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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 13u00-18u00
wo. 9u00-12u30 13u00-17u00
do. 9u00-12u30 13u00-17u00
vr. 9u00-12u30 13u00-17u00
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 

Ze zeggen dat er voor alles een eerste keer is 
en dit is voor mij de eerste keer dat ik op deze 
pagina sta. Tot nu toe heb ik deze pagina alleen 
maar gelezen, maar door het overlijden van onze 
‘Leo’ ben ik nu genoodzaakt om zelf  een woordje 
tot jullie te richten. 

Daarbij wil ik het niet onder stoelen of  banken 
steken dat de eerste maanden vrij moeilijk waren. 
Ik moest aan deze opdracht wennen en ik had 
een behoorlijke achterstand. Er wachtten een 
berg kennis, opdrachten en dossiers die ik me 
binnen de kortste tijd eigen moest maken. 

Eigenlijk probeer ik altijd om niet in de schijn-
werpers te staan, maar als bevoegde schepen 
van Limburg.net moet ik toch even de aandacht 
vestigen op een belangrijke mededeling.

Er is al gecommuniceerd dat er vanaf  1 april 2021 
een nieuwe PMD-zak in gebruik is genomen. Dit 
houdt in dat jullie vanaf  nu ook andere soorten 
zachte plastiek in de PMD-zak mogen meegeven, 
voorlopig ook nog in de oude PMD-zak. 
Dit brengt echter evenwel mee dat er geen zachte 
plastiek nog los naar het recyclagepark mag 
gebracht worden, maar alleen nog in de oude of  
nieuwe PMD-zak,

Tevens moeten jullie er rekening mee houden 
dat de oude PMD-zakken maar bruikbaar zijn tot  
31 december 2021. Ik raad jullie aan om zeker 
vanaf  15 mei 2021 alleen maar nieuwe PMD-
zakken aan te kopen, want de oude PMD-
zakken worden niet teruggenomen. Tot zo ver dit 
afvalverhaaltje.

Tot slot wil ik jullie allen toewensen dat wij allemaal 
snel gevaccineerd mogen worden en ons normale 
leven terug kunnen opnemen. 

Bert Schelmans
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

“ DE OUDE PMD-ZAKKEN ZIJN MAAR   
 BRUIKBAAR TOT 31 DECEMBER 2021.
 VANAF 15 MEI 2021 KOOP JE BEST ENKEL  
 NOG NIEUWE PMD-ZAKKEN.”



GOED OM TE WETEN

LAAT JE FIETS LABELEN
Jaarlijks worden fietslabelacties georganiseerd binnen politiezone CARMA. Dit houdt in dat de 
gemeenschapswachten je rijksregisternummer afdrukken op een fraudebestendig label en dat op je fiets 

plakken. Nadien ontvang je een fietspas met de persoonlijke gegevens van je 
fiets. Een gelabelde fiets komt na een diefstal veel sneller bij de eigenaar terug.

Vanaf  mei kan je je fiets weer laten labelen op de gemeentelijke werkplaats, 
Bosstraat 14: elke eerste maandag van de maand tussen 14u00 en 16u00. De 
eerstvolgende actie is dus op maandag 3 mei. Ondertussen kan je je fietslabel 
online aanvragen. Je ontvangt van ons een gepersonaliseerd fietslabel, een 
fietspas en een folder met tips tegen fietsdiefstal. 

Een fietslabel is gratis. Breng wel je identiteitskaart mee (want daarop staat je 
rijksregisternummer).

OVERLIJDEN STANSKE HAUMAN MINNEBO
Onze oudste Bocholtenaar, Hortense Hauman, beter gekend als 
Stanske van Minnebo, is op 3 maart jl. overleden. Stanske werd eind 
vorig jaar 101 jaar. 

In 2019 werd ze nog ontvangen in ’t Huis van de gemeente voor haar 
100ste verjaardag. Als gemeentebestuur van Bocholt willen wij ons 
oprecht medeleven betuigen en heel veel sterkte wensen aan haar 
zoon, familie en vrienden.

