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dromen we daar stiekem niet allemaal een beetje van?

Corona heeft velen onder ons op alle mogelijke manieren getroffen. 
De nood aan perspectief en dat tikkeltje goed nieuws is groot. Hoog 
tijd om onze bevolking en ondernemers een hart onder de riem te 
steken. En Bocholt weer te laten bruisen.

Daarom slaan de gemeente Bocholt, brouwerij Martens en Unizo 
Bocholt de handen in mekaar voor een uniek project ‘leven in de  
brouwerij’. It’s all in a name... We willen weer hoopvol naar de toe-
komst kijken. Met extra aandacht voor onze lokale ondernemers; we 
roepen op tot massaal lokaal te kopen. Maar ook de mensen de straat 
op krijgen, in verbinding brengen met elkaar. Bocholt weer doen  
beleven als nooit tevoren.

Hoe kan dat beter met brouwerij Martens, de tweede grootste brouwerij 
van België, als co-inspirator van dit project? En Unizo Bocholt, die vanuit 
hun expertise en hart voor onze ondernemers, mee hun schouders zetten 
onder dit traject. De gemeente Bocholt draagt natuurlijk ook graag haar 
steentje bij. Met héél veel goesting leven in de brouwerij creëren voor de 
Bocholter inwoners, handelaars én bezoekers.

Terug ‘leven in de brouwerij’ voor en door de Bocholtenaren en voor 
de toeristen die uiteraard altijd welkom zijn in onze mooie, warme en 
groene gemeente!

Maken we je al een beetje nieuwsgierig?  
Alvast veel leesgenot!
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Bocholt een eigen  
podcast heeft. 

Meer info via  
https://bocholt.be/
vrije-tijd/cultuur/ 
3950-de-podcast/ 



• dé fietsvriendelijke gemeente bij uitstek met haar vele kilometers aan idyllische fietspaden
• de boom vertegenwoordigt het landelijke, groene en warme karakter van Bocholt
• de zonnebloem staat voor geluk, levenslust en bewondering
• geluk legt onze link naar welzijn, de actieve gemeente die we zijn met onze talloze  

verenigingen, vrijwilligers en activiteiten
• het flesje Sezoens als symbool voor de biergemeente Bocholt, waar elke Bocholtenaar 

terecht fier op mag zijn. Het ondernemerschap, de bedrijvigheid en de talloze horeca  
mogelijkheden

• de torenkruier verwijzend naar een stuk geschiedenis, de torenverplaatsing van 1910 en 
daardoor de unieke bijnaam van de Bocholtenaren

• de plezierboot als symbool voor het kanaal dat Lozen, Kaulille en Bocholt verbindt, het 
vele water dat Bocholt omringt en de passantenhaven waar het gezellig vertoeven is.

Leven in de brouwerij 
Een nieuw en fris logo
Het kersverse logo straalt leven in de brouwerij uit. Het is dynamisch in vorm en kleur en 
focust op beweging, niet stil blijven staan, genieten van het moment en uitkijken naar de toe-
komst. De groene kleur staat voor de weelderige natuur die Bocholt rijk is. De 4 kruispunten 
symboliseren de vier kerkdorpen die altijd met elkaar in verbinding zijn. En de toegevoegde 
icoontjes vertellen meer over alle aspecten waar leven in de brouwerij voor staat:

Zin in 
een terrasje?

4



MagazineLeven in de brouwerij

Kraslotenactie handelaars
Kras je prijs of win één van  
de Gouden Sezoensverrassingen
“Wij doen mee!” scanderen onze handelaars enthousiast.

Winkel lokaal en maak meer kans om te winnen. Zo krijgen we weer meer mensen 
op straat, laten we het handelsleven nog meer ontluiken en bruist Bocholt als 
nooit tevoren.

Bij deelnemende handelaars krijg je één kraslot vanaf een aankoop van € 15,00. 
Na het krassen zie je onmiddellijk of je gewonnen hebt of niet. Prijzen, geschon-
ken door de deelnemende handelaars, kunnen meteen ter plaatse afgehaald  
worden. Zo creëren we meer leven in de brouwerij. En dé uitgelezen kans om eens 
een stapje binnen te zetten bij een handelaar die je misschien nog niet kent.

Heb je niets gewonnen… niet getreurd. Op een aantal plaatsen in Bocholt kan je 
je kraslotje deponeren in een grote verzamelbox. Hierdoor maak je kans op één 
van de ‘Gouden Sezoens’prijzen.

We lichten alvast een tipje van de sluier en promoten hier vooral het toerist-in-
eigen-dorp verhaal. Extra steun voor onze lokale handelaars en als Bocholtenaar 
de kans je eigen dorp op een andere manier te leren kennen.

De actie start op dinsdag 1 juni en duurt een drietal weken. Deelne-
mende handelaars herken je aan de affiche op hun deur en zijn terug te  
vinden op de websites van de gemeente www.bocholt.be, Unizo Bocholt en  
www.levenindebrouwerij.be.

Wij doen mee!  
Jullie toch ook hé?

