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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 

ER IS HOOP …
“Hoop doet leven” zingt Will Tura in één van zijn gekende 
hits!

Ook voor ons is er HOOP want het einde van de COVID19-
pandemie komt stilaan in zicht. De vaccinatiecentra 
draaien op volle toeren. De rusthuizen merken duidelijk 
dat gevaccineerde bewoners geen ziekteverschijnselen 
meer vertonen. 

Als 70 % van de bevolking een vaccin ontvangen heeft, 
kunnen we binnen enkele maanden tot groepsimmuniteit 
komen. LAAT JE DUS VACCINEREN! Zo bescherm je niet 
alleen jezelf, maar ook de anderen. 

Wie had trouwens durven denken dat de corona-pandemie 
onze levens zolang in de ban zou houden? Eén virus legt 
meer dan een jaar heel de wereld plat! Het doet ons 
beseffen hoe kwetsbaar we als mens zijn tegen de grillen 
van de natuur. 

Wij denken dat we de wereld in onze macht hebben, maar 
eens te meer blijkt dat we maar piepkleine kwetsbare 
wezentjes zijn.

Eén noodlottige ziekte, één ongeval, één tegenslag, 
één verkeerde beslissing, … kan het leven van mensen 
helemaal overhoop gooien. 

Het positieve is dat een ingrijpende gebeurtenis zoals 
o.a. corona ons een andere kijk op het leven geeft. We 
ontdekken hoe waardevol kleine dingen in ons leven zijn. 
“Als gewone dingen ineens niet meer zo gewoon zijn, zien 
we pas hoe bijzonder gewone dingen zijn”.

Het leert ons hoezeer we familie, vrienden en buren nodig 
hebben in moeilijke tijden. Gelukkig kunnen wij in Bocholt 
nog op heel veel solidariteit rekenen. Nogmaals dank aan 
iederéén die zich vrijwillig inzet voor anderen.

In deze Bocholt Maggezien willen we als bestuur via een 
enquête peilen naar jouw ervaringen met het leven in 
coronatijd.

Met de actie ‘Week van de GROEILAMP’ zetten we 
alle ouders, opvoeders en begeleiding letterlijk in de 
spotlights! Een verdiende pluim want in dit coronajaar was 
kinderen opvangen niet altijd vanzelfsprekend.

Laten we samen nog enkele maanden op onze tanden 
bijten en de corona- veiligheidsmaatregelen respecteren.
Dan kunnen we hopen op een zonnige zomer met veel 
kans tot knuffelen en activiteiten!

Marc Vanherk 

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

“ LAAT JE VACCINEREN! 
 ZO BESCHERM JE NIET ALLEEN JEZELF,   
 MAAR OOK DE ANDEREN”



GOED OM TE WETEN

Beste Bocholtenaren,

De impact van corona op ons leven is niet te onderschatten. 
Onze kinderen konden het afgelopen jaar niet meer of  
slechts gedeeltelijk naar school, we zagen kleinkinderen 
nog amper, thuiswerken werd de norm, het sociale en 
culturele leven in ons anders zo levendige Bocholt viel op 
slag stil, sporten werd een individuele aangelegenheid en 
onze ondernemers moesten zich in sneltempo aanpassen 
aan steeds wisselende maatregelen. Dit zijn maar enkele 
voorbeelden. 

Wij willen als Bocholter bestuur een duidelijk beeld 
krijgen van hoe jij leven in coronatijden ervaart, 
en waar onze prioriteiten moeten liggen om jou te 
ondersteunen in deze bijzondere tijden. 

Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek via:

De enquête neemt maximaal een 12-tal minuutjes van je tijd in beslag.

Uiteraard is dit onderzoek – dat gebeurt in samenwerking met onderzoeksbureau De 
Betrokken Partij - volledig anoniem. We gebruiken het resultaat om ons beleid af  te 
stemmen op wat in Bocholt nodig is, morgen en op langere termijn. 

Het delen van jouw ervaring is van grote waarde voor 
ons, voor jezelf en alle Bocholtenaren.

Deelnemen kan tot en met 15 mei.
Heb je nog vragen? Mail naar nathan@bpact.be
of  naar info@bocholt.be. 

Hartelijk dank alvast voor je deelname.
Het college van burgemeester en schepenen

HOE VOEL JIJ JE?

DOE MEE AAN ONS ONDERZOEK
EN LAAT HET ONS WETEN! 
DE LOKALE IMPACT VAN CORONA EN DE ROL
VAN ONS BOCHOLTER GEMEENTEBESTUUR
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‘IEDEREEN 1000’ TIJDENS HET HEMELVAARTWEEKEND
Na 2017 komt de ‘1000 km voor kom op tegen kanker’ opnieuw naar Bocholt!

