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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. gesloten
di. 10u00-12u00 15u00-19u00
wo. 10u00-12u00  13u00-18u00
do. 10u00-12u00
vr. gesloten 15u00-19u00
za. 10u00-12u00

 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 

Eindelijk vakantie en terug   
naar een beetje normaal …

Voor onze studenten zitten de examens er weer op, 
voor de werkende mens wacht een welverdiend 
verlof. Voor het overige geldt het grote toverwoord 
‘versoepelingen’.

We willen graag terug met vrienden een stapje in de 
wereld zetten. Een pintje pakken aan de toog, naar 
een evenement gaan, op een normale manier gaan 
winkelen of  gewoon gezellig samenkomen. Met de 
aangekondigde versoepelingen komt dit allemaal 
weer een stapje dichterbij en ook de gemeente 
draagt haar steentje bij om van de komende 
maanden gezellige, fijne dagen en weken te maken. 
Met ons ‘Leven in de brouwerij’ is er een mooi 
aanbod aan activiteiten met voor elk wat wils. De 
verenigingen zijn blij weer hun normale activiteiten 
te kunnen ontplooien en maken opnieuw plannen 
voor de komende maanden, voor de jeugd o.a. de 
vakantiekampen en de speelpleinwerking.

Ook op gemeentelijk vlak zitten we niet stil. De 
geplande wegenwerken in het Donkelstraatje, de 
Snellewindstraat en in Kreyel worden uitgevoerd, 
de plannen voor de heraanleg rond ’t Huis van de 
gemeente krijgen gestalte en de werken aan het 
Passantenplein worden verder gezet. 

Van zodra de versoepelingen het toelaten, wil het 
bestuur ook terug fysiek in overleg gaan met onze 
burgers. Op de planning staan o.a. laanbeplantingen, 
verkeer en veiligheid, aanleg pleinen, enz…

Beste inwoners, geniet met volle teugen van de 
hernieuwde vrijheid, geniet van jullie verlof  en maak 
er een gezellige, warme zomer van.

Erik Vanmierlo
Uw 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

“ VAN ZODRA DE VERSOEPELINGEN  
HET TOELATEN, WIL HET BESTUUR  
OOK TERUG FYSIEK IN OVERLEG GAAN  
MET ONZE BURGERS.”



Hubertus en Mathilde Stienaers – Schoofs 
12 mei 1956 

Lambert en Maria Smeets – Geusens 
18 mei 1956
Mevrouw Geusens verblijft momenteel in het WZC. Daarom 
koos meneer Smeets om hun foto uit 2016 te publiceren. 
Toen vierden ze hun diamanten huwelijksverjaardag.

BRILJANTEN 
HUWELIJKSJUBILARISSEN

JUBILARISSEN 
In februari ging burgemeester Stijn Van Baelen al eens op pad om de diamanten 
en briljanten huwelijksjubilarissen van 2020 en begin 2021 te feliciteren. Op vrijdag 
18 juni deed hij dat weer. In niet-corona tijden zouden deze koppels ontvangen 
worden in ’t Huis van de gemeente voor een receptie. 

In totaal ontvingen 2 briljanten koppels en 5 diamanten koppels een deurbezoekje 
met een bos bloemen, een kunstwerk en wat lekkers om zelf  een feestje te 
organiseren met hun bubbel. Opnieuw mochten wij getuige zijn van volgende 
gelukkige koppels.
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GOED OM TE WETEN
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Theodorus en Maria Coninckx – Grieten 
6 april 1961

Gerard en Lambertina Schuermans – Bloemen 
6 april 1961

DIAMANTEN HUWELIJKSPAREN

Jacobus en Maria Janssen – Heynickx  
9 mei 1961

Julius en Catharina Knevels – Simons 
5 mei 1961

Alfred en Anny Plessers – Tielens  
19 mei 1961



FIETSEN 
LABELEN
WAAROM JE FIETS 
LABELEN?

Met een uniek, fraude-
bestendig label blijft je 
fiets herkenbaar als jouw 

eigendom. Een fietsdief  kan jouw fiets dan moeilijker doorverkopen of  zelf  
gebruiken. Dat ontmoedigt fietsdiefstal. 

Dankzij het label met je rijksregisternummer kan de gemeente je ook 
onmiddellijk contacteren als jouw fiets wordt teruggevonden. Veel 
teruggevonden fietsen raken immers niet terug bij hun rechtmatige 
eigenaar omdat de politie niet weet van wie ze zijn. 

FIETSLABELACTIES

Elke maand van april tot en met oktober organiseert het Veiligheidshuis 
fietslabelacties op locatie. In Bocholt is dit op de gemeentelijke werkplaats 
(technische dienst), Bosstraat 14, de eerste maandag van de maand. De 
eerstvolgende acties zijn dus op maandag 5 juli en maandag 2 augustus 
van 14u00 tot 16u00.

! Opgelet: door corona gaan deze buiten door. Bij slecht weer worden ze 
geannuleerd. Het is steeds mogelijk om online een fietslabel aan te vragen 
via onze website. 

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

GEMEENTELIJKE 
DIENSTEN 
GESLOTEN
Alle diensten van gemeente en 
OCMW Bocholt zijn gesloten op:

• woensdag 21 juli  
(nationale feestdag)

MELDINGSKAART
 
Hoe kan je deze kaart 
aan ons bezorgen? 

