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

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

GEMEENTELIJKE WERKPLAATS
Bosstraat 14
tel. 089 20 19 50

Openingsuren:
Enkel na afspraak via 089 20 19 50

RECYCLAGEPARK
Kringloopstraat z/n
tel. 089 69 02 32

Openingsuren:
di.  9u00-12u30 13u00-16u00
wo. 9u00-12u30 13u00-16u00
Do. 9u00-12u30 13u00-16u00
Vr. 9u00-12u30 13u00-16u00
Za. 9u00-12u30 13u00-16u00

G.C. DE KROON
Nevenplein 1
tel. 089 20 19 60
e-mail: de.kroon@bocholt.be

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

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

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

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

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

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

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

 Erfgoed
 tel. 089 20 19 30
 e-mail: erfgoed@bocholt.be

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

SOCIAAL HUIS (OCMW)
tel. 089 20 19 80
fax 089 20 19 99
e-mail: ocmw@bocholt.be

Burelen Kaulille
Nevenplein 1
• Sociale dienst:

ma. 9u00-12u00
di.  13u30-18u30
do. 9u00-12u00
vr. 9u00-12u00 

• Pensioendienst: 
Maak een afspraak via 089 20 19 80

• Juridische dienst:
do. 9u00-11u00

• Thuishulp: 
ma. 9u00-12u00
di.  13u30-18u30
do. 9u00-12u00

• Buitenschoolse kinderopvang  
en opvoedingsondersteuning:
enkel op afspraak

• Verwarmingstoelagen: 
di.  13u30-18u30
wo. 9u00-12u00
do. 9u00-12u00

WIJKPOLITIE BOCHOLT
Pastoorsdreef  13
tel. 089 84 09 90
e-mail: PZ.CARMA.Wijk.Bocholt@
police.belgium.eu

Openingsuren:
Enkel na afspraak via 
www.politiecarma.be

NUTTIGE GEGEVENS*
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VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN 
EN ZITDAGEN 

VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN 

Beste allemaal,

‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen.’

Dit waren de woorden die ik op 16 december 2020 op 
de gemeenteraad uitsprak als opvolger van Jos Plessers. 
Mijn nieuw schepenmandaat ging in op 3 januari 2021.

Zo’n eedaflegging is een plechtig en publiek engagement 
tegenover de gemeenschap dat ik de verplichtingen 
verbonden aan dit mandaat ter harte wil nemen. Gelet 
op de afstandelijke tijden verliep dit allemaal digitaal en 
ontbraken de nodige weerklank en spijtig genoeg de 
gebruikelijke Bocholter feestelijkheden met het gekende 
natje en droogje ...

Deze eedformule is voor mij geen vat vol holle woorden. Ik 
heb mij in het verleden intensief  voor het welzijn van onze 
gemeenschap ingezet en zal mij met positieve energie 
toeleggen op vele nieuwe uitdagingen.

Bij zijn afscheid herinnerde ere-schepen Jan Schrijvers 
destijds de bestuursploeg aan hun opdracht om ‘ministers’ 
te zijn. Een Latijns woord dat vrij vertaald ‘dienaars’ 
betekent. Ik ben die woorden niet vergeten. Meer nog: met 
die ingesteldheid wil ik mijn nieuw ambt invullen en ten 
dienste staan van allen. 

Ik zal verder werken of  mij inwerken in de toevertrouwde 
domeinen van sport, financiën, landbouw, erediensten, 
het Autonoom Gemeentebedrijf, … en wanneer nodig 
optreden als plaatsvervangend burgemeester.

Er zijn nog vier jaar om veel betekenend te werken en 
ten dienste te staan van de Bocholter gemeenschap. Er 
zullen heel wat projecten opgestart, verder afgewerkt of  
uitgevoerd worden. Hopelijk krijgen het meerjarenplan en 
onze investeringsdrang een positief  gevolg.

Ik heb het voorrecht om te mogen samenwerken met 
gedreven collega’s en uitstekende medewerkers in de 
diensten. Samenwerken met het doel om van onze unieke 
gemeente – meer dan ooit – aan een warme en solidaire 
gemeenschap te bouwen waar het goed om wonen, 
werken en leven is. 

Met uw steun om de verplichtingen van mijn mandaat te 
helpen nakomen moet dit lukken.

Jan Verjans
Schepen

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

Zitdag: na telefonische afspraak: 089 20 19 17

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
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

“ SAMENWERKEN MET HET DOEL 
 OM VAN ONZE UNIEKE GEMEENTE 
 EEN WARME EN SOLIDAIRE GEMEENSCHAP  
 TE MAKEN WAAR HET GOED LEVEN IS.”



GOED OM TE WETEN

HELENA GYSEN | 100
10 februari

Woensdag 10 februari 2021 werd Helena Gysen 100 jaar. Een dikke proficiat vanwege het 
gemeentebestuur en de ganse Bocholter bevolking. 

Helena is een kranige 100-jarige dame. Ze woont thuis, bij haar 
dochter en schoonzoon. 

Burgemeester Stijn Van Baelen en schepen Bert Schelmans 
brachten een ‘op-afstand-bezoekje’. Helena werd overladen met 
geschenken geschonken door het gemeentebestuur, waaronder 
een mooie ruiker bloemen, een Bocholtschaal gemaakt door Marie-
Louise Vanderheyden, Bocholtbonnen en allerlei lekkers om een 
gezellig bubbelfeestje te houden. Een oorkonde en de originele 
geboorteakte uit het geboorteregister mochten niet ontbreken.

Het geschenk van het koningshuis laat nog even op zich wachten. 
Van het Koningshuis zal ze een gehandtekende foto van de koning 
en koningin ontvangen.

Nogmaals proficiat!

PETRUS (BÉR) VAN ERUM,  
NET NA ZIJN 102DE 
VERJAARDAG OVERLEDEN.
Op 17 februari jl. is Bér Van Erum overleden. Hij was de 
oudste inwoner van Bocholt. Nog geen 3 weken geleden 
feliciteerden wij hem met zijn 102de verjaardag!

Hij woonde tot zijn overlijden in zijn eigen huis in Reppel 
waar de kinderen voor hem zorgden.

Als gemeentebestuur van Bocholt willen wij ons oprecht 
medeleven betuigen en heel veel sterkte wensen aan zijn 
kinderen, familie en vrienden.

HEB JIJ EEN LEUKE QUOTE  
VOOR ONZE TEKSTBORDEN 
Heb je de spreukenborden van #veerkrachtigbocholt al gezien 
in onze kerkdorpen? Regelmatig zal er een nieuwe tekst op 
de borden verschijnen? Heb je een korte – leuke – positieve – 
grappige – hoopgevende – originele – vrolijke - … tekst, stuur 
hem dan zeker door naar gemeente@bocholt.be.