ACTIE START OP 1/06 
EN LOOPT TOT DE VOORRAAD STREKT (3-TAL WEKEN)

 

Talrijke kleine prijzen geschonken door 
deelnemende handelaars.
Deponeer je niet-winnend kraslotje 
in 1 van de 4 kubussen en maak kans op 
1 van de Gouden Sezoens hoofdprijzen

KRAS EN WIN! 
ACTIE BIJ ONZE LOKALE HANDELAARS
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KRAS EN WIN…

Prij s ter waarde van min. € 10

Jullie 
toch ook?

#levenindebrouwerij

Sylvia Dries 
Unizo

Burgemeester 
Stijn Van Baelen

Bob Martens 
Brouwerij Martens

Schepen Lieve Theuwissen



JOLIS POUR TOUS 
“Waarom ik graag wil meedoen?”

Het is keileuk dat de gemeente Bocholt een  
project op poten zet samen met de brouwerij en 
Unizo om alle handelaren een hart onder de riem 
te steken. Iedereen is toe aan iets nieuws, leuke 
vooruitzichten. Zelf ben ik een zeer enthousiast 
persoon die graag van alles organiseert, vandaar 
dat ik me meteen heb ingeschreven voor het  
leven in de brouwerij verhaal.

Leven in de brouwerij betekent voor mij:  
plezier maken, buiten komen, mensen ontmoe-
ten, mooi weer, terrasjes met live muziek, gezellig 
shoppen… terug naar het leven dat we gewend  
waren. Zalige summer vibes… Je wordt goed  
gezind van het idee alleen al dat er terug leven in de  
brouwerij gaat komen. Ik kijk er alvast enorm naar uit! 

www.jolispourtous.be

WONDERLAND

Leven in de brouwerij betekent voor mij mensen 
verrassen met een uitgebreid assortiment aan ge-
bak om vingers en duimen van af te likken. Een 
lach op ieders gezicht te toveren door te doen 
wat ik graag doe. 

Een warm welkom in Wonderland. En dat nu ook 
op ons gezellig terras.

Wonderland is te vinden 
op facebook, zie QR-code:
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BROOD MET EEN VERHAAL

Jack en Arne van bakkerij Brood met een verhaal 
zijn enthousiast over het leven in de brouwerij  
concept. In hun quote daarbij een gepaste verwij-
zing naar brood en spelen. Dit betekent letterlijk 
eten en amusement, waarbij het één niet zonder 
het ander kan. Ingrediënten die altijd zorgen voor  
leven in de brouwerij.

www.bakkerij-knapen.be

SMART WHEELS
Ook Juan van Smart Wheels is één van de enthou-
siaste deelnemers aan de kraslotenactie. 
 
Bocholt heeft een eigen uitgebreid netwerk aan fiets-
routes waarbij een tweewieler niet kan ontbreken  
natuurlijk. Daarvoor kan je bij Smart Wheels terecht. 

www.smartwheels.be
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Sezoens live 
Sezoenstrail

Zet 31 juli met stip in je agenda voor het event van het jaar! 
De ingrediënten voor deze geslaagde avond? Uit de bol gaan 
op muziek van live bands in diverse horecazaken. Een hapje 
en een drankje op de Bocholter terrassen en in première de 
lancering van de derde telg uit de Sezoens familie, de Sezoens 
Opus. Kortom dé ideale mix voor een fijne zomeravond.

Deze feestelijke avond wordt vervolgd door een gloednieuw en 
uniek evenement in onze biergemeente, de Sezoenstrail, op  
1 augustus. Een route van 7,5 km neemt je mee langs alle leuke 
thema’s die je de afgelopen tijd hebt moeten missen. Wat dacht 
je van carnaval in het Beukenhof, de Boggeter Revue onder 
de brug, de Foute Party op het bibliotheekplein of ‘Boggeter  
Toewomorrolent’ aan de rotonde? Aan sfeer in de Bocholter 
straten geen gebrek!

Maar er is nog meer! Deze trail laat je niet alleen de mooiste 
plekjes van Bocholt zien, je doorkruist ook heel wat iconische  
gebouwen. Kijk je ogen uit in de brouwzaal van de brouwerij, 
ontdek Bocholter geschiedenis in het Brouwerijmuseum,  
geniet van de vergezichten van op het dak van ‘de Steen’ en 
nog zoveel meer. Het is de uitgelezen kans om deze locaties 
op een andere manier te ontdekken.

Ook aan de inner-
lijke mens wordt 
gedacht! Diverse 
gezellige Sezoens 
standjes bieden 
de kans om even 
bij te tanken of te 
genieten van het 
uitzicht.

Is lopen niets voor jou?  
Geen probleem!  
De Sezoens Trail is voor iedereen  
toegankelijk want je kan het traject ook 
wandelend afleggen.

Praktische informatie 
betreffende dit belevingsweekend 

vol leven in de brouwerij volgt 
later maar hou alvast 

       het weekend van 31 juli en  
         1 augustus vrij.
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Voor alle informatie over ‘Leven in de Brouwerij’ kan je terecht bij  
Bieke Emmers, belevingsambtenaar Bocholt, via lokale.economie@bocholt.

