week voor Kerstmis is het naar jaarlijkse gewoonte  
‘De Warmste Week’. Laat jouw solidariteit zien en  
download de affiche en hang hem aan je raam of  
gebruik het profielkader van ‘De Warmste Week’ op 
facebook of vrolijk je collega’s op met een achtergrond  
vol vlammetjes tijdens de volgende videocall, …

 
Je kan ook de initiatieven steunen  
die jou nauw aan het hart liggen.  
Kijk even op de website van  
www.dewarmsteweek.be voor alle 
nodige informatie en de downloads.

‘KLAPPEN VOOR DE ZORG’
 WORDT ‘KLAP EENS 
 MET JE BUUR’

Er zijn vele mooie initiatieven zoals ‘zorg voor 
elkaar’, ‘hou contact via telefoon of sociale 
media’, ‘kom buiten en ga wandelen’ … maar 
deze initiatieven bereiken veel van deze mensen 
niet omdat ze vaak niet mee zijn met de 
moderne, digitale communicatiemiddelen. Deze 
mensen hebben een extra duwtje nodig van 
iemand, die ze kennen en vertrouwen. 

Vandaar lanceren de artsen van het 
Huisartsenhuys het idee van ‘Klap eens met je 
buur’.

In analogie van ‘klappen voor de zorg’ roepen de 
huisartsen op tot een nieuw initiatief: ‘Klap eens 
met je buur’. Ga ‘s avonds eens met een kaarsje 
in je voortuin, een babbeltje doen met je buren, 
weliswaar op afstand.  Op die manier hopen ze 
dat de buurt ontdekt, welke mensen een extra 
duwtje nodig hebben om toch eens naar de 
winkel te gaan, om eens mee te gaan wandelen 
of fietsen. 

“We weten dat de Bocholtenaren warme mensen zijn; we weten dat er al diverse initiatieven zijn van de 
verenigingen om hun leden te ondersteunen. Mogelijks zijn er al vrijwilligers, die van deur tot deur gaan om 
een babbeltje te slaan, een liedje te zingen, ...  Net zoals de speelstraten tijdens de zomervakantie een grandioos 
succes zijn, hopen we dat gelijkaardige initiatieven de mensen door deze moeilijke periode kunnen helpen.”

ZOEK HET NIET TE VER: 
JE BUURT IS JE WERELD

een vlam voor jou

We moeten er zijn voor elkaar, zeker als het moeilijk gaat.
Hang deze vlam voor je raam en laat je buren weten dat jij wil helpen waar je kan.  
Met een warme babbel, een klein gebaar of een helpende hand.

Want het verschil, dat ben jij.

Hier brandt

een vlam voor jou

We moeten er zijn voor elkaar, zeker als het moeilijk gaat.
Hang deze vlam voor je raam en laat je buren weten dat jij wil helpen waar je kan.  
Met een warme babbel, een klein gebaar of een helpende hand.

Want het verschil, dat ben jij.

Hier brandt

een vlam voor jou

We moeten er zijn voor elkaar, zeker als het moeilijk gaat.
Hang deze vlam voor je raam en laat je buren weten dat jij wil helpen waar je kan.  
Met een warme babbel, een klein gebaar of een helpende hand.

Want het verschil, dat ben jij.

Hier brandt
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Marij Wijers is al sinds 1998 
journaliste bij het Belang van 
Limburg. Ze woont in de Oude 
Kerkstraat en de buurtwerking 
aldaar doet op dit moment wel 
een zeer leuke actie. 

Dag Marij, hoe ervaar jij deze corona-
tijden met lockdowns en social 
distancing?

De coronacrisis begint nu wel écht 
lang te duren. Vooral de verveling en 
het gemis van sociale contacten vind 
ik erg. Gelukkig heb ik in mijn werk niet 
veel over corona hoeven te berichten. 
Momenteel werk ik wel mee aan de 
actie #limburggeeft, een cadeautjes-
estafette doorheen Limburg.

Je bent ook actief in de buurt-
werking Oude Kerkstraat. Jullie 
zijn gestart me een actie die nauw 
aansluit bij die van #limburggeeft.

