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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 

 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 

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

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 

Goedemorgen allemaal,

Ik hoop dat het voor iedereen, maar vooral voor onze 
jongeren een leuke vakantie is geweest. Kampen en 
speelpleinwerking hebben ongetwijfeld voor veel mooie 
herinneringen gezorgd. Studenten met tweede zit, wens 
ik van harte veel succes!

Stap voor stap mocht er steeds een beetje meer en kon 
iedereen weer meer proeven van de vrijheid, die we zo 
gemist hebben.

In juni hebben we onze herlanceringsslogan ‘Leven in 
de Brouwerij’ voorgesteld met een magazine, kleurrijke 
vlaggen, banners en stickers. We kunnen terugkijken op 
een succesvolle zomer met o.a.:

• de kraslotenactie met tal van kleinere prijzen en vele 
mooie hoofdprijzen … Wie zijn prijs nog niet afgehaald 
heeft mag dit zeker nog doen;

• de woensdagavonden in de Beukenhof;
• de familiedag, de natuurloop en als kers op de taart 

het feestweekend: Sezoens-live en de Sezoens-trail. 
Ondanks het minder goede weer liet de Bocholtenaar 
zich niet tegenhouden. Wat een feest, wat een 
beleving!

Noteer voor Sezoens-live en -trail volgend jaar het 
weekend van 30 en 31 juli al maar in je agenda … Dan 
zijn we er weer klaar voor.

In het najaar staan er dan weer verschillende activiteiten 
van verenigingen op het programma en zo bereiken we 
hopelijk toch stilletjes weer het nieuwe normaal.

Eind dit jaar zullen we weer een ‘Leven in de brouwerij’-
magazine uitbrengen met veel foto’s om met een glimlach 
terug aan deze zomer te denken.

Ik wil dan ook een grote “dank je wel!” en een “dikke 
merci” geven aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. 
Zonder de samenwerking van de verschillende 
partners, de verenigingen, de handelaars, … kortom de 
Bocholtenaar, was ons dit niet gelukt.

Nu kijken we verder naar september, de start van 
het schooljaar maar zeker ook de opstart van de vele 
verenigingen en de buurtschappen die Bocholt telt.

Jullie vrijwillige inzet, beste bestuursleden, is zeker niet 
te onderschatten en wordt door ons zeer gewaardeerd. 
De manier waarop de verenigingen zorgen voor hun 
leden is het fundament van onze samenleving. Ook aan 
jullie “Dank je wel! Jullie zijn niet te missen!”

Lieve Theuwissen
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

Dank je wel!



GOED OM TE WETEN

CORONACERTIFICATEN
Met een Covid- of  Coronacertificaat kan je bewijzen dat je Covid-safe bent 
om vrij en veilig te reizen binnen de EU, naar festivals of  theater te gaan …

Je kan coronacertificaten niet via de gemeente verkrijgen, maar je moet ze 
zelf  via één van deze volgende manieren aanvragen:
• via de Covidsafe-app, te downloaden via https://covidsafe.be,  

via Google Play of  de app-store
• via de website www.mijngezondheid.belgie.be 
• telefonisch via het nummer 078 78 78 50

44STE 
SEZOENSRALLY
Dit jaar zal de Sezoensrally uitzonderlijk 
plaatsvinden op vrijdag 15 en zaterdag 
16 oktober. We houden er aan om 
onze inwoners, landbouwers en 
bedrijven hiervan tijdig op de hoogte 
te brengen. Tijdens de oefenritten 
en de rally zijn immers veel straten 
afgesloten en is het moeilijk om aan je 
woning, je bedrijf, akkers of  weiden te 
geraken.
Wens je meer info: stuur dan een 
bericht naar info@sezoensrally.be. 

JOB- & BURENKIJKDAG
VLIEGBASIS KLEINE BROGEL
Op vrijdag 10 september 2021 nodigt de vliegbasis van Kleine Brogel hun buren 
uit voor ‘een unieke kijk achter de schermen’ van de vliegbasis.
De basis organiseert 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 hen te danken voor 
het begrip dat de buren tonen voor hun dagelijkse vliegactiviteiten.

De vliegbasis doet dienst als gastbasis voor alle deelnemende demo teams aan 
de ‘Sanicole airshow’. Dit maakt dat er op de vliegbasis talrijke vliegactiviteiten en 
demonstraties worden georganiseerd die van zeer nabij gevolgd kunnen worden. 
De ‘Static flight line’ zal in de loop van de dag aangevuld worden met de diverse 

vliegtuigen die op zondag hun opwachting 
zullen maken in de ‘Sky’ boven Sanicole.
 
Een toegangsticket kost € 10,00 en is 
inclusief  een foodvoucher ter waarde van € 
8,00. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang 
gratis, zij hebben dan ook geen recht op 
een foodvoucher. 

Info via www.kleinebrogelairbase.be en 
tickets via de ticket-link https://buren.
kleinebrogelairbase.be/
 
Opgelet: dit is een ‘burenkijkdag’ waarop 
de vliegbasis exclusief  ‘de buren’ wenst 
uit te nodigen als dank voor het vertrouwen 
en begrip. Er zullen dus gerichte 
controles gebeuren aan de hand van de 
identiteitskaart, deze zal worden uitgelezen.

AWEL? IETS VOOR JOU?
Awel, luisterlijn voor kinderen en jongeren, zoekt 
beantwoorders. 
Iets voor jou? Surf  naar awel.be/word-beantwoorder.
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TELE-ONTHAAL LIMBURG 
ZOEKT LUISTERHELDEN
Tele-Onthaal Limburg zoekt nieuwe telefoonvrijwilligers: 
vrouwen en mannen met ruimte in hoofd, hart en agenda. 
Mensen die iets voor een ander willen betekenen door het 
bieden van een luisterend oor. Ze maken het mogelijk dat 
mensen in nood 24 uur per dag kunnen bellen voor een 
anoniem en vertrouwelijk gesprek.

Op 2 oktober 2021 start de basisopleiding die meerdere 
woensdagavonden en 3 zaterdagen (overdag) zal duren. 

Dus, ben je sociaal voelend en wil je luisteren naar 
mensen die het moeilijk hebben? Kan je 1 maal per week 
4 uren naar Hasselt komen en ben je bereid om ook een 
nachtdienst te doen? Dan heeft Tele-Onthaal boeiend 
vrijwilligerswerk voor jou in petto!

Vraag je infobrochure aan via onze website of  op 011 22 77 
67 of  via mail: limburg@tele-onthaal.be. Meer weten over 
Tele-Onthaal? Bezoek onze website www.tele-onthaal.be 

FOTOWEDSTRIJD  
‘LEVEN IN DE BROUWERIJ’
Heb jij deze zomer een foto in Bocholt gemaakt rond het 
thema ‘Leven in de brouwerij’? Of  check even onze UIT-
agenda op de laatste pagina en maak de winnende foto 
tijdens één van de activiteiten in september. 

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 binnen gebracht 
worden of  gestuurd worden naar gemeente@bocholt.
be.

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

AED-TOESTELLEN IN BOCHOLT
Een automatische externe defibrillator of  AED is een 
draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart 
toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. 
Onlangs is er een toestel bijgekomen buiten aan ’t Huis 
van de gemeente. Iedereen mag een AED gebruiken 
bij een noodsituatie. Het is veilig en geeft gesproken 
instructies mee. Terwijl je wacht op de hulpdiensten kan 
het op die manier een leven redden. 