Ik doe
 

mee!
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Bouwen aan de toekomst van  
Lozen, Reppel, Bocholt en Kaulille
In Lozen komt er nog meer groen in beeld. Aan 
het kerkplein en de Rondestraat wordt van de 
‘Rattenhook’ een gezellig groen pleintje gemaakt. 
Langs de Hamonterweg zal de technische dienst in 
het najaar laanbeplanting aanbrengen. Er komen  
slimme rode lichten, waardoor de verkeersdoor-
stroming duidelijker geregeld en veiliger wordt, 
vooral voor de zachte weggebruikers.

Niel en Ferre, de Reppelse leerlingen uit de  
kindergemeenteraad, openden samen met trotse 
opa Guido, de burgemeester en schepenen Erik 
en Jan op 30 april de doorgang in Reppel. Intussen 
wordt ook hard gewerkt aan de omvorming van de 
kerk tot parochiezaal/buurthuis en een vernieuwd  
sacraal gedeelte. Je kan er ook woningen en/
of bouwkavels vinden, aangeboden door privé- 
instanties en de gemeente. En er zijn plannen voor 
de aanleg van de speelplaats in de omgeving van 
de KSA.

Bebloemingsacties
Na de bebloemingsacties in Bocholt en Kaulille  
geven we de komende jaren wat meer kleur aan de 
centra van Lozen en Reppel.

In Kaulille nemen we het Nevenplein onder handen. 
Met de bedoeling meer groen en gezelligheid 
aan te brengen, maar ook duidelijkheid over hoe 
je kan parkeren.

Bocholt b(r)ouwt 
aan een levendige toekomst

B(r)ouw
je mee?

Bloemen zijn 
als vrienden, 

ze fleuren je dag op!

Schepen 
Erik Vanmierlo



Voor een woordje uitleg, gingen wij eens een 
kijkje nemen op het kantoor voor Toerisme 
en Vrije Tijd in ‘de Steen’. 

“Toeristen komen bij de dienst vooral langs 
voor hulp bij de organisatie van een uitstap of 
om ons informatie te vragen die ze nog niet 
online vonden of toch liever op papier heb-
ben zoals gemeenteplannetjes en wandel- en 
fietsfolders.” 

Wat is volgens jullie de motivatie van  
toeristen om naar Bocholt te komen?
“Op de eerste plaats staan sowieso de rust, 
het groen en de bijhorende wandel- fiets, 
en ruiterroutes. Mensen uit het zuiden van 
onze provincie komen bijvoorbeeld graag 

naar onze streek om te fietsen omdat het hier 
wat vlakker is dan bij hen. Daarnaast vallen  
uiteraard ons bierverhaal, de alpaca’s, Farmfun 
en al de rest ook in de smaak van de toerist. 
We zien overal de bezoekcijfers jaar na jaar 
stijgen, dus dat zegt toch genoeg.”

Wat zijn nu de 5 favoriete toeristische 
trekpleisters van toeristen in Bocholt?
“Je hebt natuurlijk enerzijds de dagjestoeristen 
en anderzijds de verblijftoeristen. Twee ver-
schillende doelgroepen met vaak ook andere 
interesses en redenen om naar hier af te zakken. 

Maar over het algemeen kunnen we wel stellen 
dat dit onze highlights zijn: 

1. ons groen (de Abeekvallei staat hier met 
stip op 1)

2. onze wandel- en fietsroutes
3. de Alpacaboerderij
4. FarmFun
5. het Bocholter Brouwerijmuseum”

ACHTER DE SCHERMEN BIJ 
TOERISME BOCHOLT…
Je wist waarschijnlijk wel dat Bocholt alom gekend is voor het 
grootste brouwerijmuseum op Europese bodem en ook de eerste 
Alpacaboerderij ooit in de Benelux kent men ondertussen al van 
heinde en verre.

Maar er zijn hier natuurlijk nog wel wat meer troeven. Je kan daar-
naast in Bocholt ook terecht voor veel andere leuke uitstappen 
waarvan je het bestaan misschien nog niet wist…
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Hoeveel mensen werken er op de dienst Toerisme?
“Voor toerisme zelf is er één ambtenaar in dienst. Hij 
krijgt hierbij gelukkig wel de ondersteuning van de 
collega’s van de dienst Vrije Tijd én van een groep 
vrijwilligers, die samen met de betrokken schepen 
en ambtenaar de toeristische raad vormen. Deze 
adviesraad heeft in ’t algemeen tot doel om de  
uitstraling van Bocholt als toeristische aantrekkings-
pool naar buiten te dragen en te vergroten. Zo  

bemannen de vrijwilligers o.a. steeds de balie op de 
verschillende beurzen, helpen ze bij het onderhoud 
van de fiets- en wandelroutes en denken zij mee 
rond nieuwe toeristische initiatieven.”

“We zien overal de bezoekcijfers 

jaar na jaar stijgen.”

ACHTER DE SCHERMEN BIJ 
TOERISME BOCHOLT…

We laten één van de vrijwilligers uit de toeristische raad, Lieve Vandermeulen, nog even aan het woord:

Lieve, hoe lang maak je al deel uit van de toeristische raad?
“Ik ben al 20 jaar lid van de toeristische raad.”