Inderdaad, bij #limburggeeft 
sturen warmhartige Limburgers 
een Limburgs cadeautje naar een 
Limburger, omdat die dit verdient en 
omdat onze lokale handelaars ook een 
steuntje verdienen. De ontvanger van 
vandaag geeft morgen een Limburgs 
pakje aan een andere Limburger. In 
navolging van #limburggeeft kwamen 
we op het idee om ook in onze eigen 
buurt een cadeautjesketting op gang 
te brengen. We hebben een fijne 
buurt maar door Covid-19 zijn al onze 
jaarlijkse activiteiten geannuleerd: de 
voorjaarswandeling, de speelstraat 

Gezelligheid in
woonzorgcentrum
de Voorzienigheid

KERSTVERSIERING
WZC BOCHOLT
Een kille en donker tijd? Niet in woonzorgcentrum de 
Voorzienigheid. In de binnentuin van het woonzorgcentrum 
hebben enkele bestuursleden van TuinHier (het vroegere 
Volkstuin) de binnentuin opgefleurd met kerstdecoratie, 
kerstbomen en lampjes. Er werden houten herten, 
sneeuwmannen en kabouters gemaakt. Ook werd er naar 
hartenlust gebloemschikt om alles mooi aan te kleden.

OUDE KERKSTRAAT 
START CADEAUTJES-
ESTAFETTE

…. Tijdens de eerste lockdown zagen 
we elkaar nog op straat om 20u00 
als we klapten voor de zorgverleners. 
Maar tijdens deze donkere periode 
is er veel minder contact tussen de 
buren. Om dat wat te activeren zijn 
we nu dus gestart met onze eigen 
cadeautjes-estafette die we hebben 
‘ver-Bocholts’. Dus je geeft een 
cadeautje uit Bocholt of van Bocholt, 
zelf gemaakt, gekocht in Bocholt, 
een Bocholter specialiteit. Je geeft de 
attentie aan je linkerbuur, dan is die 
aan de beurt en geeft die een attentie 
aan de volgende linkerbuur. 

Hoe zijn de reacties van de buren?

Zeer positief: het gaat niet zozeer om 
het geschenk, dat hoeft trouwens niet 
veel te kosten, maar het gaat er om 
dat je op het moment van de afgifte 
je buren weer even ziet en dat je even 
een praatje maakt met elkaar. Vooral 

dat laatste ervaren de buren als zeer 
fijn. Het geschenk moet dus iets ‘van 
Bocholt’ zijn, maar het mag ook een 
zelfgebakken cake zijn. 

Hoever zijn jullie intussen al geraakt?

Ik vermoed dat we intussen toch al een 
twaalftal huizen verder zijn. We houden 
dat bij via onze Facebookgroep. Van 
elke overhandiging van het geschenk 
wordt er een foto gepost. Wij hebben 
de actie enkel moeten starten, nu leidt 
ze een eigen leven. De enthousiaste 
reacties op facebook tonen aan dat de 
actie aanslaat. 

Blijft het bij deze actie?

Neen, we hadden ook nog een actie 
op touw gezet waarbij de kinderen 
van de straat op 5 december hun 
schoen aan de voordeur mochten 
zetten. Alle initiatieven die buren weer 
samen brengen zijn de moeite waard!
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BLIJVEN DOORGAAN,
BLIJVEN BEWEGEN …
OOK VOOR ONZE HELDEN
IN DE ZORG Blijven bewegen is – nu meer dan ooit – belangrijk om gezond 

en sterk te blijven. De overheid en experten zoals Dr. Van Ranst 
hameren niet alleen op de regels rond hygiëne en sociaal contact, 
maar ook op het belang van beweging. Want élke stap telt, élke 
dag! Niet enkel voor jezelf, maar ook voor je gezin, grootouders en 
voor onze helden: de verplegers, artsen en andere zorgverleners 
die dag in dag uit vechten voor onze levens! Hoe gaan we best ten 
strijde? Hierbij bezorgen we je buskruit.

Laten we er samen voor gaan, voor dat blijven bewegen. Meer 
bewegen kan op veel meer manieren dan je denkt en met 
persoonlijke hulp aan de zijlijn.

Bewegen, ook in huis 
Wil je in en rond je huis meer bewegen? 
Perfect! Want zelfs daar zijn die 10.000 
stappen (8.000 voor 65+-ers) binnen 
‘voet’bereik. Las af en toe beweegpauzes 
in en zoek mogelijkheden om actief te 
zijn. Er zijn er veel! Zet muziek op en gooi 
je remmen én benen los. Niemand thuis? 
Doe extra zot. Kinderen aanwezig? Doe 
dan samen nóg zotter, bijvoorbeeld met de 
filmpjes en moves van Woogie Boogie. 