Van maandag 10 mei tot zondag 16 mei
Ondanks corona stond al snel vast dat het hemelvaart-weekend 
ook in 2021 het 1000 km-weekend zou blijven en allesbehalve 
onopgemerkt zou voorbijgaan. Meer nog: de 1000 km duurt 
dit jaar zelfs een volledige week en komt in heel Vlaanderen 
voorbij. En dit tijdens een speciale, sfeervolle en coronaproof  
editie: Iedereen 1000. Een editie waarin de teams in hun eigen 
bubbel, maar toch samen met de anderen fietsen. En dat ten 
voordele van kankeronderzoek.  

Van 10 tot en met 16 mei 2021 delen we 8 fietslussen van elk 
125 km. Die lussen zijn verdeeld over alle provincies en doen de 
mooiste plekjes in elke regio aan. Ook Radio 2 springt mee op 
de fiets en brengt tijdens het hemelvaartweekend een heleboel 
gesprekken en muziek die zijn gelinkt aan Iedereen 1000.

2 miljoen euro voor kankeronderzoek
Het doel van de fietsteams is om tegen het einde van het 
hemelvaartweekend 2 miljoen euro in te zamelen. Zodat 
het kankeronderzoek niet stilvalt na deze coronaperiode 
en de levenskwaliteit en levensverwachtingen van (ex-)-
kankerpatiënten blijven stijgen.

Bocholt geeft de fietsers een warm welkom!
Het parcours van de 1000 km komt dit jaar langs in alle 
voormalige middagsteden: Bocholt is daar als winnende 
gemeente van 2017 dus ook bij. Tijdens ‘Iedereen 1000’ 
zullen er dus dagelijks fietsers door onze gemeente rijden. 
Ze komen Bocholt binnen via de Watering (langs kanaal 
Bocholt-Herentals en rijden via Achelsedijk, Kapelstraat, 
Groenstraat, Haagstraat, Lechtenstraat, Jagersweg, 
Vinkstraat, Damburgstraat en Brogelerweg naar Grote 
Brogel.  

We doen een oproep naar alle bewoners langs dit parcours 
om de doortocht niet onopgemerkt te laten voorbij gaan. 
Daarom: moedig de fietsers aan, hang de vlag uit, maak 
een spandoek, …

Ook de gemeente zal het parcours opfleuren.

We gaan er met z’n allen voor zorgen dat Bocholt, net zoals 
in 2017, toont dat het een groot hart heeft voor Kom op 
tegen Kanker!
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MIJN BURGERPROFIEL
Eén persoonlijk overzicht van alle overheidszaken. 
Mijn Burgerprofiel verzamelt al jouw officiële 
gegevens en jouw overheidsadministratie. Altijd 
beschikbaar wanneer je ze nodig hebt. De link 
staat nu op de website van www.bocholt.be 
(rechtsboven).

Op Mijn Burgerprofiel kunnen alle Vlamingen tegenwoordig heel 
wat attesten, aktes en vergunningen opvragen. Zelfs je diploma’s, 
verkeersboetes en ook het aanslagbiljet van je belastingen verschijnen 
erop. 

Sinds kort is er ook een extra module aan toegevoegd: ‘Uw COVID-19 
vaccin’. Elke burger die in aanmerking komt voor vaccinatie, krijgt 
behalve een uitnodiging per brief, ook standaard een uitnodiging op het 
burgerprofiel. 

LET OP!! De uitnodiging verschijnt op Mijn Burgerprofiel op het moment 
dat jouw brief  verstuurd is.

DYZO, HET ANKER VOOR ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN
Veel zelfstandigen leveren in deze crisis een harde en oneerlijke strijd om het hoofd boven water te houden en hun 
zaak en levensdroom draaiende te houden. Om hun te ondersteunen, sloot het gemeentebestuur van Bocholt een 
samenwerkingsovereenkomst af  met Dyzo.

Dyzo vzw – wat staat voor dynamiseren van de zelfstandige ondernemer – biedt advies en begeleiding aan (ex-)
ondernemers in moeilijkheden. Dyzo is daartoe erkend door het Agentschap Innovatie en Ondernemen, de bevoegde 
dienst voor Economie in het Vlaams Gewest.

De aanpak van Dyzo is discreet en kosteloos voor de ondernemer die er beroep op doet. Samen met de ondernemer 
bekijken de medewerkers van Dyzo wat de mogelijkheden zijn in hun specifieke situatie (stoppen of  doordoen, zaak 
overlaten, …) en staan ze de ondernemer met raad en daad bij (onderhandelen met de bank, vrijstelling van sociale 
bijdragen, …).

De ondernemer kan bij Dyzo terecht op één van hun zitdagen, maar Dyzo kan ook bij de ondernemer langskomen.

Elk jaar zet Dyzo meer dan 3.000 ondernemingen terug op weg!

Neem zeker op tijd contact op! Hoe sneller je hen contacteert, hoe meer ze voor jou en je zaak kunnen betekenen. Vanwege 
de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bocholt worden de vragen van de Bocholtenaren 
prioritair opgenomen.

