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SPORTKAMPEN

NUTTIGE GEGEVENS*
’T HUIS VAN DE GEMEENTE
Dorpsstraat 16
tel. 089 20 19 18
fax 089 20 19 21
website: www.bocholt.be
e-mail: gemeente@bocholt.be

Enkel na afspraak!
Openingsuren snelbalie:
ma. 9u00-12u30 13u30-16u00
di.		
13u30-19u00
wo. 9u00-12u30 13u30-16u00
do. 9u00-12u30 13u30-17u00
vr. 9u00-12u30

GEMEENTELIJKE WERKPLAATS

Bosstraat 14
tel. 089 20 19 50

Openingsuren:
Enkel na afspraak via 089 20 19 50

DIENST VRIJE TIJD

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

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

SPORTDIENST

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

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

RECYCLAGEPARK

Kringloopstraat z/n
tel. 089 69 02 32
Openingsuren:
di. 9u00-12u30
wo. 9u00-12u30
Do. 9u00-12u30
Vr. 9u00-12u30
Za. 9u00-12u30

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

G.C. DE KROON

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

13u00-19u00
13u00-17u00

Bibliotheek ‘de Priool’
Dorpsstraat 2
tel. 089 20 19 75
e-mail: bib@bocholt.be
Openingsuren*:
ma.		
di.: 10u00-12u00
wo. 10u00-12u00
do. 10u00-12u00
vr. 10u00-12u00
za. 10u00-12u00

15u00-19u00
15u00-19u00
13u00-18u00
15u00-19u00
13u00-15u00

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

13u30-18u30

• Pensioendienst:
Maak een afspraak via 089 20 19 80
• Juridische dienst:
do. 9u00-11u00
• Thuishulp:
ma. 9u00-12u00
di.		
do. 9u00-12u00

13u30-18u30

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

WIJKPOLITIE BOCHOLT

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

Dienst lokale economie
tel. 089 20 19 33
e-mail: lokale.economie@bocholt.be

* Onder voorbehoud van wijzigingen door de corona-maatregelen.

COLOFON I BOCHOLT MAGGEZIEN
Verschijnt maandelijks, 25ste jaargang nr. 2 – FEBRUARI 2021
Redactie: Dienst Info & Onthaal, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
Verantwoordelijke uitgever: Stijn Van Baelen, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
Lay-out & druk: drukkerij Boonen, Hamont-Achel
Afgiftekantoor: Masspost Hasselt - Oplage: 6.600 exemplaren

BEVOEGDHEDEN

EN ZITDAGEN

VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Stijn VAN BAELEN

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

Jan VERJANS

Schepen (Via)
Hoogstraat 22
gsm: 0476 43 35 76
e-mail: jan.verjans@bocholt.be
financiën | erediensten | sport | ICT | landbouw | AGB |
plattelandsbeleid (Leader) | plaatsvervangend burgemeester
Zitdag: na telefonische afspraak: 089 46 48 86 of 0476 43 35 76

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

VOOR WOORD
Bij hoog en bij laag, volhouden!
Sneller dan verwacht is er een vaccin. Dit vaccin wordt
gratis ter beschikking gesteld. Nu moet alles in het
werk gesteld om onze Bocholtenaren te vaccineren.
Deze taak ligt in handen van onze Eerstelijnszone (ELZ)
Noord-Limburg. Samen met een gedreven team van
ambtenaren, zorgpersoneel en artsen, wordt met de
collega’s van Lommel, Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en
Hamont-Achel hard gewerkt aan de concrete uitrol
hiervan. Als locatie is op basis van objectieve criteria,
gekozen voor de oude VDAB lokalen te Peer. Onze
inwoners zullen daar worden gevaccineerd.
Op 1 februari wordt gestart met de vaccinatie. Dus: alle
hens aan dek. Met een sneltreinvaart diende een hele
organisatie uit de grond gestampt. Een pluim op de
hoed van onze brandweer ‘Hulpverleningszone NoordLimburg’, die samen met onze ELZ dit coördineren. Er
moet onder meer personeel zijn, gaande van artsen tot
stewards op de parkings. Er dienen geschikte ruimtes
te zijn om te vaccineren, stockageruimtes voor de
vaccins. Er moet ook een financieringsplan opgesteld
worden. In detail is uitgewerkt welke personen, wanneer
kunnen gevaccineerd worden, en ga zo maar door.
Iedere Bocholtenaar zal een persoonlijke uitnodiging
krijgen met het tijdstip van zijn of haar vaccinatie.
Het afgelopen jaar hebben, de Bocholtenaren op een
fantastische manier laten zien wat veerkracht betekent.
We hebben mekaar ondersteund door dik en dun.
En je zal zien, we zullen dit Covid-monster verslaan!
Het vaccin is er, maar laten we toch niet te vroeg de
teugels lossen. Discipline blijft noodzakelijk. Dus houd
afstand, draag je mondkapje, ontsmet en respecteer
de regels.
De opdracht is duidelijk: ‘doorbijten, doorzetten, standhouden, volharden, bij hoog en bij laag volhouden!’
Uw burgemeester
Stijn Van Baelen

“ DE OPDRACHT IS DUIDELIJK:
DOORBIJTEN, DOORZETTEN,
STANDHOUDEN, VOLHARDEN, ...”

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
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GOED OM TE WETEN
DE NIEUWE IDENTITEITSKAART
Ben je toe aan een nieuwe identiteitskaart?
Dan zal je merken dat die er anders uitzien dan vroeger:
• je vingerafdrukken staan vanaf nu op de contactloze chip
• je foto staat aan de linkerkant van je identiteitskaart
• op de achterkant van de kaart staat een geperforeerd beeld van de foto
• de contactchip staat op de achterkant van de kaart (op dezelfde plaats als bij de
oude identiteitskaarten, je kan dus gewoon jouw kaartlezer blijven gebruiken)
• als nationaliteit wordt BEL vermeld in plaats van BELG
• de kaart is lichter van kleur
Dankzij deze vernieuwingen voldoet
de e-ID aan de strenge, internationale
regels en wordt de kaart een veiliger
en universeler reisdocument.
Opgelet! Je kan enkel een nieuwe
identiteitskaart aanvragen als je oude niet meer
geldig is, als je je oude verloor of als je naam of
rijksregisternummer veranderde.
Meer info op: www.vernieuwde-eID.be.

NIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE DRUKKERIJ
De gemeentelijke drukkerij is beschikbaar voor alle Bocholter verenigingen en instellingen. Sinds
kort is ze opnieuw beperkt geopend (corona).
Neem contact op met de infodienst via info@bocholt.be of 089 20 19 26.
Het drukwerk mag niet strijdig zijn met de goede zeden, mag geen publiciteit voor private
handelsbelangen bevatten en mag geen afbrekende kritiek inhouden op wereldlijke of geestelijke
overheden of private personen.
Je kan het origineel binnenbrengen of deponeren in de ideeënbus aan de voorzijde van het
gemeentehuis. Of beter nog: breng het binnen op een digitale drager of e-mail het rechtstreeks
door naar de drukkerij (voorlopig naar info@bocholt.be). Tijdens de gemeenteraad van december
werden er nieuwe tarieven vastgesteld. Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen druk in
kleur of enkel in zwart.
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JUBILARISSEN
STANSKE VAN MINNEBO 101 JAAR

10 december 2020
Hortence Hauman, beter gekend als Stanske van
Minnebo, vierde op 10 december haar 101ste verjaardag.
Wij bezorgden haar, via het verplegend personeel, een
bos bloemen van het gemeentebestuur en pralines van
het koningshuis.
Ondertussen kunnen we melden dat Stanske ook al
gevaccineerd is voor COVID-19 en hopen we dat we haar
persoonlijk kunnen feliciteren op haar 102de verjaardag.

CHEL EN DRIKA PLATINA HUWELIJK

18 april 2020
Hendrik Gielen en Hendrika
Bosch, beter gekend als Chel
en Drika, vierden hun 70-jaar
kerkelijk huwelijk op 18 april.
Omwille van corona hebben
we dit koppel niet kunnen
uitnodigen in ’t Huis van de
gemeente om deze mooie
dag te vieren. We hebben ze
dan tijdens een deurbezoek
gefeliciteerd, waarbij ze hand in
hand verschillende geschenken
van het gemeentebestuur en
het koningshuis in ontvangst
namen. Chel liet ons wel weten
dat zij dat feest dan tegoed
hebben bij hun 75-jarig huwelijk.

HUISARTSENWACHTPOST
NOORD-LIMBURG VERHUISD
Sinds 15 januari vind je de huisartsenwachtpost NoordLimburg niet langer in het oude ziekenhuisgebouw in de
Stationsstraat in (Neer-)Pelt. De wachtpost is verhuisd naar
de terreinen van het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt.

DUIDELIJKE HUISNUMMERS:
LEVENSBELANGRIJK
In Bocholt hebben we geen reglement over ‘huisnummering’. We laten
iedereen vrij om een huisnummer aan te brengen dat past bij zijn
of haar woning. Bij elke nieuwbouw stellen we gratis een standaard
huisnummer ter beschikking (wit plaatje met zwarte cijfers): vraag
ernaar (zolang de voorraad strekt).
Kies je zelf voor een huisnummer: let dan zeker hierop:
• het nummer moet goed zichtbaar opgehangen zijn (leesbaar vanop
de openbare weg – desnoods op de brievenbus, voor aan de straat)
• het nummer moet goed leesbaar zijn (oude verschoten bordjes zijn
vaak onleesbaar kies ook voor een groot lettertype met duidelijk
contrast tussen cijfers en achtergrond)
• het nummer kan best reflecterend of zelfs verlicht zijn (zodat ze ook
’s nachts opvallen)
Een duidelijk huisnummer zorgt ervoor dat postbodes en pakjesleveranciers je woning gemakkelijk kunnen vinden. Maar wat nog veel
belangrijker is, is dat hulpdiensten je woning snel kunnen vinden en dat
zou wel eens van levensbelang kunnen zijn.
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VEERKRACHTIG BOCHOLT
DAGELIJKSE CORONACIJFERS
Ons bestuur wenst open te communiceren over de
coronacijfers in onze gemeente. Daarom krijg je bijna
dagelijks via www.bocholt.be, via de Bocholt-app, via
twitter en facebook een overzicht van de dagelijkse
coronacijfers.

CORONABONNEN VERLENGD
Tijdens de eerst lockdown-periode verdeelde de gemeente
Bocholt coronabonnen van € 10,00 aan alle inwoners. De
bonnen waren in eerste instantie geldig tot 15 januari 2021.
De gemeenteraad besliste tijdens de zitting van december
2020 om de geldigheidsduur van de bonnen te verlengen
tot 15 juli 2021. Geef ze zeker uit vóór die datum, want
daarna worden ze waardeloos.
Heb je zelf geen interesse in deze coronabon(s)? Geef ze
dan aan het OCMW van Bocholt: zij hebben contact met
kansarme gezinnen in onze gemeente. Voor hen betekenen
die bonnen misschien een groot verschil.
Neem voor meer info contact op met het OCMW:
tel.: 089 20 19 80.

Deze cijfers krijgen we van Zorgatlas Vlaanderen. Hierin
zitten: de nieuwe positieve Covid-besmettingen van
de dag ervoor, het totaal voor Bocholt van de voorbije
dagen en het incidentiecijfer. Dit laatste cijfer is het aantal
besmettingen de afgelopen 14 dagen per 100.000. Dit
cijfer moet minstens drie weken onder de 100 blijven
om een veilige situatie te krijgen: pas daarna kan er
bijvoorbeeld sprake zijn van nieuwe versoepelingen.
De veiligheidscel van de gemeente krijgt naast deze
dagelijkse cijfers van Zorgatlas Vlaanderen ook
bijkomende gegevens doorgespeeld: de leeftijd en het
geslacht van de besmette personen en de regio binnen
de gemeente waar ze voorkomen. Op die manier kunnen
we controleren of er ‘clusters’ zijn: geconcentreerde
uitbraken van het virus.
Hoe coronaveilig de gemeente is wordt aangegeven met
kleuren: groen is coronavrij, geel (licht-oranje) is redelijk
goed, donkeroranje en rood moeten we absoluut proberen
te vermijden.