Ben je leerkracht? Sluit je aan bij de groep 
Gezonde school voor inspiratie. 

Ga naar buiten 
De natuur lonkt. Trek er in je eentje 
of met een gezinslid op uit met 
de fiets of ga wandelen: dat 
is goed voor je lijf, en voor 
je hoofd. Want even in het 
groen doet wonderen voor 
je gemoed. Je krijgt er 
gelijk ook je dagelijkse 
dosis vitamine D 
bij, goed voor je 
weerstand. 

Check ook af en 
toe hoe het met je buren gaat. Hebben ze 
hulp nodig met de boodschappen …? Zorg 
voor jezelf én voor elkaar! 

Om het allemaal wat gestroomlijnder 
te krijgen: maak misschien een 
‘beweegplanning’, stel een ‘beweegdoel’. 
Dat geeft ook je hoofd wat rust. Heb je 
hierbij hulp nodig? De bewegingsdriehoek 
zet je op weg. Of maak je eigen actieplan. 

Thuiswerken?
Blijf er niet bij zitten! 
Maar dat is natuurlijk he-le-maal anders als op kantoor. Hoe kan 
je je in godsnaam focussen als je elke dag thuis moet werken? 
Tips: zonder je af in je bureau of keuken. Laat de kinderen buiten 
spelen en sta om de 30 minuten even recht om te checken of ze de 
bloembedden nog niet omgespit hebben. Moet je bellen? Wandel 
even rond terwijl je met je collega aan de lijn hangt. Ook dat is 
wisselwerken, en duizenden Vlamingen zijn fan. 

Zit je vastgekluisterd aan je scherm? Niet zo goed voor je spieren. 
Kom af en toe uit je zetel, want zitten is zo passé. Haal bijvoorbeeld 
een glaasje water tussendoor. En bekijk ook deze dit-kan-echt-
iedereen-overal-doen beweegoefeningen. Perfect voor een work-
out terwijl je naar een serie kijkt. 

BLIJF BEWEGEN!
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Unieke kans:  
word persoonlijk gemotiveerd én geïnspireerd
Nu heb je misschien zin om erin te vliegen. Goed, beginnen 
en volhouden dan! Maar soms is dat beginnen en volhouden 
makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig sta je er niet alleen voor: 
schakel de expertise van een Bewegen Op Verwijzing-coach in! 
Hij of zij zoekt samen met jou naar simpele manieren om meer 
te bewegen in je dagelijkse leven, stelt een beweegplan op jouw 
maat op en motiveert je om dat vol te houden. Normaal verwijzen 
huisartsen hun patiënten die niet genoeg bewegen door naar zo’n 

coach. Maar aangezien zij hun handen nu 
overvol hebben door het coronavirus, is 
dat tijdelijk niet nodig. Dus: wie nood heeft 
aan meer beweging en daarbij een (van op 
afstand, hé) duwtje in de rug nodig heeft:  
’t is het moment. De coaching gebeurt 
corona-veilig en wordt grotendeels 
gefinancierd door de Vlaamse overheid.  
Alle info op www.bewegenopverwijzing.be. 

4 tips als je wil starten met PLOGGEN

1. DOE HANDSCHOENEN AAN
 Soms raap je iets op waarvan je niet wil weten wat het 

is!

2. NEEM OOK PAPIER MEE
 Papier vergaat wel, maar toch is het zwerfvuil dat de 

omgeving ontsiert.

3. LET ER OP DAT FLESJES EN BLIKJES LEEG ZIJN
 Anders kan je vuilniszak na verloop van tijd beginnen 

lekken. Vervelend als dat tegen je benen spettert.

4. TREK VOLDOENDE TIJD UIT VOOR JE LOOPJE
 Ploggen gaat een stuk trager dan joggen. Reken op 10 

minuten per kilometer en 1 kg afval per kilometer.

PLOG JIJ NOG?
Tijdens de eerste lockdown hebben veel mensen kennis gemaakt met ploggen. 

Maar wat is ploggen juist? Ploggen is een nieuwe 
rage, die komt overwaaien uit Scandinavië. Het is de 
samentrekking van het Zweedse woord ‘plocka’, plukken, 
en joggen. Overal plukken lopers er afval van de straat. 
Dat levert gezonde én propere buurten op. 