Wie weet verschijnt jouw quote dan binnenkort wel op de borden.
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PROJECTOPROEP 2021: LEEFBARE DORPEN
De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland heeft op 1 februari 2021 een nieuwe projectoproep gelanceerd. 
Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal € 392.089,50 besteden aan projecten 
die ingepast kunnen worden in het thema Leefbare dorpen van de lokale ontwikkelingsstrategie:
• Thema Leefbare dorpen (T1)
 > M1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
 > M2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

Binnen het Leaderprogramma is het de doelstelling om in te zetten op kleinschalige, lokale projecten die inzetten op en streven 
naar een slagvaardig, duurzaam en dynamisch platteland. Het budget van deze oproep bestaat uit € 180.789,50 aan effectieve 
projectsubsidies en € 211.300,00 aan projectsubsidies op reserve. De projectconcepten (max 3 A4’s) dienen uiterlijk 15 maart 
2021, 16u00 te worden ingediend bij het Leadersecretariaat (p.a. Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt of  leader@limburg.be). Een 

goedgekeurd project kan tot maximaal 65 % Leadersteun genieten. Goedgekeurde 
projecten kunnen ten vroegste starten op 2 juli 2021, met een uitvoeringsperiode 
tot 30 juni 2023. Meer informatie kan je vinden op platteland.limburg.be (klikken 
op PDPOIII - PG Kempen en Maasland). Je kan op deze website tevens de 
noodzakelijke documenten, waaronder de Lokale Ontwikkelingsstrategie en het 
aanmeldingsformulier ‘projectconcept’ met ‘handleiding’, downloaden. 

Meer info: 
Leadercoördinator Kempen en Maasland 
Karel Leysen 
tel.: 011 23 74 22 – karel.leysen@limburg.be 
p.a. Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

FIETSLABELEN
Door corona kunnen de jaarlijkse fietslabelacties 
voorlopig niet doorgaan.
Wil je toch graag een gepersonaliseerde fietspas 
en een fietslabel ontvangen? Doe dan online je 
aanvraag: https://www.genk.be/fiets-labelen. Je 
ontvangt pas en label met de post. 

Zo ga je te werk om het fietslabel erop te kleven:
• zorg dat je frame vet- en stofvrij is, veeg je fiets 

schoon met een droge doek;
• kleef  het label met je rijksregisternummer op het 

frame;
• ga er voorzichtig even met je nagel of  vinger 

over;
• kleef  de extra sticker erover zodat je het 

rijksregisternummer nog ziet.

Waarom label ik mijn fiets best?
• de potentiële gelegenheidsdief  wordt afgeschrikt 
omdat een gelabelde fiets herkenbaar is en 
moeilijker te verkopen;
• de politie kan, bij het terugvinden van een 
gestolen fiets, makkelijk de rechtmatige eigenaar 
terugvinden.

INTERNATIONALE VROUWENDAG
8 MAART

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, 
organiseert Women in Film, Television & Media Belgium (WIFTM 
Belgium) het grootste evenement ooit in België om deze 
gelegenheid in de kijker te zetten. Aan de hand van verschillende 
activiteiten wil WIFTM Belgium een positief  signaal de wereld in 
sturen wat betreft vrouwenemancipatie en gendergelijkheid.

Op 7 maart vindt er een digitale conferentie plaats die live 
uitgezonden zal worden vanuit het Atomium te Brussel en 
Kinepolis Gent. Tijdens deze conferentie komen verschillende 
onderwerpen aan bod, zoals `sensualiteit en seksualiteit’, 
`vrouwen in religie’, `genderpolitiek in film en televisie’, etc. Dit 
laatste roundtable debat zal ingeleid worden door een keynote 
speech van voormalig ‘director of  inclusion’ van Netflix, Michelle 
King. Daarnaast zal er ook een live uitzending plaatsvinden van 
interviews met de Britse actrice Kate Nash (Glow, Netflix) en de 
Amerikaanse actrice Rose McGowan (Charmed). Om ook onze 
jongere kijkers te bekoren sluiten we de avond af  met een DJ set 
van internationale DJ (Miss) Kittin.

Naast de livestream (www.internationalwomensday.be) wordt 
een interactief  platform gelanceerd met toegang tot, onder 
andere, gratis persoonlijk juridisch advies, speed networking & 
verschillende online workshops. Er wordt ook een pitching space 
aangeboden waar innovatieve ideeën rond gendergelijkheid aan 
de bevoegde overheidsinstantie kunnen worden voorgesteld.

Daarnaast zal er permanente en gratis toegankelijke playlist 
beschikbaar worden gesteld. Die zal bestaan uit interviews, 
videoworkshops, panels, lezingen en getuigenissen die het 
thema gendergelijkheid aankaarten. 
Ten slotte wordt er via www.internationalwomensday.be een 
interstedelijke activiteitenkalender gepubliceerd. Via deze 
kalender kan iedereen raadplegen welke activiteiten in zijn of  
haar buurt worden georganiseerd in het kader van Internationale 
Vrouwendag.
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OM GEVING

HOGERE TEGEMOETKOMINGEN 
BIJ SLOOP EN HERBOUW
Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken 
en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan 
renoveren. Onder bepaalde voorwaarden moet je slechts  
6 % btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. 
In alle andere gevallen betaal je 21%. Enkel als je niet van het 
6 % BTW-tarief  kan genieten, kan je de premie aanvragen. 
Voor aanvragen van omgevingsvergunningen 2021 en 2022 
bedraagt de sloop -en heropbouwpremie € 10.000,00. 
De premie-aanvraag moet binnen de 3 maanden na de 
goedkeuring van de omgevingsvergunning aangevraagd 
worden. Alle voorwaarden vind je op vlaanderen.be/sloop-
en-heropbouwpremie. 

Daarnaast komt de federale overheid met een aanpassing 
van het BTW-tarief  van 21 % naar 6 % voor bepaalde 
gevallen van herbouw na sloop. 

In 2021 zal de vermindering van de registratierechten, die 
nu geldt bij de aankoop van een enige woning die je binnen 
de 5 jaar ingrijpend energetisch gaat renoveren, ook gelden 
als je een bestaande woning sloopt en herbouwt. Zo heb je 
bij de start van je investeringen een groter 
startkapitaal in handen. 
Meer informatie op energiesparen.be/
verlaagde-registratierechten-ier.

DE NIEUWE BLAUWE ZAK 
KOMT ERAAN!
In april is het zover. Dan introduceren Fostplus en 
Limburg.net de nieuwe blauwe zak, ook in Bocholt. En 
dat is goed nieuws, want vanaf  dan mogen alle plastic 
verpakkingen bij het pmd. Dat betekent dat je de zachte 
plastics niet meer naar het recyclagepark hoeft te 
brengen, maar ze vanaf  1 april bij jou aan huis worden 
opgehaald.

Alle plastic verpakkingen in pmd-zak vanaf 1 april
In de pmd-zak mogen op dit moment enkel plastic flessen 
en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. In de 
nieuwe blauwe zak komen daar ook alle huishoudelijke 
plastic verpakkingen bij. Denk maar aan yoghurtpotjes 
of  botervlootjes. Maar ook plastic zakken en folies mag 
je vanaf  1 april allemaal in dezelfde zak sorteren. Alles 
samen goed voor ongeveer 8 kilogram extra afval in de 
pmd-zak.