Nu is Helena Gysen de oudste inwoner van Bocholt. Zij is 100 jaar.

CORONABONNEN
VERVALLEN OP 15 JULI
Denk er aan dat de coronabonnen van € 10,00 nog geldig zijn 
tot 15 juli. Dus mocht je er nog eentje hebben liggen thuis, ruil 
‘m dan in!

Handelaars kunnen de bonnen binnenbrengen voor uitbetaling in 
JCH ‘de Steen’ tot 31 augustus. Daarna wordt de actie definitief  
stopgezet.

GESLOTEN
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten zijn 
gesloten op maandag 5 april (paasmaandag).

Stanske op haar 
100ste verjaardag.
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SPREEKUUR 
LEVERANCIERSVERGELIJKING 
ENERGIE
Betaal jij niet te veel voor je energieverbruik? Zit je bij 
de juiste energieleverancier? Het zijn geen onterechte 
vragen. Daarom organiseren we samen met het 
Energiehuis Limburg twee zitdagen waarop we voor jou 
een energieleveranciersvergelijking doen. 

Eén zitdag vindt plaats in ‘t Huis van de Gemeente op  
22 april 2021 van 13u00 tot 17u00, de andere in het 
Sociaal Huis op 29 april 2021 van 13u00 tot 17u00.

Maak een afspraak via www.energiehuislimburg.be/
infosessies-bocholt of  via 089 77 81 29. Vergeet niet je 
voorschotfacturen en je laatste afrekeningsfactuur mee te 
brengen.
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OM GEVING

LIMBURG.NET
OPHALING VANAF 6 UUR
De ophaaldiensten van Limburg.net beginnen hun ophaalrondes vanaf  
6u00 ’s morgens. 

Zet je grijze of  groene container, je PMD-zak(ken) en je oud papier 
(samengebonden) dus steeds vóór 6 uur buiten, of  als het weer het 
toelaat, al de avond voordien. 

WONINGKWALITEITSWIJZER
Met de woningkwaliteitswijzer kun je nagaan hoe het staat 
met de kwaliteit van jouw woning, en bekijken hoe je die 
nog verder kunt verbeteren.

De woningkwaliteitswijzer geeft je een beeld van de 
kwaliteit van jouw woning. Je krijgt inzicht in mogelijke 
problemen in de woning, en concreet advies over hoe je 
er verder mee aan de slag kan: hoe bepaalde problemen 
te voorkomen, welke werken nodig zijn om de kwaliteit te 
verbeteren, …

De Woningkwaliteitswijzer is rechtstreeks toegankelijk 
via www.vlaanderen.be/woningkwaliteitswijzer (voor om 
het even welke woning), maar ook (als eigenaar) via de 
Woningpas (www.woningpas.vlaanderen.be).



Instructies
• Registreer je voor deelname 

aan deze opdracht via 
de link op https://www.
valpreventie.be/opdracht-
1-start-de-week-actief  vóór 
vrijdag 16/4 13u00 

• Na registratie ontvang je op 
maandagochtend 19 april het beweegfilmpje

• Zorg dus zeker dat je de dag zelf  een stabiele 
internetverbinding hebt, een (projectie)scherm en 
geluid hebt voor het downloaden en afspelen van het 
filmpje

• Beweeg mee met Saartje Vandendriessche op 
maandag 19 april om 14u00. Het filmpje duurt 
een 30-tal minuten en bestaat uit een opwarming, 
enkele kracht- en evenwichtsoefeningen en een 
cooling-down. Voorzie zelf  de nodige ruimte om te 
bewegen en voldoende afstand te houden. Voor de 
veiligheid kan je voor iedere deelnemer een stoel 
voorzien om zich aan vast te houden tijdens de 
evenwichtsoefeningen of  om de oefeningen al zittend 
uit te voeren.

Meer info:
https://www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie 

Op deze website vind je nog andere suggesties/
opdrachten om het risico op vallen tegen te gaan. 
Tegelijkertijd doe je bij deelname mee aan de wedstrijd 
voor de ‘beste valpreventie-provincie van het jaar’.