Locaties van AED-toestellen in Bocholt:
• GC ‘de Kroon’ Kaulille (bij ingang OCMW/ Theatercafé), 

Nevenplein 1 
• Sporthal de Steenakker Kaulille, Steenakkerstraat 29
• Sportcomplex ‘de Damburg’ Bocholt, Brogelerweg 59
• Buurthuis Reppel, Reppelerweg 187
• Gemeenschapshuis de Leemskuil (steegje tussen 

Leemskuil en pastorij), Hamonterweg 138
• Gemeentehuis Bocholt, Dorpsstraat 16 
• Voorste Luysmolen, Luysenweg 1 (binnen)



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 advies- 
rapport af. Hierin staan alle renovatie-
maatregelen 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. 

Dorperveld
De tweede buurt die aan de beurt komt, is Dorperveld in Bocholt. 
Eigenaar-bewoners van deze buurt hebben een uitnodiging in de 
bus ontvangen voor een infosessie op het speelpleintje tussen de 
Meidoornstraat, Kastanjestraat, Elzenstraat en Hulststraat op dinsdag 
14 september van 14u00-16u00 (om 14u00, 14u30, 15u00 en 15u30). 
Er is ook een digitale infosessie op donderdag 16 september om 
19u00. Enkel voor de digitale infosessie 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 in voor de digitale infosessie van donderdag 
16 september om 19u00 via wonen@bocholt.be of  089 20 19 18 en 
dan krijg je daarna ook de kans om in te schrijven voor een gratis 
huisbezoek.

OM GEVING
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LANGS BOCHOLTER WEGEN

GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE 
BROGELERWEG T.H.V. EIKENLAAN
Ter hoogte van de Eikenlaan is een versmalling geplaatst. Deze 
versmalling heeft als doel om de fietsers die vanaf  het fietspad 
ter hoogte van de parking van de sporthal/Eikenlaan de rijbaan 
opkomen ‘rugdekking’ te geven. We kregen immers regelmatig 
meldingen van auto’s die te laat zagen dat fietsers de rijbaan 
opkwamen.

Bovendien dient de versmalling ook om de snelheid van de auto’s 
komende van Grote Brogel te matigen vooraleer ze het verhoogd 
plateau opkomen. De snelheid op het verhoogd plateau is immers 
30 km/u. Vóór het verhoogd plateau is dit 50 km/u.
Auto’s die uit het centrum komen hebben voorrang op de auto’s die 
van Grote Brogel komen.

FIETSSTRATEN
Bocholt telt momenteel 6 fietsstraten/-zones:
• Eikenlaan
• Steenakkerstraat
• Kerkplein
• Brogelerweg 

(tussen Kerkplein en Damburgstraat)
• Kerkhofstraat
• Luysenweg

We krijgen veel vragen over de verkeersregels in 
een fietsstraat of  - zone, vandaar nog eens een 
korte opsomming:
• je mag met de auto een fietsstraat inrijden, 

maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u;
• in een fietsstraat mag je met de auto of  

andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen;
• fietsers moeten zich uiteraard ook aan de 

regels houden! Ze mogen de hele breedte 
van de rijbaan gebruiken voor zover deze 
enkel opengesteld is in hun rijrichting (bv. 
Kerkhofstraat). Ze mogen de helft van de 
breedte langs de rechterzijde gebruiken als 
de rijbaan is opengesteld in beide richtingen 
(bv Brogelerweg);

• voor verkeer dat uit zijstraten een 
fietsstraat inrijdt, gelden de algemene 
verkeersregels. Dat wil zeggen dat indien 
er geen wegmarkering of  verkeersbord een 
andere regeling aanduidt, de algemene 
voorrangsregel geldt: voorrang van rechts. 
Daardoor kan het gebeuren dat fietsers in een 
fietsstraat voorrang moeten geven aan verkeer 
dat langs rechts de fietsstraat inrijdt. Fietsers 
hebben dus zeker niet altijd voorrang!



SOCIAAL HUIS

VOOR IEDEREEN DIE 
MET OPVOEDEN TE MAKEN HEEFT! 

Het afgelopen 1,5 jaar werd het leven van 
kinderen, jongeren en ouders sterk bepaald 
door de coronamaatregelen. De meeste 
gezinnen bleven veel thuis en hadden 
geen of  slechts zeer beperkt contact met 
anderen. Kinderen raakten hun structuur 
kwijt en misten hun leeftijdsgenootjes. 
Vanzelfsprekend bracht deze situatie 
stress met zich mee en vloeiden er af  en 
toe conflicten uit voort.

Ook nu de maatregelen versoepelen, 
verandert er heel wat. Nogmaals moeten 
gezinnen op zoek naar een nieuw evenwicht. 
Opvoedingswinkel Noord-Limburg wil er 
daarom zijn voor alle gezinnen, mama’s, 
papa’s, grootouders, kindbegeleiders en 
andere opvoedingsverantwoordelijken. 
Met al je bezorgdheden en vragen, maar 

ook voor een gezellige babbel of  om even je hart te luchten ben je 
welkom! De medewerksters gaan met je in gesprek op de manier die 
je het liefst wil (telefonisch, videobellen, chat, e-mail en ook face-to-
face). De gesprekken zijn steeds gratis, kunnen in Bocholt of  in Pelt 
plaatsvinden en ook het tijdstip wordt in overleg bekeken. Er zijn ook 
mogelijkheden tot avondgesprekken.

Meer info?
tel.: 011 39 32 72
e-mail:  info@opvoedingswinkelnoordlimburg.be
website: www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be

BABBELWANDELING 
EEN WANDELING VOOR INDIVIDUEN 
• vertrek kerk Bocholt op dinsdag 7 september om 13u30
• vertrek kerk Kaulille op donderdag 9 september om 13u30

Wil jij 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 
maximaal 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. 
4. Wil je meer informatie over dit initiatief  of  is het voor jou moeilijk 

om een eerste stap in dit wandelavontuur te zetten, neem dan 
contact op met Diane Goossens | tel.: 089 20 19 34 | e-mail: 
diane.goossens@bocholt.be

MAAK ER EEN GEZELLIGE 
ONTMOETING VAN.
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VOOR IEDEREEN DIE ZIJN 
MOGELIJKE RECHTEN WIL 
CHECKEN!
Wil je weten op welke premies, sociale rechten, 
tegemoetkomingen of  voordelen je misschien aanspraak 
kan maken? Neem dan een kijkje op de 2 onderstaande 
websites. Zij geven een goed overzicht over wat er voor 
welke doelgroep bestaat. Vind je alleen je weg niet in deze 
informatie? Neem dan gerust contact op met het OCMW 
(telefonisch of  afspraak – zie contactgegevens op blz. 2 
of  ga naar de website website www.bocholt.be en maak 
een afspraak met de sociale dienst). Een maatschappelijk 
werker geeft je graag de nodige uitleg.

Websites
• https://www.rechtenverkenner.be/
• https://www.financieelredzaam.be/rechten-uitputten

VERKOOP AZALEA’S T.V.V. 
“KOM OP TEGEN KANKER”
Huis aan huis verkoop in sommige straten in Kaulille 
Verkoopstanden op verschillende locaties in Bocholt.
 
Het plantjesweekend van ‘Kom op Tegen Kanker’ vindt dit 
jaar plaats op 17, 18 en 19 september. In heel Vlaanderen 
worden dan azalea’s te koop aangeboden ten voordele 
van ‘Kom op Tegen Kanker’.

Ook onze gemeente doet weer mee! Je kan een plantje 
kopen bij Bakkerij Knapen en op zaterdagvoormiddag 
verkopen vrijwilligers van de gezinsraad azalea’s aan AD 
Delhaize, Carrefour Market te Bocholt en aan de Spar te 
Kaulille. Ook dit jaar gaan enthousiaste vrijwilligers de 
plantjes huis aan huis verkopen in Kaulille.