Oude zakken blijven geldig
Wie nog maar net een rol pmd-zakken heeft gekocht, 
hoeft zich geen zorgen te maken. De oude zakken 
blijven nog tot 31 december 2021 geldig. Vanaf  1 april 
mag je ze voor ophaling aanbieden mét de extra plastic 
verpakkingen. De nieuwe zakken zullen verkocht 
worden in dezelfde verkooppunten: jouw supermarkt, 
gemeentehuis, enzovoort. Ook aan de ophaling 
verandert er niets. Je mag de nieuwe blauwe zak dus op 
dezelfde dag buitenzetten als vroeger. Anders sorteren 
dus, met meer comfort.

Wat met zachte plastics op het park?
Plastic verpakkingsafval, zoals een yoghurtpotje of  folie, 
hoort vanaf  1 april in de blauwe pmd-zak. Handig, want 
zo hoef  je zachte plastics niet langer apart te sorteren 
en naar het recyclagepark te brengen. Daarom staat er 
in het park vanaf  april 2021 geen container voor zachte 
plastics meer.

Heb je oude plastic tuinmeubelen, een plastic emmer 
of  een overschot van een buis? Voor harde niet-
verpakkingsplastics verandert er niets: je kan ze 
achterlaten in de container 
voor harde plastics in 
het recyclagepark.

Meer informatie?
Rond 15 maart 
ontvang je een 
uitgebreide folder in 
je brievenbus met alle 
details over de Nieuwe 
Blauwe Zak.
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PREMIE VOOR THUISBATTERIJ 
VOOR ZELF OPGEWEKTE 
ENERGIE
Stroom van zonnepanelen die niet meteen wordt gebruikt, 
wordt op het elektriciteitsnet geplaatst. Met een batterij 
kunnen kleine producenten hun overtollige stroom opslaan 
en gebruiken als ze die nodig hebben. Er is een premie 
voor wie een thuisbatterij koopt of  leaset. De premie is 
aan te vragen tot eind 2021 en bedraagt maximaal  
€ 3.200,00. Alle informatie op vlaanderen.be/premie-voor-
thuisbatterij-voor-zelf-opgewekte-energie. 

NIEUW RENTELOOS 
RENOVATIEKREDIET
Vanaf  2021 kunnen nieuwe eigenaars van woningen en 
appartementen bij hun kredietinstelling een renteloos 
renovatiekrediet tot € 60.000,00 afsluiten in combinatie 
met hun hypotheeklening. Dit is mogelijk als men een 
woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen 
de vijf  jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk 
verbetert. Alle informatie op energiesparen.be/renteloos-
renovatiekrediet.

ELIA START MET VERSTERKING 
HOOGSPANNINGSLIJN IN BOCHOLT
Elia, de Belgische hoogspanningsnetbeheerder, is in februari gestart met werken 
aan de hoogspanningslijn die door Bocholt loopt. Deze hoogspanningslijn (380kV) 
tussen Zandhoven en Kinrooi wordt voorzien van een nieuw type elektriciteitsdraden 
dat meer stroom kan transporteren. 

Versterking ruggengraat Belgische hoogspanningsnet
Elia versterkt de hoogspanningslijn tussen hoogspanningsstations ‘Massenhoven’ 
in Zandhoven en ‘Van Eyck’ in Kinrooi en Maaseik. Deze hoogspanningslijn is 
onderdeel van de ruggengraat van het elektriciteitsnet dat wordt uitgebaat op 
380kV. Via dit spanningsniveau kan Elia snel en efficiënt grote hoeveelheden 
elektriciteit transporteren door het hele land. De energietransitie leidt tot meer 
intern elektriciteitsverkeer in België en meer uitwisseling van elektriciteit met onze 
buurlanden. Een sterkere hoogspanningslijn tussen Zandhoven en Kinrooi is nodig 
om de import en export van elektriciteit tussen België en Nederland vlotter te laten 
verlopen. Zo kan de bevoorrading van elektriciteit voor het hele land in de toekomst 

worden blijven verzekerd. 

Nieuw type elektriciteitsdraden op bestaande hoogspanningslijn
De bestaande hoogspanningslijn wordt voorzien van een 
nieuw type elektriciteitsdraden dat meer stroom kan vervoeren. 
Vandaag hangen er elektriciteitsdraden langs een kant van de 
hoogspanningsmasten. Eerst voorziet Elia de hoogspanningslijn 
van een extra draadstel aan de andere kant van de masten. 
Daarna wordt het bestaande draadstel vervangen door nieuwe 
elektriciteitsdraden. Van februari 2021 tot eind 2022 werkt Elia in 
Bocholt. De volledige hoogspanningslijn is 92 kilometer lang en 
overspant 15 gemeenten in de provincies Antwerpen en Limburg. 
De werken over het volledige traject moeten eind 2024 klaar zijn. 

Meer informatie? 
Op de webpagina www.elia.be/projecten vind je de meest actuele 
informatie over dit project. Als je vragen hebt over het project 
of  de impact ervan, kan je terecht bij Elia via het e-mailadres 
omwonenden@elia.be of  het gratis nummer 0800 11 089.



EEN BIBLIOTHEEK ZONDER 
BOEKEN MAAR MET FIETSEN?
De Fietsbieb speelt in op ‘het nieuwe delen’ en wil het fietsen 
stimuleren; bij kinderen, maar ook in gezinsverband. Het 
initiatief  kadert in de circulaire economie.

Bij de Fietsbieb kan je tweedehands kinderfietsen 
goedkoop lenen. Er is een aanbod voor kinderen tot 
12 jaar. Voor € 20,00 fietsgeld en een waarborg van € 
20,00 mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Wie 
moeite heeft met het betalen van deze bedragen, kan bij 
het OCMW om hulp vragen. 

Tijdens dat jaar mag je die fiets bovendien inruilen voor 
een groter exemplaar of  voor een ander model uit het 
aanbod. Wil je per gezin meer dan één fietsjes gebruiken, 
dan kan dat: je betaalt per fiets het fietsgeld en de 
waarborg.

Schenk je een eigen kinderfiets in goede staat aan de 
Fietsbieb? Dan ontvang je 1 jaar fietsgeld in ruil. De 
waarborg krijg je terugbetaald wanneer je de fiets weer in 
goede staat inlevert.

De fiets staat tiptop in orde als je hem begint te gebruiken! 
Tijdens het gebruik sta je zelf  in voor het onderhoud en 
eventuele kleine herstellingen.

Je kunt een fiets kiezen in één van de uitleenpunten. In dit 
uitleenpunt breng je de fiets na één jaar terug of  verleng 
je je lidmaatschap voor het volgende jaar.

Dichtstbijzijnde uitleenpunten:
Hamont-Achel, Oudsbergen, Pelt
Meer info is te vinden op :https://www.fietsbieblimburg.be/

HULP VOOR BURGERS DIE 
FINANCIEEL GETROFFEN 
WORDEN DOOR DE COVID-19 
CRISIS
Zoals alle Belgische OCMW’s staat ook OCMW Bocholt 
in voor het verlenen van materiële, sociale, financiële, 
medische of  psychologische hulp aan personen die hun 
dagelijkse uitgaven niet meer of  moeilijk kunnen betalen 
omwille van de coronaviruscrisis.

Heb je moeite met het betalen van bepaalde facturen of  
kosten? Wil je samen met iemand je financiële situatie 
eens bekijken of  heb je gewoon een vraag naar advies?
Contacteer vrijblijvend een medewerker van het OCMW 
(tel 089 20 19 80) of  maak een afspraak via de website 
www.bocholt.be. 