Tijdens de corona-lockdown 2.0 zijn er nog steeds 
wandelaars en lopers die dat al ploggend willen doen. 
Wil jij ook starten? Neem dan contact op met de 
gemeentelijke milieudienst voor meer info of om je te 
registreren (milieu@bocholt.be | 089 20 19 14). Wij geven 
je alvast enkele tips. En zolang de voorraad strekt voorzien 
we jullie van materiaal (vuilzakken voor zwerfafval, 
prikstokken, handschoenen). 
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Beweren dat Bocholt een 
wandelparadijs is, is zoveel 
als een open deur intrappen. 
In Bocholt Maggezien van 
december jongsleden kon je 
nog lezen dat onze gemeente 
meer dan 40 wandel-, loop- & 
mountainbikeroutes telt!

Wandelen, lopen en fietsen 
zijn de ideale manier om een 
coronadepressie het hoofd te bieden. 

Je komt buiten, bent gezond bezig én als de zon schijnt krijg je er naast 
de gezonde lucht nog gratis een dosis vitamine D bovenop. 

Goed nieuws is dat deze wandelingen vanaf nu niet alleen meer op 
kaart te verkrijgen zijn. De afgelopen weken hebben de sportdienst en 
de toeristische dienst 
alle wandelingen 
en looproutes 
geïnventariseerd en 
gedigitaliseerd. Op de 
website van Bocholt 
(www.visit/bocholt.be/
actief) vind je sinds kort 
al deze wandelingen 
gemakkelijk terug. 

Ze zijn onderverdeeld in 11 categorieën:
• Bocholt • Goolderroute
• Kaulille • Reppel
• Lozen • Wandelingen met kinderen
• Vallei van de Abeek • De Kempen
• Lozerheide • Smeetshof-Wijfelterbroek
• St.-Maartensheide en de Luysen

Als je op de kaartjes op een wandeling klikt, licht die wandeling vet 
op. Tegelijkertijd verschijnt er een pop-up met daarin de naam en de 

afstand van de wandeling. Als je nu nog eens op de 
naam van de wandeling klikt, krijg je een link om de 
wandeling te laden op wandelapps, zoals Strava.

Meer info krijg je bij de sportdienst, 089 20 19 71 of de 
dienst toerisme, 089 20 19 30 | toerisme@bocholt.be. 

Valère Vanaken
Ja, we moeten niet ver gaan om de natuur te 
bewonderen. Echte uitgesproken lievelings-
wandelingen heb ik niet, maar van af de 
Heuvel (ik woon daar) langs het kanaal of oude 
kanaalarmen is enorm rustgevend, genietend 
van de vogels, eenden, ganzen, broedende 
zwanen en paddenstoelen.

Maar ook via binnenwegen naar Gerdingen, 
onder de vierbaansweg door richting Binker-
molen, via de Galgenberg en Gelehoek en een 
stukje Goolder terug. Ik wissel regelmatig af 
met uitgezette wandelingen in de Bocholter 
natuurgebieden en omstreken.

Voor mij betekent “wandelen”:  alleen met 
mijn hond Zika of samen met mijn vrouw ten 
volle van de pracht van de natuur kunnen 
genieten. Rust vinden, genieten, mijmeren,  
filosoferen of een babbelke doen. Dit soort 
“ontspanning” verlicht in deze coronatijd en 
geeft nu, meer dan anders, de mogelijkheid 
om de gedachten te ordenen en te verzetten.

En ja, ook ik denk dan wel eens: 
“Wannie en hoe kriege vè corona klein en waat 
geijet doanoa gève!  Mèr zoelang de weireldsj 
rond dreijtsj, hoove vè neet stil blieve te stoen”

Geniet van jullie wandelingen en vooral: BLIJF 
GEZOND

BOCHOLT:
GEZELLIG BUITEN!
Wandelroutes nu ook digitaal

“Wandel ste in Reppel, Bogget, Kauwelil of 
Loeze, het is uveral versjrikkelik sjoen om ins 
oet te bloeze”.
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10.000 STAPPEN
VEILIG EN GEZOND

We weten het al vele jaren: 10.000 stappen is een gezond 
streefdoel. We zetten gemiddeld 6.000 stappen per dag 
bij het uitvoeren van dagelijkse taken. Wie iedere dag 

een halfuurtje matig 
intens beweegt of zo’n 
4.000 extra stappen 
zet, geniet al van de 
voordelen van de 
lichaamsbeweging. 
Sinds 2011 willen 
de Limburgse 
gemeenten, de 
provincie Limburg, 
de Limburgse Logo’s 
en Het Belang van 
Limburg zoveel 
mogelijk Limburgers 
gezond en fit houden 
met het ontwikkelen 
van stappenroutes. 