Met de opbrengst van de plantjesverkoop ondersteunt 
‘Kom Op Tegen Kanker’ verschillende steun- en 
zorgprojecten voor kankerpatiënten. Zo worden er onder 
meer speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen 
en jongeren met kanker. Een deel van de opbrengst gaat 
naar palliatieve zorg en lotgenotengroepen. 

Voor € 7,00 ben je een azalea rijker en steun je meteen 
het goede doel. En … elke verkochte azalea maakt écht 
een verschil!

Meer info? 
www.komoptegenkanker.be/plantjesweekend



RESERVATIE TICKETS:
www.bocholt.be | 089 20 19 60 | de.kroon@bocholt.be

Abonnementen/losse tickets
• verkoop abonnementen vanaf  dinsdag 7 september om 9u00: 
 telefonisch, per e-mail of  aan de balie
• verkoop losse tickets vanaf  donderdag 9 september om 9u00: 
 online, telefonisch, per e-mail of  aan de balie

KROON SEIZOEN 2021-2022 K

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

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

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

zaterdag 27 november  Johan Terryn
  met ‘Het Uur Blauw’

vrijdag 10 december  Henk Rijkaert
  met ‘Influencer’

zondag 19 december  Laïs
  met ‘Laïs omhelst de kleinkunst’
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CURSUSSEN
Inschrijvingen kookworkshops:
Zaterdag 11 september van 10u30 tot 11u30: 
enkel aan de balie!

FOTOTENTOONSTELLING
Fodi De Kroon – ‘Vrije werken’

Van 4 tot en met 26 september
De leden van Fodi zijn aanwezig op zondag 5 september 
van 13u00 tot 18u00.

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

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

zaterdag 19 maart Nicolas Arnst
  met ‘In alle eerlijkheid’

maandag 18 april Harmonieorkest KANL
  Paasconcert

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

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

LEZINGEN 
i.s.m. Bibliotheek Bocholt

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

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

dinsdag 14 december 2021
Ruben Weytjens met ‘Noorderlicht en natuur in Lapland’

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

woensdag 23 februari 2022 
In gesprek met Lize Spit 
(auteur van ‘Het smelt’ en ‘Ik ben er niet’)



CULTUUR DIENST

GOUDEN PRIESTERJUBILEUM GERARD VINKEN
De parochies Lozen en Kaulille vieren samen het gouden priesterjubileum van hun 
parochieherder E.H. Gerard Vinken. 

Ze nodigen iedereen uit op het dorpsfeest in de feesttent op het kerkplein van Lozen 
op zaterdag 4 september. Het feest begint om 18u30. Er is gezorgd voor feestelijke 
animatie in een gezellig kader.

Jij komt toch ook?

PUBLIEKSOPENING 
STERRENWACHT
vrijdag 29 oktober | ‘de Steen’ | 19u00

Binnenkort wordt in Bocholt een nieuwe publieke sterren-
wacht geopend. Hiermee wil het ECNS Noord-Limburg 
een nieuwe beleving geven aan diverse groepen zoals 
scholen, verenigingen en toeristen maar ook u als individu 
of  gezin. Met 4 grote telescopen zal er geen gebrek zijn 
aan waarnemingsmogelijkheden. Maar we zullen u ook 
op vele andere manieren doen verwonderen over de 
sterrenpracht boven ons. 

Voor de publieksopening op 29 oktober willen we iets 
speciaals doen en daar kan u bij zijn. De plaatsen 
zijn echter beperkt en je kan enkel aanwezig zijn mits 
reservatie. Het enige wat je moet doen is een mail met 
jouw gegevens sturen naar info@ecns.be en ons vertellen 
waarom je er graag bij wil zijn. Meer informatie kan je 
vinden op www.ecns.be.

BOCANTO IN GOUD | STABAT 
MATER VAN KARL JENKINS
 
Bocanto viert z’n Gouden Jubileum!
Het uitgestelde jubileumconcert ‘Bocanto in Goud’ o.l.v. 
Guido Beckers is gepland op zaterdag 23 oktober om 
20u00 in de kerk van Kaulille.

Op het programma ‘Stabat Mater’ van Karl Jenkins, met 
kamerorkest Musica Eyckensis – soliste Lien Haegeman, 
alt - algemene leiding Jeroen Beckers.

Genummerde tickets zijn te verkrijgen op 0496 93 43 41 
of  ticket@bocanto.be | € 18,00 vvk | € 20,00 kassa | € 8,00 
-12 jaar. Reeds gekochte tickets van vorige datum blijven 
uiteraard geldig!

GEZINSBOND KAULILLE 
KOFFERBAKVERKOOP
zondag 12 september | Nevenplein | 13u30 tot 
16u30

Gezinsbond Kaulille organiseert voor 
de 3de keer een kofferbakverkoop. 
Hierbij kunnen 2de hands dames-, 
heren-, kinder-, babykleding, 
speelgoed en babyuitzet te koop 
aangeboden worden.

Info & inschrijven: 
Maria Vranken | 011 44 11 85 | 
maria.vranken@telenet.be

MOLENAAR WORDEN, IETS 
VOOR JOU?
Heb je interesse in oude technieken en wil je weten hoe 
de molen, “de moeder” van al onze moderne mechaniek, 
in elkaar steekt? Wil je deel uitmaken van een dynamische 
groep vrijwilligers? Wil je met de wind, het water of  de 
stenen aan de gang?

Dan zit je bij ons goed en is er in de vrijwilligersgroep van 
de Kauliller Molenvrienden op de Sevensmolen een plaats 
voor jou. Wij houden de Sevensmolen draaiende en laten 
de wieken draaien en de stenen zingen.

Om molenaar te worden doorloop je een vorming tot 
molenaar of  molengids. Die wordt gegeven door ervaren 
vrijwillige molenaars en mensen die specialist zijn in hun 
vakgebied zoals hout of  het weer. Naast de 10 theoretische 
lessen op een aantal zaterdagen, loop je ook stage op 
een windmolen. Onder begeleiding van de molenaar leer 
je de kneepjes van het vak. Je krijgt een stage-molenaar 
aan je zijde die je het ganse traject door bijstaat. 

Na afloop draai je mee in de groep, ontvang je bezoekers 
en maal je graan tijdens demonstraties. Je maakt deel uit 
van een vriendengroep. Als je de cursus afsluit en slaagt 
in jouw theoretisch en praktisch examen, dan betaalt de 
gemeente Bocholt je cursusgeld terug.

De nieuwe molenaarscursus start in oktober. Van harte 
welkom!

Interesse? Contacteer dan Toon Verlaak: 0494 30 54 73 of  
toon.verlaak@telenet.be.

© Roger Dreesen



13

GEZINSBOND BOCHOLT 
FAMILIEHAPPENING
zaterdag 2 oktober | speelplaats Biotechnicum | 
13u00 tot 17u00

Iedereen is welkom om 100 jaar Gezinsbond Bocholt 
samen met ons te vieren! De toegang is gratis. Voor iedere 
deelnemer is er een stuk van onze grote verjaardagstaart 
met een welkomstdrankje voorzien. 

Het wordt een gezellig samen zijn met een drankje 
aan gezinsvriendelijke prijzen. Een namiddag om 
herinneringen op te halen aan 100 jaar Gezinsbond 
Bocholt of  er juist mee kennismaken.

Voor de kinderen is er animatie van 
BALLONNENCLOWN JOPPY. Bij goed weer is 
er ook een springkasteel. Ieder kind ontvangt 
ook een gratis spellenkaart waarmee het kan 
deelnemen aan allerlei leuke spelen. 