Meer info (of  voor een afspraak):
• e-mail info@dyzo.be
• tel: 0800 11 106 (elke kantoordag tussen 9u00 en 12u00)
• www.dyzo.be bevat veel informatie over de meest gestelde vragen
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GESLOTEN
Alle diensten van gemeente en OCMW zijn gesloten op:
• donderdag 13 mei (O.L.H.-Hemelvaart)
• vrijdag 14 mei (brugdag)
• maandag 24 mei (Pinkstermaandag)

FERDINAND ‘NAND’ SLEURS  
100 JAAR
16 april

Vrijdag 16 april 2021 werd Nand Sleurs 100 jaar. Het 
gemeentebestuur is hem gaan  feliciteren in het rusthuis, 
in zijn serviceflatje in WZC ‘de Voorzienigheid’, waar er 
een receptie werd georganiseerd om deze mooie dag te 
vieren.
 
Nand leefde van de boerenstiel en was in heel Vlaanderen 
bekend als vooruitstrevende boer. Hij heeft 4 kinderen, 6 
kleinkinderen, 3 achter-kleinkinderen en nog eentje op 
komst. 

Op zijn verjaardag werd hij overladen met geschenken 
geschonken door het gemeentebestuur van Bocholt en het 
koningshuis. Zo ontving hij onder andere een ‘Bocholter 
schaal’ gemaakt door Marie-Louise Vanderheyden, zijn 
originele geboorteakte en een gehandtekende foto van 
de koning en koningin. 

Nogmaals proficiat Nand!

KIWANIS KRISTOFFEL 
BOCHOLT IS JARIG
Onder het motto ‘serving the children worldwide’ draagt 
de Kiwanis-afdeling Kristoffel Bocholt al 30 jaar haar 
steentje bij aan het welzijn van onze jeugd in Bocholt en 
de buurgemeenten.

Dit doet Kiwanis via verschillende projecten die de club 
op touw heeft gezet in haar 30-jarig bestaan: dodehoek-
presentaties, fluohesjes, banners ‘school begint’, enz. 

Via deze weg wil het bestuur 
van Kiwanis een dankwoord 
richten aan alle sympathisanten 
en sponsors die hun in deze 
periode gesteund hebben!

VERVROEGDE UITBETALING 
SUBSIDIES 2020-2021
 
Corona treft natuurlijk ook al onze verenigingen. Bijna 
alle activiteiten en organisaties werden verboden en 
zodoende misten ze ook een pak inkomsten, terwijl de 
vaste kosten vaak blijven bestaan. Om onze verenigingen 
toch wat ademruimte te gunnen in deze moeilijke periode 
besliste het gemeentebestuur om de subsidies aan onze 
sport-, jeugd- en culturele verenigingen net als vorig jaar 
vervroegd uit te betalen. De subsidie staat los van het 
aantal georganiseerde activiteiten en het aantal leden en 
zal dezelfde zijn als die van het jaar 2018-2019. Er hoeft 
dus geen subsidieverslag opgemaakt te worden. 



SOCIAAL HUIS

BABBELWANDELING 
EEN WANDELING VOOR INDIVIDUEN 
• vertrek kerk Kaulille op maandag 10 mei 2021 om 13u30
• vertrek kerk Bocholt op dinsdag 11 mei 202 om 13u30

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. We wandelen in groepjes van 
max. 4 personen. 

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, ben je op zoek naar een 
kortere of  aangepaste wandelroute, 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.”
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DE OPVOEDINGWINKEL  
EN DE HUIZEN VAN HET KIND 
NOORD-LIMBURG BEDANKEN  
ALLE OUDERS EN OPVOEDERS

Elk jaar van 16 tot 23 mei is het ‘Week van de Opvoeding’. Dit jaar 
zit de campagne in een nieuw jasje: ‘Week van de Groeilamp’. Met 
deze campagne geven we een applaus voor iedereen die zich elke 
dag inzet om kinderen en jongeren te helpen (op)groeien, met als 
krachtig symbool de groeilamp.

De lamp laat ons licht schijnen op ‘opvoeden’. Want groot worden, dat 
gaat helemaal niet vanzelf. Ouders, grootouders en andere opvoeders 

zorgen er elke dag voor dat kinderen opgroeien in een warme en positieve leefomgeving.

De lamp zet alle geweldige ouders, familieleden en opvoeders in de spotlights, omdat ze dat dubbel en 
dik verdienen.

Scooby-doo in de spotlights
Onze begeleid(st)ers van de buitenschoolse kinderopvang staan 
al sinds 1985 klaar voor de opvang van jouw kind(eren)!

En het afgelopen jaar deden ze alles wat ze konden om deze 
opvang te blijven waarborgen. Zij verdienen het dus om in deze 
editie van het Maggezien even in de spotlights te staan! Net zoals 
iedereen die hen hierbij geholpen heeft!

Tijdens de Week van de Groeilamp zal er in de opvang extra aandacht geschonken worden aan de 
historiek van Scooby-Doo.