Wat was je motivatie om je hierbij aan te sluiten?
“Ik ben indertijd aangesproken door een ander lid van de raad. Zijn verhalen klonken heel overtuigend. 
En omdat de groep vrijwilligers zo’n gezellige bende vormde (nu nog hoor) en omdat ik onze gemeente 
zeer genegen ben, wilde ik het graag proberen. 
Ik heb er nu na 20 jaar nog geen moment spijt van gehad!” 

Wat is jouw meest favoriete taak bij de toeristische raad?
“Ik geniet eigenlijk wel van alles binnen toerisme. Maar als ik er 
toch iets specifiek moet uithalen, opteer ik toch voor de contro-
le van wandel- en fietsroutes en de vakantiebeurzen. Mensen 
warm maken om naar Bocholt te komen blijft toch het leukste.”

Wat is voor jou het mooiste plekje van onze gemeente?
“De pastorij van Reppel met haar mooie Lindedreef en nu ook de 
mooie houten beelden blijft voor mij toch hét plekje van Bocholt.”  

Aan het woord
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Een dag in de 
voetsporen van onze
KINDERBURGEMEESTER 

LAUREN
Ideale start van de dag, 
boke met choco.

Sportief onderweg  
naar school.

Toppers van klasgenootjes.

Fris en fruitig zoals het hoort.
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Een dag in de 
voetsporen van onze

Zoals je ziet, ik ben verzot  
op chocolade.

Zalig om een drukke dag ontspannen  
af te sluiten… slaapwel!

De knappe koppen van de toekomst.

En is er gelukkig ook 
tijd voor ontspanning.

Feestelijk tussendoortje.

Ook thuis moet er verder  
gewerkt worden.

Eén van de nieuwe speeltuigen die ik als 
kinderburgemeester mocht onthullen.
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Joke, je bent voorzitster van de gezinsraad Bocholt. 
Wat zijn de doelstellingen van een adviesraad?
“Eigenlijk zegt het woord ‘gezinsraad’ het al zelf: 
wij geven het gemeentebestuur raad en advies 
rond thema’s die alle gezinnen in Bocholt aanbe-
langen. Wij zijn de stem van de Bocholter gezinnen 
en gezinsverenigingen. Ons doel is dat het voor 
alle gezinnen fijn en goed is om te leven in Bocholt.
Met onze adviesraad hebben we intussen ook een 

aantal projecten voor de gezinnen mogen uitwerken. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn de Tuttenboom en 
de organisatie van de gemeentelijke babyborrel.” 

Je zei “Tuttenboom”. Klinkt leuk maar wat is dat 
en waar staat deze boom?
“Tutteren geeft aan een kind een gevoel van  
geborgenheid en rust maar als dit te lang gebeurt, 
kan dat vervelende gevolgen hebben voor o.a. de 
tandjes. Het is dus vaak een grote en belangrijke 
stap om dit op tijd weg te doen. Om deze stap te 
vergemakkelijken kwam de Tuttenboom tot leven 
in  het Beukenhof in Bocholt.

Hier kunnen kleutertjes terecht om afscheid te  
nemen van hun geliefd tutje. Laat het achter in de 
brievenbus daar (met vermelding van de naam en 
adres). De eekhoorntjes dragen er goed zorg voor 
en belonen de kindjes met een leuk cadeautje.”

Kan je ook iets meer vertellen over jullie mede-
werking aan de gemeentelijke babyborrel?
“In 2020 telde onze gemeente 110 borelingen, 60 
jongens en 50 meisjes.

Welkom kleine Bocholtenaar!
Interview met Joke Baselet

Haal je geboortepremie af  
voor 29/10 op de dienst  

vrije tijd in de Steen
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In 2021 wordt er voor € 7.150 
aan geboortepremie uitgekeerd

Deze geboortes willen wij mee vieren. In de ‘nor-
male’ jaren doen we dit door een gemeentelijke 
babyborrel te organiseren, waarop alle baby’tjes 
met hun gezin op uitgenodigd worden. We verwen-
nen ze dan graag met een drankje en wat lekkers. 
Ook is dit het moment waarop de gezinnen hun 
gemeentelijke geboortepremie kunnen afhalen.

Ik hoef waarschijnlijk niet meer te herhalen dat ook dit 
jaar onze traditionele babyborrel niet kan doorgaan. 

Maar de gemeentelijke geboortepremie wordt wel 
gegeven en de boom voor de kindjes van 2020 staat 
al in het levensbos aan de Finse piste in Bocholt.  
Zeker de moeite om eens naar te gaan kijken.”
 

Wat houdt die geboortepremie juist in en hoe 
wordt de premie dit jaar uitgereikt?
“Een mooi bedrag aan geschenkbonnen die je kan 
gebruiken bij onze lokale handelaars.”

“De gezinnen die recht hebben op de gemeentelij-
ke geboortepremie ontvingen hier een brief over 
met alle info.  Deze kan je afhalen op de dienst 
Vrije Tijd Bocholt tot uiterlijk 29 oktober 2021.”