Kom met ons meevieren. Inschrijven voor 20 
september via bocholt.gezinsbond@gmail.com of  
089 47 29 65 is verplicht zodat we deze namiddag 
volgens de geldende coronaregels kunnen 
organiseren en er zeker voldoende taart is!

DAVIDSFONDS BOCHOLT | VERS GEPERST
15 september | bib ‘de Priool’ | 14u00

Ook dit jaar kan je weer het grote Davidsfonds Boeken- en CD-pakket komen inkijken in de 
bib. Om de keuze gemakkelijker te maken, liggen 3 dagen lang de boeken en cd’s uit de 
nieuwe cultuurgids weer te kijk op de galerij van de bib. Niet alleen kan je ze daar beter 
beoordelen, terzelfdertijd liggen de bestelformulieren te wachten om ingevuld te worden.

Je kan het pakket bekijken op:
• woensdag 15 september van 14u00 tot 18u00;
• donderdag 16 september van 18u00 tot 19u30;
• vrijdag 17 september van 16u00 tot 19u00.

Bestuursleden van het Davidsfonds zullen je daar verwelkomen en je graag een extra 
woordje uitleg geven. Wij zorgen ervoor dat alles ‘coronavrij’ kan gebeuren. De 30 eerste 
inschrijvingen ontvangen een mooi extra boek.

DAVIDSFONDS BOCHOLT
LEZING DOOR DAISY DE GRAEF
donderdag 16 september | bib ‘de Priool’ | 20u00

Deze avond komt Daisy De Graef, woonachtig in Kaulille, vertellen over 
haar boek en over haar werk als bezieler van BeZiLe (Bestaan, Zijn en 
Leven).

Is er iets mooier dan een gelukkig kind. Het boek ‘Jij bent de kers op jouw 
taart’ is een motiverend boek dat helpt om reeds vanaf  jonge leeftijd het 
geluksgevoel te bekrachtigen bij kinderen. Het verhaal maakt duidelijk dat 
we geen invloed hebben op wat er gebeurt in ons leven maar dat wij met 
een sterke mindset wel zelf  kunnen bepalen hoe wij ermee om kunnen 
gaan. Samen hier bewust even bij stilstaan geeft een beter inzicht in de 
denkwijze van je kind of  kleinkind.

Inkom: € 9,00, met DF-cultuurkaart: € 6,00, inclusief  een hapje en een 
drankje.

KON. HARMONIE  
ST.-LAURENTIUS  
BOGGETER LIGHT PROMS
vrijdag 10 & zaterdag 11 september |  
GC ‘de Kroon’ | 20u00 

Kon. Harmonie St.-Laurentius treedt op, samen met 
gastartiest UDO in GC ‘de Kroon’. Dat mag je niet missen!

Tickets: € 15,00. Het aantal – genummerde - plaatsen is 
beperkt! Tickets zijn enkel te verkrijgen in voorverkoop, bij 
leden van de Harmonie of  via tel 0495 54 17 27 of  via 
www.sintlaurentius.be.



De Sevensmolen zet de deur open 
voor bezoekers

Het lokaal erfgoed staat centraal tijdens de Open 
Monumen-tendag. De Sevensmolen en 25 andere molens 
van het Molennetwerk Kempen~Broek doen mee met 
de vierde editie van hun ‘Grenzeloze Molendag’.   
Meer hierover lees je op pagina 16.

De molenaars geven uitleg over de werking van deze unieke 
grondzeiler. Nieuw vanaf  dit jaar is het cameranetwerk in 
de molen waarmee je vanuit het molenhuisje de rondleiding 
en uitleg in de molen kan volgen op een groot scherm. Dus 
ook minder mobiele bezoekers komen alles te weten over de 
werking van deze molen. De molenaars betrekken je ook graag 
bij het toekomstproject op de molensite met de bouw van een 
Kempische bakoven. 

Het Molennetwerk heeft ook drie fietsroutes doorheen het 
grenspark Kempen~Broek gerealiseerd. Met de gratis 

ErfgoedApp van Faro hoor je verhalen, anekdotes, en weetjes over de molens langs de routes. 
De Kempenmolenroute brengt je langs 
de mooiste molens van Bocholt en Bree. 
De molenaars helpen je graag op gang 
in het molenhuisje. Je vindt er trouwens 
ook de grafvondsten van het urnenveld 
op de Dorperheide of  de werktuigen van 
de Kauliller Teuten. Dorpsgeschiedenis 
in een notendop!

Praktisch: 
Molenstraat 34, 
welkom van 10u00 tot 17u00.

GRENSOVERSCHRIJDENDE 
OPEN MONUMENTENDAG
ZONDAG 12 SEPTEMBER  
BOCHOLT - WEERT
De Open Monumentendag is een Europees initiatief  
dat dit jaar plaats vindt op zondag 12 september. 
Het internationale thema is dit jaar ‘inclusief  
erfgoed’ met als ondertitel ‘erfgoed voor iedereen. 
De deuren van de monumenten gaan letterlijk voor 
iedereen open. 
In Bocholt zijn dat:  1. de Sevensmolen
  2. de St.-Laurentiuskerk
  3. de Bocholter graven

ERF GOED   Open 
Monumenten-
  dag

Zondag 
12 sept. 2021

openmonumentendag.be
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De St.-Laurentiuskerk,  
schatkamer van laatmiddeleeuwse religieuze kunst

De St.-Laurentiuskerk van Bocholt is een typisch voorbeeld 
van Maaslandse gotiek. De toren, opgetrokken uit 
mergelblokken, is gebouwd in 1411. In 1476 is het schip van 
de kerk ertegenaan gebouwd.
 
Eind 15de en begin 16de eeuw was een rustige 
periode met relatieve voorspoed voor onze 
streek. De kerk heeft toen een aantal religieuze 
kunstwerken verworven die nog steeds in haar 
bezit zijn. Zo goot Aert van Tricht eind 15de eeuw 
een sacramentstoren uit messing. Uit het begin 
van de 16de eeuw stammen een aantal houten 
heiligenbeelden van toenmalige meesters: een 
drie meter hoog beeld van St.-Kristoffel van Jan 
Van Steffeswert en vier beelden van de meester 
van Elsloo zijn blikvangers. Het mooiste stuk in de 
kerk is het Mariaretabel. Het altaarstuk is afkomstig 
uit Antwerpen en toont fragmenten uit het leven 
van Onze Lieve Vrouw. Opvallend is de ‘Boom van 
Jesse’. Een van de zeldzame uitbeeldingen van 
de stamboom van Maria. De sacramentstoren, 

het retabel en het Kristoffelbeeld zijn opgenomen in de 
Topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap.

De Bocholtenaren staan bekend als de Torenkruiers. Die 
naam hebben ze verdiend toen ze in 1910 de 
2,6 miljoen kilo zware kerktoren 9,40 meter 
verplaatst hebben. Een creatieve manier 
om de kerk te vergroten. Dit huzarenstukje 
haalde indertijd de wereldpers en verbaast 
nu nog vele mensen. In de kerk kan je zien 
hoe dit allemaal gebeurde.

De St.-Laurentiuskerk van Bocholt is een 
bezoek meer dan waard. In de loop der 
eeuwen heeft ze wervelwinden, beelden-
storm, klokkenroof  en brandstichting 
doorstaan. Laat je onderdompelen in de 
geschiedenis van deze kerk. 