• door ze te deponeren in de ideeënbus  
aan ’t Huis van de gemeente van Bocholt 

• door ze af te geven aan de receptie op  
’t Huis van de gemeente of het Sociaal 
Huis 

• door ze op te sturen naar het 
gemeentebestuur van Bocholt,  
Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt 

• je kan een melding of klacht ook  
doorgeven via www.bocholt.be  
of via de Bocholt App 

Naam: .....................................................................................................
Adres: .....................................................................................................
Tel.: ........................................................Datum: .....................................

Hierbij meld ik dat op de volgende plaats:
 de openbare verlichting defect is  de riolering verstopt is
 de voetpaden hersteld moeten worden  het wegdek beschadigd is
 de grachten geruimd moeten worden  vandalisme
 de signalisatieborden onderhouden moeten worden
 sluikstort
 andere: ...............................................................................................
  ................................................................................................

Allerhande suggesties, reacties, klachten, meldingen, ...
 milieu  verkeer
 gemeentelijk informatieblad  website / facebook
 sport  cultuur
 jeugd
 andere: ...............................................................................................
  ................................................................................................
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WIJZIGING OPENINGSTIJDEN 
 IN JULI EN AUGUSTUS!
Van donderdag 1 juli tot en met dinsdag 31 augustus gelden 
er andere openingstijden in de bibliotheek:
 
maandag gesloten gesloten
dinsdag 10u00 - 12u00 15u00 - 19u00
woensdag 10u00 - 12u00 13u00 - 18u00
donderdag 10u00 - 12u00 gesloten 
vrijdag gesloten 15u00 - 19u00
zaterdag 10u00 - 12u00 gesloten
 
Sluitingsdag tijdens de zomermaanden: woensdag 21 juli

ZOMER VAN HET SPANNENDE 
BOEK 
Laat het warme weer jou nog niet genoeg zweten deze zomer? 
Kom dan naar de bibliotheek! De allernieuwste spannende 
boeken – thrillers, detectives – liggen hier op jou te wachten. 
Maak er een spannende leeszomer van. 

BESTEMMING: BIB!
Deze zomer loopt de tweede editie van ‘Bestemming: bib!’ 
en dit jaar doet bibliotheek de Priool mee! Iedereen tussen 
3 en 18 jaar kan in onze bib een reispas komen afhalen, met 
daarop zes leestrips. Voor elke leestrip kan je een boekenlijst 
terugvinden en zodra je een boek hiervan gelezen hebt krijg 
je een stempel. Aan het einde van de zomer kan je je volle 
reispas komen inleveren en wordt er door ‘Iedereen Leest’ 
een winnaar gekozen. 

BIB LIOTHEEK

WORKSHOPS 
VERHALENKRIEBELS 
Net zoals vorig jaar organiseert de bib enkele 
workshops. Deze zullen doorgaan op donderdag 
8 en 15 juli. De thema’s van dit jaar zijn ‘Hans en 
Grietje’ en ‘Piraten’. 

Meer info kan je terugvinden op onze website: 
www.bocholt.bibliotheek.be. 

SCHATTEN VAN VLIEG 
Vlieg heeft in Bocholt een schat verstopt en 
deze keer is die opnieuw terug te vinden in de 

bibliotheek. Tijdens 
de schattenjacht zal 
je hulp krijgen van 
Vlieg en zijn vriendjes. 
Lukt het jou om de 
schat te vinden? Dan 
maak je kans op een 
familieweekend. 

Je kan de schat de 
hele zomervakantie 
lang komen zoeken 

tijdens de openingsuren van de bib. Tijdens de 
schattenzoektocht mag je gebruik maken van de 
iPads uit de bib. Zoem, zoem, zoeken maar!

© Eleni Debo | Iedereen Leest



VRAAG DE VLAAMSE 
RENOVATIEPREMIE  
DIGITAAL AAN!
Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid 
eigenaars die een eigen woning van minstens 
30 jaar oud willen renoveren of  die een bestaand 
gebouw willen omvormen tot woning. O.a. werken 
aan het dak, het buitenschrijnwerk, de structurele 
elementen van de woning, de elektrische, sanitaire en 
verwarmingsinstallatie komen in aanmerking. De premie 
kan maximaal € 10.000,00 bedragen. 

Alle voorwaarden vind je op www.wonenvlaanderen.
be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie. Sinds 1 juni 
2021 kan je de Vlaamse renovatiepremie ook digitaal 
aanvragen via https://formulieren-wonen.vlaanderen.be. 

Liever een aanvraag op papier of  hulp nodig bij 
je aanvraag? Je kan hiervoor terecht in ’t Huis van 
de Gemeente bij het woonloket. Adviseur Monique 
Vanduffel helpt je graag verder, telefonisch of  op 
afspraak (afhankelijk van de coronamaatregelen die er 
gelden). 
Monique Vanduffel | monique@wonennoordlimburg.be | 
tel. 0479 60 47 05 

OM GEVING

HELP ONZE ZWALUWEN! 
Om de bedreigde huis- en boerenzwaluw een steuntje in de rug te 
geven, kan je in Bocholt terugvallen op een financiële tussenkomst 
van het gemeentebestuur voor het behoud en de bescherming van 
de zwaluwnesten.

• kleine zwaluwkolonie (1 t.e.m. 3 nesten): € 25,00 per jaar
• middelgrote zwaluwkolonie (4 of  5 nesten): € 40,00 per jaar
• grote zwaluwkolonie (6 of  meer nesten): € 50,00 per jaar
• grote kolonie huiszwaluwen (10 of  meer nesten): € 65,00 per jaar

Het aanvraagformulier vind je op www.bocholt.be. 
Info: milieu@bocholt.be of  089 20 19 14

VERNIEUWDE VERSIE VAN 
PREMIEZOEKER ONLINE
Ga je jouw woning renoveren of  verbouwen? 
Wil je een woning huren of  verhuren, of  een woning of  
bouwgrond aankopen? 