Tenslotte Joke, jullie verkopen ook plantjes ten 
voordele van ‘Kom op tegen kanker’. Wanneer 
vindt de verkoop dit jaar plaats?
“Noteer alvast 17-19 september in je agenda en 
kom een plantje kopen aan één van onze standjes 
of bij de plaatselijke handelaar.”

HELAAS KAN DIT JAAR 
DE GEMEENTELIJKE 

BABYBORREL 
NIET PLAATSVINDEN!

MagazineLeven in de brouwerij
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Corona maakt het de verenigingen niet gemakkelijk om 
hun activiteiten, trainingen, repetities of wedstrijden te 
organiseren. Toch kan je met een beetje creativiteit al 
een heel eind komen. Wij legden ons oor te luisteren 
bij Sofie Gielkens van dansclub MKM.

Dag Sofie, kan je MKM even voorstellen?
“Dansschool MKM is een dansschool die al 11 jaar 
gelegen is in Bocholt boven Carrefour Market.  
Voordien zaten we in een gebouw aan de 
passanten  haven. Dansschool MKM biedt verschil-
lende dansstijlen aan voor jong en oud, zowel solo 
als koppels. Onze vzw is aangesloten bijdanssport  
Vlaanderen. Een unisporfederatie die alle dans-
scholen over Vlaanderen vertegenwoordigt. Je vindt 
ons terug in het wedstrijdcircuit in de reeksen solo, duo, 
small groups disco maar ook in ballroom en latin.”

Wat is jouw functie binnen de vereniging?
“Ik geef sinds 2006 les binnen dansschool MKM in 
de stijlen kidsdance, urban clipdance jeugd en aan 
een wedstrijdteam.”

Wat was de impact van Corona op jullie werking?
“Die was heel groot. We zijn een heel grote dansfamilie 
en plots valt alles weg. Er was angst en onwetendheid. 
Wanneer mogen we terug starten? Hoe gaan we onze 
dansers blijven bereiken?”

Hoe hebben jullie zich aangepast?
“We hebben in de eerste lockdown aan de groepen 
waar het kon, online les gegeven of filmpjes met 
dansen doorgestuurd. 
Van zodra het mocht zijn we terug binnen gestart 
met les geven.

In de tweede lockdown hebben we het 
iets anders aangepakt. 

De -12-jarigen zijn binnen blijven dansen. 
Op ons YouTube-kanaal postten we dansen in alle 
verschillende dansstijlen.
Als alternatief organiseerden we een online-dans-
competitie. Alle leden mochten een  ‘choreo’ maken 
en per leeftijdscategorie kozen we 1 winnaar/winnares.
Ondertussen hebben we onze lessen buiten hervat 
voor al onze solo dansers.
We kijken er al naar uit als ook de koppeldansen een 
go krijgen om buiten aan de slag te mogen.”
 
Wat zijn jullie plannen voor de nabije toekomst?
“Wij gaan sowieso door met outdoor lesgeven. 

We hopen in september alle lessen in de dans-
school terug op te starten en dat er terug leven 
in de brouwerij komt. Ook voor potentiële nieuwe 
leden die we met open armen verwelkomen. 

Dit zijn al enkele activiteiten waarnaar we uitkijken:
• onze jaarlijkse dansvoorstelling eind mei;
• oefenavonden en middagen voor koppel dansers 

en senioren;
• themafeestjes voor jong en oud;
•  een wedstrijd disco in de sporthal voor dansers 

van heel Vlaanderen die aangesloten zijn bij 
danssport Vlaanderen.

Dat er nog veel gedanst mag worden!”

MKM danst 
buiten!

Handbalclub Sezoens Achilles Bocholt 
won op 8 mei jongstleden voor de vijfde 
keer de beker van België. Onze jongens 
klopten in de uitgestelde finale van vorig 
seizoen Visé met 29-25. 
Proficiat Achilles: en binnenkort 
de dubbel!
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Bereiding
Was de gemengde sla indien nodig. Snij de tomaten in partjes. 
Snij het brood in blokjes en bak in arachideolie tot croutons. Snij de 
ui in fijne reepjes. Rooster de pijnboompitten. Schil de asperges, 
snij in schuine stukken en laat ze garen in zoutwater. Hoe? Zet de 
asperges op in koud gezouten water (1 opgehoopte koffielepel), 
breng aan de kook, laat 1 min. koken, zet het vuur uit, laat ze rusten 
in het kookvocht. Wanneer de asperges zinken zijn ze beetgaar.  
Bereid de dressing door de mayonaise, de look, de blauwaderkaas 
en een beetje kookvocht van de asperges te mixen met de staaf-
mixer tot een lopende saus. Breng op smaak met peper en zout. 
Indien de saus te dik is kan je nog wat kookvocht toevoegen.

Bak de kippenhaasjes en kruid ze goed (eventueel schuin in 
de helft snijden).

Vlak voor het opdienen maak je de sla aan met 2 eetlepels 
olijfolie en 1 eetlepel appelazijn, kruid met peper en zout, 
meng de sla en dresseer op de borden.