Praktisch: Kerkplein Bocholt, open van 
10u00 tot 17u00

Grensgevallen: Bocholter Graven en de Weerterbeek (Fietsroute)

In het Kempen~Broek wordt de historische identiteit sterk 
gekenmerkt door het thema ‘grenzen’. Waar nu de lands- en 
provinciegrenzen lopen, liep vanaf  de middeleeuwen de grens 
tussen enkele leengebieden. Het niemandsland van moerassen, 
heidegebieden en smalle doorgangen vormde duizenden jaren 
lang het decor van doortrekkende legers, grensconflicten met 
buren en honderden meters lange verdedigingssystemen. 
Het Grensgevallenproject maakt een aantal verhalen uit dit 
grensgebied terug zichtbaar en tastbaar. Een speciale fietsroute 
brengt je tijdens Open Monumentendag langs twee van deze 
verhalen: de Bocholter Graven en de Weerterbeek.

‘De Bocholter Graven’ was een middeleeuwse grensverdediging. 
Het 500 meter lange geheel van afwisselende grachten en 
wallen bevond zich dwars op de enige doorgang tussen 
twee uitgestrekte moerasgebieden. Zo werden plunderende 
soldatengroepen en het voortdurende heen en weer trekken van 
legers gecontroleerd en bemoeilijkt van de 14de tot de 18de 
eeuw. De functie is hierna weggevallen, waardoor ook behoud 
en beheer wegvielen. De contouren vervaagden stilaan. De 
structuren van de grachten zijn ondergronds bewaard en worden 
bovengronds verraden door gewassen die anders groeien op 
ondergrondse sporen.

De Weerterbeek, ook wel bekend als de Bocholterbeek, heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Weert. In 1296 
krijgt de heer van Weert toestemming om water uit de Abeek af  
te tappen ten behoeve van een beek naar Weert. De afvoersluis 

heeft dan de grootte van een ‘biecaer’ of  bijenkorf. De beek moet 
pelen en moerasgebieden doorkruisen: een waterbouwkundige 
uitdaging waarvoor twee troggen worden voorzien op het traject. 
Het is niet altijd in peis en vree tussen Bocholt en Weert geweest. 
In het begin van de 20ste eeuw zijn er nog steeds geschillen 
tussen de stad Weert en particulieren over het onttrekken van 
water aan de beek. Belangen van landbouw en watermolens 
lopen uiteen. Bij de inhuldiging van het douanekantoortje aan 
de grensovergang tussen Bocholt en Weert, werd in 1956 ter 
verzoening een tegeltableau ingemetseld met een afbeelding 
van de beek erop. (Zie kaderstuk p. 16) In de loop der tijd is 
het tracé van de Bocholterbeek grotendeels uit het landschap 
verdwenen. Om deze beter herkenbaar te maken en informatie 
te geven zijn er 7 infoborden (langsheen het hele tracé) en een 
’Archeo-speerpunt’ geplaatst.

Praktisch:
De folder met de fietsroute (23 km) is vooraf  verkrijgbaar op 
de dienst Vrije Tijd (J.C.H. ‘de Steen’) en ‘s zondags in de St.-
Laurentiuskerk. De route is ook combineerbaar met een route in 
Weert (info hieronder).
 
Bocholter Graven: Napoleonsdijk, ter hoogte van de Nederlandse 
grens.
Weerterbeek: 14u00 – 17u00: infostand met staande gids en 
reproductie tegeltableau aan grensovergang Weerterweg/
Bocholterweg.

2
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4DE GRENZELOZE MOLENDAG
zaterdag 11 en zondag 12 september

Na de digitale editie van 2020, is er op 11 en 12 september 
terug een ‘reguliere’ Grenzeloze Molendag. 
Maar eerst zal Open Monumentendag 2021 op donderdag 
9 september in Weert en Bocholt een gemeenschappelijke 
Nederlands/Vlaamse opening krijgen. Ook het molenerfgoed 
van GrensPark Kempen~Broek speelt daarbij een rol.

Dit jaar zijn de molens open onder het motto: ‘mijn, jouw, ónze 
molen’. 
Op de grens van Nederlands en Belgisch Limburg (en een stukje 
Brabant) ligt het grensoverschrijdende landschap GrensPark 
Kempen~Broek. Een uitgestrekt natuurgebied, groter dan 
de Veluwe, dat eigenzinnige droge en natte natuurgebieden 
combineert met verrassend erfgoed. Zo telt GrensPark 
Kempen~Broek liefst 47 windmolens en watermolens.

Moleneigenaars, molenbeheerders, molenaars en 
molenvrijwilligers binnen Kempen~Broek zijn sinds 2015 
verenigd in MolenNetwerk Kempen~Broek. Een samenwerking 
bedoeld om het bijzondere molenerfgoed van GrensPark 
Kempen~Broek op de kaart te zetten en het draagvlak voor het 
beheer en behoud van dit bijzondere erfgoed te verbreden en 
verdiepen.

Sinds 2017 organiseert MolenNetwerk Kempen~Broek, in de jaren waarin Open 
Monumentendag in Nederland en Vlaanderen qua datum samenvalt, gezamenlijk 
de Grenzeloze Molendag. Dat maakt van dit molenevenement, waaraan telkens 
zo’n 20 tot 25 molens meedoen, een van de weinige grotere grensoverschrijdende 
activiteiten tijdens Open Monumentendag.

Dit jaar vindt de 4de editie van de Grenzeloze Molendag plaats op 11 en 12 
september. Windmolens en watermolens uit de Belgische gemeenten Maaseik, 
Kinrooi, Bree, Bocholt, Pelt en Hamont en de Nederlandse gemeenten Cranendonck, 
Nederweert, Weert en Leudal openen de poorten van hun monumenten.

De deelnemende molens, het programma per molen en de (thematische) fiets- of  
autoroutes zijn te vinden op de website www.grenzelozemolendag.com.

De officiële opening van Open Monumentendag 2021 zal dit 
jaar voor België en Nederland samen georganiseerd worden in 
het grensgebied van Bocholt en Weert. Deze opening – enkel 
voor genodigden – vindt plaats op donderdag 8 september. 
Aan de grens tussen Bocholt en Weert zal o.a. een replica 
ingehuldigd worden van de ‘Biecaer’. Dit tegeltableau hing 
daar vroeger in het douanekantoor. Het is een voorstelling van 
het recht dat de Weertenaren vroeger hadden om water uit de 
Abeek af  te tappen via de Bocholterbeek. 

Weert

Ook in Weert kan je zowel op zaterdag 11 als 
zondag 12 september bijna dertig gemeentelijke 
en rijksmonumenten gratis bezoeken. Het 
programmaboekje met fiets- en wandelroutes 
zijn gratis verkrijgbaar op zaterdag bij de 
informatiestand voor het MuseumW (aan de 
Markt) en zondag bij de De Aldenborgh aan de 
Biest 43 in Weert. 

Alle informatie is ook online beschikbaar op www.
bocholt.be, doorklikken naar Vrije Tijd – Erfgoed.
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DIGI-ASSISTENT CHRIS JANSSEN 
IS TERUG
Na 1,5 jaar is digi-assistent Chris Janssen opnieuw op post 
in de bib. Hij zit voor je klaar op dinsdag 14 en 28 september 
van 10u00 tot 12u00. 

Heb je problemen met software en geraak je er niet uit? Kom 
dan naar bib ‘de Priool’ met je toestel (smartphone, tablet of  
laptop) en onze digi-assistent helpt je verder. Een afspraak 
maken is niet nodig, een mondmasker dragen wel!

POP-UP BOOKSTORE 
BIBLIOTHEEK ‘DE PRIOOL’ 
VERKOOPT! 
Om plaats te maken voor nieuwe boeken hebben we de 
afgelopen maanden stevig gesnoeid in ons aanbod. Ons 
archief  puilt uit met honderden boeken die zo maar eens van 
jou kunnen zijn!

Kom langs van maandag 13 september tot en met zaterdag 
25 september en snuister tussen een breed aanbod van 
afgeschreven boeken. Alles gaat weg aan € 0,50 per stuk!