WEEK VAN DE VALPREVENTIE 
Door de covid-19-vaccinatiecampagne zouden 
we het bijna vergeten. Elk jaar in april wordt ook 
aandacht besteed aan de Week van de Valpreventie, 
die dit jaar doorgaat van 19 tot en met 25 april 2021. 

De beste remedie om vallen te voorkomen is om 
aan lichaamsbeweging te doen. Want een val wordt 
vaak veroorzaakt door evenwichtsproblemen, een 
verminderde spierkracht of  moeilijkheden om te 
stappen. Zelfs als je bovenstaande problemen niet 
hebt, is het belangrijk om de algemene fitheid op peil 
te houden. Door elke dag te bewegen en langdurig 
stilzitten te onderbreken, neemt je algemene fitheid en 
je uithoudingsvermogen toe en daalt het risico om te 
vallen.

Ben je een oudere en/of  minder mobiele 
Bocholtenaar die nog thuis woont, dan 

kan je zelf  ook aandacht besteden aan 
valpreventie door deel te nemen aan het 

sportieve startmoment op maandag 19 april om 14u00. 
Registreer je (of  je organisatie), ontvang een link naar het 
instructiefilmpje en beweeg gedurende een half  uurtje 
samen met Saartje Vandendriessche. Zij demonstreert 
en legt verschillende oefeningen uit rond spierkracht 
en evenwicht waarmee zowel fitte ouderen als minder 
mobiele deelnemers (al zittend) kunnen bewegen.

SOCIAAL HUISEén tegen allen, 

allen tegen vallenEén tegen allen, 

allen tegen vallen
Naar aanleiding van 10 jaar Week van de Valpreventie organiseert het Exper�secentrum Val-en fractuurpreven�e Vlaanderen de grote valpreventiebattle

Meer info? Ga naar www.valpreventie.be

Start de Week actief
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De vijf Vlaamse provincies en Brussel strijden samen met 
bekende Vlamingen tegen elkaar aan de hand van vier opdrachten rond valpreven�e voor de ‘beste valpreventie-provincie van het jaar’! 
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het Exper�secentrum Val-en fractuurpreven�e Vlaanderen 
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OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR 
ZORGBEGELEIDING BIJ LEERACHTERSTAND 
(INITIATIEF ZORGKLASSEN)
Het OCMW wenst i.s.m. de scholen het initiatief zorgbegeleiding bij leerachterstand 
verder uit te breiden. 

De zorgbegeleiding richt zich op kleuters en lagereschoolkinderen 
die een cruciale leerachterstand hebben (m.b.t. de tekorten 
in de leerstof, maar ook in het zelfstandig leren werken, de 
werkattitude en het leren leren). Het doel is om ervoor te zorgen 
dat deze doelgroep snel de gepaste begeleiding krijgt opdat de 
achterstand niet nog groter wordt. 

Indien je deel wil uitmaken van een pool van vrijwillige en 
gemotiveerde leerkrachten, gelieve dan contact op te nemen 
met het OCMW, tel. 089 20 19 80 of  e-mail ocmw@bocholt.be. 
Ervaring en/of  banaba-opleiding is zeker een meerwaarde.

BABBELWANDELING EEN 
WANDELING VOOR INDIVIDUEN 
• Vertrek kerk Bocholt op dinsdag 13 april tussen 13u30 en 14u00.
• Vertrek kerk Kaulille op donderdag 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).

4. 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 | e-mail: diane.goossens@bocholt.be |  
tel.: 089 20 19 34

“ LEER NIEUWE MENSEN KENNEN
 EN VERRUIM JE LEEFWERELD  
 TIJDENS DE BABBELWANDELING.”



WERKEN REPPEL-CENTRUM BIJNA KLAAR
Als het weer meezit, zullen de werken in het centrum van 
Reppel in de loop van mei beëindigd zijn.