Wil jij ook een opvoeder bedanken?
Je mama, je opa, je leerkracht, je begeleider, je moni, … 
Bedankt hem/haar met een persoonlijke boodschap door 
mee te doen met de wedstrijd van de Opvoedingswinkel 
Noord-Limburg en maak kan op een weekendje weg!

Win een weekendje weg?
1. Ga naar de website van Opvoedingswinkel Noord-

Limburg en download het ‘spotlight-inschuifsjabloon’. 
Plaats hierin een foto van iemand die jij graag in de 
spotlight wil plaatsen (je ouders, een goede vriendin, 
de babysit, …)

2. Wat maakt hen zo fantastisch? Deel je post openbaar 
via Facebook en gebruik #WeekvandeGroeilamp 
#Noord-Limburg

 Gebruik ook #ilove3950 en zie tijdens de Week van 
de Groeilamp jouw bericht op de Facebookpagina 
van gemeente Bocholt verschijnen.

3. Je neemt automatisch deel aan de wedstrijd. Op 23 
mei worden er 2 winnaars verloot.

Een samenwerking tussen Opvoedingswinkel Noord-
Limburg en de lokale Huizen van het Kind in Bocholt, Bree, 
Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Pelt 
en Peer.
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WERKEN PASSANTENPLEIN
In Bocholt Maggezien kondigen we de start van de 
werken aan het Passantenplein al aan: nu weten we met 
zekerheid dat Wegenbouw Goijens nv zal beginnen op 
17 mei. Men start met de aanleg van de riolering: van 
Hoogstraat 16 (waar een wachtbekken wordt gemaakt) 
tot aan het Passantenplein. Deze fase zal voltooid zijn 
tegen het bouwverlof.

De aannemer en het gemeentebestuur zullen alle 
omwonenden tijdig over het verloop van de werken 
informeren: bv. rond huisvuilophaling, bereikbaarheid 
van de woningen en afsluiten van nutsleidingen. Op die 
manier hopen we de hinder voor de buurtbewoners tot 
een minimum te beperken.

STRAATVINKEN 
HOE GEZOND IS HET VERKEER 
IN JOUW STRAAT?
donderdag 20 mei

Op donderdag 20 mei, tijdens de avondspits, kan elke 
Bocholtenaar zich inschrijven om mee te doen aan het 
project ‘Straatvinken’ in zijn of  haar straat. 

Het is heel eenvoudig:
• vink op donderdag 20 mei 2021 aan hoeveel 

voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door je 
straat passeren.

• tel één uurtje, van 17u00 tot 18u00. 
• deel je resultaten op www.straatvinken.be.
• proficiat! Jij bent nu een burgerwetenschapper!

Nu is het aan de wetenschappers van ‘Straatvinken’, zij 
berekenen jaar na jaar of  je straat op de goede weg is.

Doet jouw straat al mee?  
Check het op www.straatvinken.be en schrijf  je meteen in!

LANGS BOCHOLTER WEGEN

 

VEILIGHEIDSMAAIEN
Omdat wegbermen ecologisch waardevolle 
gebieden zijn voor flora en fauna is het belangrijk 
om ze te beschermen. Daartoe is er een Vlaams 
Bermbeheersplan opgesteld dat de gemeenten 
richtlijnen oplegt omtrent het maaien van de bermen.

Eén onderdeel van dit plan is het verbod om te 
maaien vóór 15 juni zodat de planten en bloemen 
de kans krijgen om zaden te vormen. Soms is 
het lange gras in de bermen echter een gevaar 
voor de verkeersveiligheid van vooral de zwakke 
weggebruikers. Daarom startte onze groendienst 
eind mei al met het zogenaamde ‘veiligheidsmaaien’. 
Daarbij maaien we het bermgras in de buurt van 
kruispunten en waar nodig één meter naast de weg 
(of  fietspad).

BESTRIJDING 
EIKENPROCESSIERUPS
De tijd van de eikenprocessierups is weer aangebroken. 
Door onze preventieve bestrijding hopen we dit jaar de 
jeuk en irritatie tot een minimum te beperken. 

Onze groendienst behandelt automatisch alle bekende 
knelpunten. Aan de hand van een samengestelde 
lijst van alle meldingen van de vorige jaren is een 
behandelingsroute opgesteld. Als je voorgaande jaren 
eikenprocessierupsen gemeld hebt, is het dus niet nodig 
om dit opnieuw door te geven. We behandelen zowel op 
openbaar domein als op privéterrein.

OPGELET: we mogen geen bestrijding uitvoeren in 
natuurgebieden!