LAAT JE VACCINEREN!
De start van de vaccinaties zijn een lichtpunt aan
het einde van de coronatunnel.
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met
vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen,
op café of restaurant te gaan, of naar een concert of het
voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek
wordt en levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten
inenten. Niet voor jezelf alleen, maar ook voor elkaar. Zodat
we stukje bij beetje weer ons oude leven kunnen oppikken.
Doe het voor jezelf
COVID-19 kan een slopende ziekte zijn en het valt niet te
voorspellen hoe ziek je ervan wordt. Je kan een milde versie
doormaken, met symptomen die doen denken aan griep.
Maar sommige mensen worden helaas veel ernstiger ziek en
hebben zelfs intensieve zorg nodig.
Vaccins gelden als de veiligste, succesvolste en goedkoopste
manier om ziekte te voorkomen. De coronavaccins zijn erg
doeltreffend. De kans dat je na vaccinatie nog COVID-19
oploopt, is dus véél kleiner dan wanneer je je niet laat
vaccineren.

Doe het voor elkaar
Een vaccin beschermt het individu. Maar als voldoende
mensen gevaccineerd zijn, dan is een ganse gemeenschap
beschermd. Als je je laat vaccineren, bouw je dus mee aan
groepsimmuniteit om zo controle te krijgen op dit virus en het
uit de samenleving te krijgen.
Voor je (kwetsbare) geliefden of patiënten
Laat je je vaccineren, dan werp je meteen ook een
dam op voor zij die zich omwille van onderliggende
gezondheidsproblemen niet kunnen laten vaccineren (bv.
iemand die een acute kankerbehandeling krijgt of zwangere
vrouwen). Ook is vaccinatie belangrijk als je als zorgverlener
of met risicogroepen werkt. Zo is de kans klein dat je anderen
besmet.
Voor onze zorgverleners
Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de huisarts
moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties door
COVID-19. Het zorgsysteem is afgelopen jaar zwaar onder
druk komen te staan door het hoge aantal coronabesmettingen
en de talrijke hospitalisaties. Laat je dus vaccineren, zo help
je ook de zorgverleners die altijd klaar staan voor jou.

START VACCINATIECAMPAGNE
In de loop van februari start de vaccinatiecampgane. Er zijn nu
goedgekeurde vaccins, maar nog niet meteen genoeg om iedereen
direct in te enten. Daarom zijn een aantal prioritaire groepen bepaald.
Bewoners en medewerkers van woonzorgcentra worden als eerste
gevaccineerd. Pas in een latere fase, als er meer vaccins op de
markt komen, kunnen er meer mensen worden gevaccineerd.
1. Woonzorgcentra en zorgpersoneel
In de eerste fase, nog tot einde februari, zullen de bewoners en het personeel
van woonzorgcentra aan de beurt komen. Na de woonzorgcentra komen de
andere collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers aan bod.
Vervolgens is het aan de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen en de eerstelijnsgezondheidszorg.
Daarna komt het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorginstellingen aan de beurt.
2. 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen
In een tweede fase komen alle 65-plussers aan de beurt.
Daarop volgen de mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.
Ook mensen met essentiële beroepen komen aan de beurt (bv. brandweer en politie). Wie dat
precies zijn, moet nog worden bepaald.
3. Rest van de bevolking
In een derde fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komen eerst andere risicopatiënten aan
de beurt en dan de rest van de volwassen bevolking. Dit zou in/rond de zomer van 2021 gebeuren.
Waar vaccineert Bocholt?
De vaccinaties tegen het Covid19-virus worden uitgevoerd door de Eerstelijnszones (ELZ). Bocholt
behoort tot Eerstlijnszone Noord-Limburg, samen met Lommel, Pelt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel
en Peer.
Er komen twee vaccinatiecentra in onze ELZ: De Soeverein in Lommel en de voormalige VDABgebouwen in Peer. Alle 18-plussers van Bocholt zullen in Peer gevaccineerd worden. We kunnen nu
nog niet vertellen wanneer jij precies aan de beurt zal zijn, hoe je zal opgeroepen worden en hoe de
vaccinatie praktisch zal verlopen.
Pas wanneer de hele vaccinatiecampagne op punt staat, zullen we via
al onze mediakanalen de Bocholtenaren correct informeren. Houd ook
de website van de Eerstelijnszone in het oog: https://eerstelijnszone.be/
Eerstelijnszone-Noord-Limburg

LET OP!
Na de vaccinatie duurt het minstens twee tot drie weken
voordat de bescherming goed begint te werken. Zowel
het vaccin van Pfeizer als dat van Moderna geven een
bescherming van ± 95 %. Je bent dus niet 100 % veilig.
Ook als je gevaccineerd bent, blijven alle coronamaatregelen voor jou van toepassing!
Van versoepelingen zal pas sprake kunnen zijn wanneer
een belangrijk deel van de bevolking ingeënt is.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Om het vaccinatiecentrum in Peer te bemannen zoeken we
nog verzorgenden, administratief personeel, chauffeurs,
parkingbegeleiders …

www.warmewilliam.be

Wens jij te helpen? Meld je dan op de website: www.
vaccinatie-noord-limburg.be. Daar vind je trouwens alle
nuttige info over de vaccinatie.

7

OM GEVING

ZWERFKATTEN:
MAAK TIJDIG MELDING!
Om het aantal zwerfkatten onder controle te houden,
voert de gemeente Bocholt net als alle Limburgse
gemeenten een diervriendelijke zwerfkattenaanpak.
Gewoon wegvangen lost het probleem niet op.
Door het weghalen van katten uit een bepaalde
omgeving, ontstaat er een omgeving met voldoende
voedselvoorraden, waardoor andere katten uit de
omgeving de leegte opvullen.
Wat kan je doen?
Zie je een zwerfkat lopen, maak meteen melding bij
de milieudienst. Snel reageren is de boodschap want
katten vermenigvuldigen zich zeer snel. Binnen de
kortste keren heb je er een paar families bij.
Wat gebeurt er met de gevangen katten?
De katten worden door de kattenvanger van de gemeente
met een aangepaste vangkooi gevangen. Er worden
geen zwerfkatten geëuthanaseerd tenzij op medisch
advies van de dierenarts en in het belang van het dier.
Het dierenasiel kan zelf beslissen om tamme zwerfkatten
die via het project bij hen zijn terechtgekomen te
herplaatsen. Zwerfkatten krijgen na sterilisatie/castratie
een knip in het oor om visueel herkenbaar te zijn dat ze
al behandeld zijn. Na revalidatie worden de zwervers
terug vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving.
De praktijk bewijst het, deze zwerfkattenaanpak is
effectief maar is enkel sluitend als ook katteneigenaars
hun verantwoordelijkheid nemen. Anders blijft het
dweilen met de kraan open …
De Valentijnsactie is daarom een extra stimulans naar
katteneigenaars om tijdig over te gaan tot sterilisatie van
hun huiskat of kittens.