Schik de overige ingrediënten op het bord en overgiet met 
de dressing. Werk af met platte peterselie en schaaf er wat  
parmezaankrullen over.

Maaltijdsalade met  
kippenhaasjes en asperges 
(i.s.m. de Kroonjuwelen)

Wat schaft  
de pot?

Ingrediënten voor 4 personen
• 100-150 gram gemengde sla
• 2 tomaten
• 6 - 8 asperges (afh. van de dikte)
• 2 schijfjes toastbrood
• 1 kleine rode ui
• geroosterde pijnboompitjes 50 g
• parmezaan kaas (blok)
• 3 kippenhaasjes per persoon
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Scooby-Doo 
door de ogen van Lena

Hallo, ik ben Lena en ik ken Scooby-Doo onder-
tussen al super goed! Ik ben nu 22 jaar en studeer  
‘Pedagogie van het jonge kind’. Zo heb ik juist 
ook mijn derdejaarsstage afgerond als toekomstig 
pedagogisch coach in de buitenschoolse kinder-
opvang. Tijdens het middelbaar ben ik de opvang 
even uit het oog verloren, maar op mijn 18de ben ik 
er begonnen als jobstudent/monitor. Als kind ben ik 
vanaf mijn 3de tot mijn 11de jaar, voor en na school, 
gaan spelen in de buitenschoolse kinderopvang.

Wat is jouw mooiste herinnering aan de opvang?
“Ik weet nog dat ik mij altijd heel goed geamuseerd 
heb samen met mijn vriendinnetjes. In het vrijetijdsaan-
bod vond ik buitenspelen het leukste. Als jobstudent/
stagiaire kon ik dan ook veel herinneringen ophalen. 

Niet alleen de vertrouwde spelletjes brachten mij te-
rug naar mijn kindertijd, maar ik herkende ook nog veel 
gezichten, van begeleidsters tot poetsvrouwen. Maar 
wat ik het beste momenten vond in die 9 jaar, waren 
de woensdagnamiddagen wanneer mijn opa smoute-
bollen kwam maken in de opvang. Iedereen kon lekker 
smullen en mijn zussen en ik mochten helpen!”

De vertrouwde spelletjes 
brachten mij terug naar  
mijn kindertijd
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Wat zie jij nu in de opvang?
“Vanuit mijn andere kijk die ik kreeg in mijn 
opleiding, blik ik nu anders naar de werking 
van een kinderopvang. Als pedagogisch  
ondersteuner ligt mijn focus op het onder-
steunen en coachen van medewerkers op de 
werkvloer rond de opvoeding 
van kinderen met hun eerste  
opvoeders, de ouders. 

Wat mij als eerste opviel is dat 
iedereen van harte welkom is in 
de opvang. Door een warm en 
huiselijke sfeer kan iedereen zich 
ontplooien in de opvang. Voor de 
kinderen gaat dit dan ook vooral 
rond het groot spelaanbod dat 
er is. Voor de ouders gaat dit 
over de bereikbaarheid van de  

begeleidsters. Voor het team kan iedereen nog leren 
binnen de werking.”

En hoe ziet jouw nabije toekomst eruit, Lena?
“Ik eindigde zopas mijn stage in mei. Maar dat wil 
niet zeggen dat ik de opvang zomaar uit het oog 
ga verliezen. De afgelopen periode zijn er natuurlijk 
heel veel veranderingen en moeilijkheden geweest 
door de corona-pandemie en de daaruit vloeien-
de beperkingen en vaak strenge maatregelen. Dus 
daarom zou ik de opvang nog beter willen leren 
kennen in niet-corona-tijden. 

Ik wens iedereen van Scooby-Doo dus vooral een 
bubbelvrij jaar toe waarin ze alles dubbel en dik 
kunnen vieren. En ik zou zeggen: “Hou maar een 
plaatsje vrij, want hier wil ik zeker bij zijn!”

Iedereen van Scooby-Doo, bedankt voor de vele 
leuke jaren van kind tot stagiaire!”

Dank je wel Lena.  
We wensen je nog heel veel succes!
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De ‘Bond van de Talrijke Huisgezinnen’, zoals de  
Gezinsbond aanvankelijk heette, kwam in 1921 
tot stand als sociale beweging voor het gezin. Na 
de Eerste Wereldoorlog waren veel kostwinners  
gesneuveld. De eerste taak van de Bond bestond erin  
gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen en 
te streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden 
tussen gezinnen mét en gezinnen zonder kinderen. 

Ook in Bocholt ontstonden er dat jaar lokale  
afdelingen van de Bond. De afdeling van Bocholt 
werd gesticht door meester Jos Termonia die  
voorzitter bleef tot 1955. In Kaulille werd Jaak  
Gijbels de eerste 
voorzitter. De afde-
ling van Lozen be-
hoorde aanvankelijk 
bij Bocholt tot het 
in 1927 een zelfstandige afdeling werd. In Reppel 
ontstond een afdeling in 1924. 