NIEUWE BANDENKRAAN
De firma JCB uit Oudsbergen leverde onlangs een 
nieuwe bandenkraan voor de gemeentelijke groendienst. 
Nu hebben we twee bandenkranen: één die voltijds dienst 
doet in de wegendienst en de andere zal voltijds ingezet 
worden voor het groenonderhoud. Dit betekent een grote 
tijdsbesparing voor de groendienst. Deze kraan zal o.a. 
ingezet worden om binnenwegen open te snoeien, hagen 
te snoeien, bermen te maaien, stronken te frezen, grachten 
te ruimen, bomen te rooien (stormschade), grondwerken 
uit te voeren, enz.

NIEUWE SPEELTOESTELLEN 
OP BEUKENHOF EN 
BIERKENSVELD
Net zoals in 2020 gaat de gemeente Bocholt in 2021 verder 
met de vernieuwing van speeltoestellen op verschillende 
speelterreinen en -pleintjes. 

Onlangs zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst op het 
Recreapark (aan de Finse Piste in Bocholt) en aan het 
Bierkensveld in Kaulille. De kinderen kunnen er naar 
hartenlust spelen. 

Ook in het najaar zullen we nog een aantal speeltoestellen 
op ander pleintjes vernieuwen. 
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VEILIGE TOEGANG 
TOT SLOERODOE
De gemeentelijke wegendienst zal 
tijdens de eerste week van mei Berlijnse 
kussens plaatsen op de Brogelerweg, 
net voor en achter de afslag naar 
jeugdbivakhoeve Sloerodoe. De 
kussens worden geplaatst om de zone 
bij Sloerodoe veiliger te maken voor de 
zachte weggebruikers (oversteken van 
kinderen bij naschoolse en zomerse 
activiteiten) en om zo de bestuurders 
van voertuigen te dwingen hun 
snelheid te matigen.

BOOMBAK KERPLEIN LOZEN
In de loop van de maand mei zal er grote boombak 
geplaatst worden op het kerkplein van Lozen. Hierin 
komen 1 grote en 1 kleine boom te staan. 

De bak is afgewerkt met banken die uitnodigen om 
te gaan zitten en een praatje te slaan met passanten. 
Dit project kadert in de vergroening van onze 
kerkdorpen. 

Rond de boombak komen ook een aantal parkeer-
plaatsen. Tegelijkertijd voeren we éénrichtingsverkeer 
in op het plein, rond de boombak.



OM GEVING

BOCHOLT GAAT VOOR 
ENERGIEZUINIGE WIJKEN
Bocholt spoort haar inwoners aan om hun woning 
energiezuiniger te maken. We doen hiervoor beroep op 
Stebo. Zij zullen buurt per buurt de inwoners informeren, 
begeleiden en adviseren. Deze dienstverlening is gratis 
voor alle Bocholtenaren.
 
Tijdens een infosessie kan je inschrijven voor een gratis 
huisbezoek. Een energieadviseur van Stebo komt dan 
langs en screent je woning op energiezuinigheid en luistert 
naar je wensen en behoeften. Ook het beschikbare budget 
komt ter sprake. 
 
Stebo levert vervolgens een adviesrapport af. Hierin staan 
alle renovatiemaatregelen beschreven die je woning nodig 
heeft om klaar te zijn voor de toekomst. Uiteindelijk beslis 
jij zelf  welke renovatie(s) je wil uitvoeren. De professionals 
van Stebo begeleiden je doorheen de volledige renovatie. 
Dit advies is gratis en vrijblijvend en geeft geen enkele 
verplichting. Het maakt niet uit of  het om grote of  kleine 
renovatiewerken gaat. We spreken al over een renovatie 
wanneer je één werk uitvoert, bijvoorbeeld dakisolatie, 
spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen, 
verwarmingsketel, … of  een combinatie van deze 
verschillende maatregelen. 

Premies 
Stebo adviseert onafhankelijk en ontzorgt deelnemers 
zoveel mogelijk. Ze vragen offertes op, vergelijken deze 
en maken samen met jou de beste keuze. Ook volgen 
hun eigen energieadviseurs nauwgezet de werken van 
de aannemers op en voeren ze controlebezoeken uit na 
de werken. Tenslotte helpen de adviseurs van Stebo jou 
achteraf  ook met het aanvragen van de premies. Zo zorgen 
ze ervoor dat niemand ook maar één eurocent aan premies 
moet missen.

Driehoek Marsestraat – Lillerbaan – Steenweg op 
Kleine Brogel
De eerste buurt die aan de beurt komt, is de driehoek 
Marsestraat – Lillerbaan – Steenweg op Kleine Brogel 
in Kaulille. Eigenaar-bewoners van deze buurt hebben 
een uitnodiging in de bus ontvangen voor een infosessie 
op het speelpleintje tussen de Kleine Marsestraat en de 
Watertorenstraat op donderdag 6 mei van 14u00-16u00 
(om 14u00, 14u30, 15u00 en 15u30). Er is ook een digitale 
infosessie op dinsdag 11 mei om 19u00. Voor beiden 
moet je inschrijven via wonen@bocholt.be of  089 20 19 18.