Tot dan vragen we om extra voorzichtig te zijn op en 
rond de werken. In de Zandstraat, Monshofstraat, 
Bergerheidestraat en Galgenbergstraat kan het gevaarlijk 
druk zijn. Als het mooie weer de fietsers weer naar buiten 
lokt, komen er bovendien meer zachte weggebruikers 
op deze binnenwegen. Vooral het kruispunt Zandstraat-
Bergerheidestraat verdient speciale aandacht!

LANGS BOCHOLTER WEGEN

DE AANLEG VAN HET PASSANTENPLEIN
GAAT VAN START
Rond 17 mei zal de firma Goijens Wegenbouw starten met de werken aan het nieuwe passantenplein.

Nog voordat de eigenlijke werken starten moeten verschillende nutsmaatschappijen vernieuwingen en/of  
verplaatsingen van hun leidingen uitvoeren. Deze voorafgaandelijke werken worden voornamelijk uitgevoerd door 
de firma GWL (in samenwerking met de nutsmaatschappijen). Zij zijn hiermee al gestart in de laatste week van 
maart.

De eigenlijke werken aan het Passantenplein beginnen dus vermoedelijk pas rond 17 mei. Men zal eerst starten 
met de aanleg van het riool in de Hoogstraat (van huisnummer 16 tot aan het Passantenplein). Zonder veel 
tegenslag zou deze fase nog voor het bouwverlof  afgerond moeten zijn.

Het gemeentebestuur en de aannemer zullen de omwonenden tijdig over het verloop van de werken informeren: 
bv. wat men moet doen met de huisvuilophaling, wanneer is het niet mogelijk om met de auto aan de woning 
te geraken, in welke periodes zullen gas, water of  elektriciteit afgesloten zijn, enz. Op die manier hopen we de 
hinder – die steevast met dit soort werken gepaard gaat – tot een minimum te kunnen beperken



Henricus en Lambertina Voortmans - Raemaekers 
2 september 1955

Mathieu en Elisa Thijs - Cillen 
28 oktober 1955

Jacobus en Christina Creemers - Teppers 
8 januari 1955 

Peter en Petronella Bloemen - Bernaerts 
23 augustus 1955

BRILJANTEN HUWELIJKSJUBILARISSEN

JUBILARISSEN 
Op 23 en 24 februari ging burgemeester Stijn Van Baelen op pad om de diamanten 
en briljanten huwelijksjubilarissen van 2020 en begin 2021 te feliciteren. In niet- 
coronatijden zouden deze koppels ontvangen worden in ’t Huis van de gemeente 
voor een receptie.

In totaal ontvingen 27 koppels een deurbezoekje met een bos bloemen, een 
kunstwerk en wat lekkers om zelf  een feestje te organiseren met hun bubbel. We 
stellen de jubilarissen graag aan jullie voor in deze uitneembare middenkatern.
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Berty en Ivonne Clauwers - Maenen 
20 april 1960

Joannes en Maria 
Cardinaels - Eerlings 
14 mei 1960

Joseph en Maria 
Gijbels - Vanderhoydonc 
21 mei 1960

Pieter en Maria 
Anthonissen - Lathouwers 
7 mei 1960

Albert en Catharina 
Berger - Segers 
29 april 1960

Theodorus en Cornelia 
Pellemans - Verbeek 
7 mei 1960

Lambert en Catharina 
Geusens - Weltens 
13 mei 1960

DIAMANTEN 
HUWELIJKSJUBILARISSEN
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Joseph en Elisabeth Bas - Bloemen 
15 juli 1960

Gerardus en Josephina 
Bloemen - Truyens  
10 juni 1960

Joannes en Helena 
Colaers - Thaens  
25 juni 1960

Leo en Anna 
Vanmierlo - Nysen 
24 mei 1960

Henricus en Jeanne 
Bloemen - Sleven 
4 augustus 1960

Pierre en Maria 
Lowis - Roelofs 
1 augustus 1960

Guillaume en Elza 
Bloemen - Bauduin 
 5 augustus 1960

Twee koppels wensten geen foto,  
maar krijgen wel een vermelding  
in deze speciale jubilarisseneditie.