Het OCMW zal telkens na een individueel onderzoek 
bepalen welke hulp in jouw situatie het meest aangewezen 
is. Samen zoeken we naar een gepaste oplossing!

Surf ook eens naar:
• www.financieelredzaam.be
• https://www.onlinehulp-apps.be/

SOCIAAL HUIS

De OCMW’s zullen materiële, sociale, 

medische, medisch-sociale of psychologische 

hulp verlenen aan personen die hun 

dagelijkse uitgaven of uitgaven die 

verband houden met medische zorgen 

niet meer kunnen betalen omwille van de 

coronaviruscrisis. 

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

Vers. 09/2020    COVID 19

 
COVID 19

Heb je recht op 
maatschappelijke 
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AVONDWANDELINGEN MET WELZIJNSSCHAKEL POUTREL
Welzijnsschakel Poutrel organiseert twee gratis avond-
wandelingen. Wil je graag s’ avonds een luchtje scheppen, 
wandel dan een uurtje met ons mee in de frisse avondlucht.

Op dinsdag 9 maart gaan we wandelen in Lozen.
We vertrekken voor een leuke wandeling om 19u00 aan de 
kerk. Je ontdekt misschien een stukje onbekend Lozen.

Op woensdag 17 maart wandelen we in het mooie Reppel.
We vertrekken om 19u00 aan De watermolen, Monshofstraat 
9 in Reppel. Deze wandeling brengt je in de mooie natuur van 
Reppel.

Beide wandelingen komen terug aan op het vertrekpunt.
Je voorziet je best stevige schoenen, een zaklamp en een 
fluohesje.
De paden zijn niet altijd verhard en verlicht, bijgevolg zijn ze 
moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Inschrijven kan je doen door:
• een e-mail te sturen naar info@welzijnsschakelpoutrel.be
• of  een telefoontje te doen naar 0475 32 90 36

• vermeld of  je mee wil wandelen in Lozen of  Reppel  
(of  beiden)

• naam van één persoon
• e-mail of  tel. nr. waar we iemand kunnen bereiken.
• aantal deelnemers

Meer weten: surf  dan naar www.welzijnsschakelpoutrel.be

Nota: beide wandelingen worden georganiseerd volgens 
de geldende coronamaatregelen en onder voorbehoud. Wij 
wandelen met voldoende afstand tussen de bubbels.

BABBELWANDELING 
Een wandeling voor individuen

• Vertrek kerk Bocholt op dinsdag 9 maart en 13 april 2021 
tussen 13u30 en 14u00.

• Vertrek kerk Kaulille op donderdag 11 maart en 15 april 
2021 tussen 13u30 en 14u00

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 in Bocholt (5 km) 

of  aan de kerk in 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: 089 20 19 34 of   
diane.goossens@bocholt.be



CaulusThuis in je eigen dorp

RESIDENTIE CAULUS

www.caulus-kaulille.be

Een zorgeloze oude dag in eigen dorpskern? 
In residentie Caulus geniet u van een zorgeloze oude dag in een mooi appartement, met een mooi uitzicht en lichtinval, 
in een warme buurt, midden in het dorpscentrum. De mooi ingerichte gemeenschappelijke ruimte en de binnentuin  
bieden mogelijkheden tot ontmoetingsactiviteiten voor de hele buurt, familie en dorpsgemeenschap.

Vanaf heden is dit ook mogelijk in Kaulille en kunnen de Kaulillenaren  
ook genieten van de voordelen van het wonen in een assistentiewoning zoals:

• veilig wonen in een aangepaste woongelegenheid
• volledig privé en zelfstandig, maar toch nooit alleen
• zekerheid van zorg en begeleiding
• geen administratieve rompslomp
• levenslang zeker van zorg en opvang

Kortom, zorgeloos genieten van een onbekommerde oude dag, 
met de zekerheid dat er zorg en hulp is indien nodig. 

INTERESSE OF WENST U VERDERE INFORMATIE? 

Neem dan contact op met de sociale dienst 
van woonzorgcentrum De Voorzienigheid via:

socialedienst.voorzienigheid@integrozorg.eu
of telefonisch via: 089 46 21 61.
Voor impressies en virtuele rondleiding van de 
residentie kan u terecht op onze website.

Caulus... de warmste en gezelligste plek in Kaulille

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: ...............................................................................................
  ................................................................................................
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KROON IEK

HUISSTIJL LOGO BOCHOLT • LETTERTYPE = KABEL

cmyk = 100/16/0/27  

KLEUREN QUADRI 

cmyk = 0/6/12/31

cmyk = 57/0/100/0

cmyk = 11/0/94/0

cmyk = 0/0/0/100

We blijven erin geloven, we blijven positief!!
Hier al een voorsmaakje van onze geplande 
avondvoorstellingen voor het seizoen 2021-2022.

zaterdag 9 oktober 2021 
Christophe Vandegoor - Jelle Cleymans - Joost Van Hyfte | 
Knechten van de koers

dinsdag 12 oktober 2021
Lieve Blancquaert | The Circle of Life

zaterdag 23 oktober 2021
Polly et Les Quatre Snaar |  
Polly et Les Quatre Snaar en Brass

vrijdag 12 november 2021
Lieven De Brauwer | From Broadway à Paris!

donderdag 9 december 2021 
Lieven Scheire | Artificiële Intelligentie

zondag 19 december 2021
Laïs | Laïs omhelst de kleinkunst

dinsdag 11 januari 2022
Wannes Deleu | Voor ik het vergeet

vrijdag 21 januari 2022 
Stijn Meuris | Tirade # 4 Belgerije

zaterdag 12 februari 2022 
Els de Schepper | Els de Schepper ziet ze vliegen

zaterdag 19 maart 2022
Nicolas Arnst | In alle eerlijkheid

maandag 18 april 2022
Harmonieorkest KANL | Paasconcert

zondag 5 juni 2022
Släpstick | The Gentlemen’s Ball



DE BOGGETER REVUE 2021
Alles is klaar, de teksten, de ideeën, …
Zou het mogen? We kijken er zoooo naar uit!
We gaan in de loop van het voorjaar (onder voorbehoud) 
van start met de repetities. Wie weet …

Heb je zin om op de één of  andere manier mee te helpen 
aan deze revue; als acteur, decorbouwer, naaister, … laat 
het ons weten voor 20 maart.
Stuur een berichtje naar leen.burggraeve@outlook.com 
en wij nemen contact met je op.

Noteer alvast deze data:
• 19, 20 en 21 november 2021
• 26, 27 en 28 november 2021
• 3, 4 en 5 december 2021

KLEUTERSCHOOL HET HEESJE | 
SCHIJT JE RIJK
Zondag 11 april | 11u00 – 14u00

De ouderraad van het Heesje organiseert een ‘schijt je rijk’ 
activiteit ten voordele van de kleuterschool. De activiteit gaat 
door op zondag 11 april tussen 11u00 en 14u00. Opgelet: 
de activiteit wordt coronaproof  georganiseerd, publiek is niet 
toegelaten. Via de facebookpagina van de ouderraad worden er 
live updates verstuurd tijdens de activiteit.