VALENTIJNSACTIE
HUISKATTEN: VRAAG EEN
KORTINGSBON AAN!
Tussen de vele zwerfkatten zitten helaas ook nakomelingen
van gewone huiskatten. Een kattin kan tot 3 nestjes per
jaar op de wereld zetten. Deze nakomelingen kunnen zich
voortplanten vanaf de leeftijd van 5 maanden. De cijfers
liegen er niet om: in 2020 kwamen in de Limburgse asielen
alweer circa 4000 katten binnen!
Neem daarom als katteneigenaar je verantwoordelijkheid
en laat je huiskat of kitten tijdig onvruchtbaar maken. Sinds
april 2018 is het bij wet verplicht om elke kat geboren
na 30 augustus 2014 te laten steriliseren of castreren
en chippen en registreren. Sowieso geldt deze verplichting
voor alle kittens, vooraleer die verkocht of (gratis) weggegeven worden, om gecastreerd of gesteriliseerd te
worden.
Kittens kunnen al vanaf 8 weken gecastreerd worden (als
ze gezond zijn). Dit is even veilig als castratie op latere
leeftijd. Bovendien herstellen kittens veel sneller van de
operatie. Het is niet nodig om een kat eerst een nestje te
laten krijgen of eerst krols te laten worden. Integendeel,
het risico op gezondheidsproblemen neemt daardoor
toe. Sterilisatie en castratie zijn eenvoudige ingrepen met
vele voordelen voor de kat zelf en voor de omgeving.
Ongewenste kittens worden later zwerfkatten die ronddolen
en als overlast ervaren worden. Een eenmalige ingreep bij
kater of kattin bespaart honderden kittens een triestig lot.
Als extra stimulans geeft de gemeente een 30-tal
kortingsbonnen weg van € 15,00 (castratie kater) en
€ 25,00 (sterilisatie kattin). Deze bonnen kunnen bij de
milieudienst aangevraagd worden vanaf 14 februari 2021.
De kortingsbonnen zijn geldig tot 15 september 2021
bij een dierenarts in Limburg. Opgelet: de voorraad is
beperkt!
Wil je graag meer info:
lien.aegten@bocholt.be of tel. 089 20 19 14.

KLEUTERSCHOOL HET HEESJE
ZAMELT BATTERIJEN EN
INKTPATRONEN IN
Voor elke ingezamelde kilogram aan gebruikte batterijen
krijgt onze school 1 punt. De gespaarde punten kunnen
we inruilen voor leuke prijzen …
Ook met het inzamelen van inktpatronen kunnen we een
mooi bedrag bij elkaar sparen.
Let op! Wij zamelen enkel kleine en grote huis-tuin-enkeukenbatterijen in (industriële of professionele batterijen
worden niet aanvaard) en inktpatronen van de merken HP
en Canon (via www.ink-box.be vind je een overzicht van
alle in te zamelen types).
De gebruikte batterijen en inktpatronen kunnen
coronaproof achtergelaten worden in de groene container
naast de kleine poort aan de ingang van onze school
(Bremstraat 8, Bocholt).
Deze actie is doorlopend en dus niet gebonden aan een
bepaalde start/einddatum.
Alvast bedankt namens de kleuters en de juffen

LAAT JOUW AFVAL
NIET IN DE STEEK
Sinds 1 januari 2021 worden de containers voor huisvuil
en gft aan huis geledigd door een andere ophaalfirma.
Dit betekent dat de ophaalwagen op een heel ander
tijdstip dan je gewoon bent kan langskomen. Panikeer dus
niet als uw bak om 13u00 nog niet geledigd is en deze
normaal rond 8u00 wordt geledigd. De ophalers kunnen
ook al om 6u15 aan je deur passeren. Let er op dat het
deksel van je container gesloten moet zijn: anders wordt
hij niet geledigd!

HUISDIERSTICKERS VOOR
NOODGEVALLEN
TOE AAN NIEUWE RAMEN
OF EXTRA ISOLATIE?
BEREKEN JE WINST!
Benieuwd hoeveel je bespaart met isolatie of nieuwe
ramen? Fluvius stelt vier nieuwe online calculators voor
waarmee je in een handomdraai berekent hoeveel je
BENOvatie (beter dan een gewone renovatie) kost, wat de
terugverdientijd is en hoeveel energie je bespaart. Je komt
bovendien meteen ook te weten of je in aanmerking komt
voor een premie. Probeer het zelf op benoveren.fluvius.
be. Je vindt er trouwens nog veel meer onafhankelijk
advies om je BENOvatie tot een goed einde te brengen.

Een huisdiersticker maakt
in één oogopslag duidelijk
welke dieren zich in een
woning bevinden, zodat de
hulpdiensten in geval van
brand ook de huisdieren
kunnen redden.
Wil je graag zo’n sticker?
Ze zijn gratis en je kan ze
komen ophalen aan het
onthaal van ’t Huis van de
gemeente.

