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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 77
 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

ENKEL OP AFSPRAAK!

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 

Hoera voor de herfst!

Het kleurrijkste seizoen heeft zijn intrede 
gedaan.
Ik ben blij met de zomer, maar kan me verheugen 
op het najaar en in het bijzonder de herfst.
Als het ’s avonds weer eerder donker wordt en 
de ochtenden fris en nevelig zijn, voel je dat de 
zomer ten einde loopt en de winter in aantocht is.

De bladeren aan de bomen beginnen te 
verkleuren en de straten en plantsoenen raken 
stilaan bezaaid met kastanjes, beukennootjes en 
nog veel meer vruchten.
In de bossen kan je de verschillende 
paddenstoelen gaan bekijken en bewonderen in 
al hun glorie en kleurenpracht.

De herfst is een seizoen vol verrassingen.  
Warme zomerdagen wisselen af  met 
knisperfrisse ochtenden waarop je de herfst 
ruikt en stormachtige dagen waarbij je bijna 
wegwaait.
Blijf  niet binnen zitten, maar ontdek de 
schoonheid van de natuur, ook al is het guur. 
Probeer zo fluitend door het najaar te komen en 
van de op covid herwonnen vrijheid te genieten 
zonder mondmasker op alle mooie plekjes van 
onze gemeente.

Heb je geen zin om weer en wind te trotseren, 
haal dan de herfst in huis met smakelijke 
recepten. Het begin van een seizoen van warmte 
en gezelligheid binnenshuis.
De juiste sfeer om deze Bocholt Maggezien van 
oktober door te lezen.

Ik wens u veel leesplezier!

Schepen Bert Schelmans

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

“ PROBEER VAN JE HERWONNEN VRIJHEID 
TE GENIETEN ZONDER MONDMASKER OP 
ALLE LEUKE PLEKJES IN ONZE GEMEENTE.”



GOED OM TE WETEN

BE-ALERT TEST OP 7 OKTOBER
Een grote brand, een overstroming of  een stroomonderbreking? 
Bij een noodsituatie willen we jou graag snel verwittigen. 
Daarom beschikt onze gemeente over BE-Alert, een systeem 
dat je op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of  
telefoon. Op 7 oktober zullen we dit systeem testen. 
 
Nationale test 
Op 7 oktober houden verschillende gemeenten in België een 
BE-Alert test. Ook onze gemeente doet mee. 1491 inwoners die 
ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag via sms en e-mail 
een testbericht ontvangen. 
Door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de procedures 
inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze inwoners bewust 
maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de 
hoogte te zijn bij een noodsituatie. Deze test is tevens de ideale 
gelegenheid voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven om 
dit te doen op de website www.be-alert.be.

Wat is BE-Alert? 
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we jou kunnen 
verwittigen bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een 
burgemeester, gouverneur of  de Minister van Binnenlandse 
Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de 
noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle 
manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren 
te sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen via 
sms, telefoon of  e-mail. 

Registreer je nu!
1491 Bocholtenaren zijn op dit moment geregistreerd. Dat 
zijn er nog te weinig. Schrijf  je vandaag nog in en test mee 

op 7 oktober! Dit kan heel gemakkelijk op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig 
mogelijk in. 

Actualiseer je gegevens
Het is belangrijk dat je jouw profiel op BE-Alert goed onderhoudt. Je kan jouw persoonlijke gegevens 
op elk moment aanvullen, wijzigen of  zelfs verwijderen. 
Bovendien kan je tot vijf  adressen registreren. Voeg dus naast je thuisadres zeker ook je werkplaats en 
enkele andere belangrijke adressen toe (bv. familie). 

Dit doe je in slechts enkele stappen:
• surf  naar www.be-alert.be 
• meld je aan met jouw e-mailadres en het paswoord dat je koos bij je registratie. 
• vul je gegevens aan
• klik onderaan op de knop ‘Bevestigen’

OPENBARE VERKOOP FIETSEN EN ANDERE MATERIALEN
zaterdag 23 oktober | vanaf 9u00

Na zes maanden worden gevonden fietsen eigendom van de gemeente. We verkopen deze fietsen éénmaal per jaar via 
een openbare verkoop. Tegelijkertijd verkopen we ook andere materialen die niet meer gebruikt worden.