Voor een overzicht van beschikbare premies op federaal, 
gewestelijk, provinciaal of  gemeentelijk niveau kun je 
terecht op www.premiezoeker.be.
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SOCIAAL HUIS

DEELNAME AAN SOCIALE, CULTURELE 
EN/OF SPORTIEVE ACTIVITEITEN
Sociale, culturele en sportactiviteiten zijn een basisrecht. Dit heeft ook 
vele voordelen: het helpt je om met andere mensen in contact te komen, 
om je beter in je vel te voelen, om even te ontsnappen aan de dagelijkse 
stress, …

Iedereen heeft behoefte aan ontspanning, maar 
jammer genoeg kosten deze activiteiten soms veel 
geld. Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente/
OCMW vanuit het Lokaal Netwerk Vrije Tijd jaarlijks 
(januari tot december) 80 % van het inschrijvingsgeld 
voor sociale -, culturele - en/of  sportieve activiteiten 
met een maximum van € 200,00 per persoon 
terugbetalen. Je kan dit aanvragen bij het OCMW, bij 
de bibliotheek ‘de Priool’ en het Jeugd- en Cultuurhuis 
‘de Steen’. 

Je komt hiervoor in aanmerking als je: 
• verhoogde tegemoetkoming hebt – nodig: klevertje 

mutualiteit of  attest mutualiteit 
• recht hebt op leefloon of  een daarmee gelijkgesteld bedrag – nodig: 

attest leefloon of  attest Inkomens Garantie Ouderen (IGO) 
• in budgetbegeleiding, budgetbeheer of  collectieve 

schuldbemiddeling bent – nodig: attest van het OCMW of  van de 
schuldbemiddelaar 

• een inkomen hebt onder het Sociaal Vitaal Minimum (dit kan enkel 
berekend worden bij het OCMW)

Mee te nemen voor de aanvraag:
• betalingsbewijs van de vrijetijdsactiviteit (indien reeds betaald) EN/

OF betalingsuitnodiging van de vrijetijdsactiviteit (indien nog niet 
betaald)

• bankkaart
• één van bovenstaande attesten / klevertje mutualiteit, wat voor jou 

van toepassing is.
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PENSIOENDIENSTVERLENING  
IN DE ZOMER OP EEN LAGER PITJE
De pensioendienstverlening gaat over tot een zomerregeling. Dit wil zeggen dat er 
minder afspraken in de zomerperiode gemaakt kunnen worden. De voorbije jaren 

was de zomer voor deze dienstverlening ook 
een kalmere periode. Daarnaast heb je ook 12 
maanden de tijd om je pensioen aan te vragen 
indien je aan de voorwaarden voldoet.

Indien je een afspraak wenst, neem dan 
telefonisch contact op met één van onze 
maatschappelijke assistenten Bern Vrolix of  Jet 
Wuijts. Zij zullen indien de afspraak noodzakelijk 
is, een afspraak met jou inplannen.

Contactgegevens:
• Bern Vrolix | tel. 089 20 19 95
• Jet Wuijts | tel. 089 20 19 96



KRASLOTEN: 
TWEE KANSEN 

OM TE WINNEN!
Heb jij een #levenindebrouwerij kraslot 

ontvangen, gekrast maar niet gewonnen? 

Goed nieuws! Schrijf  je gegevens op de 
achterzijde van het kraslot en laat het achter in 

één van de 4 biertonnen, centraal geplaatst in 
onze deelgemeentes*. Zo maak je nog kans op heel 
wat fantastische hoofdprijzen. Je kan je krasloten nog 
in de tonnen steken tot 16 juli! 

Droom jij van een ballonvaart boven Bocholt, geschonken door lokale ondernemer AJK? 
Of  wil je wel eens een nachtje in een Bocholter B&B slapen? Of  geniet je graag van een 
kakelvers ontbijtje of  picknickmand van eigen bodem? 
Kortom voor ieder wat wils en meer dan de moeite 
waard! 

Houd de website, Facebook- en Instagrampagina van 
‘leven in de brouwerij’ in de gaten voor meer info!

BRENG LEVEN IN DE 
BROUWERIJ EN WIN!
Breng jij ook graag leven in de brouwerij? 
Dat kan nu met een toffe, grappige of  inspirerende quote 

op je eigen #levenindebrouwerij 
tekstballon! Haal de middenpagina uit 
deze Bocholt Maggezien, zet er jouw 
quote op en maak er een foto van.

Post dan je foto (publiek) op social media 
en tag hem met @levenindebrouwerij 
of  #levenindebrouwerij! 

Misschien win jij wel één van de 5 
mooie prijzen die we op het einde van 
de zomer verloten.

KRAS EN WIN…

 s ter waarde van min. € 10

KRAS EN WIN…

 s ter waarde van min. € 10

* de biertonnen bevinden zich aan 
de bibliotheek van Bocholt, op het 
Nevenplein in Kaulille en op de 
kerkpleinen van Reppel en Lozen.
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ZOMERSCHEURKALENDER
In de zomer van 2020 trakteerden we Bocholter kinderen 
op een zomer-doe-boekje boordevol inspiratie voor de 
vakantie. Dit jaar knallen we nog verder en lanceren we een 
zomerscheurkalender met daarin elke dag één coronaproof  
challenge of  activiteit! 