GLASBOLLEN REPPEL
De glasbollen aan het buurthuis in Reppel
zijn - voor de duur van de werken in het
centrum - verplaatst naar de nieuwe
verkaveling (Kerkenveld).
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NIEUWE EN AANGEPASTE PREMIES WONEN
Nieuwe premie zonnepanelen

De installatie van een PV-installatie die na 1 januari 2021 in dienst
wordt genomen, geeft u recht op een premie van Fluvius: tot
€ 1.500 per woning of wooneenheid, berekend aan € 300,00 per
kWp van 0 tot 4 kWp en € 150,00 per kWp van 4 tot 6 kWp, met
een maximum van 40 % van de investeringskosten. Ook voor
niet-residentiële gebouwen is er een zonnepanelenpremie. De
nieuwe installatie moet uiterlijk 3 maanden na de indienstneming
worden aangemeld bij Fluvius en moet minstens 15 jaar blijven
staan. Vanaf 2022 daalt de premie.

Premies voor buitenmuurisolatie en isolerende beglazing verdubbelen

De premies van Fluvius voor hoogrendementsglas en voor de isolatie van buitenmuren
(aangebracht langs de buitenzijde), verdubbelen voor eindfacturen vanaf 2021:
• isolerende beglazing: van € 8,00 naar € 16,00 per m²,
• buitenmuurisolatie: van € 15,00 naar € 30,00 per m².
Alle woningen en appartementen moeten tegen 2023 volgens de Vlaams Codex Wonen
minstens dubbel glas hebben.

Extra premie bij dak -en buitenmuurisolatie in
combinatie met asbestverwijdering

Vlaanderen moet asbestveilig worden. Bij het isoleren van
het dak of van de buitenmuur langs de buitenzijde, wordt in
2021 en 2022 daarom bovenop de isolatiepremie van Fluvius
een forfaitaire premie van € 8,00 per vierkante meter voorzien
wanneer gelijktijdig asbestleien, een asbesthoudend onderdak
of asbesthoudende gevelbekleding worden verwijderd. Zowel
woongebouwen als niet-woongebouwen komen in aanmerking.
Om te kunnen genieten van deze extra premie, zal het asbest
moeten verwijderd en afgevoerd worden volgens strikte regels.

Nieuwe EPC-labelpremie

Wie een woning bezit met een slechte energieprestatie (label E
of F), en die binnen een periode van 5 jaar grondig renoveert
tot een label A, B of C, zal vanaf 2021 een EPC-labelpremie
kunnen aanvragen. Deze premie kan oplopen tot € 5.000,00
voor wie renoveert tot label A en € 3.750,00 en € 2.500,00
voor renovaties tot respectievelijk label B en C. Ook wie een
appartement renoveert van een label D, E of F naar label A
of B kan van een EPC-labelpremie genieten van respectievelijk
€ 3.750,00 en € 2.500,00.

Alle informaties over de bovenstaande premies vind je
op www.fluvius.be/premies. Je kan ook in ’t Huis van
de Gemeente ook terecht bij het woon-energieloket, bij
adviseur Monique Vanduffel die je graag verder helpt
(0479 60 47 05 of monique@wonennoordlimburg.be).
Dit gebeurt op afspraak of telefonisch, afhankelijk van
de coronamaatregelen die er gelden.

WONEN DOE JE NIET OP GOED GELUK
De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Een gezonde woning met een
minimum aan comfort is immers een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit.
Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het
vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Die woningkwaliteitsnormen liggen vast
in de Vlaamse Codex Wonen. Benieuwd aan welke kwaliteitseisen een veilige en gezonde
woning moet voldoen? Op wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit kom je er alles over te
weten.

Melden van problematische situaties op de huurmarkt

VU: Helmer Rooze, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel

Heb je klachten over de staat van de woning die je huurt? Dan is het belangrijk
om dit te melden aan de eigenaar (liefst met een aangetekende brief). Weigert de
eigenaar de nodige werken uit te voeren of reageert men niet op je klacht? Dan
kan je terecht bij de gemeente Bocholt voor een woningkwaliteitsonderzoek waarbij
er gekeken wordt of de woning voldoet aan de huidige normen (bv. goed werkend
sanitair, verwarming en elektriciteit, geen vocht, dubbel glas, dakisolatie, …). Indien
er teveel gebreken worden vastgesteld,
zal een procedure opgestart worden
bij Wonen Vlaanderen. De verhuurder
zal dan aangemaand worden om
herstellingen uit te voeren maar als dit niet
gebeurt, kan de woning ook ongeschikt
of onbewoonbaar verklaard worden. Vul
het meldingsformulier “gebreken aan een
huurwoning” in op www.bocholt.be.

Word je gediscrimineerd op de private
huurmarkt? Dan kan je een melding doen
bij Unia op www.melding.unia.be.

Gezond
wonen doe
je niet op
goed geluk

Heb je hulp nodig bij het doen van
een melding, dan kan je een afspraak
maken op dinsdag of donderdag of ons
contacteren via mail (wonen@bocholt.be)
of telefonisch (089 20 19 18).
Heb je informatie of advies nodig over
de juridische gevolgen van problemen
waarmee je kampt in verband met je
huur, dan kan je terecht bij de jurist van
het OCMW voor juridische hulp. Bel naar
089 20 19 80 voor meer informatie.

Check de
woningkwaliteitsnormen.
AGENTSCHAP
WONEN
VLAANDEREN

MEER INFO OP
WONENVLAANDEREN.BE/WONINGKWALITEIT
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HEGGEN LEGGEN, EEN EEUWENOUDE TECHNIEK
OPNIEUW TOEGEPAST!
Traditioneel kwamen gelegde heggen in onze regio voor om vee binnen of net buiten een perceel te
houden en have en goed te beschermen tegen indringers. De techniek is dan ook verbonden met
landbouw, landgebruik, streekkarakter, geschiedenis, biodiversiteit en ambacht.
Het Regionaal Landschap Lage Kempen wil de komende jaren samen met én in de gemeenten
Bocholt, Hamont-Achel en Pelt de duizenden jaren oude, maar vergeten techniek van het leggen
van heggen opnieuw bekend maken bij het brede publiek. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij
Leader, een subsidieprogramma dat deel uitmaakt van het Europese Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling.
In dit project zullen voorbeeldsites worden ingericht rond woningen, (historische) boerderijen,
horecazaken, publiekslocaties of historische sites. Iedereen krijgt de kans om deze vergeten
techniek opnieuw aan te leren via workshops, demo’s, een handleiding, illustratieve film en een
symposium.
Gezocht
We zijn op zoek naar locaties om een gelegde haag aan te planten. Het plantgoed en de werkuren
worden grotendeels via het project gesubsidieerd. Geef een seintje als jij graag een gelegde haag
wil!
Verder kan je ook deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers die de techniek wil aanleren,
in stand houden en promoten. Naast geïnteresseerde vrijwilligers zoeken we professionals uit de
regio zoals bijvoorbeeld landbouwers, agro-beheerders, groenwerkers, landschapsarchitecten die
interesse hebben in de techniek van het heggen leggen.
Voor de organisatie van deze workshops en demo’s is Regionaal Landschap Lage Kempen op zoek
naar geschikte hagen om de techniek op toe te passen in Bocholt, Hamont-Achel of Pelt. Neem
contact op met Peter Roosen van het Regionaal Landschap Lage Kempen (info@rllk.be) als je een
haag weet die aan onderstaande specificaties voldoet:
•
•
•
•
•