Petrus en Hubertina Vandewaerde - Breukers 
10 juni 1960

Albert en Petronella Heynickx - Cleeren 
13 januari 1961



Henricus en Elisabeth 
Driesen - Soers 
10 augustus 1960

Hendrik en Elisa 
Pinxten - Schuermans 
19 augustus 1960

Martinus en Anna Bormans - Smolders 
21 oktober 1960

Jacobus en Rosalia Nouwen - Cox 
24 november 1960

Stephan en Suzanna 
van de Zand - van der Mannen 
25 januari 1961

Dominicus en Maria 
Lamers - Heynickx 
23 februari 1961

Hendrik en Maria 
Jambon - Reyners 
23 december 1960

Nogmaals proficiat aan al deze 
koppels!
 
“Wij kunnen alleen maar zeggen 
dat het gelukkige koppels zijn, 
met bewondering voor elkaar!”
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GEMEENTELIJKE DIENSTEN VOLLEDIG OP AFSPRAAK 
MAAK JE AFSPRAAK ONLINE
Op ’t Huis van de gemeente en het OCMW kan je enkel 
nog terecht na het maken van een afspraak. Voorlopig 
zal omwille van corona de snelbalie gesloten blijven. 

Plan zelf  je afspraak in via de website www.bocholt.be/
afspraak of  via de Bocholt App.

Voor heel veel zaken kan je terecht 
op het thuisloket waar je, vanuit je 

luie zetel, de meest voorkomende documenten in een 
handomdraai kan aanvragen. 

Mocht je toch nog vragen hebben of  lukt het niet 
om online een afspraak te maken of  de nodige 
documenten af  te printen, aarzel dan niet en bel 
089 20 19 18. 

GOED OM TE WETEN

STRAAT.NET 2021 UITGESTELD
Straat.net 2021 is uitgesteld en valt dit jaar samen met World Cleanup 
Day, in het weekend van 17, 18 en 19 september. Straat.net 2021 
wordt bijgevolg een najaarseditie. De voorbereidingen zullen weldra 
opstarten.

Is jouw vereniging geïnteresseerd, aarzel dan niet om je alsnog in 
te schrijven.

De gemeente zal opruimmateriaal voorzien. Maar voor Limburg.net 
heeft het even geduurd alvorens ze de bestellingen konden plaatsen. 
Niet alleen corona, maar ook de Brexit zorgde voor lege rekken bij 
de leveranciers. De gemeente benadert het opruimproces vanuit een 
duurzame kant waardoor wij het hergebruik van opruimmateriaal willen 
stimuleren. Dus gelieve bij de inschrijving te melden als jullie materiaal 
kunnen hergebruiken. 

Wil je graag meer info: lien.aegten@bocholt.be of  tel.: 089 20 19 14.

GEMACHTIGDE OPZICHTERS GEZOCHT
Zoek je nog een zinvol tijdverdrijf  ten dienste van anderen? Dan zijn wij 
misschien wel op zoek naar jou!

Samen met onze Bocholter scholen zijn we immers op zoek naar nieuwe 
gemachtigde opzichters. Wil jij een stukje van je vrije tijd opofferen om 
onze kinderen veilig van en naar school te helpen? Meld je dan aan bij 
het onthaal van ’t Huis van de gemeente. Als we voldoende kandidaten 
hebben, organiseert de wijkpolitie een korte opleiding. Je uitrusting (hesje, 
winterjas, armband en GO-bordje) krijg je van het gemeentebestuur.

Tel. 089 20 19 18 | gemeente@bocholt.be



LEZING “BEN IK DAN EEN SLECHTE MAMA?” 
PATSY KERKHOFS
In samenwerking met: Opvoedingswinkel Noord-Limburg en Sociaal 
Huis Bocholt
dinsdag 18 mei 2021 | bib ‘de Priool’ | 19u30-21u30

‘Ben ik dan een slechte mama?’ is een persoonlijk 
verhaal dat voor veel mama’s en papa’s erg 
herkenbaar zal klinken, want er zijn ontzettend 
veel stoere prinsen en schattige prinsessen die net 
ietsje anders functioneren dan wat men zo graag 
‘het gemiddelde’ noemt. 