Dit jaar verkopen we o.a. 39 fietsen, 1 VW Golf, 2 brommertjes, 2 aanhangwagens 
(enkelassers), 1 zitmaaier Gianni Ferrari, 1 heteluchtoven (inbouw), 1 frigo (inbouw),  
1 bureau, 1 bok  (turntoestel),  kasten, rekken, schoolbankje, computerschermen, …

De verkoop vindt plaats op zaterdag 23 oktober om 10u00 in de gemeentelijke  
werkplaats, Bosstraat 14. Je kan de goederen komen bezichtigen vanaf  9u00.

METEEN 

VERWITTIGD 

BIJ EEN 

NOODSITUATIE

Bericht
vandaag 15:16

Bericht
vandaag 15:18

Op 7 oktober test onze gemeente 
BE-Alert.

Schrijf je in via www.be-alert.be
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1 DAG NIET | NATIONALE ACTIE 
TEGEN DIEFSTAL
Van 18 tot en met 24 oktober 2021 vindt de nationale actie ‘1 dag 
niet’ voor de 8ste keer plaats. Dit jaar wordt de nadruk gelegd op 
‘diefstal’. Een algemene term waar misdrijven als woninginbraak, 
fietsdiefstal, gauwdiefstal … o.a. onder vallen. 

Gemeentebesturen, overheidsdiensten, politiediensten en 
handelszaken slaan de handen in elkaar om burgers te 
sensibiliseren tegen diefstal. Maatregelen nemen om diefstal te 
voorkomen hoeft immers niet duur te zijn.

Fietsdiefstal
Je fiets labelen heeft zo zijn voordelen. Het schrikt een potentiële fietsdief  af  en 
als je fiets toch gestolen zou worden, kan de politie je fiets bij het terugvinden 
gemakkelijker terug bezorgen. Door het unieke label met je rijksregisternummer 
op je fiets wordt je fiets immers onmiddellijk aan jou gelinkt. 

Je kan online een gratis fietslabel en 
fietspas aanvragen: www.genk.be/fiets-
labelen

Ook een goed slot is belangrijk. Kies 
steeds voor twee sloten en maak je fiets 
vast aan een vast object. Kies voor een slot 
dat ART-gekeurd is. 

Alle acties vind je op www.1dagniet.be

Inbraken?

Om uw woning beter te beveiligen, surf naar www.1dagniet.be 
en neem contact op met uw diefstalpreventieadviseur: 
www.diefstalpreventieadviseur.be

V.U.: Philip Willekens, Waterloolaan 76 - 1000 Brussel
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Tips

Je woning beter 
beveiligen? De diefstal- 

preventie- 
adviseur  
helpt je

Inbraken?

1dagniet.be
V.U.: Philip Willekens, Waterloolaan 76, 1000 Brussel, 2017

Woninginbraak
Wist je dat er vorig jaar 34.299 woninginbraken plaatsvonden in België? Dat is gelukkig een 
daling tegenover 48.050 woninginbraken in 2019, maar het zijn er nog steeds 34.299 teveel. 

Wij geven je alvast enkele tips om je woning veilig achter te laten:
• Ben je even weg? Sluit steeds alle deuren af. Gebruik je sleutel!
• Laat een lichtje branden als je even weggaat of  werk met een tijdschakelaar. Zo geef  je een 

bewoonde indruk.
• Laat geen ramen op kip-stand staan bij afwezigheid.
• Met vakantie? Licht je buur in en vraag hen een oogje in het zeil te houden.
• Maak een inventaris aan van je waardevolle voorwerpen en laat ze niet in het zicht liggen.
• Zorg voor lage beplanting om de zichtbaarheid te verhogen.
• Sluit je aan bij een buurtpreventienetwerk. Inschrijven kan via het veiligheidshuis in Genk: 

www.genk.be/buurtpreventiewerkenCarma 
• Iets verdachts gezien in de straat? Bel politie CARMA via 089 39 14 10. Spoed? Bel 101.
• Vraag een gratis beveiligingsadvies aan op maat van je woning via veiligheidshuis@genk.be



‘Phishing’:
veel voorkomende voorbeelden
• Je krijgt een bericht of  mail dat er een 

pakketje voor je klaar ligt bij de post. 
Dit kan afgehaald worden nadat eerst 
een klein bedrag voor verzendkosten 
betaald wordt. 

• Je krijgt een bericht of  mail van een 
deurwaarder of  het FOD, met de 
mededeling dat er een achterstallige betaling open staat. Bij niet-tijdige betaling wordt de inboedel opgeladen. 