minimum 3 tot 4 m hoog (liefst 4 m)
minimum 4 - 5 cm dik
minimale lengte: 10 m
minstens 2 jaar niet geschoren
alle soorten hagen zijn geschikt m.u.v.
meidoornhagen

Ben je geïnteresseerd om het heggen leggen onder
de knie te krijgen of wil je hierrond samenwerken?
Neem dan contact op met Peter Roosen van Regionaal
Landschap Lage Kempen via peter.roosen@rllk.be of
011 78 52 59.
Meer info:
https://www.rllk.be/heggen-leggen

Met de financiële steun van:

Partners:

SOCIAAL HUIS
WELZIJNSSCHAKEL POUTREL
ZOEKT CREATIEVELINGEN VOOR DE
GOEDGEMUTSTE BREICAMPAGNE 2021
Welzijnsschakel Poutrel zoekt creatievelingen om mutsjes te breien of haken
voor de ‘Goedgemutste Breicampagne’ van Welzijnszorg en Innocent
Belgium.
Misschien ken je ze wel, de smoothies van Innocent? Elke smoothie krijgt
dan een mutsje, en per verkochte smoothie die een mutsje draagt, gaat er
20 eurocent naar een goed doel.
Iedereen die wil, kan helpen. De actie loopt nog tot oktober 2021.
Welzijnszorg en Innocent Belgium organiseren deze actie om een belangrijk
maatschappelijk probleem, namelijk armoede, in de kijker te zetten.
Vanaf december 2021 kan jij de smoothies met wollen mutsje kopen in de
supermarkt.
Wil je dolgraag een mutsje breien, maar kan
je nog niet breien of ben je op zoek naar een
leuk patroon? Neem dan eens een kijkje op
www.degoedgemutstebreicampagne.be
Is dit iets voor jou en wil je graag meedoen?
Tof! Brei één of meer mutsjes en lever ze voor
1 oktober 2021 in bij Welzijnsschakel Poutrel.
Zij zorgen ervoor dat de mutsjes op de juiste
plaats terechtkomen. Wil je meedoen maar heb
je geen breimateriaal of wil je graag nog wat
meer info? Stuur dan een mailtje naar crea@
welzijnsschakelpoutrel.be of neem een kijkje
op de website www.welzijnsschakelpoutrel.be.
“Wij kijken al uit naar jullie creaties!”, aldus
Poutrel

DEELNAME AAN SOCIALE, CULTURELE EN/OF SPORTIEVE
ACTIVITEITEN
Sociale, culturele en sportactiviteiten zijn een basisrecht.
Dit heeft ook vele voordelen: het helpt je om met andere
mensen in contact te komen, om je beter in je vel te voelen,
om even te ontsnappen aan de dagelijkse stress, … .
Iedereen heeft behoefte aan ontspanning, maar jammer
genoeg kosten deze activiteiten soms veel geld. Onder
bepaalde voorwaarden kan de gemeente/OCMW vanuit
het Lokaal Netwerk Vrije Tijd jaarlijks (januari tot december)
80 % van het inschrijvingsgeld voor sociale-, culturele- en/
of sportieve activiteiten met een maximum van € 200,00 per
persoon terugbetalen.

• in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve
schuldbemiddeling bent – nodig: attest van het OCMW
of van de schuldbemiddelaar;
• een inkomen hebt onder het Sociaal Vitaal Minimum
(dit kan enkel berekend worden bij het OCMW).

Je kan deze tussenkomst aanvragen bij het OCMW maar ook
bij de bibliotheek en het Jeugd- en Cultuurhuis ‘de Steen’.
Je komt hiervoor in aanmerking als je:
• verhoogde tegemoetkoming hebt – nodig: klevertje
mutualiteit of attest mutualiteit;
• recht hebt op leefloon of een daarmee gelijkgesteld
bedrag – nodig: attest leefloon of attest Inkomens
Garantie Ouderen (IGO);
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CULTUUR DIENST

CARNAVAL 2021
De Bocholtenaar heeft carnaval in het bloed
zitten, …. Het zijn voor de echte carnavalist
ongelooflijk trieste tijden. Corona gooit overal roet
in het eten en ook ons jaarlijks carnavalsgebeuren
ontsnapt daar niet aan. De stoeten zijn afgelast,
geen massa’s verklede mensen op straat, snoep
die in het rond vliegt, gezellig samen een pintje
drinken ...
En toch willen we carnaval niet zomaar laten
passeren!

CV POEDERLADERS KAULILLE |
CARNAVAL IN ROOD-GEEL-GROEN
zondag 14 februari | wandeltocht
Helaas is Corona overal,
maar in Kaulille vieren ze
toch carnaval!

Daarom een warme oproep aan elke Bocholtenaar
om tijdens de week van carnaval jullie huis te
versieren, de carnavalsvlag buiten te hangen. Laat
jullie maar eens goed gaan!

Weliswaar zonder groepen,
muziek en snoep. Daarom
deze vraag van ons prinsenpaar:
versier jullie huis in rood, geel en
groene kleuren, zo wordt carnaval 2021
toch een feestelijk gebeuren.

Tegelijk vragen we ook om op 14, 15 en 16 februari
de verkleedkast in te duiken en je uit te dossen
met je beste outfit. Deel je foto op social media
met de #3950viertcarnaval én stuur je foto naar het
gsmnummer van gemeente Bocholt:
0472 18 48 97.