Een vak kost € 4,00, je kan meerdere vakken kopen. Stort je 
bijdrage vóór 1 april op rekeningnummer BE36 9734 0343 7481 
met vermelding van je e-mailadres. Op 8 april worden de vakken 
verdeeld en per mail meegedeeld.

De hoofdprijs is een waardebon ter waarde van € 100,00. Er zijn 
meerdere prijzen te winnen!

Info: hetheesje@hotmail.com

RODE KRUIS BOCHOLT – 
KAULILLE | BLOEDGEVEN
dinsdag 9 maart | Parochiehuis Bocholt | 
18u00 – 20u30
maandag 29 maart | Parochiezaal Kaulille | 
18u00 – 20u30

Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar door voor 
veilig en voldoende bloed, plasma en bloedplaatjes. 
Met dank aan donoren in heel Vlaanderen. Dus ook 
in Bocholt!

Jij kan ook helpen door te doneren, het vraagt maar 
een uurtje van jouw tijd. Maak wel een afspraak. Dit 
kan via donorportaal: www.rodekruis.be of  via het 
gratis nummer 0800 777 00.

In het belang van jouw en onze veiligheid op de 
bloedinzameling en in de donorcentra vragen wij 
je een eigen mondmasker te dragen en de social 
distancing afstand van 1,5 meter te handhaven 

zodat jouw bloedafname 
in veilige en hygiënische 
o m s t a n d i g h e d e n 
verloopt.

CULTUUR DIENST
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KWB BOCHOLT |  
DE PAASHAAS IS VERDWENEN
2 tot 18 april | Sloerodoe

Ga op een leuke wandeling met opdrachtjes en ontdek waar de paashaas 
gebleven is! Op een wandeltocht van 1.5 km kom je borden tegen met een 
QR-code. Als je deze scant met je smartphone vertelt Pieter Embrechts je 
een stukje van een knotsgek paashaasverhaal en een leuke opdracht. Op 
het einde van de tocht vind je misschien wel de Paashaas terug. Je krijgt 
ook leuke opdrachtjes mee voor onderweg. Er is zowel een verhaal voor -8 
jarigen als voor +8 jarigen. De tocht is heel de paasvakantie beschikbaar en 
het vertrek is aan Sloerodoe, Brogelerweg 150.

Info: www.facebook.com/KWBBocholt of  0486 25 06 72

VLAANDEREN FEEST 2021
Feestcheques voor buurt- of verenigingsinitiatieven

Met jou hopen wij dat ons leven in de lente van 2021 
stilaan normaliseert met mogelijkheden tot ontmoeting 
en cultureel genieten. Tot nader order kunnen plaatselijke 
organisatoren van buurtinitiatieven of  verenigingsactiviteiten 
ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap ook dit jaar een feestcheque tot maximaal 
180 euro bij Vlaanderen Feest! aanvragen.

Organiseer je een straat, buurt- of  wijkfeest of  een 
verenigingsactiviteit in de periode van zaterdag 26 en 
zondag 27 juni of  van donderdag 1 tot en met zondag 11 
juli? En plaats je dit initiatief  in het teken van de campagne 
voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap? Dan krijg je 
als organisatiepartner van Vlaanderen Feest! uitzicht op een 
feestcheque als tussenkomst in een aantal realisatiekosten 
na afloop.

Let wel: het evenement moet een open en niet-competitief  
karakter hebben. Het moet mensen in de periode van 
Vlaanderen Feest! als groep bij elkaar brengen voor positief  
gemeenschapsleven binnen de eigen gemeente zonder 

partijpolitiek of  commercieel karakter. Voor de verdere 
concrete invulling krijgt de inspiratie van elke organisator 
vrije baan.

Via de feestcheque kunnen na afloop van het initiatief  
een aantal organisatiekosten gerecupereerd worden tot 
maximum e 180. Nieuw is dat ook uitgaven voor een natje 
en een droogje tot max. e 90 kunnen worden ingebracht.

De campagne is financieel mogelijk dank zij een subsidie 
van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest! Geldige 
kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de 
voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget 
strekt. Toekenning van een feestcheque gebeurt volgens 
het principe “wie eerst komt, eerst oogst”. Er vlug bij zijn is 
dus de boodschap!

Alle informatie plus het formulier om te kandideren is vanaf  
midden maart tot uiterlijk einde april (of  tot uitputting 
van de opties op een feestcheque) beschikbaar op  
www.vlaanderenfeest.eu 

Bocholt



GEWOEËN MIDDIG
zaterdag 20 maart of zondag 21 maart |  
in je bubbel | 17u00-19u00 of 10u00-12u00

KSA Bocholt en vzw Sloerodoe pakken uit met 
een nieuwe formule voor hun eetdag in coronatijd: 
Gewoeën Middig. Helemaal mee met de 
herwaardering van het alledaagse.

Geniet in je bubbel van een verse maaltijd. Even opwarmen en klaar. Mix en match 
naar eigen smaak. Een menu kost € 7,50 en bestaat uit puree, vlees en groenten. 
Voor € 10,00 krijg je een tweegangenmenu met dessert.

Er is keuze tussen:

Aardappelen Vlees Groenten Dessert
• puree • kippenchipolata  • rode kool • chocomousse
• wortelpuree • witte worst • boontjes met spek • rijstpap
  • boerenworst • appelmoes

Afhalen of  laten bezorgen kan op zaterdag 20 maart (17u00-19u00) of  op zondag 21 
maart (10u00-12u00). Reserveer jouw menu t.e.m. 6 maart via www.ksabocholt.be.

JEUGD DIENST

JEUGDDIENST OP SOCIALE MEDIA
De leefwereld van kinderen en jongeren wordt steeds digitaler. 
De jeugddienst blijft niet achter en is ondertussen bereikbaar via 
verschillende kanalen. Klikken, volgen, liken en swipen maar!

Een overzicht van hoe je onze jeugddienst en jeugdraad kan volgen 
en bereiken:

• Facebook: facebook.com/JongInBocholt/
• Instagram: instagram.com/jonginbocholt/
• Snapchat: j_bocholt
• TikTok: tiktok.com/@jong_in_bocholt
• Youtube: Gemeente Bocholt

Wist je trouwens dat onze kindergemeenteraad nu ook een eigen 
e-mailadres heeft?
Voor al je vragen, tips, weetjes, … kan je een e-mail sturen naar 
kindergemeenteraad@bocholt.be.
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KAMP BEESTIG PLEZANT |  
5-12 JAAR
maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 april |   
JCH ‘de Steen’ | 9u00-16u30

Wist je dat een mens eigenlijk ook een dier is? We laten 
ons de hele week inspireren door alle dieren die je maar 
kan bedenken. Dieren in de lucht, in de zee en op het 
land! We leren brullen als een leeuw, gek zijn als een aap 
en genieten als een poes. 

En wie weet ontdekken we wel een nieuwe soort op het 
einde van de week!

Prijs: € 80,00
Meebrengen: lunchpakket

Inschrijven kan vanaf 8 maart via www.bocholt.be  
> vrije tijd > jeugd. Kies dan Kamp Beestig Plezant.