• Je ontvangt een mail of  je wordt opgebeld door een incassobureau om een achterstallige betaling te doen.

• Je krijgt een telefoontje van een zogenaamde Microsoft/Apple-medewerker met de mededeling dat je 
computer gevaar loopt. Na betaling kunnen de ‘medewerkers’ van de computer terug virusvrij maken.

• Je koopt iets via een tweedehandssite en om de verkoper zekerheid te geven over je rekeningnummer word je 
gevraagd eerst een klein bedrag (bijvoorbeeld 50 cent) over te schrijven.

• Je krijgt van je bankinstelling een bericht dat de bankkaart verlopen of  geblokkeerd is. Je wordt gevraagd je 
pincode in te geven om alzo een nieuwe kaart aan te vragen.

• Je krijgt van je bankinstelling een telefonische oproep met de mededeling dat criminelen een belangrijke som 
geld van je rekening aan het overschrijven zijn. Je kan dit voorkomen door je geld voorlopig te parkeren op een 
nieuwe, veilige rekening. Je wordt gevraagd je pincode door te geven om deze transactie dringend te kunnen 
uitvoeren.

LAAT JE FIETSEN LABELEN!
Met een uniek, fraudebestendig 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. 

Op maandag 4 oktober organiseert het Veiligheidshuis de 
laatste fietslabelactie van dit jaar in de gemeentelijke werkplaats 
(technische dienst), Bosstraat 14.

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

HOE VEILIG BEN JE ONLINE? 
OPLICHTERS OP DE LOER!
Al enkele jaren op rij stijgen de cijfers van internetoplichting 
en -fraude. Tijdens de coronacrisis kreeg dit fenomeen nog 
een extra boost omdat we met z’n allen meer dan ooit online 
aanwezig zijn om te werken, winkelen, skypen, chatten, … 
Oplichters zien hierin een uitgelezen kans om hun slag te slaan. 
Oudere mensen zijn vaak extra kwetsbaar omdat ze minder 
vertrouwd zijn met de applicaties en de risico’s ervan. 

De oplichters zijn heel inventief  en trachten met een gesprek, 
een goed uitziende mail of  bericht het vertrouwen te winnen 
van hun slachtoffers en hen zo grote sommen geld afhandig te 
maken.
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Bij deze methodes leiden de criminelen je vaak af  naar 
een ‘link’ waarbij ze op je computer of  smartphone de 
betaling kunnen meevolgen. De fraudeurs zijn dan in 
bezit van je bankkaartgegevens en pincode zodat ze 
zelf  geld van je rekening kunnen halen. Ga dus nooit 
in op dergelijke berichten of  betalingsaanvragen.
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NIEUWE ZAAK? 
Open jij een nieuwe zaak in Bocholt. 
Laat het ons weten. 
Geef  een seintje aan: 
lokale.economie@bocholt.be!

NIEUW | RIBMASTER 
De lekkerste Spare Ribs gewoon bij jouw thuis afgeleverd, 
het kan vanaf  nu!
Bezoek onze website & bestellen maar: www.ribmaster.be

Volg ons ook op Facebook & Instagram om niets te missen 
en op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

• Facebook: https://www.facebook.com/ribmaster.be
• Instagram: https://www.instagram.com/ribmaster.be

LOKALE ECONOMIE

#whynot



NACHT VAN DE DUISTERNIS 
Net zoals de vorige jaren doet Bocholt dit jaar ook weer mee aan de ‘Nacht van de 
Duisternis’ op zaterdag 9 oktober. 

Tijdens de Nacht van de Duisternis, zullen opnieuw heel wat steden en gemeenten 
in Vlaanderen hun openbare verlichting ’s nachts doven. De gemeenten en steden 
die over een dubbel regime beschikken kunnen deelnemen.

 
Op 9 oktober zal de avondverlichting uitzonderlijk te doven om 19u00 in plaats van het 

gebruikelijke uur. Vanaf  dan zal dan enkel nog de verlichting op nachtregime branden.
Wil je graag meer info: lien.aegten@bocholt.be of  tel.: 089 20 19 14.

OM GEVING
OPENBAAR ONDERZOEK DIGITALE 
ATLAS WATERLOPEN
Nog tot en met 28 februari 2022 kun je het ontwerp van de digitale atlas 
van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten 
inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be. 
 