• Makkelijk op te hangen
• Elke dag een grappig dilemma om over na te denken
• Elke dag een toffe activiteit of  challenge
• Kalenderklassiekers zoals zonsopgang en –ondergang
• Leuke illustraties
• Ruimte om zelf  iets in te vullen
• ... en nog zoveel meer! 

De zomerscheurkalender is te verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd, 
bibliotheek ‘de Priool’, het onthaal van ’t Huis van de gemeente, 
koffiebar De Mok en De Leemskuil. 
Houd de Facebookpagina ‘Jong in Bocholt’ in de gaten voor originele tips om 
met de zomerkalender aan de slag te gaan.

De jeugddienst en kindergemeenteraad wensen jullie alvast enorm veel plezier 
met de zomerkalender!

JEUGD DIENST

ONTBIJTMANDEN 
SAVIAANTJES
zondag 5 september |   
Parochiehuis Bocholt |  
8u00-10u00

Ook dit jaar zorgen De Saviaantjes 
voor een uitgebreid ontbijt!
Geniet jij graag van een ontbijt bij jou thuis of  verras 
je graag iemand met een ontbijt op bed? Bestel dan 
een uitgebreide ontbijtmand bij Speelpleinwerking De 
Saviaantjes uit Bocholt.

Op zondag 5 september tussen 8u00 en 10u00 kan je je 
overheerlijke ontbijtmand afhalen in het Parochiehuis van 
Bocholt.
Heb je liever je ontbijt geleverd aan huis? Ook dat kan, 
want we leveren namelijk in Bocholt!
Een ontbijt op bed, wat gaat dat wel niet kosten?

Voor € 13,00 heb je al een mand 
en voor de kleine eters onder ons 
bieden we een kindermand aan 
voor € 6,00.

Voor de levering vragen we 
slechts € 1,00 extra. Dit komt 
dus neer op € 14,00 voor een 
volwassenmand of  € 7,00 voor 
een kindermand.

Overtuigd? 
Aarzel dan niet en schrijf  je snel in 
op www.saviaantjes.be/webshop.
Inschrijven kan tot 22 augustus. 

CIRCUSKAMP | 7-12 JAAR
maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 juli | sportcomplex 
‘de Damburg’ | 10u00-16u00

Het circuskamp is de ideale manier om kennis te maken 
met de wondere wereld van het circus. Tijdens deze week 
maak je kennis met allerlei circustechnieken: jongleren, 
ballopen, borden draaien, evenwichtsoefeningen en nog 
zoveel meer.

 Een echte circusartiest leert je de knepen van 
het vak en zorgt ervoor dat je op het einde van 

de week een podiumact kan uitvoeren. Deze 
presenteren we aan vrienden en familie tijdens een 

coole circusshow!

Prijs: € 80,00

Meenemen: lunchpakket

Inschrijven: www.bocholt.be > vrije tijd > kies de dienst 
‘jeugd’ en volg de procedure.



DE KROON ZOMERT IN HET BEUKENHOF 
• woensdag 14 juli 19u00 Orkest Pepe
• woensdag 28 juli 19u00 Steven Goegebeur met ‘Mankracht’
• woensdag 11 aug 19u00 Update – coverband
• woensdag 25 aug 19u00 Les del Trè – 3 gitaarvirtuozen
• woensdag 1 sept 19u00 TVL-zomervertellingen Bas Birker 
   met ‘Belg, tegen wil en dank’

Inkom: € 5,00 (incl. drankje)

Reservaties: online (dekroon.bocholt.
be) of  per e-mail (de.kroon@bocholt.be) 
of  de dag van de voorstelling van 9u00-
12u00 telefonisch  via 0472 46 28 68

KROON IEK

SEIZOEN 2021-2022 | 
AVONDVOORSTELLINGEN
zaterdag 9 oktober 2021 Christophe Vandegoor-  Jelle Cleymans -   
 Joost Van Hyfte met ‘Knechten van de koers’

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 december 2021 Henk Rijkaert
 met ‘Influencer’

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

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

zaterdag 21 en zondag 22 mei 22 Just Music
  met ‘Strijd – Hoop – Vreugde’ - 

zondag 5 juni 2022 Släpstick
 met ‘The Gentlemen’s Ball’
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LEZINGEN ISM BIBLIOTHEEK 
‘DE PRIOOL’
dinsdag 12 oktober 2021 
Lieve Blancquaert met ‘The Circle of  Life’

vrijdag 19 november 2021 
Bjorn Kiggen en Greet Reekmans   
met ‘Sta op als je valt!’

dinsdag 14 december 2022
Ruben Weytjens met ‘Noorderlicht en natuur in Lapland’

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

woensdag 16 februari 2022  
Lize Spit, schrijfster van ‘Het Smelt’ en ‘Ik ben er niet’

FOTOWEDSTRIJD ‘LEVEN IN DE BROUWERIJ’
Vorig jaar was er omwille van Corona geen nieuwe fototentoonstelling. De 
foto’s van de winnaars van 2019 hebben 2 jaar lang deel uitgemaakt van 
het interieur van ’t Huis van de gemeente. 

Nu de maatregelen wat versoepelen en er weer wat ‘leven in de brouwerij’ 
komt, gaan we onze fotocollectie vernieuwen. 

Maak jij deze zomer een foto in Bocholt rond het thema ‘Leven in de 
brouwerij’. Dat kan tijdens één van de zomeravonden georganiseerd door 
‘de Kroon’ in het Beukenhof  of  tijdens de Sezoens Live of  de Sezoenstrail. 
Maar kan ook op een terras met vrienden terwijl je naar de Rode Duivels 
kijkt of  tijdens een buurtfeest. Alles wat terug ‘leven in de brouwerij’ in 
Bocholt brengt. 