BUITENSPEELDAG 2021
woensdag 21 april

Wegens de coronamaatregelen kon de Buitenspeeldag 
vorig jaar helaas niet doorgaan. Ook in 2021 zal het 
geen Buitenspeeldag zijn zoals we al jaren kennen. Het 
is moeilijk te voorspellen wat de concrete maatregelen 
zullen zijn tegen 21 april. 

Maar we blijven ons inzetten om zoveel mogelijk kinderen 
en jongeren buiten te laten spelen! Want het belang van 
buitenspelen is alleen maar duidelijker geworden in de 
voorbije maanden.

De Buitenspeeldag in Bocholt wordt geen grote 
bijeenkomst vol kinderen, jongeren en hun ouders, maar 
het kan ook op andere manieren. Houd daarom onze 
sociale media en de website van Bocholt zeker in het oog.

DE KLEINE ARTIEST @ HOME
Jaarlijks organiseert de dienst Vrije Tijd de plezante kindernamiddag 
‘De Kleine Artiest’. Kinderen krijgen de mogelijkheid om te proeven 
van én deel te nemen aan een aantal kunstvormen.

Wegens de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk veel 
mensen op één plaats samen te brengen. Daarom bieden we een te 
gek (online) alternatief. Niet voor één dag maar gedurende de hele 
Paasvakantie!

Kinderen kunnen online workshops volgen zoals een kijkdoos 
bouwen of  mooie raamtekeningen maken. 

Programma volgt.



FIETSZONE BOCHOLT-CENTRUM
Het voetpad langs het gedeelte van de Brogelerweg tussen de Damburgstraat en het kerkplein wordt 
vaak gebruikt als fietspad. Om de situatie veiliger en duidelijker te maken richten we dit stuk Brogelerweg 
in als fietszone. Zo weten de fietsers duidelijk waar hun plaats is en kunnen de voetgangers gebruik 
blijven maken van het huidige voetpad. In een fietszone en fietsstraat moeten gemotoriseerde voertuigen 
voorrang verlenen aan fietsers. Voertuigen mogen er niet sneller rijden dan 30 km/u. 

Daarnaast breiden we de fietszone uit met 
het hele Kerkplein tot aan de rotonde om de 
veiligheid van de zachte weggebruikers ook hier 
te verhogen.
Ook de Kerkhofstraat (vanaf  Dorpsstraat tot 
Kloosterstraat) wordt ingericht als een fietsstraat.

Om dit allemaal duidelijk te maken aan 
de verschillende weggebruikers wordt 
er gebruik gemaakt van de borden 
F111 en F113 en komt er een grote 
grondmarkering op de weg om de 
voertuigen er op te wijzen dat zij een 
‘fietszone’ binnenrijden. Medio maart 
zal onze technische dienst de nieuwe 
bewegwijzering aanbrengen.

LANGS BOCHOLTER WEGEN

 

 

VOETPAD BROGELERWEG
De technische dienst legt op dit moment een nieuw voetpad 
aan langs de Brogelerweg, op het gedeelte tussen de 
Damburgstraat en sportcomplex ‘de Damburg’. Het voetpad 
komt aan de zijde van de even huisnummers en zal de 
veiligheid van de zachte weggebruiker verhogen. Er worden 
ook twee nieuwe zebrapaden aangelegd. Eén ter hoogte van 
het kruispunt Damburgstraat-Brogelerweg en één ter hoogte 
van Brogelerweg nr. 70. 
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BOEKSTART | BOEKEN VOOR BABY’S
Is je kindje 15 maanden? Dan krijg je in het consultatiebureau van 
Kind & Gezin een uitnodiging om het peuterpakket op te halen in 
de bibliotheek.

We hebben gemerkt dat er dit jaar – en daar zit Corona voor iets 
tussen – minder peuterpakketten zijn afgehaald.

Nochtans is “voorlezen met een baby of  een peuter” meer dan 
lezen alleen! Want bovenal is voorlezen een heerlijk knus moment. 
Maak van boekentijd een moment voor jou en je kind. Kruip dicht 
bij elkaar, maak het gezellig en rustig. Laat alle aandacht naar jullie 
en je boek gaan. Voorlezen is niet alleen prettig voor je kindje. 
Samen lezen is leesplezier voor twee. 

Boekstart wil ouders en jonge kinderen laten genieten van boeken, 
omdat dat goed is voor de (taal)ontwikkeling van kinderen, de band 
tussen ouder en kind en de leescultuur in het gezin.

Meer informatie kan je terugvinden op www.boekstart.be
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E-BOEKEN OP JE EIGEN TOESTEL LEZEN?
DAT KAN!
Sinds enige tijd kan je als lid van onze bibliotheek e-boeken lenen op je eigen toestel 
via Cloudlibrary (https://www.yourcloudlibrary.com/nl/). Je kan twee e-boeken 
tegelijk lenen voor zes weken. Als de uitleentermijn afloopt, verdwijnen de e-boeken 
vanzelf  van je toestel, dus over boetes hoef  je je geen zorgen te maken. Je kan ook 
tot twee e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen.

De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest 
courante e-readers zoals Kobo en Tolino. In CloudLibrary zie je welke e-boeken je 
kan lenen of  reserveren. Met één muisklik zet je e-boeken op je leesplankje en start je 
met lezen. In onze catalogus (https://bocholt.bibliotheek.be) kan je ook doorklikken 
naar beschikbare e-boeken.

Het aanbod bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige boeken en richt zich tot 
volwassen leners: vlot leesbare fictie, literaire en populaire romans, plus toegankelijke 
non-fictie. De meerderheid van Vlaamse uitgevers zet haar schouders onder het 
platform. Je vindt er boeken van onder meer Arnon Grunberg, Kris Van Steenberge, 
Stefan Brijs, Luc Deflo, Pieter Aspe, Per Olov Enquist, Nicci French, Rudi Vranckx, 
Bart Aerts, Josje Huisman, Pascale Naessens en nog veel meer.

Het cloudLibrary-platform is erg gebruiks-
vriendelijk, zodat jong en oud, digitaal 
vaardig en digibeet er vlot mee aan de 
slag kunnen. De dienst wordt aangeboden 
door jouw bibliotheek in samenwerking met 
Cultuurconnect, Standaard Boekhandel en 
Bibliotheca (CloudLibrary).

Meer info en handleidingen zijn te vinden op 
onze cataloguspagina (zie hoger) of  aan de 
balie van de bib. Veel e-leesplezier!

BIB LIOTHEEK
IN DE KIJKER



CORONA UPDATE

Hoe geraak ik in het vaccinatiecentrum?
Het vaccinatiecentrum is vlot te bereiken. Via Grote 
Brogel rijd je naar Peer. Achter de nieuwe rotonde aan 
het Agnetencollege sla je rechts af. Vervolgens weer 
rechts de Noordervest op en dan vind je het centrum 
tweehonderd meter verder aan de rechterkant. Op alle 
kruispunten staan duidelijke wegwijzers om je naar het 
centrum te leiden. Voor fietsers is er een alternatieve, 
veilige route aangeduid.