De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het 
juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door 
een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de 
publieke grachten. De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas 
is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische 
Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of  grachten 
door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote 
inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk 
op te nemen. Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de 
digitale atlas niet volledig overeen met de situatie 
op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of  
publieke gracht plaatselijk verlegd is of  omdat de 
oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp 
voorgelegd via een openbaar onderzoek. 

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of  
de diepte van een waterloop of  publieke gracht 
in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in 
de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die 
manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas 
verbeteren. Alle informatie is te raadplegen op https://
www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/
digitale-atlas

Opmerkingen kun je via dezelfde website indienen of  
aan ons overmaken via milieu@bocholt.be.

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

Eén zitdag vindt plaats in het Sociaal Huis op 25 oktober van 9u00 tot 
13u00, de andere in ’t Huis van de Gemeente op 26 oktober van 13u00 
tot 17u00.

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

SENIORENNAMIDDAGEN 2021
HERINNERINGEN MET MARC DEX EN ZANGERES ANITA
dinsdag 16 november en woensdag 17 november | 14u00 | GC ‘de Kroon’
(Deuren open vanaf  13u30)

MARC DEX weet met zijn meer dan 50 jaar ervaring als geen ander de 
mensen te boeien en te amuseren in een aangepast programma. Hij brengt 
zijn gekende Vlaamse luister- en levensliedjes met het album “Dank voor al 
die jaren”. Natuurlijk mag ‘Oh Clown’ hier niet in ontbreken.

ANITA is een klasse zangeres, die elk genre kan zingen: van Vlaamse 
meezinger tot het mooiste musicalnummer. Haar ode aan Vera Lynn wordt 
op een subtiele en gevoelige manier gebracht als herdenking aan de 
wereldoorlog.

Kaartenverkoop
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de balie 
van het huis van de gemeente en aan de 
balie van het OCMW vanaf  18 oktober.
De senioren die aangesloten zijn bij een seniorenvereniging kunnen 
hun inkomkaarten bekomen via hun seniorenvereniging.
Inkom: € 5,00 (inbegrepen: drankje, koffie of  thee en koffiekoek).
Vervoersproblemen: contacteer Goossens Diane | tel. 089 20 19 34 | 
diane.goossens@bocholt.be

Organisatie: seniorenraad Bocholt i.s.m. het gemeentebestuur

Bij een drankje 
en met een  
gezellige muzikale  
omlijsting van  
Kauliller talent.

CaulusThuis in je eigen dorp

VZW Caulus en VZW Integro nodigen u graag uit op de 
opendeurdagen van residentie Caulus, naar aanleiding van 
de officiële opening.

OPEND E U R DAG
Assistentiewoningen Residentie Caulus

16  & 17 OKTOBER 2021
Te l k e n s  v a n  1 0 u 0 0  t o t  1 7 u 0 0

• Een bezoek brengen aan onze assistentiewoningen
• Luisteren naar de ervaringen van de bewoners  

over het wonen in  residentie Caulus
• Alle nodige informatie bekomen over wonen   

en leven in een assistentiewoning
• En  ……….. Meedenken over  

het Kaulille van de toekomst !

Kom zeker langs, want Residentie Caulus biedt de oudere Kaulillenaar kansen voor  
een gelukkige, actieve en geborgen oude dag, met zorggarantie voor elke levensfase,  
midden in het dorp. Ondanks corona is reeds de helft van de flatjes verhuurd!



SOCIAAL HUIS

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER:   
LAAT JE SCREENEN
In oktober zetten de Vlaamse gemeenten het 
Bevolkingsonderzoek Borstkanker in de kijker. Het 
Bevolkingsonderzoek Borstkanker spoort alle vrouwen 
van 50 tot en met 69 jaar ertoe aan om elke twee jaar een 
screeningsmammografie te laten uitvoeren. De Noord-
Limburgse gemeenten bundelden de krachten 
om hier nog meer aandacht aan te geven. 
Wees dus niet verrast als je bij de 
bakker borstenbollen tegenkomt. 
Waarom is het Bevolkingsonderzoek 
Borstkanker zo belangrijk? Wij 
spraken met gynaecoloog Dr. 
Kaat Verbeke werkzaam in de 
borstkliniek van het Noorderhart 
Mariaziekenhuis in Pelt. Dr. 
Verbeke werkt hierin samen 
met Dr. Schops en Dr. Thijssen. 
Zij kennen als geen ander het 
belang van preventief onderzoek. 