Woon je niet in deze wijk en wil je ook gebruik maken 
van dit uniek aanbod? 
Geen probleem. Schrijf  je voor 22 juni in voor een gratis 
huisbezoek op https://stebo.be/collectieve-wijkrenovatie-

huisbezoek/ of  schrijf  je in voor de 
digitale infosessie op dinsdag 11 mei 
om 19u00.

AZIATISCHE HOORNAAR
De Aziatische hoornaar rukt verder op in België. Onder 
het motto #kijkinuwkot is het belangrijk om na te gaan of  
je een Aziatische hoornaar of  een nest terugvindt bij jou 
in de tuin of  rond je huis. 

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?
De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp, 
van ongeveer 3,5 cm. Zij is groter dan een gewone 
wesp en iets kleiner dan de Europese hoornaar. Je kan 
een Aziatische hoornaar herkennen aan haar unieke 
kleurencombinatie. Op de kop en het borststuk zijn ze 
volledig zwart. Ook het achterlijf  is grotendeels zwart 
met slechts één brede gele band. De pootjes zijn zwart 
met opvallende gele tipjes. 

Hoe herken je een nest van de Aziatische hoornaar?
Wanneer een koningin een nest begint te maken, zoekt 
ze een beschutte plaats. Ze start met één raat van een 
drietal cellen en daarrond bouwt ze een bescherming. Na 
enkele weken heeft de bol al de grootte van een meloen. 
Op het einde van het voorjaar, begin van de zomer, kan 
een nest de grootte hebben van een volleybal. De kleur 
van het nest is meestal lichtbruin. In de zomer beginnen 
de werksters aan een tweede, definitief  nest. Dat bevindt 
zich meestal in een hoge boomtop in de buurt van het 
eerste nest. Deze nesten kunnen dan uitgroeien tot 1 
meter groot. Tussen de bladeren zijn deze nesten zeer 
moeilijk te zien.

Wat moet je doen als je denkt een Aziatische 
hoornaar of een nest te zien?
Heb je een Aziatische hoornaar gezien, doe een melding 
op www.vespawatch.be. Hangt er in je omgeving een 
nest, neem dan een foto en plaats die eveneens op www.
vespawatch.be. Belangrijk: neem ook een foto van het 

insect zelf, want in het 
beginstadium is het niet 
altijd gemakkelijk om 
het onderscheid te zien 
tussen een hoornaar of  
een andere wesp.
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TICKETVERKOOP
We zullen niet zoals de voorgaande jaren 
in mei van start gaan met de ticketverkoop 
maar wel op volgende tijdstippen:

• verkoop abonnementen: vanaf dinsdag 7 september 2021 – 9u00
• verkoop losse tickets: vanaf donderdag 9 september 2021 – 9u00
• inschrijvingen kookworkshops: vanaf zaterdag 11 september 2021 – van 11u00 tot 12u00

Ons programmaboekje seizoen 2021-2022 zal in de tweede helft van augustus in jullie brievenbus 
belanden.

Programma avondvoorstellingen 2021-2022:

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

dinsdag 12 oktober 2021 Lieve Blancquaert 
  met ‘The Circle of  Life’

zaterdag 23 oktober 2021 Polly et Les Quatre Snaar
  met ‘Polly et Les Quatre Snaar en Brass’

vrijdag 12 november 2021 Lieven De Brauwer
  met ‘From Broadway à Paris!’

zaterdag 27 november 2021 Johan Terryn
  met ‘Het Uur Blauw’

vrijdag 10 oktober 2021 Henk Rijkaert
  met ‘Influencer’

zondag 19 december 2021 Laïs
  met ‘Laïs omhelst de kleinkunst’

dinsdag 11 januari 2022 Wannes Deleu
  met ‘Voor ik het vergeet’

vrijdag 21 januari 2022 Stijn Meuris
  met ‘Tirade # 4 Belgerije’

zaterdag 12 februari 2022 Els de Schepper
  met ‘Els de Schepper ziet ze vliegen’

zaterdag 19 maart 2022 Nicolas Arnst
  met ‘in alle eerlijkheid’

maandag 18 april 2022 Harmonieorkest KANL
  Paasconcert

zondag 24 april 2022 Viering 40 jaar ‘de Kroon’
  Dorpsfeest

zondag 5 juni 2022 Släpstick
  met ‘The Gentlemen’s Ball’

KROON IEK



BIB GESLOTEN OP:
• zaterdag 1 mei
• donderdag 13 mei
• vrijdag 14 mei
• maandag 24 mei

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)

BIB LIOTHEEK

Belangrijk: 
afhankelijk van de op dat moment 

geldende maatregelen zal de lezing 
of ter plaatse of online 
worden georganiseerd. 

STUDEREN IN DE BIB
De examenperiode is sowieso geen gemakkelijke 
tijd. En al helemaal niet nu er ook met Corona 
rekening gehouden moet worden. Bocholter 
studenten die op zoek zijn naar een rustige studie- 
of  werkplek kunnen in de bibliotheek van Bocholt 
terecht. Aangezien we de studiegelegenheid zo 
Coronaproof  mogelijk willen organiseren, vragen 
we om jouw plaatsje op voorhand te reserveren.