Ga je met De Lijn, dan moet je afstappen aan de halte 
Peer Noordervest. Deze halte is te bereiken met de lijnen 
14, 33, 48, 283, 302 en 402.  Lijn 48 ligt het meest voor de 
hand. Er zijn slechts enkele rechtstreekse lijnen vanuit 
Bocholt-centrum. Je hebt meer keuzes vanuit Kaulille. Je 
bereikt de halte Kaulille-kerk best met lijn 8 of  met de 
belbus als je uit Reppel of  Lozen komt (lijn 746). Plan je 
ideale route via www.delijn.be. 

Kan je niet met eigen vervoer, buren, familie, vrienden 
of  met het openbaar vervoer aan het vaccinatiecentrum 
geraken? Neem dan contact op met het callcenter via tel. 
011 24 71 91 om te kijken of  zij voor jou een oplossing 
kunnen vinden. Denk eraan dat de vaccinatie zelf  
ongeveer een half  uurtje zal duren. 

Hoe word ik verwittigd?
Als het zover is, krijg je een brief  om je te laten vaccineren. 
Als de overheid je gsm-nummer of  e-mailadres heeft, 
krijg je ook een sms en een e-mail. In deze brief, sms of  
e-mail staan de locatie (Peer), de datum en het uur van 
je eerste en eventuele tweede vaccinatie. Met een code 
van 33 cijfers en letters moet je je eerst registreren op 

de website www.laatjevaccineren.be. Daar kan je kiezen 
voor drie opties: bevestigen, weigeren of  de afspraak te 
verplaatsen als je echt niet kan gaan op het voorgestelde 
tijdstip. 

Wat zijn de openingsuren van de vaccinatiecentra?
De centra in Lommel en Peer zijn 7 dagen op 7 geopend 
tussen 7u00 en 22u00. 

Is de vaccinatie verplicht?
Neen, de vaccinatie is aangeraden, maar niet verplicht. 
Voor een optimale doeltreffendheid van het vaccin bij 
de bevolking en het ontstaan van groepsimmuniteit, 
zou minstens 70 % van de Belgen zich moeten laten 
vaccineren. Groepsimmuniteit wil zeggen dat een 
voldoende grote groep mensen weerstand heeft 
opgebouwd tegen het virus, waardoor het niet meer of  
nog maar zeer moeilijk kan circuleren. Zo zal het virus 
geen kans meer krijgen om zich massaal te verspreiden 
en een ernstige epidemie te veroorzaken met bijhorende 
lockdown maatregelen.

Hoeveel dosissen moet ik krijgen?
Voor de meeste vaccins die al zijn goedgekeurd, gaat 
het om 2 dosissen, die worden toegediend met een paar 
weken ertussen.

NOORD-LIMBURG VACCINEERT
De nationale vaccinatiecampagne komt stilaan op gang. Bocholt valt 
onder Eerstelijnszone Noord-Limburg met vaccinatiecentra in Lommel en 
Peer. Alle Bocholtenaren, ouder dan 18, krijgen hun spuitje(s) met het 
coronavaccin toegediend in het vaccinatiecentrum van Peer. Dit centrum 
is ondergebracht in de voormalige VDAB-gebouwen op de Noordervest 
23 in Peer. Ook de inwoners van Peer, Hechtel-Ekse en Hamont-
Achel worden hier gevaccineerd, in totaal ongeveer 53.000 mensen. 
Ondertussen hebben de meeste medewerkers en zorgverleners die er 
gaan werken hun eerste spuitje al gehad.
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Hoe verloopt de vaccinatie?
Trek voor de vaccinatie toch ruim een half  uur uit. 
Vergeet niet je oproepingsbrief  mee te nemen. In het 
centrum staat een team van gedreven medewerkers, 
zorgverleners en vrijwilligers voor je klaar. Je komt 
binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je 
identiteitsgegevens, controleert je lichaamstemperatuur 
en brengt je naar de administratieve ruimte. Een 
medewerker geeft je info over het vaccin en eventuele 
nevenwerkingen. Je medische voorgeschiedenis en 
gezondheidstoestand wordt overlopen. Je krijgt er 
ook een afspraak voor de eventuele tweede inenting. 
Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar een 
verpleegkundige je vaccineert. Na de vaccinatie mag je 
een kwartiertje rusten in de wachtruimte.

Kan ik me nog opgeven als vrijwilliger?
Dat kan! Iedereen, met of  zonder medische achtergrond, 
kan zich aanmelden. Dat gebeurde tot nog toe via 
www.helpdehelpers.be, www.helplimburgvaccineren.
be of  via www.vaccinatie-noord-limburg.be. Dat is nog 
mogelijk, maar best doe je het nu rechtstreeks op onze 
site: https://vaccinatiecentrum.hvznl.be/ 

Meer info?
• www.vaccinatie-noord-limburg.be
• https://vaccinatiecentrum.hvznl.be  
• Callcenter Noord-Limburg: 011 24 71 91
• het Vacci-Zine dat binnenkort in jouw brievenbus valt

Bocholt helpt!
De Bocholter inbreng bij de totstandkoming van 
het vaccinatiecentrum is niet gering. Het hoofd van 
de apotheekafdeling is Bruno Vanderheyden, het 
hoofd van de artsen is Marc Vanpoecke van het 
Huisartsenhuys, de woordvoerster van Eerstelijnszone 
Noord-Limburg is Veerle van de Schans en Hannes 
Vanpoecke, ondervoorzitter van Rode Kruis Bocholt-
Kaulille is verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
zorgverleners.

© Gustavo Fring via Pexels

SNELTESTCENTRUM
Op 1 maart is in GC ‘de Kroon’ een sneltest-
centrum van Eerstelijnszone Noord-Limburg 
van start gegaan.

Let op: dit sneltestcentrum is uitsluitend 
bedoeld voor kinderen en jongeren uit onze 
Eerstelijnszone, niet voor volwassenen!



LOKALE ECONOMIE

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, kan je deze ook 
doorgeven op bovenstaand e-mailadres.

U STEELT, WIJ BOEIEN
Winkeldiefstalpreventie

Politiezone Carma en het Veiligheidheidshuis Genk 
organiseren een grote actie om winkeldiefstal te 
vermijden en te ontmoedigen. De actie kadert in een 
grote preventieactie ter voorkoming van fietsdiefstal, 
inbraak, gauwdiefstal en winkeldiefstal.

In de maand maart zal aan alle (relevante) 
handelaars een raamsticker bezorgd worden met 
het campagnebeeld ‘U steelt, wij boeien!’. Dit schrikt 
potentiële winkeldieven af. Het opzet is dat elke 
diefstal – hoe klein ook – gemeld wordt bij de politie. 
Op de afbeelding zie je nog de versie van de sticker 
voor Genk. De Bocholter versie van de sticker is nog 
in ontwerp.

Daarnaast ontvangen de handelaars ook een 
flyer met enkele tips tegen winkeldiefstal, de 
telefoonnummers voor dringende en niet-dringende 
politiehulp en de link om online een winkeldiefstal te 
melden. De handelaars kunnen de flyer in hun zaak 
ophangen voor hun personeel, bijvoorbeeld in een 
eetruimte, refter of  personeelsruimte, of  aan hun 
kassa of  toog zodat men snel kan reageren.

wij boeien
U STEELT?