Alle versierde woningen willen we
dan in een wandeltocht gieten, zodat
iedereen ervan kan genieten. Natuurlijk mogen enkele prijzen niet
ontbreken. Daar zal een jury
(de prinsenparen) zich over
uitspreken.

De
kindergemeenteraad
en
-burgemeester zullen een selectie
maken van de meest originele en
grappige foto’s en deze belonen met
een toffe prijs!

Interesse om mee te doen?
Stuur dan je adres naar:
secretariaat@poederladers.be
of een sms’je naar 0497 17 96
74 of reageer op de FB-pagina
van CV De Poederladers vóór
7 februari.

BUURTEN OP DEN BUITEN 2021

Hoeveel budget kun je ontvangen?
Je kunt tot maximaal € 5.000,00 ontvangen.

• Lokale besturen, zorginstellingen, … die
samen met buurtbewoners een dynamiek
op gang willen brengen en samen
concrete dingen realiseren. Hierbij is het
cruciaal dat bewoners reeds bij aanvang
van het project (i.e. bij de uitwerking van het idee) actief
betrokken worden.
• Lokale organisaties en verenigingen (buurthuizen, sociaalculturele verenigingen, natuurverenigingen, …) die eenAa n
a lle n e
activiteit ontwikkelen samen met
we l ve r e n
bewoners en waarbij de activiteit
die n
p rofic ia de
niet beperkt blijft tot de leden van
t !”
de vereniging.

Wie kan een project indienen?
Projecten kunnen worden ingediend door:
• Buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele
vereniging of een informele groep (feitelijke verenigingen
zoals een burengroep, buurtcomité, …);

Meer info?
Meer informatie over de selectiecriteria,
hoe een aanvraag in te dienen en
contactinformatie vind je op de website
van de Koning Boudewijnstichting.

Met de oproep ‘Buurten op den Buiten’ ondersteunen de
Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij
bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun
buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die
de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en
de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep
van bewoners.
Tot wanneer kun je een project indienen?
De uiterste indieningsdatum is 4 maart 2021.

BIB LIOTHEEK
KINDERBOEKENKAST AAN HET HEESJE
Sinds kort prijkt er aan het kleine poortje van wijkschool ‘Het Heesje’ een kinderboekenkast.
Deze gezellige kinderboekenkast
is er voor iedereen! Ben je al je
kinderboekjes ontgroeid? Of ken
je ze al vanbuiten?
Breng ze dan naar onze
kinderboekenkast, zodat iemand
anders ze kan meenemen om
(voor) te lezen en misschien heeft
iemand anders er wel een boekje
ingelegd dat jij wil lezen! Neem het
dan maar mee! Zo krijgen deze
kinderboeken een tweede leven!
Veel leesplezier!
De juffen van ‘Het Heesje’.

IEDEREEN SPEELT EEN SPEL
VANAVOND!
Sinds kort hebben we een aantal aangepaste gezelschapsspellen
of hulpstukken in ons aanbod.
Zo kan iedereen van de familie of vriendenkring meespelen, ook personen
met bv. dementie, Parkinson, slechtzienden, …
Gezelligheid troef!
Volgende spellen kan je terugvinden in onze DVD-ruimte: (Meer informatie over
de inhoud van de spellen vind je https://bocholt.bibliotheek.be/iedereen-speelteen-spel-vanavond).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie ergert zich! – magneetversie
Rummikub – the original XXL-versie
UNO
Muziekbingo (dementie)
Het spel van de verbeelding (dementie)
Max geheugentrainer (boodschappenspel)
reuzeganzenbord
Ik ben speciaal - het spel (autisme)
grote speelkaarten en houten speelkaartenhouders
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ONDERNEMEN IN BOCHOLT
NIEUWE ZAAK?
Start je een nieuwe zaak in Bocholt? Gelieve dit dan
even te melden bij de dienst lokale economie via
e-mail: lokale.economie@bocholt.be of telefonisch
op het nummer 089 20 19 33. Wij nemen je op in onze
databank voor handelaars en contacteren je voor
acties, campagnes e.d.
Wil je iets melden of heb je handel-gerelateerde vragen,
dan kan je deze ook doorgeven op bovenstaand
e-mailadres.

AANVRAAG TERRAS
Het gemeentebestuur wil elke Bocholter horeca-uitbater
oproepen om een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van het
zomerterras op openbaar domein.
Per brief en e-mail ontvangen jullie een document
waarop het terras ingetekend kan worden. Door middel
van deze aanvraag willen we alle terrassen in Bocholt
inventariseren zodat ze wettelijk in orde zijn.
De dienst omgeving, mobiliteit en de preventie- en
veiligheidsadviseur kijken de aanvraag na. Als het advies
gunstig is, kan het terras geplaatst worden. De aanvraag
is geldig voor 5 jaar.
Voor eventuele vragen neem je contact op met de dienst
omgeving (089 20 19 11) of de dienst lokale economie
(089 20 19 33) De aanvraag is één jaar geldig, als er
geen wijzigingen aan het terras gebeuren.

MELDINGSKAART
Hoe kan je deze kaart
aan ons bezorgen?
• door ze te deponeren in de ideeënbus
aan ’t Huis van de gemeente van Bocholt
• door ze af te geven aan de receptie op
’t Huis van de gemeente of het Sociaal
Huis
• door ze op te sturen naar het
gemeentebestuur van Bocholt,
Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
• je kan een melding of klacht ook
doorgeven via www.bocholt.be
of via de Bocholt App

Naam:......................................................................................................
Adres:......................................................................................................
Tel.:.........................................................Datum:......................................
Hierbij meld ik dat op de volgende plaats:
 de openbare verlichting defect is
 de riolering verstopt is
 de voetpaden hersteld moeten worden  het wegdek beschadigd is
 de grachten geruimd moeten worden
 vandalisme
 de signalisatieborden onderhouden moeten worden
 sluikstort
 andere:................................................................................................
.................................................................................................
Allerhande suggesties, reacties, klachten, meldingen, ...
 milieu
 verkeer
 gemeentelijk informatieblad
 website / facebook
 sport
 cultuur
 jeugd
 andere:................................................................................................
.................................................................................................