Iedereen mag foto’s aanleveren, een jury kiest de 21 mooiste foto’s 
voor de tentoonstelling. De geselecteerden worden uitgenodigd op de 
vernissage en krijgen een mooi aandenken.

De foto’s moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
• het thema ‘Leven in de brouwerij’ dient in de foto voor te 

komen.
• personen die herkenbaar op de foto staan, moeten een 

schriftelijke toestemming geven.
• de foto dient in kleur te zijn en bij voorkeur 300 dpi bij een 

grootte van 60 x 60. (Bij kleinere foto’s kan er nagegaan 
worden of  ze vergroot kunnen worden.)

• je mag je foto op de dienst Info & Onthaal indienen vóór 1 
oktober. Dit mag op USB-stick aan de balie of  of  via e-mail 
naar gemeente@bocholt.be.

Meer info krijg je op de dienst Info & Onthaal: tel. 089 20 19 18.

RESERVATIES: 
• Abonnementen: vanaf  dinsdag 7 september 9u00 

(enkel telefonisch of  aan de balie)
• Losse tickets: vanaf  donderdag 9 september 

9u00 (online, telefonisch, per mail of  aan de 
balie)

Voor verdere info: zie onze website (dekroon.
bocholt.be) en in de 2de helft van augustus mag 
je de jaarbrochure 2021-2022 verwachten in je 
brievenbus!



CULTUUR DIENST

IMPULSSUBSIDIE COVID-19 
VERLENGING REGLEMENT
Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse 
Regering in 2020 een noodfonds op voor de cultuur-, 
jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevat verschillende 
steunmaatregelen die de financiële schade in de drie sectoren 
gedeeltelijk moet compenseren. Steden en gemeenten kregen 
87 miljoen euro die ze kunnen besteden aan sport-, cultuur- en 
jeugdbeleid.
 
Om een gedeelte van deze middelen op een billijke manier in 
het werkveld te krijgen, werd een subsidiereglement opgesteld. 
Dit reglement, Impulssubsidie COVID-19 virus, heeft als doel 
om vrijetijdsverenigingen een extra impuls te geven in de 
heropstart van hun werking tijdens en na de coronacrisis. Het 
reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in haar 
zitting van 27 augustus 2020. 
 
Hoewel er sinds de meest recente versoepelingen weer meer 
mogelijk is, is het einde van de crisis nog niet in zicht. Om de 
verenigingen tijdig het nodige perspectief  te bieden en om de 
middelen van het noodfonds alsnog in het werkveld te krijgen, 
besliste de gemeenteraad in haar zitting van 27 mei 2021 om 
de einddatum voor projecten te verlengen naar 31 december 
2021.
 
Meer info kan je op de gemeentelijke website vinden of  
contacteer de sport-, jeugd- of  cultuurdienst.

TENTOONSTELLING  
SINT-LAURENTIUSKERK 2021: 
ZALIGE PATER JORDAN EN DE 
BOCHOLTER SALVATORIANEN
Op 15 mei 2021 heeft Paus Franciscus in Rome E.P. Jordan, 
stichter van de orde van de Salvatorianen zalig verklaard. 
Naar aanleiding van deze zaligverklaring heeft de orde van 
de Salvatorianen een reizende tentoonstelling over zijn leven 
samengesteld. 

Deze tentoonstelling komt deze zomer naar Bocholt en 
wordt in de kerk uitgesteld. De kerkraad van Bocholt heeft in 
samenwerking met het parochieteam, de heemkundige kringen 
en de Salvatorianen van Hamont-Lo een aanvulling op die 
tentoonstelling uitgewerkt. Immers, ook vanuit Bocholt hebben 
jonge mensen hun roeping gevolgd en zijn toegetreden tot de 
orde. De expo rond pater Jordan wordt aangevuld met info over 
het leven en werken van deze Bocholter geestelijken. Ook is 
er aandacht voor de Salvatorianen die vanuit de orde in onze 
parochies actief  waren of  nog zijn.

De tentoonstelling loopt vanaf  half  juli tot half  september in de 
Sint-Laurentiuskerk. De kerk is alle dagen open van 10u00 tot 
17u00. Buiten deze uren kan er een bezoek geregeld worden 
op afspraak via het parochiesecretariaat. 
Iedereen van harte welkom!

GEZINSBOND BOCHOLT
WANDEL- EN FIETS-
FOTOZOEKTOCHT.
Wandel of  fiets je graag? Zoek je 
graag naar dingen en los je graag 
vragen op? Of  zoek je een leuke 
activiteit voor jouw gezin? Dan is dit 
zeker iets voor jou.

De wandelfotozoektocht is ongeveer 
4,6 km lang en kan zeker met jonge 
kinderen gedaan worden. Deze tocht 
situeert zich in Bocholt met vertrek 
aan de kerk. De fietsfotozoektocht is ongeveer 
23,5 km lang en is meer op gezinnen met oudere 
kinderen gericht. De fietstocht komt door Bocholt, 
Reppel, Lozen, Veldhoven/Kreyel. 

Tot en met 30 september 2021 kan je de zoektochten 
doen. Langs de beschreven route vind je de te zoeken 
foto’s terug. Als je een foto gevonden hebt, kan je de 
bijbehorende vraag oplossen. Het antwoord vind je 
in de buurt van de locatie op de foto.

De kostprijs voor een wandel- of  fietsboekje 
bedraagt € 2,00 voor leden op vertoon van de 
Gezinsbondlidkaart, en € 4,00 voor niet-leden. 
De boekjes kan je kopen bij Bakkerij Knapen, 
Dorpsstraat 13.