Elke diefstal 
wordt gemeld!

CARMA

H A N D E L A A R S  I N

B O C H O L T

dankzij jouw aankoop
steunen we lokale verenigingen
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SPORT DIENST

INSCHRIJVEN VOOR DE 3 SPORTKAMPEN: 
ENKEL ONLINE! 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.

€ 18,00

KLEUTERSPORTKAMP | VANAF 3 JAAR
6, 7 & 8 april | 9u30-12u00 | sportcomplex ‘de Damburg’

We maken van sportcomplex ‘de Damburg’ één grote kleutertuin!

Programma:
• 09u30: kleuterturnen, balspelen, spelletjes, ...
• 10u45: pauze
• 11u00-12u00: kleuterturnen deel 2

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

TAAL- EN SPORTKAMP | 5-13 JAAR
6, 7, 8 & 9 april | 9u10-15u30 | sportcomplex ‘de Damburg’

Met dit kamp sla je twee vliegen in één klap; sport en spel, én een taal leren!
Maak kennis met de Franse taal in een speelse sfeer. Naast het aanleren van taal 
is er een sportief  programma (bal- en slagsporten, estafettes, spelletjes, ...). 
Voor het taalonderricht worden de kinderen in niveaugroepen ingedeeld. Ieder 
jaar is er een ander taalthema.

Programma:
• 09u10- 12u20: spelenderwijs taalonderricht in sportcomplex ‘de Damburg’.
• 12u20-13u15: je kan thuis eten of  je lunchpakket meebrengen.
 We zorgen ’s middags voor een leuke DVD.
• 13u15-15u30: sport en spel

€ 55,00

PAASSPORTKAMPEN



BUURTSPORTDIENSTEN DAGEN 
INWONERS UIT MET NIEUWE 
CHALLENGE: BUURTSPORTEN 
NATUURLIJK!
De buurtsportdiensten van Noordoost-Limburg (Bocholt, Bree, 
Kinrooi, Maaseik, Oudsbergen en Peer) dagen hun inwoners uit 
om 10 weken lang coronaproof te bewegen in de natuur met het 
hele gezin. Deelnemers maken bovendien kans op mooie prijzen 
uit de regio.

10 weken challenge
Van 15 maart t.e.m. 24 mei 2021 kan je genieten van een natuurlijk 
sportaanbod, 100 % coronaproof. De buurtsportdiensten bundelden 
12 groene lussen in de buurtgemeenten en kwamen zo tot een mooi 
aanbod voor het hele gezin. Alle bewegwijzerde routes zijn permanent 
beschikbaar en vrij toegankelijk. Wandelen, fietsen of  liever lopen? 
Er is voor ieder wat wils! Het volledige aanbod is te bekijken op  
www.buurtsportdiensten.be.

Doe mee en win!
Van elke activiteit wordt een Strava-segment aangemaakt. Alle 
geregistreerde deelnemers maken wekelijks kans op mooie prijzen uit 
de streek waaronder picknickarrangementen, streekproductenmanden 
en toegangstickets klimpark Warredal. Vanaf  7 activiteiten maak je 
kans op één van de unieke hoofdprijzen. Misschien slaap jij met je 
gezin binnenkort wel tussen de bomen bij Warredal in Neeroeteren of  
op het water bij Sail Center Limburg in Kinrooi!

Hoe kan je deelnemen?
Heel simpel:
STAP 1: installeer de gratis app Strava op je smartphone
STAP 2: surf  naar www.buurtsportdiensten.be en volg de instructies  

om je account te linken
STAP 3: zet je Strava aan bij de startplaats
STAP 4: stop je Strava aan de finish en check je deelnames op de 

website

Meer info: www.buurtsportdiensten.

ZWEM- EN OMNISPORTKAMP |  
7-13 JAAR
13, 14 & 15 april | 9u30-15u30| sportcomplex ‘de Damburg’

Maak kennis met verschillende binnensporten: zwemmen, balsporten, 
gevechtsporten, slagsporten, ...

Programma:
Voormiddag
• 09u30: vertrek aan sportcomplex ‘de Damburg’ naar zwembad ‘de 

Sprink’
• 10u00-11u45: zwemles – spelletjes
• 12u00: terug aan sportcomplex ‘de Damburg’

Middagpauze
Je kan thuis eten of  je lunchpakket meebrengen.
We zorgen ‘s middags voor een leuke DVD.

Namiddag
• 13u00-15u30: initiatie in verschillende sporttakken: volleybal, judo, 

karate, jiu-jitsu, handbal, tennis.€ 35,00

buurtsporten ... 

natuurlijk 

Registreer je deelname(s) via Strava en maak kans op mooie 
prijzen !

15 maart > 24 mei 2021 
10 weken challenge 
wandelen, fietsen en lopen 
in de buurtsportgemeenten

coronaproof bewegen in de
natuur met het hele gezin!
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TENNISCLUB BOCHOLT | START 2 TENNIS
Voor wie? volwassenen (vanaf  16 jaar) 
Wat is Start 2 Tennis? Het is een pakket van 5 lessen / 2 spelmomenten en 
kost € 60,00. Hierna beslis je of  verder lid wilt worden. Je krijgt uitleg over de 
werking, er is de mogelijkheid om in te schrijven en de eerste lesdata af  te 
spreken met de trainers.

Benodigdheden: sportieve kledij en tennisschoenen nodig.
Wanneer: Er zijn startmomenten voorzien op maandag 5 april en op 

zondag 6 juni, aanvang om 10u00 in de kantine.

Meer info: www.tcbocholt.be. 

START 2 SAIL
Met Start 2 Sail, georganiseerd door de Buurtsportdiensten, Sailcenter 
Limburg en Sport Vlaanderen leer je de basis van het zeilen in zes lessen. 
Een eigen zeilboot is niet nodig: die is inbegrepen in het lespakket!

• Kennismaking met zeilen en Sailcenter Limburg d.m.v. proefzeilen op 
onze info dag op 3 en 4 april 2021.

• Van 7 april  tot 3 oktober kan u inschrijven voor Start 2 Sail. De eerste 
lessen starten vanaf  6 maart 2021.

• Zes lessen van elk 2,5 uur.
• Kosten € 172,50 p.p. met 3 cursisten in een boot.*
 Kosten € 129,50 p.p. met 4 cursisten in een boot.*
 Wil je liever met 2 deelnemers per boot, dan is de prijs € 259,00.*
• Gratis gebruik zeilboot na afloop van de laatste les gedurende het 

lopende seizoen 1 april t.e.m. 31 oktober (na behalen diploma CWO 1).
• Heb je al eerder meegedaan? Indien je een stapje verder wilt vraag 

dan naar de CWO 2 lessen of  naar de opfris dagen. Je mag de CWO 1 
training nogmaals volgen, dat is geen probleem.

*Dit is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

Interesse? 

https://www.sailcenterlimburg.com/verhuur/start-to-sail
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BOCHOLT WINTERS MOOI!

© Hilde Gielkens

© Ann Rombaut

© Kim Heynickx

© Katrien Lenaerts

©
 J

oh
an

 N
ou

te
rs

© Katrien Lenaerts

© Kim Heynickx

© Bibi Kriek