JEUGD DIENST
TECHNIEK- EN WETENSCHAPSKAMP | 6-12 JAAR
dinsdag 16 t.e.m. vrijdag 19 februari | JCH ‘de Steen’ | 9u00-15u30
Tijdens dit kamp vlieg je met drones, maak je zelf een computerspel en maak je kennis
met allerlei verschillende robotjes. Deze mag je zelf bouwen
én programmeren.
Steek de handen uit de mouwen en maak een eigen
bibberspel en zaklamp. Verder ontwerp je zelf een
sleutelhangertje dat geprint wordt door een
echte 3D-printer.
Tot slot doe je supercoole elektroproefjes.
Heb jij al ooit een computerspel gespeeld
met stukken fruit? Na dit kamp alvast wel!
Meebrengen: lunchpakket

€ 80,00
INSCHRIJVEN VIA WWW.BOCHOLT.BE
> VRIJE TIJD > JEUGD.
Kies dan het Techniek- en Wetenschapskamp Junior (6-8 jaar)
of het Techniek- en Wetenschapskamp (9-12 jaar).

VERSLAG KINDERGEMEENTERAAD
In januari vond de eerste kindergemeenteraad van 2021 plaats. Gezien de
coronamaatregelen werd het, net zoals vorige keer, een online meeting.
De kindergemeenteraadsleden hebben nagedacht over hoe verder te gaan met de
thema’s die ze belangrijk vinden. Ze willen vooral aandacht schenken aan sport en
gezondheid. Er werden al heel wat leuke voorstellen gedaan.
Verder werd er bekeken hoe een “coronaproof” Buitenspeeldag georganiseerd kan
worden, hoe de speelkoffers een update kunnen krijgen en wat men kan organiseren
voor mensen in eenzaamheid.
Ook willen de kinderen extra aandacht schenken
aan het thema ‘pesten’ tijdens de Vlaamse Week
tegen Pesten (van 5 tot 12 februari).
Om af te sluiten kregen de kindergemeenteraadsleden hun nieuwjaarscadeau te zien: gloednieuwe
sjerpen! Deze zullen ze binnenkort ontvangen en
met fierheid mogen dragen.
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SPORT DIENST

KLEUTERSPORTKAMP
Op woensdag 17 en donderdag 18 februari bouwen we in sportcomplex
‘de Damburg’ een grote kleutertuin op: telkens van 9u30 tot 12u00.
Alle kleuters vanaf 3 jaar, die zindelijk zijn, zijn welkom.
• Prijs: € 12,00 (incl. verzekering, drankje tijdens de pauze)
• Meebrengen: sportschoenen en eventueel koek of fruit voor tijdens de pauze

€ 12,00

INSCHRIJVEN VOOR DE SPORTKAMPEN:
GA NAAR WWW.BOCHOLT.BE > VRIJE TIJD
> SPORT EN VOLG DE INSTRUCTIES.
Voor hulp bij de inschrijving en/of betaling van de bijdrage
kan je langsgaan op de vrije spreekuren van het OCMW. Je
kan ook bellen voor een afspraak of een huisbezoek (tel:
089 20 19 80). De gemeentelijke sportdienst en het OCMW
verzekeren een discrete behandeling.

SPORT- EN CREAKAMP
Dit sport- en creakamp biedt een afwisselende mix van:
• omni-sporten: mini-tennis, honkbal, estafettes, spelletjes, …
• crea-atelier waar knutselen, boetseren en schilderen aan bod komen.
• circustechnieken: allerlei circustechnieken worden je aangeleerd onder
leiding van een ervaren circusmonitor.
• bakken: cupcakes bakken en versieren
Wanneer: woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 februari
Waar: sportcomplex ‘de Damburg’
Voor wie: iedereen van 7 t.e.m. 13 jaar
Programma:
09u30 - 12u00:
12u00 - 13u00:
13u00 - 15u30:

omni-sporten, knutselen, circustechnieken, bakken
middagpauze met leuke film, maar je kan ook thuis gaan eten
omni-sporten, knutselen, circustechnieken, bakken

Een perfecte combinatie van creativiteit en sportiviteit.
Mee te brengen: sportieve kledij, zuivere sportschoenen, lunchpakket.

CLUBNIEUWS

€ 39,00

Prijs: € 39,00 (incl. verzekering, knutselmateriaal en drankje tijdens de pauze)

HANDBALCLUB SEZOENS ACHILLES | INITIATIES
Ben jij een sportieve teamspeler en denk je dat
handbal jou op het lijf geschreven is?
Handbalclub Bocholt nodigt jou uit tijdens de
trainingsuren in de maand februari!
Zo kan je kennismaken met onze club, de train(st)ers
en je ploeggenoten. Wil je na deze periode verder
blijven handballen, dan ben je heel erg welkom in
onze club.
Deelnemen is gratis. Gelieve in te schijven via stephan.
oris@skynet.be of 0473 66 08 21 met vermelding
van naam, geboortedatum en adres. Als je aan vier
trainingen hebt deelgenomen, krijg je een gratis T-shirt!

Trainingsuren in sporthal ‘de Damburg’ Bocholt
Jongens en meisjes 1ste & 2de leerjaar
woensdag 15u30 - 17u00
zaterdag 10u30 - 12u00
Jongens en meisjes 3de & 4de leerjaar
woensdag 18u00 - 19u30
zaterdag 10u30 - 12u00
Jongens 5de & 6de leerjaar
maandag 18u00 - 19u30
woensdag 15u00 - 16u30
donderdag 17u00 - 18u30
Meisjes 5de & 6de leerjaar
maandag 18u00 - 19u30
vrijdag 17u00 - 18u30

ATTESTEN JEUGDACTIVITEITEN
Heeft je kind in 2020 deelgenomen aan een activiteit van
de sportdienst, jeugddienst of bibliotheek dan vind je
vanaf nu alle attesten terug in je i-school account:
1. surf naar: www.I-school.be/login
2. meld je aan met je i-school account
3. klik op ‘mijn afrekeningen en attesten’
4. download je fiscale en mutualiteitsattesten
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VU: Helmer Rooze, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel
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