De antwoordbladen worden uiterlijk op 30 september 
2021 bezorgd aan Cindy Brenkers, Kapelstraat 41A. 
De prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte 
gebracht.

KOM BLOED GEVEN
maandag 5 juli | Parochiezaal Kaulille  
17u30 – 20u30

Stel je voor: jij kan zomaar het leven van iemand redden! 
Gewoon door bloed, plasma of  bloedplaatjes te geven. Het 
vraagt amper een klein uurtje van je tijd. Dus waar wacht je 
op? Maak online een afspraak op www.rodekruis.be.
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THINK HAPPY TODAY 
ZOMERWANDELING 
EN –FIETSTOCHT
zondag 8 augustus | voetbalterreinen RC Reppel

Think Happy Today organiseert de vierde wandeltocht 
en eerste fietstocht voor het goede doel op zondag 
8 augustus. De tochten vertrekken allemaal aan de 
terreinen van voetbalclub RC Reppel (Zandstraat). Voor 
de wandeltocht is er keuze uit 5 of  10 km met een vertrek 
tussen 10u00 en 15u00. Voor de fietstocht is er keuze uit 
een gezinsfietstocht van 20 km (vertrek tussen 10u00 en 
15u00) of  een fietstocht van 50 km (vertrekken tussen 
10u00 en 14u00).

Prijs: volwassenen € 8,00 | kinderen < 12 jaar € 4,00 friet 
+ frikandel inbegrepen. | Combinatie fietsen en wandelen 
mogelijk voor 1 x de prijs.

Graag vooraf  inschrijven bij: Martine Govaers 0472 
58 41 80 of  José Maesen 0496 11 1707, door storting 
op rekening BE14 9733 7977 9383 met vermelding 
aantal kinderen en volwassen deelnemers of  via e-mail 
thinkhappytodaybocholt@gmail.com. 

De volledige opbrengst zal gestort worden aan 
Levensloop, Stichting tegen kanker.

De organisatie zal rekening houden met de corona-
maatregelen die op dat moment van toepassing zijn.

3950 DE PODCAST
Heb jij hem al beluisterd, de Bocholter podcast? Een 
podwatte? Een podcast is een digitaal geluidsbestand 
dat je beluistert waar en wanneer je wil: thuis in de zetel, 
in de auto of  tijdens een wandeling. Je kan luisteren op je 
PC, laptop, tablet of  smartphone. Ze zijn er in alle lengtes 
en vormen: over muziek, sport, actualiteit, luisterverhalen, 
noem maar op. Het zijn 
vaak opnames die niet via 
de radio te horen zijn en 
speciaal gemaakt zijn om 
‘on-demand’ te beluisteren, 
wanneer jij het wil dus. Het 
is bovendien meestal ook 
gratis!
 
Voor ‘3950 De Podcast’ 
gaat de cultuurdienst 
op zoek naar markante 
personen uit de vier 
kerkdorpen van de gemeente. Interviewer Bart gaat in 
gesprek met als doel de grote en kleine verhalen van het 
Bocholter gemeenschapsleven vast te leggen.
 
In de eerste editie, vijf  afleveringen, laten we je kennis 
maken met mensen die elk op hun eigen manier invulling 
geven aan het dagelijkse leven in onze gemeente. We 
nemen jullie mee door een reeks mooie, spontane, 
maar vooral luisterleuke verhalen in 3950 – de podcast. 
Maak kennis met pastoor Gerard Vinken, luister naar de 
geschiedenis achter Studio Leyssen, de WK ervaringen 
van Rode Duivel Jacky Peeters en de anekdotes uit het 
Kauliller verenigingsleven van Toon Verlaak. De vijfde en 
voorlopig laatste aflevering verschijnt binnenkort online.
 
Je kan de podcast beluisteren via de gemeentelijke 
website, Spotify, Google Podcasts en zelfs bekijken op 
YouTube, gewoon zoeken naar ‘3950 de podcast’.
 
Deze podcast is een productie van het gemeentebestuur 
van Bocholt in samenwerking met Geluidstechniek Throw 
A Six, met dank aan interviewer Bart Vanhove en alle 
studiogasten.
 
Veel luisterplezier!

LANDELIJKE GILDE LOZEN | WANDELEN IN DE NATUUR VAN LOZEN
Landelijke gilde Lozen biedt jullie een wandeling aan 
doorheen de mooie natuur van Lozen en omstreken.
We starten aan de kerk van Lozen (zie start-infobord). Je 
hebt de keuze tussen een bepijlde wandellus van 10,5 km 
of  één van 8 km.

Beide wandellussen lopen gedeeltelijk over hetzelfde 
parcours.
Volg de knalgele pijlen met het logo ‘Landelijke Gilde Lozen’. 
Deze wandeling gaat voor 75 % over onverharde landelijke 
wegen.

Je kan deze wandeling nog doen tot en met zondag 25 
juli, dan worden de pijlen weggehaald. De wandeling kan 
vrijblijvend en om het even wanneer gewandeld worden. Ze 
is volledig gratis. Je start en komt aan op het kerkplein van 
Lozen.

Er zijn onderweg geen 
terrasjes en/of  tussenstops 
voorzien. Houd de natuur 
in ere en neem je afval mee 
naar huis.