De beweging groeide snel. Gezien geboorteplan-
ning niet aan de orde was werd de naam in 1927 
gewijzigd in ‘Bond der Kroostrijke Gezinnen’.  
Tijdens de traditionele moedershulde werden in 
1957 in Kaulille 36 moeders met 10 of meer kinderen 
gehuldigd. In Bocholt waren er dat zelfs 63 in 1958! 

Ook de babyboom na de Tweede Wereldoorlog 
droeg bij tot het succes van de Bond. Ze werd de 
spreekbuis van de gezinnen met (veel) kinderen bij 
de overheid, om gezinsvriendelijke maatregelen te 
bekomen: kinderbijslag, studietoelagen, belasting-
vermindering voor gezinnen met kinderen...  
Allemaal maatregelen die grotendeels aan de actie 
van de Bond te danken zijn. 

In 1960 splitste de Bond in een Nederlandstalig 
en Franstalig deel. De deling leverde dan ook 
een nieuwe naam op: ‘Bond van Grote en Jonge  
Gezinnen’. In 2002 werd de naam nog een keer  

gewijzigd naar ‘Gezinsbond’. 

De afdeling van Kaulille viert 
het jubileum op 22 augustus 
2021. Het is een feest voor 

groot en klein, met animatie op een boerderij en 
een alternatieve academische zitting. 
Hou de website (kaulille.gezinsbond.be) en Facebook-
pagina (Gezinsbond Kaulille) in het oog voor meer info. 

 

Het is een feest voor groot en 
klein, met animatie

Gezinsbond Kaulille 
en Gezinsbond Bocholt
een eeuw oud (jong) 
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Een warm hart voor onze buren
Het belang van een warme buurt was zeer duidelijk tijdens  
corona. Zorg dragen voor elkaar, tegelijk afstand houden, 
stoepcontacten, drempelbezoekjes, attenties... We leerden het 
allemaal kennen met de overtuiging dat blijven volhouden de 
enige weg naar een gezonde toekomst was.

Ondertussen werken we hard achter de schermen terug te keren 
naar het “nieuwe normaal”. Met de nodige fierheid verwelkomt 
het comitéke van de Heuvelbuurt vers jong bloed in hun ran-
gen. Sander en Sarah Cremers-Witters staan te popelen om het 
buurtleven terug mee aan te wakkeren. Leven in de brouwerij te 
brengen. Zij lossen oudgedienden Valère en Liliane Vanaken- 
Geens af die we uitvoerig bedanken voor al hun inzet. Proficiat 
voor zoveel engagement aan al deze vrijwilligers!

You ‘ll never walk alone
Hoe dikwijls zong Dréke Pellens van 
op zijn balkon in de St.-Jobstraat 
Heuvelbuurt Bocholt deze meezinger 
tijdens de eerste lockdown? De buren 
brachten daarna door handgeklap en 
ketelmuziek hulde aan de vele zorg-
verleners. Een gewaardeerde animatie 
die het warme buurtleven deugd deed 
en de samenhorigheid versterkte. Deze 
kleine straatcontacten van op afstand 
deden deugd maar waren ook nodig om goed in te schatten 
waar er hulp of aandacht nodig was. Op dat ogenblik zijn er  
figuurlijk veel reikende handen.

Op zaterdag 13 maart 2021 was het exact een jaar  
geleden dat Dreké de toon zette. En voor even 
werd de traditie hernomen. De buurtbewoners 
van de Heuvelbuurt kwamen uit hun kot om te  

onder strepen 
‘Wij blijven voor 
elkaar zorgen’.

Gezinsbond Kaulille 
en Gezinsbond Bocholt
een eeuw oud (jong) 

Gezinsbond Bocholt vierde haar 100ste 
verjaardag op zaterdag 22 mei 2021. 
Ze willen dit feestjaar vieren met alle 
gezinnen uit Bocholt, groot of klein.  
Daarom geven ze 10 x één Gezinsbond 
jaarlidmaatschap weg voor heel het  
gezin, ter waarde van € 42,00 per stuk. 

Om kans te maken op deze mooie prijs 
moet je onderstaande wedstrijdvraag ten 
laatste op 20 juni 2021 beantwoorden. 
Veel succes!   

De vraag: Hoeveel gezinnen waren 
op 22 mei 2021 lid van Gezinsbond 
Bocholt? 

Stuur je antwoord naar  
bocholt.gezinsbond@gmail.com of 

breng de ingevulde strook binnen bij 
Rina Gielkens-Truyen, Kapelstraat 30  

te Bocholt. De winnaars worden  
persoonlijk op de hoogte gebracht.  

Antwoord wedstrijdvraag: 
........................................................

Voornaam + naam: 
........................................................

Adres: 
........................................................

........................................................

Wedstrijd
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Caulus, 
de warmste  plek van het dorp! 

De voltooïing van residentie Caulus 
– vorig jaar maart – verliep door de 
coronacrisis bijna onopgemerkt. Al 
bijna vanaf dag één moest het nieuwe 
wooncomplex op slot: lockdown.

Maar ondertussen hebben de eerste 
bewoners als pioniers zich hier al ge-
nesteld: een leuke thuis gecreëerd en 
een warme gemeenschap gevormd.