Meer informatie bij jeugdconsulent Joeri Essers: 
joeri.essers@bocholt.be of  089 20 19 32. We 
wensen alle studenten alvast veel succes met de 
examens.
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ATTESTEN ACTIVITEITEN 2020
We krijgen van ouders regelmatig de vraag waar ze de 
fiscale en mutualiteits-attesten kunnen downloaden.

I-school heeft ons beloofd dat begin juni de mutualiteits-
attesten beschikbaar zullen zijn.

Log in bij i-school en klik in de linker kolom op “mijn 
afrekeningen en attesten”

UURVERDELING SEIZOEN 
2021– 2022
Sportclubs die gebruik wensen te maken van 
sportcomplex ‘de Damburg’, sporthal ‘de Steenakker’, 
turnzaal ‘de Driehoek’ en of  turnzaal Reppel kunnen de 
gewenste wedstrijd- en trainingsuren kenbaar maken 
aan de sportdienst. 

Uiterste datum: 30 mei!
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HONDEN AAN DE LEIBAND!
We ontvingen de voorbije weken regelmatig klachten 
over honden die joggers en wandelaars nalopen, vooral 
op de fit-o-meter in Kaulille.

De sportraad wil er op wijzen dat in bossen en 
natuurgebieden, maar ook op sportterreinen honden 
altijd aan de leiband moeten! Dat is misschien niet 
zo prettig, maar wel noodzakelijk om de rust voor alle 
recreanten te bewaren. 

Gelukkig hebben we ook hondenlosloopzones, waar 
honden naar hartenlust vrijuit kunnen lopen en ravotten 
zonder leiband. 

Als je je trouwe viervoeter uitlaat, doe dit dus aan de 
leiband. 

SPORT DIENST

KAMPIOENENHULDE
Helaas kan er door corona ook dit jaar geen fysieke kampioenenhulde plaatsvinden. 
Indien er toch bijzondere prestaties geleverd zijn in dit speciale sportseizoen … Laat het 
dan zeker weten aan de sportdienst.

We zorgen voor een gepaste attentie.



Mijn monument is jouw monument is het thema in Nederland van Open Monumentendag 2021. In 
Vlaanderen is het thema: erfgoed en inclusiviteit: erfgoed voor iedereen. Het grootste monumenten-
evenement van de Benelux zal op 11 en 12 september worden gevierd. Bovendien zijn Weert en Bocholt 
nog samen in de race voor de organisatie van de officiële opening van Open Monumentendag in Nederland 
én Vlaanderen. Dat zou dan de eerste grensoverschrijdende opening van een OMD worden.

Weert en Bocholt zijn voorgedragen voor de opening van 
de Open Monumentendag in Vlaanderen en Nederland 
in 2021. Weert en Bocholt willen deze opening samen 
met vzw voor erfgoed Herita organiseren. 

De 35ste Open Monumentendag (OMD) wordt in 
het tweede weekend van september gehouden. 
Voorafgaand aan dat weekend vindt op donderdag 
9 september de landelijke opening plaats. Daarvoor 
worden comités uit het hele land en organisaties op 
gebied van erfgoed uitgenodigd. De OMD is een van 
de grootste evenementen op gebied van cultuurhistorie 
in Nederland en België. De samenwerking tussen Weert 
en Bocholt bestaat al sinds de middeleeuwen. De graaf  
van Horne was namelijk een tijd lang ook heer van 
Bocholt. Ook MolenNetwerk Kempen~Broek vzw heeft 
medewerking aan het evenement en de officiële opening 
van OMD in Weert toegezegd.

ERF GOED

WEERT,
BOCHOL EN 

KEMPEN~BROEK
WERKEN SAMEN VOOR

OPEN MONUMENTENDAG
2021 EN  DE GRENZENLOZE

MOLENDAG
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Weert en Kempen~Broek: historisch en verrassend

De organisatie van de landelijke Open Monumentendag 
biedt de kans om het erfgoed van Weert, Bocholt en 
GrensPark Kempen~Broek breed onder de aandacht te 
brengen. Daarnaast ontdekken bezoekers Weert, Bocholt en 
Kempen~Broek als een hartelijke, verrassende toeristische 
bestemming in het groen. 