X-TREME SURVIVALKAMP 
10 -15 JAAR
17 en 18 augustus | De Warre 
Neeroeteren en Sporta Beachclub 
Maaseik | 8u45 tot 15u45
Deelnameprijs: € 59,00 pp 
(incl. bus en verzekering)

START 2 MOTION-KAMP 
6-12 JAAR
woensdag 18 t.e.m. vrijdag 20 augustus 
| sportcomplex ‘de Damburg’ | 9u30 tot 
15u30
Prijs: € 39,00

TAAL- EN DANSKAMP 
5 T.E.M 12 JAAR
23 t.e.m. 27 augustus | 9u00 tot 16u30 | 
sportcomplex ‘de Damburg’
Prijs: € 120,00 

Meer info op www.bocholt.be/vrijetijd/sport

SPORT DIENST
NATUURLOOP 
LOZERHEIDE
zaterdag 14 augustus | Kerkplein Lozen

Inschrijven: www.bocholt.be > vrije tijd > sport 
en volg de procedure.

Voor hulp bij de inschrijving en/of betaling van de 
bijdrage kan je langsgaan op de vrije spreekuren 
van het OCMW. Je kan ook bellen voor een 
afspraak of een huisbezoek (tel.: 089 20 19 80). 
De gemeentelijke sportdienst en het OCMW 
verzekeren een discrete behandeling.’

Je kan nog inschrijven voor 
de volgende zomersportkampen: 

Zaterdag 14 augustus
Samenkomst kerkplein Lozen 
Kidsrun: 
Samenkomst: 17u45 (afstand 2,5 km) 
Natuurloop  
Samenkomst: 18u45 (afstand 7,5 km)

Gratis deelname
Gratis consumptie bij aankomst

NATUURLOOP 
LOZERHEIDE BOCHOLT

Na afloop gezellig terras met  
live muziek en kinderanimatie.

Org.: Sportdienst/sportraad Bocholt i.s.m. De Leemskuil

www.levenindebrouwerij.be

ALTERNATIEVE 
AVONDLOOP
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VWTC KAULILLE
FIETSVIERDAAGSE
van 6 t.e.m. 9 juli | Theatercafé Kaulille

Telkens van 10u00 tot 18u00
(op vrijdag van 10u00 tot 16u00)
Afstanden: 30 en 50 km
Inschrijven: € 2,0
Vier dagen deelnemen = extra tombola!

Trekking onder de aanwezigen op vrijdag 9 juli om 18u00.

SLUISTRAPPERS LOZEN
KERMISKOERS
zondag 11 juli | Kerkplein Lozen

Programma:
13u15: tijdrit ligfiets en handbike
13u45: koers ligfiets en handbike
15u00: koers gentlemen 
16u15: koers dames
17u30: koers dorpsrenners

Praktische info en inschrijven: www.sluistrappers.be

26ste FIETS-VIERDAAGSE LOZEN 
van 22 t.e.m. 25 juli | Leemskuil (Kerkplein) 
Lozen

Elke dag inschrijven van 10u00 tot 18u00
(zondag tot 15u00)
Keuze tussen ritten van 30 en 50 km
Deelnameprijs: € 2,50 (voor 4 dagen € 9,00)

Meer info: www.sluistrappers.be

K. BOCHOLT VV 
WISSELTROFEE  
KURT VANGOMPEL  
EN JACKY PEETERS 
CUP
Op zaterdag 7 augustus 2021 
organiseert K. Bocholt VV op ‘de 
Damburg’ hun jaarlijks tornooi ter 
nagedachtenis van Kurt Vangompel 
voor U11-ploegen.

Volgende ploegen strijden voor de winst: Standard Luik, 
Antwerp FC, Beerschot, KV Mechelen, Eupen, Lommel 
SK, Racing Genk en Westerlo. Start tornooi om 14u00. 
Dezelfde ploegen strijden bij de Categorie U10 voor de 
Jacky Peeters Cup.

Nieuw dit jaar is dat ook de Interprovinciale ploegen 
deelnemen aan ons tornooi in hun eigen reeks. 
Belangrijkste deelnemers zijn: Patro Eisden, Sporting 
Hasselt, KVK Tienen, Bocholt VV en daarbij nog 6 andere 
ploegen. Start tornooi om 10u00.

VARIA
Zowel sportcomplex ‘de Damburg’, sporthal ‘de 
Steenakker’ en de sportdienst zullen gedurende de ganse 
maand juli gesloten zijn voor al de sportactiviteiten. 

Op maandag 2 augustus openen opnieuw de deuren voor 
een lang en hopelijk spannend sportseizoen.

We wensen alle clubs en sporters een goede vakantie om 
in augustus of  september met frisse moed en opgeladen 
batterijen weer van start te gaan.

SPORT DIENST
CLUBNIEUWS

© Roger Dreesen



TOERISME BOCHOLT

BURENKIJKDAG  
VLIEGBASIS KLEINE BROGEL
vrijdag 10 september | Vliegbasis Kleine Brogel

Op vrijdag 10 september 2021 nodigt de luchtmachtbasis van Kleine Brogel 
haar buren uit voor ‘een unieke kijk achter de schermen’ van de vliegbasis.

Zij organiseren dit exclusieve bezoek speciaal voor de inwoners van Peer, 
Oudsbergen, Kinrooi, Hamont-Achel, Bree, Bocholt, Maaseik, Hechtel-
Eksel, Pelt, Lommel, Houthalen-Helchteren en Cranendonck (NL) om jullie te 
bedanken voor het begrip dat jullie tonen voor onze dagelijkse vliegactiviteiten. 