Getuige hiervan enkele quotes van 
bewoners en familieleden:
“Ik voel me hier echt thuis en veilig.”
“Je ontmoet altijd wel iemand voor 
een babbeltje als je wil. Of we doen 
een gezelschapsspel in de gemeen-
schappelijke ruimte. Ik heb me geen 
seconde meer eenzaam gevoeld.”
“Vroeger zat ma altijd in haar zetel. 
Nu heeft ze terug gezelschap en is 
ze weer veel actiever. Dit maakt ook 
ons heel gelukkig!”
Caulus verbindt mensen, wil Kau-
lillenaren met een zorg- en dienst-

22

Huis in het groen
Momenteel legt studiebureau Arcadis de laatste hand aan de 
plannen voor de herinrichting van de omgeving van ’t Huis 
van de gemeente. De Dorpsstraat (tussen rotonde en Pastoors-

dreef), het eerste gedeelte van de Pastoorsdreef 
en het Cornelius a Lapideplein krijgen een 

nieuw en eigentijds jasje aangemeten. 
Ontspanning en functionaliteit komen uitste-

kend samen in een groene omgeving. De 
effectieve werken starten begin 2022.

We knappen het braakliggende 
terrein tussen ‘de Steen’, ’t Huis 
van de gemeente en de woonblok 
‘Pastorij’ ondertussen tijdelijk op 
met grasperken en kiezelstroken.

Een groene, 
eigentijdse make-over 

voor het centrum 
van Bocholt

WIST JE DAT?
Bocholt 120 km aan wandel- en  
145 km aan fietsroutes telt.

Schepen Bert Schelmans



Caulus, 
de warmste  plek van het dorp! 
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“Ik voel me hier 
echt thuis en veilig.”

Leven in de brouwerij

behoefte samenbrengen en een warme plek aanbie-
den in het hart van de lokale dorpsgemeenschap. 

Onder begeleiding van de woonassistent organise-
ren de bewoners zelf de leefgemeenschap, beslis-
sen over activiteiten en taken en nemen spontaan  
kleine zorgtaken voor mekaar op. Familieleden vinden  
mekaar in het samen zorgdragen voor de gemeen-
schap, kunnen via de familieraad groepsactivitei-
ten organiseren, samenwerkingsverbanden met de  

Kauliller verenigingen uitwerken en zo bijdragen aan 
een actieve, betrokken leef- en woongemeenschap.

Caulus biedt de bejaarde Kaulillenaar de mogelijkheid 
om van de oude dag een actieve, zinvolle en warme 
levensfase te maken, om samen het warme kloppende 
hart van de lokale gemeenschap te vormen.

Deze lijn van verbinding wordt doorgetrok-
ken in de ontwikkeling van de 2de fase op deze 

site, in de vorm van creatie van woonvormen en  
sociale samenwerking die de cohesie van dorps-
gemeenschap Kaulille versterken. Ideeën die stilaan 
vorm krijgen hierrond zijn: dagopvang, kleinschalig  
residentieel beschermd wonen, inloophuis…

Op deze manier willen we de toekomstige zorg- 
en dorpsontwikkeling van Kaulille in de handen  
leggen van de Kaulillenaar zelf en we nodigen dan 
ook iedereen die wil meedenken over deze verdere 
ontwikkeling uit, om deel te nemen aan de reflectie-
groep ‘Caulus 2’. 

Aanmelden kan via: 
socialedienst.voorzienigheid@integrozorg.eu
Samen brengen we leven in de Kauliller brouwerij.

www.caulus-kaulille.be
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Schepen Marc Vanherk

Welkom in
Caulus!



Het is al maanden stil in GC ‘de Kroon’...
Het wordt tijd dat jullie weer wat van ons horen, we willen 
letterlijk en figuurlijk terug naar buiten komen!
Daarom organiseren wij deze zomer in het Beukenhof te 
Bocholt “de Kroon Zomert” – (Leven in de Brouwerij)

DE KROON ZOMERT
Woensdag 30 juni: “Tans NU!”
 Rik Tans en 3 topmuzikanten 
 (Kathleen Vandenhoudt en Pascale Michiels) 
 Nederlandstalige muzikale humor

Woensdag 14 juli:  “Orkest Pepe”
 Pierre van Hoof en Jean Croonen
 Feestelijke luistermuziek met de nodige dosis ambiance

Woensdag 28 juli:  “Mankracht”
 Steven Goegebeur
 Stand up comedian

Woensdag 11 augustus:  “Update”
 Patrick (lead-gitaar) – Jean (gitarist) – Geert (bassist)  
 Kristof (drum) – Evi (zangeres)

 Rock-Coverband

Woensdag 25 augustus:  “Los del Trè”
 3 vingervlugge gitaarvirtuozen: Ward Pauwels – 
 Roel Van De Voorde – Tom Van de Venne
 Opzwepende Spaanse en Latijns-Amerikaanse gitaarmuziek

Woensdag 1 september:  TVL-zomervertelling
 Bas Birker
 Stand up comedianAanvangsuur: 19u00

Reservaties en info:
dekroon.bocholt.be