Mooi en gevarieerd aanbod

Weert, Bocholt en Kempen~Broek hebben veel te bieden op 
gebied van erfgoed. Naast alle beschermde monumenten en 
dorpszichten is er ook het agrarisch erfgoed met het bijzonder 
rijke molenerfgoed dat de regio aantrekkelijk en bijzonder 
maakt. Daarbij heeft Weert ook een eeuwenoude relatie met 
vooral het molenerfgoed in Bocholt en Bree. De watermolens 
op de A-beek waren vooral volmolens die nodig waren voor 
het vollen van het bekende Weerter laken. Weert herbergt 
bijzondere voorbeelden van jongere bouwkunst, zoals de 
Lichtenberg en de voormalige Fatimakerk. Op archeologisch 
gebied zijn het urnenveld van de Boshoverheide en het 
urnenveld bij Bocholt uniek in Europa. Ook verdienen de 
Romeinse brug, de Bocholter-Weerterbeek en Bocholter 
Graven alle aandacht. Het immaterieel erfgoed wordt 
vertegenwoordigd door het molenaars-ambacht en door 
stadsschutterij St.-Catharina van 1480 en het verhaal van de 
Graaf  van Horne.

Voor MolenNetwerk Kempen~Broek houdt dit in dat er in 2021 
weer een editie van de Grenzeloze Molendag Kempen~Broek 
komt. Het thema voor de Grenzeloze Molendag sluit aan bij 
het Vlaamse en Nederlandse thema: ‘Mijn, jouw, onze Molen’.

MolenNetwerk Kempen~Broek vzw zorgt voor brede 
publiciteit tijdens de Open Monumentendag en Grenzeloze 
Molendag. Het is voor de 4e keer dat MolenNetwerk 
Kempen~Broek deze molendag binnen GrensPark 
Kempen~Broek organiseert. Er is een speciale 
Facebookpagina over de Grenzeloze Molendag waarop ook 
het programma van de molens komt te staan. Daarnaast is er 
een website speciaal voor Grenzeloze Molendagen, de 
molens die meedoen worden opgenomen in de speciale 
Molenroute voor Grenzeloze Molendag in de Erfgoedapp van 
Faro.

Daardoor is je molen ook virtueel (digitaal) te bezichtigen al 
hopen we vooral op een fysieke bezoekmogelijkheid voor de 
molens. Verder komt er een speciaal affiche voor de molens 
rond het thema voor Kempen~Broek: ‘Mijn, jouw, onze Molen’.

We houden je op de hoogte!



CARWASH KLJ BOCHOLT
zaterdag 15 mei | parking Biotechnicum - De Driehoek | 9u00-17u00

CARWASH voor maar € 8,00

Wanneer? Zaterdag 15 mei 2021
Hoe laat? Van 9u00 tot 17u00
Waar? Parking Biotechnicum – De Driehoek

Volg onze laatste updates via Instagram (kljbocholt), Facebook (KLJ Bocholt) en 
Tiktok (kljbocholt).

Wij laten uw auto terug blinken!

JEUGD DIENST

MIJNVERENIGINGINBOCHOLT.BE
Ken jij mijnvereniginginbocholt.be al? 

Dit is een platform met als doel de administratieve last van Bocholter (jeugd)verenigingen 
te verminderen. Het zorgt ervoor dat verenigingen zich niet meer moeten bezighouden 
met een overrompeling van administratieve paperassen.

Naast een module waar leden zich kunnen inschrijven bij een vereniging, is er ook een 
pagina met webshops van verenigingen. Via die webshop houden ze hun pizzaverkoop, 
wafelverkoop, kledingverkoop, ...

Op deze manier moeten de verenigingen veel minder tijd steken in administratieve taken 
en hebben ze meer tijd over voor hun werking en leden.

Het platform www.mijnvereniginginbocholt.be is een initiatief  van gemeente Bocholt. 
Het werd vorig jaar ontwikkeld om jeugdwerkinitiatieven te ondersteunen tijdens 
de coronamaatregelen en het organiseren van een zomeraanbod in bubbels. 

Na een geslaagde jeugdwerkzomer in 2020, is het de bedoeling dat alle 
Bocholter verenigingen gebruikmaken van dit aanbod.

Meer info? Stuur een mail naar info@mijnvereniginginbocholt.be.
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JOIN DE JEUGDRAAD! 
De jeugdraad tekent mee het jeugdbeleid van Bocholt uit op basis 
van de stem van de jonge Bocholtenaren.

Als jongeren kennen wij onze leefwereld het best!

Daarom zijn we nog op zoek naar enthousiastelingen om het 
dagelijks bestuur van de jeugdraad te versterken.

Wij zoeken:

• creatieve geesten;
• echte organisatoren;
• jongeren die het goed kunnen uitleggen.

Wij bieden:

• inspraak in het jeugdbeleid;
• straffe projecten;
• diverse werkgroepen die aansluiten bij jouw interesses;
• een leuke bende die regelmatig samenkomt.

Ben je tussen 16 en 25 jaar en weet jij wat er in Bocholt speelt en wat 
jongeren belangrijk vinden? Heb jij een mening over wat anders of  
beter kan in onze gemeente? Kan jij vertellen waar je een skatepark, 
hangplek, ... mist?

Dan ben jij de geknipte persoon om ons dagelijks bestuur te 
versterken!

Meer info?
jeugd@bocholt.be | FB: @JongInBocholt | IG: jonginbocholt
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