EEN SNELLE BLIK OP OKTOBER
Reserveer alvast een plaatsje in je agenda van oktober voor 
volgende activiteiten:

• woensdag 6 oktober: spellennamiddag voor kinderen;
• vrijdag 8 oktober: het groot dictee heruitgevonden;
• dinsdag 12 oktober: Digi-assistent;
• dinsdag 12 oktober: lezing ‘The circle of  life’ – Lieve   

  Blancquaert i.s.m. GC ‘de Kroon’;
• woensdag 13 oktober: Technics mini – leren programmeren  

 met de Bee-Bot;
• dinsdag 26 oktober: Digi-assistent.

BIB LIOTHEEK

MEDIAWIJSHEID IN BIB  
‘DE PRIOOL’ NAJAAR 2021
lesgever: digi-assistent Chris Janssen

Fotoboek maken: 2 lessen 
donderdag 16 en 23 september
telkens van 19u00-21u00

Ook zo genoten van de vakantie deze zomer? 
Geniet nog vele keren na door je digitale foto’s in 
een fotoboek vast te leggen! Wil je leren hoe je zelf  
handig en snel een speels en creatief  fotoboek 
maakt? 

Vereiste voorkennis: basiskennis windows of  iOS 
en kunnen surfen op het internet
Meebrengen: laptop, pen en papier, eigen reeks 
foto’s voor een fotoboek
Aantal deelnemers: min. 5 en max. 20
Kostprijs: € 10,00 (online syllabus inbegrepen)

Beginnerscursus iOS 
(tablet en smartphone): 5 lessen 
donderdag 23 en 30 september en   
7, 14 en 21 oktober telkens van 9u00-12u00

In deze beginnerscursus word je begeleid in je 
eerste contact met een tablet en/of  smartphone 
(besturingssysteem iOS) en krijg je de basis-
vaardigheden aangeleerd.

Zonder voorkennis. 
Meebrengen: tablet of  smartphone, pen en papier
Aantal deelnemers: min. 3 en max. 10
Kostprijs: € 25,00 (online syllabus inbegrepen)

Beginnerscursus Android  
(tablet en smartphone): 5 lessen 
donderdag 23 en 30 september en   
7, 14 en 21 oktober telkens van 13u00-16u00

In deze beginnerscursus word je begeleid in je 
eerste contact met een tablet en/of  smartphone 
(besturingssysteem Android) en krijg je de 
basisvaardigheden aangeleerd.

Zonder voorkennis. 
Meebrengen: tablet of  smartphone, pen en papier
Aantal deelnemers: min. 3 en max. 10
Kostprijs: € 25,00 (online syllabus inbegrepen)

Inschrijven is verplicht voor alle cursussen mediawijsheid. 
Stuur een e-mail met je naam, adres en telefoonnummer 
naar bib@bocholt.be of bel naar 089 20 19 75. Vergeet 
zeker niet te vermelden voor welke cursus je wenst in 
te schrijven! 



STARTDATA JEUGDVERENIGINGEN
In september starten onze jeugdverenigingen opnieuw met hun jaarwerking.
Ben jij nog op zoek naar een leuke bende om samen dingen te doen, te beleven 
of  te creëren? Ga dan eens een kijkje nemen op de startdata van onderstaande 
verenigingen.

• Chiro Kaulille: zondag 19 september @ Chiroheem

• Chiro Lozen: zondag 19 september @ ‘t Lodje

• KLJ Bocholt: vrijdag 17 september 19u00 @ Parochiehuis Bocholt

• KLJ Kaulille:  +12: vrijdag 24 september 19u30 @ nieuwe KLJ-lokaal (Molenstraat)
  -12: zaterdag 25 september 9u30 @ nieuwe KLJ-lokaal (Molenstraat)

• KSA Bocholt: zondag 19 september | 13u00 @ Sloerodoe

• KSA Reppel: https://www.facebook.com/KSAReppel/

• Boléda: maandag 4 oktober | check www.danscentrumboleda.be

• The Fun Tunes: zaterdag 11 september @ JCH ‘de Steen’

• Alégria: https://www.facebook.com/AlegriaBocholt

• Vibracoustic http://www.vibracoustic-bocholt.be/

JEUGD DIENST

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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BOCHOLT BEWEEGT – CURSUSSEN 
Aeronatics
Sportcomplex ‘de Damburg’: 
maandag van 10u30 tot 11u30 | start 6 september 

Seniorensport
Onderhoudsturnen en spelvormen. 
Sporthal ‘de Steenakker’: 
woensdag van 10u30-11u30 | start 1 september

Start-2-Run 
Leer 5 km lopen in 10 weken. Onder begeleiding leer je je 
doel te bereiken en fitter te worden. Op maandag train je in 
groep op de finse piste van 19u00-20u00.

Start-2-walk
Is lopen niet je ding, schrijf  dan in voor deze cursus. Iedere 
maandag wandel je gezellig in groep onder begeleiding 
(19u00-20u00).

Samenkomst beide cursussen: Recreapark Dorperveld.
Data: 13, 20 en 27 september 4, 11, 18 en 25 oktober 1, 8 
en 15 november

Sportsnack
Sport na school: meer info krijg je via een folder die door de 
scholen verdeeld zal worden.

Rots en Water
Rots en water is een ervaringscursus waarbij je al 
spelenderwijs je lichaam en haar mogelijkheden leert 
kennen en gebruiken. Thema’s zijn o.a. sterk leren staan, 
grenzen aangeven, lichaamstaal, het concept ‘rots’ en 
‘water’, negeren, je buikgevoel vertrouwen en mentale 
kracht. 

Wanneer: zaterdag 2, 9, 10, 16, 23 en 30 oktober,
 13, 20 en 27 november en 4 en 11 december
Waar:  sportcomplex ‘de Damburg’ van 13u00-14u00
Doelgroep: geboortejaren 2012-2009 (4de-5de-6de lj.)
Lesgeefster: Uschi Mockers Bachelor Orthopedagoge

Kan je niet op zaterdag? De sportdienst van Bree organiseert 
deze cursus op donderdag. Meer info via de sportdienst 
van Bree (tel. 089 84 85 45)

INTERGEMEENTELIJK BADMINTONCRITERIUM VOOR 50+
Op vrijdag 1 oktober organiseren we een badmintonontmoeting in 
sportcomplex ‘de Damburg’. Het is een recreatieve sportsamenkomst 
waar het spelen van badminton belangrijk is en de score bijkomstig. 
Voor beginnelingen voorzien we initiatie.

13u00-13u30: inschrijvingen & indeling in ploegen
13u30-16u30: wedstrijdjes met elke 20 min een andere tegenstander

Prijs: € 3,50 inclusief  koffie en vlaai
Niet vergeten: zuivere sportschoenen, sportieve kledij, douchegerief, 
eventueel badmintonracket. De sportdienst voorziet badmintonrackets 
en iedereen is verzekerd.

SPORT DIENST

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.

De cursussen kosten slechts € 2,50 per les.

Prijs: € 60,00 (incl. verzekering).

Prijs: € 20,00 voor 10 weken.



START-TO- MTB
Op 5 zondagen leer je van 9u00-12u00 de basisbeginselen en de technische 
aspecten van het mountainbiken. We sluiten af  met een tourtocht. Na deze 
sessies ben je klaar om het winterfietsseizoen aan te vatten in de bossen. 
Minimum leeftijd: 12 jaar! 