De vliegbasis doet dienst als gastbasis voor alle deelnemende demo teams 
aan de ‘Sanicole airshow’. Dit maakt dat er ook op de vliegbasis talrijke 
vliegactiviteiten en demonstraties worden georganiseerd die jullie dan van 
zeer nabij kunnen volgen. De ‘Static flight line’ zal dus in de loop van de dag 
aangevuld worden met de diverse vliegtuigen die op zondag hun opwachting 
zullen maken in de ‘Sky’ boven Sanicole in Hechtel.

Een toegangsticket kan vanaf  augustus verkregen worden via de ticket-link op 
onze website (www.bocholt.be). 

Opgelet: dit is een ‘burenkijkdag’ waarop exclusief  ‘de buren’ worden uitgenodigd als dank 
voor het vertrouwen en begrip. Er zullen dus gerichte controles gebeuren aan de hand van de 
identiteitskaart, die zal worden uitgelezen.

Als er op het ogenblik van het event nog coronamaatregelen gelden, zullen deze duidelijk 
gecommuniceerd worden. ‘Vliegbasis Kleine-Brogel’ behoudt het recht om, indien de coronasituatie 
op het ogenblik van het event dit eist, te annuleren. 

HEB JIJ DE HOOGSTE 
ZONNEBLOEM?
Kweek jij de hoogste zonnebloem van 
Bocholt? 

Begin dit jaar hebben wij zonnebloem-
zaadjes uitgedeeld. Deze kon je komen 
ophalen in ’t Huis van de gemeente. Hopelijk 
heb je ze een goed plekje gegeven in je tuin want vlinders en bijen zijn dol op 
zonnebloemen. Maar vogels en mensen ook, zeker nu er ook iets te winnen 
valt. 

Heb jij de hoogste zonnebloem van Bocholt? Stuur een foto met een 
meter erlangs en jouw gegevens door naar gemeente@bocholt.be voor 15 
september. 

Ben jij één van de kwekers van de grootste zonnebloemen van Bocholt? Dan 
komt een controlecommissie de zonnebloem opmeten. Wie weet win jij een 
leuk geschenk. 
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1 juli
St.-Kristoffelbedevaart
Kerkplein Bocholt | vanaf  9u00

5 juli
Fietslabel actie
Technische Dienst | 14u00 – 16u00

5 juli
Kom bloed geven
Parochiezaal Kaulille | 17u30 – 20u30

11 juli
Kermis Lozen 
Kerkplein Lozen

11 juli
Open molen 
Sevensmolen Kaulille | 13u00 tot 17u00

11 juli
De Sluistrappers – kermiskoers Lozen
Kerkplein Lozen | tussen 13u15 en 
17u30

14 juli
‘de Kroon’ zomert: Orkest Pepe
Beukenhof  | 19u00

19 juli
Avondmarkt Bocholt
Centrum Bocholt | vanaf  16u00

21 juli
Nationale feestdag

24 juli
Open Molen
Sevensmolen Kaulille | 13u00 tot 17u00

28 juli
‘de Kroon’ zomert:  
Steven Goegebeur met ‘Mankracht’
Beukenhof  | 19u00

31 juli
Sezoens Live
Diverse Bocholter horecazaken |  
vanaf  20u00

1 augustus
Sezoenstrail
Bocholt-centrum | vanaf  13u00

2 augustus
Fietslabel actie
Technische Dienst | 14u00 – 16u00

Deel jouw foto’s op instagram of  facebook met de #gemeentebocholt, 
#bocholtb of  #ilove3950 #levenindebrouwerij en misschien verschijnt 
die foto dan wel in de volgende editie van Bocholt Maggezien!

8 augustus
Think Happy Today | Zomerwandeling
Voetbalterrein RC Reppel |  
Vertrek vanaf  10u00

8 augustus
Kermis Bocholt

8 augustus: 
Open Molen
Sevensmolen Kaulille | 13u00 tot 17u00

11 augustus 
‘de Kroon’ zomert: Update – coverband
Beukenhof  | 19u00

14 augustus
Natuurloop Lozerheide
Kerkplein Lozen

15 augustus
O.L.V. Hemelvaart

25 augustus
‘de Kroon’ zomert:  
Les del Trè – 3 gitaarvirtuzoen
Beukenhof  | 19u00

27-28 augustus
Beach Party 
Info op www.beachpartybocholt.be

1 september
TVL-zomervertelling – Bas Birker
Beukenhof  | 19u00

UIT IN BOCHOLT

TERUG NAAR DE KERMIS!
De nationale veiligheidsraad heeft op 9 juni het licht op groen gezet 
voor de heropstart van de kermissen. Ook voor de zwaar getroffen 
sector van de foorkramers komt er zo een einde aan een lange 
periode van inactiviteit.

De kermissen van Lozen op zondag 11 juli en die van Bocholt van 
zondag 8 augustus, zullen de eerste kermissen in onze gemeente 
zijn.
Na maanden van coronastilte, zal het fijn zijn dat we weer iets hebben 
om te vieren: maar dat zal natuurlijk wel onder strenge voorwaarden 
gebeuren.
Bij het ter perse gaan waren de opgelegde regels nog niet definitief. 
Wat al vast staat is dat mondmaskers verplicht zullen zijn op de 
attracties, dat elke kraam of  attractie zelf  moet in staan voor de 
social distance en dat er veelvuldig ontsmet zal worden.

Met de vergroting van de horeca-terrassen zal ook de opstelling 
van de kermis kunnen wijzigen. Daarnaast zal er een circulatieplan 
opgesteld moeten worden. Bij een te grote drukte, kan de toegang tot 
de kermis worden afgesloten of  bij een te grote bevolkingstoeloop, 
kunnen attracties tijdelijk gesloten worden.

Kermis: dat is ook ‘terug leven in de brouwerij’!