De coronacrisis houdt 
ons niet tegen om 
in de buitenlucht 
te bewegen mits 
het naleven van de 
afstandsregel van  
1,5 m. Vandaar dat we 
deze stappenroutes 
terug bovenhalen. 
Bocholt heeft vele 
wandelingen (zie 
artikel Bocholt, 
wandelparadijs) - 
dit zijn alvast een 
paar routes met een 
plannetje. 

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 
sporthal ‘de Steenakker’ in Kaulille

• Op woensdag 6 januari (Driekoningen) 2021 
vertrekt de wandeling van ca 4,26 km om 19u00 
aan de fietsersbrug in Bocholt. 

Beide wandelingen komen terug aan op het 
vertrekpunt. Als het kan, voorzie je best wandel-
schoenen, 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@welzijnsschakelpoutrel.be of een telefoontje  
naar 0475 32 90 36 met vermelding:
- wandeling Kaulille en/of wandeling Bocholt
- naam van één persoon
- telefoonnummer of e-mail van één persoon
- het aantal volwassenen en aantal kinderen

Wandel je mee?
Uiteraard zijn beide wandelingen onder voorbehoud 
en worden ze georganiseerd naargelang de corona-
maatregelen die op dat moment van toepassing zijn. 

Wil je graag meer info over ons?  
Surf dan naar www.welzijnsschakelpoutrel.be. 
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Kerk Kaulille

Route opgesteld door Jos Vanmontfort en Jan Dewael, leden van de preventieve ge-
zondheidsraad Bocholt Gezond.
Meer info: 089 20 19 30
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Bezienswaardigheden
1 Kerk Kaulille
2 Sevensmolen
3 GC De Kroon
4 Beeldentuin Vaesen, Alpaca-

Kerk Kaullile 
Nevenplein 
Kaulille

Praktische info
Overwegend groen
Niet verlicht
Vlak parcours
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Zin in meer? www.wandeleninlimburg.be
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Bezienswaardigheden
1 Zuid-Willemsvaart
2 Grenspalen
3 Lozerbroeksbeek
4 Natuurgebied Lozerbeemden

Praktische info
Regio: Kempen~Broek  
Moeilijkheidsgraad: Beginner 
Landschap: Akkers / weilanden

5,3 km
1 uur 30 min.

Kempenstraat 34 
3950 Bocholt
Volg 

BOCHOLT - De Kempen 
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An Pepels
Als zelfstandige en mama van 3 jongens schiet de tijd me 
vaak te kort om iets voor mezelf te doen, in de 1ste lockdown 
kwam er een beetje van die tijd vrij door het wegvallen van 
de hobby’s van de 2 grootste jongens (geen voetbaltrainingen 
meer) waardoor ik iedere avond een wandeling maakte met 
een vriendin door ons mooie Lozen.
Natuurlijk en gelukkig konden die hobby’s ook weer terug 
opstarten, maar ik wilde blijven wandelen. Dan maar de 
wekker vroeg zetten, dus als iedereen thuis nog slaapt maak ik 
mijn dagelijkse wandeling ongeveer 7 à 8 km om zo aan mijn 
werkdag te beginnen. Zo wandelde ik in oktober mee met de Roze Mars van 
Think Pink voor het goede doel, ik behaalde in totaal 340,7 km.
In het weekend maken we altijd samen met onze jongens een lange 
wandeling, Lozerheide, Smeetshof, Luysmolen, naar de grens in Lozen en 
binnendoor terug, dat doen ze het liefste.

Katrijn Schonkeren
Het moet volgens Katrijn niet altijd 
in Bocholt zelf zijn, ga even naar een 
buurgemeente en het voelt aan als een 
echte uitstap. Katrijn is een schooljuf op 
de lagere school in Reppel.

‘Trek je er graag op uit met de kinderen? Bosland 
zorgt voor uren wandel-, speel- en speurplezier.’ 

Voor de Roze Mars van Think Pink behaalde 
ik in totaal 340.7 km.

Wandel ze!
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