Data: 
• zondag 5 september | Orshof
 (Heymansweg 2, Neerglabbeek) 
• zondag 12 september | Sentower Park
 (Leemkuilstraat 21, Opglabbeek) 
• zondag 19 september | Zavelbos
 (Kattebeekstraat 1, Maaseik) 
• zondag 3 oktober | Orshof
 (Heymansweg 2, Neerglabbeek) 
• zondag 10 oktober | Zavelbos
 (Kattebeekstraat 1, Maaseik) 

Prijs: € 25,00 (overschrijven op rekeningnummer 
BE80 0682 1401 6177). (exclusief  mountainbike, huur 
mountainbike mogelijk bij Orshof  vanaf  € 20,00/sessie)

OPEN-DEUR-DAG IN  
‘DE DAMBURG’
zaterdag 11 september | 10u00-12u00

• Wil je sporten?
• Zoek je een  sportclub die bij je past?
• Wil je deelnemen aan een initiatie?
• Wil je gewoon komen kijken?

Kom dan zeker naar de gratis opendeurdag. 

Je kan vrijblijvend deelnemen aan of  kijken naar diverse initiaties en 
of  trainingen.
Breng voor alle zekerheid je sportschoenen mee.
Je krijgt uitleg over kledij en lidgeld.
Na afloop ontvang je nog een leuk gadget.

Deelnemende sportclubs: Handbalclub Achilles, Atletiek, Salire (Rope skip), Kleuterturnen 
(gezinsbond), Turnkring, Karate, Judo, MkM (dans) Rots en Water, Ju-Jitsu, Judo, Bocholt 
VV (Voetbal), capoeira.

Alle overige acties van onze clubs tijdens ‘de maand van de sportclub’   
vind je op de website van Bocholt – www.bocholt.be/vrije tijd/sport. 

BOCHOLTER SPORTELWEEK 
maandag 6 september: wandeltocht 3 en 7 km
vertrek: om 13u30 aan de Parochiezaal Kaulille

woensdag 8 september: fietstochten 
Vertrek: ingang Goolderheide 
• 13u00 45 km aan 18 km/u
• 14u00 25 km aan 16 km/u
Aankomst: Leemskuil Lozen

donderdag 9 september: Kubbnamiddag in sportcomplex 
‘de Damburg’. De terreintjes worden buiten aangelegd. We 
spelen 3 tegen 3.

Programma Kubbnamiddag: 
13u30: deel 1
15u00: Pauze
15u30-17u00: deel 2 

vrijdag 10 september: petanque: 
13u30 – 17u00 
Locatie: ‘de Dam’

Alle senioren van harte welkom. Deelname is gratis. Afhankelijk 
van de corona-maatregelen voorzien we al dan niet koffie en 
gebak.

VOOR 
IEDEREEN
VAN 4-16 

JAAR
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ROPE SKIPPING ‘SALIRE VZW’
Rope skipping is de gevorderde vorm van touwtje 
springen waarbij het gaat om kracht, acrobatiek en 
uithoudingsvermogen en vooral veel plezier! Deze sport, 
zowel voor meisjes als jongens, kan individueel als in 
teamverband beoefend worden.

• Kinderen tussen 6 en 12 jaar trainen op zaterdag van 
9u30 tot 10u30 in sporthal ‘de Damburg’ te Bocholt 
vanaf  18 september 2021.

• Tieners vanaf  13 jaar en volwassenen trainen op 
zaterdag van 10u30 tot 11u30 vanaf  18 september 
2021.

Kom de eerste lessen gratis meedoen!
De meest actuele informatie vind je terug op onze website:
https://sites.google.com/view/salire/homepage
contact: salirevzw@gmail.com of  0494 84 68 69

BADMINTON BOBAD 
Kom gratis proberen tijdens de maand september.

Sporthal ‘de Steenakker’ (Kaulille)
  Jeugd: dinsdag van 18u00 tot 19u30
  Volwassenen: dinsdag van 19u30 tot 21u30
Sportcomplex ‘de Damburg’ (Bocholt)
  Jeugd: donderdag van 18u00 tot 19u30
  Volwassenen: donderdag van 19u30 tot 21u00
  Senioren: vrijdag van 10u00 tot 11u30

Meer info: Rik Achten - 0489 41 80 15

CAMPEONATA CENTRO EUROPEO DEL CABALLO ESPAÑOL
Europees kampioenschap Spaanse paarden

• zondag 4 en 5 september Europese   
 dressuurwedstrijd voor Spaanse raspaarden
• zaterdag 4 september dressuurwedstrijd Iberische  
 paarden
• zondag 5 september Working Equitation wedstrijd

Dit alles zal plaats hebben in rijhal ‘de Damburg’, Eikenlaan 
te Bocholt. Je kan beide dagen vanaf  8u30 meer dan 200 
Iberische paarden bewonderen. De toegang is gratis.

Rond de piste zijn er diverse standjes, leuke winkeltjes met 
ruiterartikelen, een bar met Spaanse delicatessen: tapas, 
wijnbar, …

CLUBNIEUWS TURNKRING BLIJF JONG
Samen met het nieuwe schooljaar begint ook een nieuw
sportseizoen voor Turnkring ‘Blijf  Jong’

Jeugdprogramma zaterdagvoormiddag
• 9u30 tot 10u30: 1ste en 2de leerjaar.
• 10u30 tot 11u30: 3de en 4de leerjaar.
• 11u00 tot 12u30: 5de en 6de leerjaar & secundair.

Inschrijving en eerste les: zaterdag 4 september in de 
sporthal.

Volwassenen dames
 woensdagavond
Van 20u00 tot 21u00
Gevariëerde lessen: 
lenigmakende en 
versterkende oefeningen, 
aerobic, balsporten ...

Inschrijving en eerste les 
woensdag 1 september.
Info: Linda Custers: 0479 93 62 03 | Rina Schetz: 0484 85 
92 26

Heren 
Maandag 6 september start de turnkring Heren Bocholt 
hun wekelijkse sessies onderhoudsturnen om 19u30 in 
sportcomplex ‘de Damburg’. Wij nodigen alle 50-plussers 
van Bocholt uit om deel te nemen aan deze gezellige 
sportactiviteit. Na een uurtje turnen ronden we af  met 
een half  uur volleybal. Geïnteresseerd? Kom vrijblijvend 
kennismaken. 

Meer info: Leo Boonen | e-mail: leoboonen1@gmail.com | 
0474 31 03 55

COOL DOWN
Maandag: pilates | 20u15 - 21u15 | balletzaal ‘de Kroon’  
 Start: maandag 13 september

Dinsdag: stepaerobic | 9u30 - 10u30
  balletzaal ‘de Kroon’
  Start: dinsdag 14 september
  yoga | 19u30 - 20u30 
  pilates (nieuw) | 20u30 - 21u30
  Waar: sporthal ‘de steenakker’ 
  Start: dinsdag 14 september

Voor de nieuwkomers is de eerste les GRATIS!
Inlichtingen: Ellen Ackema | ellenackema@hotmail.com | 0479 21 21 58



PÉTANQUECLUB BOCHOLT 
BENEFIETNAMIDDAG 
VOOR MS-LIGA 
zaterdag 11 september 2021 

Petanque Club Bocholt organiseert een benefietnamiddag 
volledig ten voordele van de MS-Liga. Je kan kiezen uit 
petanquen of  wandelen. 

Om 13u30 beginnen we met petanquen: 2 tegen 2 in 3 
rondes. Iedereen mag meedoen, ook zonder licentie. 
Vanaf  13u30 kun je ook een mooie wandeling maken 
van ± 6 km op verharde wegen, dus ook geschikt voor 
rolstoelen.

Consumpties aan zeer democratische prijzen. 
Prijs: per persoon € 5,00 friet met frikandel inbegrepen!