Patsy Kerkhofs schrijft zonder gêne, maar vooral 
met groot respect voor zij die een tikkeltje harder 
moeten werken om hun mooiste leven te leiden. 

In jullie gezelschap vertelt Patsy over de moeilijke 
jaren die ze met haar gezin heeft doorsparteld. En 
vooral hoe ze dat gedaan hebben.

Max. aantal deelnemers: 25 personen
Prijs: gratis
Inschrijven: 
• online https://bocholt.bibliotheek.be/uit-agenda
• telefonisch (011 39 32 72)

LEZEN IS EEN FEEST 
In 2021 bestaat de Jeugdboeken-
maand 50 jaar. Hoera!

Het is dan ook hét moment om dank 
je wel te zeggen tegen iedereen 

die lezen mogelijk maakt. Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, 
vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, bibliotheken, scholen, 
juffen en meesters, recensenten, leesbevorderaars en hoera voor alle grote en 
kleine lezers, voorlezers en meelezers!

‘Lezen is een feest!’: onder die noemer organiseerden we een 
maand lang verschillende online auteurslezingen voor alle Bocholter 
lagere scholen.

BIB LIOTHEEK

Belangrijk: afhankelijk van de op dat moment geldende 
maatregelen zal de lezing of ter plaatse of  

online worden georganiseerd. 
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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

Bocholt

GEZINSBOND KAULILLE | 
KOFFERBAKVERKOOP
zondag 11 april | Nevenplein | 13u30 tot 16u30

Inschrijven: info@gezinsbondkaulille.be
Let op: beperkt aantal plaatsen - VOL = VOL
Prijs per standplaats: € 5,00 (leden Gezinsbond) of  9,00 € (niet-leden)

Onder voorbehoud coronamaatregelen.

CULTUUR DIENST
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TOERISME BOCHOLT

TOERIST IN EIGEN DORP 

    

    

TOERIST IN EIGEN DORP 

    

    

TOERIST IN EIGEN DORP     
    

TOERIST
IN EIGEN DORP 

Wat?
Vier maal per jaar hangen wij in ieder 
kerkdorp een plaatje (zie afbeeldingen) 
aan één van onze gemeentelijke wandel- en 
fietsroutes (uitgezonderd de Sezoensroute).

Bedoeling is dat de Bocholtenaar deze 
vier (wandelen of  fietsen) of  acht plaatjes 
(wandelen én fietsen) gaat zoeken. Heb je 

het plaatje gevonden? Maak er dan 
een foto (selfie met plaatje in beeld) 
van.

Je kan dus speuren naar de plaatjes 
op de fietsroutes of  je zoekt de 
plaatjes op de wandelroutes ofwel 
ga je voor beide.

Als je de vier of  acht plaatjes hebt 
gevonden en gefotografeerd hebt, 
kan je de foto’s doorsturen naar 

toerisme@bocholt.be. 

Uit alle inzendingen worden iedere keer 
twee winnaars gekozen (één voor de 
wandelroutes en één voor de fietsroutes). 
Deze winnaars krijgen een lokale prijs ter 

waarde van ± € 25,00. 

Voor ieder ‘verstopt’ plaatje kan je een 
hint/tip terugvinden op de facebook- en 
instagrampagina van de gemeente Bocholt. 

Wanneer?
• 1ste keer begin april – 

je kan zoeken tot 15 juni
• 2de keer begin juli – 

je kan zoeken tot 15 september
• 3de keer begin oktober –  

je kan zoeken tot 15 december
• 4de keer begin 
januari – je kan 
zoeken tot 15 maart

TOERIST IN EIGEN DORP     
    

  Veel succes 
en veel plezier!
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DE KLEINE ARTIEST @ HOME
Word gedurende de ganse Paasvakantie een echte artiest met De Kleine 
Artiest @ Home knutseldoos!