Graag voor 8 september inschrijven door storting op 
rekeningnr. BE72 0018 8319 8416 met vermelding van uw 
naam en ‘Deelname aan petanque/wandeling MS-Liga’. 
De geldende coronamaatregelen zullen gerespecteerd 
worden. 
Bijkomende inlichtingen: Mia Peeters 0460 95 24 17 
Dit alles gaat door aan ons lokaal ‘de Dam’ in de Eikenlaan.

CURSUS HOGER REDDER
64 lesuren in zwembad ‘De Sprink’ in Bree, telkens op 
zaterdagavond van 18u30 tot 22u30. Uitzonderlijk kan er 
eens een les zijn op zondag van 10u00 tot 14u30

1ste les: 25 september 
Theoretisch examen op zaterdag 22 januari | praktisch 
examen op zondag 30 januari
Bijkomende info: Erik Segers | 0477 08 50 93 | e-mail: 
segers.erik@telenet.be

DANSSCHOOL MKM
Start cursussen in de week van 30 augustus tot 
en met 5 september.

Alle leeftijden en niveau, inschrijven solo of  met partner.
stijldansen, swingsolution, night club 2 step, urban 
clipdance, breakdance, buikdans, zumba, kidsdance, 
high heels, kleuterdans, latinodance solo, openingsdans, 
freestyle dames
Info: www.dansschoolmkm.be | 0477 37 12 85

GEZINSBOND BOCHOLT
YOGALESSEN
Iedere maandagavond van 20u00 tot 21u00 in de dojo-
zaal van het sportcomplex ‘de Damburg’, Brogelerweg 59 
te Bocholt. 

Start van het nieuwe seizoen is maandag 6 september 
(t.e.m. maandag 27 juni 2022). Opgelet. Tijdens de 
schoolvakanties of  op feestdagen zijn er geen lessen.

De lessen worden gegeven door een ervaren lesgeefster 
en zijn zeker ook geschikt voor beginners. We houden 
steeds rekening met de geldende coronaregels.
Kostprijs per les: € 3,00. 
Meer info: Nelly Jaeken-Mulkens: 089 46 49 18

KLEUTERTURNEN
Onder begeleiding van een professionele lesgeefster en 
enkele opgeleide jeugdtrainers: Multi-move’rs, zullen de 
schoolgaande kleuters van 2,5 jaar t.e.m. de 6-jarigen het 
sportieve beste van zichzelf  kunnen geven.

Dit doen we in 3 reeksen van een aantal lessen, telkens 
op zaterdag van 10u30 tot 11u30 in sportcomplex ‘de 
Damburg’. De lessen worden steeds gegeven volgens de 
geldende coronaregels.

Reeks 1 bestaat uit 10 lessen en kost € 22.00 voor leden 
van de Gezinsbond en € 32,00 voor niet-leden: 
Data: 11, 18 en 25 september, 9, 16 en 23 oktober, 20 en 
27 november, 11 en 18 december

Uiteraard is instappen per reeks mogelijk! Vooraf  
inschrijven is niet nodig, dit gebeurt telkens bij de eerste 
les van elke reeks. Voor meer info: Claudia Ceyssens-
Cardinaels: 0477 95 83 07

VARIA
MEER LICHT EN MINDER STROOMVERBRUIK 
IN ONZE SPORTHALLEN

De oude conventionele verlichting in onze sporthallen 
voldeed niet meer aan de lichtwaarden die passen bij een 
moderne en eigentijdse sportbeoefening. 
Daarom lieten we nieuwe energiezuinige LED-verlichting 
installeren. Zo komt ons bestuur ook tegemoet aan de 
burgemeestersconvenant waarbij we ons engageerden 
om de CO²-uitstoot in Bocholt te verminderen. 

Met deze nieuwe verlichting bieden 
we onze binnen-sportclubs nog 
meer comfort met aangepast licht op 
maat van iedere sporttak, gaande 
van 300 lux voor trainingen tot 
1000 lux voor topsport. Bovendien 
kan deze ‘intelligente verlichting’ 
gestuurd worden door middel van 
een aantal scenario’s waarbij een 
leuke sfeer kan gecreëerd worden 
in de zalen.

In totaal kostte de nieuwe verlichting 
€ 99.862,37. Met deze investering maakt Bocholt 
andermaal het verschil op sportgebied!
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1 september
‘de Kroon’ zomert – TVL-zomervertelling 
Bas Birker met ‘Belg, tegen wil en dank’
Beukenhof  – vanaf  19u00

4 september
Gouden priesterjubileum Gerard Vinken
Feesttent Kerkplein Lozen – vanaf  18u30

4 september
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot 12u00

6 september
Fietslabelen
Gemeentelijke werkplaats – 14u00 tot 
16u00

7 september
Babbelwandeling
Kerk Bocholt – 13u30

9 september
Babbelwandeling
Kerk Kaulille – 13u30

10 & 11 september
Kon. Harmonie St.-Laurentius Bocholt – 
Boggeter Light Proms
GC ‘de Kroon’ – vanaf  20u00

10 september
Vliegbasis Kleine Brogel – Burenkijkdag
9u00 tot 16u00

11 & 12 september
Open Monumentendag – Sevensmolen 
geopend
10u00 tot 17u00

12 september
Open Monumentendag – Sevensmolen, 
St.-Laurentiuskerk – de Bocholter graven
10u00 tot 17u00 (Bocholter graven vanaf  
14u00)

12 september
Gezinsbond Kaulille – kofferbakverkoop
Nevenplein – 13u30 tot 16u30

13 september
Pop-up bookstore (start)
Bib ‘de Priool’ – tijdens openingsuren

14 september
Digi-assistent
Bib ‘de Priool’ – van 10u00 – 12u00

15 september
Davidsfonds Bocholt – vers geperst
Bib ‘de Priool’ – vanaf  14u00

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

16 september
Davidsfonds Bocholt – Lezing  
Daisy De Graef
Bib ‘de Priool’ – van 20u00

16 september
Mediawijsheid – fotoboek maken
Bib ‘de Priool’ – van 19u00 tot 21u00

17,18 & 19 september
Plantjesweekend ‘Kom op tegen kanker’
Zie pag. 9

18 september
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot 12u00

19 september
Kermis Kaulille
Nevenplein – vanaf  16u00

19 september  
Landelijke Gilden – Fiets Me Nu 
Rijhal ‘de Damburg’ – vertrek tussen 
10u00 en 14u00 

21 september
Rode Kruis Bocholt-Kaulille – bloedafname
Parochiehuis Bocholt – 18u00 tot 20u30

23 september
Beginnerscursus iOS
Bib ‘de Priool’ – van 9u00 tot 12u00

23 september
Beginnerscursus Android
Bib ‘de Priool’ – van 13u00 tot 16u00

23 september
Mediawijsheid – fotoboek maken
Bib ‘de Priool’ – van 19u00 tot 21u00

25 september
Sevensmolen Kaulille – open molen
13u00 tot 17u00

26 september
Kermis Reppel
Plein buurthuis – vanaf  16u00

28 september
Digi-assistent
Bib ‘ de Priool’ – 10u00 tot 12u00

30 september
Mediawijsheid – beginnerscursus iOS 
Bib ‘de Priool’ – van 9u00 tot 12u00

30 september
Mediawijsheid – beginnerscursus Android
Bib ‘de Priool’ – van 13u00 tot 16u00

DACING ON WHEELS 
ROLSTOELDANSEN:
 “Nieuwe dansers – 
mindervaliden én 

begeleiders zijn altijd 
welkom!”

UIT IN BOCHOLT



UIT DE KROON

CHRISTOPHE VANDEGOOR
JELLE CLEYMANS
JOOST VAN HYFTE
‘KNECHTEN VAN DE KOERS’ I ZATERDAG 9 OKTOBER 2021 