In deze knutseldoos vind je leuke materialen om zelf  mee aan de slag te 
gaan: krijtstiften, lijm, stoepkrijt, … Alles is voorzien van een handleiding en op 
het YouTube-kanaal van gemeente Bocholt kan je handige instructiefilmpjes 
bekijken.

Interesse in zo’n doos? De Kleine Artiest @ Home knutseldoos kost € 5,00. Je 
kan ze bestellen via jeugd@bocholt.be en nadien afhalen in JCH ‘de Steen’. 
Wees er snel bij want het aantal dozen is beperkt.

Zoals bij de traditionele kleurwedstrijd van de Kleine Artiest zijn er nu ook 
leuke prijzen te winnen. Dit doe je door de knutseldoos om te toveren tot een 
mooie kijkdoos met elementen die je in de natuur (blaadjes, mos, …) vindt en 
een foto van jouw creatie via e-mail te sturen naar jeugd@bocholt.be of  via 
Whatsapp naar 0472 18 48 97.

Knutselen maar!

JEUGD DIENST

365 DAGEN BUITENSPELEN-TIPS
Bij het schrijven van deze Bocholt Maggezien laten de 
coronamaatregelen het helaas niet toe om een grote Buiten-
speeldag te organiseren. 

Toch proberen we kinderen en jongeren te motiveren om zoveel 
mogelijk buiten te spelen.

Daarom deze leuke alternatieven op de klassieke 
Buitenspeeldag.

• Maak van jouw favoriete speelplek de coolste speelplek van de gemeente.  
Bezorg ons een foto en wie weet win jij wel een beloning!

• Ga eens knikkeren op een petanquebaan (Bergerheidestraat, Oude Kerkstraat, 
recreatiepark bij de Finse piste, ‘de Dam’, Chiro Lozen, Olmenweg en Belgenberg).

• Bied speelgoed waar je niet meer mee speelt te koop aan op straat:  
een echte garagesale tijdens de Buitenspeeldag op 21 april!

• Kampen bouwen in het bos! Wat is er leuker dan een kamp bouwen?  
Twee kampen bouwen! Slecht weer? Ook in huis kan je leuke kampen bouwen  
met een groot laken, enkele wasknijpers,…

• Maak met stoepkrijt een groot hinkelpad of  veel kleine hinkelpaden op straat  
of  op de stoep.

• Bouw een vet hindernissenparcours om af  te leggen met je fiets.  
Wie behaalt de beste tijd?

• Probeer eens een nieuwe sport of  bedenk je eigen sport.  
Al van ‘crossminton’ of  ‘urban golf’ gehoord?

• Ga op verkenning in het speelbos in Kaulille. Dé plek om eens goed te ravotten!
• Doe mee aan de #1000UurDeDeurUit-challenge met behulp van de 

#1000UurDeDeurUit tracker van Maison Slash.
• Ken jij alle mooie wandelroutes die Bocholt rijk is? Bij de dienst Vrije Tijd  

kan je een wandelkaart krijgen. Daarnaast zijn er twee kinderwandelingen  
met leuke opdrachten verkrijgbaar.

• Misschien toch eens geocach’en ontdekken?

Bovenstaande activiteiten kunnen natuurlijk op alle andere dagen doorheen het jaar.

Heb jij de ultieme Buitenspeeldag-tip? Laat het ons weten zodat we het met andere jonge 
Bocholtenaren kunnen delen en maak zo kans op een leuke prijs!



SPORT DIENST

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.be

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!

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

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

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

PAASSPORTKAMPEN
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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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DIGITALE 
ORIENTATIELOOP
Nieuw en volledig Coronaproof!

Sportzone de Damburg werd voorzien van een 
digitale oriëntatieloop. 
De leerlingen van het Biotechnicum hebben de 
loop alvast getest.

Wil je het zelf  eens komen uitproberen?
Scan de QR-codes aan de infozuil voor 
sportcomplex de Damburg met je Smartphone. 
Installeer de app (internetverbinding 
noodzakelijk) kies een route en zoek zo snel 
mogelijk de elf  QR-codes aan de sportzone.
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