Noord-Limburgse gemeenten 
scoren beste van Vlaanderen
“Proficiat aan alle vrouwen in de Noord-
Limburgse gemeenten”, gaat Dr. Verbeke 
van start. “Wij scoren het best in Vlaanderen 
wat het Bevolkingsonderzoek Borstkanker betreft. 
Dat is fantastisch nieuws want door vroegtijdige opsporing 
kunnen verwikkelingen of  een zwaardere behandeling 
vermeden worden en is de kans op genezing groter.”

Het team van gynaecologen benadrukt het belang van 
het Bevolkingsonderzoek Borstkanker bij al hun patiënten. 
Dr. Verbeke vertelt: “Tijdens de consultaties vragen we 
systematisch aan onze patiënten of  ze zijn ingegaan 
op de uitnodigingsbrief  van de Vlaamse overheid. De 
meesten staan hier positief  tegenover en hebben al een 
mammografie gehad of  hebben een afspraak voor een 
screeningsmammografie. De twijfelaars proberen we over 
de streep te trekken. Het verhindert niet dat je borstkanker 
krijgt, maar door vroegtijdige opsporing is de kans op 
genezing groter. Het gebeurt eerder zelden dat men dan 
niet op de uitnodiging ingaat.”

Zelfonderzoek
Dr. Verbeke benadrukt ook het belang van zelfonderzoek. 
“We raden aan dat vrouwen maandelijks zelf  hun borsten 
onderzoeken. Zo kent men de borsten en merkt men sneller 
op wanneer er een verandering optreedt. 

Deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker
Je kan op twee manieren deelnemen: met de 
uitnodigingsbrief  die je thuis ontvangt of  met een voorschrift 
van je huisarts/gynaecoloog.

Vanaf  50 jaar tot 69 jaar ontvang je om de 2 jaar een 
uitnodigingsbrief  van het Centrum voor Kankeropsporing. 
Die uitnodiging geldt als voorschrift voor een 
screeningsmammografie. In de brief  staat een dag en uur 
voor een afspraak in een mammografische eenheid. Je kan 

die afspraak altijd zelf  wijzigen of  in een ander centrum 
laten gebeuren. Bel hiervoor naar het CvKO op het gratis 
nummer 0800 60 160 (elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en 
van 13u00 tot 16u00). 

Je kan met je arts bespreken of  je in aanmerking 
komt voor een screeningsmammografie. In 

sommige omstandigheden is dit niet het 
geval, bv. als je een hoog risicopatiënte 

bent. Dan zal je arts een mammografie 
en/of  echografie en/of  MR van de 
borsten voorschrijven. 

Beter voorkomen dan genezen
Dr. Verbeke pleit ook algemeen voor een gezonde levensstijl. 
“Een gezonde levensstijl is in de preventie van kanker erg 
belangrijk. Een gezond voedingspatroon met veel groenten 
en fruit, minder (rood) vlees, olijfolie in plaats van boter en 
weinig suikers liggen aan de basis van een goede fysieke 
gezondheid. Ook dagelijks bewegen en inzetten op je 
mentaal welbevinden horen daarbij. Niet roken en alcohol 
beperken sluiten het rijtje af”

Gezond eten is geen straf  en bewegen heeft niet alleen 
een fysiek maar ook een positief  mentaal effect. Dat is een 
advies dat wij ook aan onze kankerpatiënten geven. 

Wil je jouw situatie over de bevolkingsonderzoeken naar 
kanker opzoeken?
Dat kan online én mobiel met:
• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en 
medicatieschema vinden. Inloggen kan via je elektronische 
identiteitskaart. Je kan ook de app ‘Itsme’ gebruiken.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 
60160 tussen 9u00 en 12u00 en 13u00 en 16u00, stuur 
een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of  surf  naar 
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/

TIJDIG
OPSPOREN IS 
BELANGRIJK
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INVULLEN VAN 
WILSVERKLARINGEN 
HOE BEGIN IK ERAAN?
Tijdens deze infosessie krijg je informatie over mogelijke 
beslissingen bij het levenseinde: euthanasie, weigeren van 
behandelingen (patiëntenrechten), orgaandonatie, lichaam 
schenken aan de wetenschap, uitvaart …

Een medewerker van het HuisvandeMens Bree geeft uitleg 
over hoe de wetgeving in elkaar zit, overloopt de verschillende 
formulieren en beantwoordt al je vragen. (maximum 30 
personen per sessie, een sessie duurt ongeveer 2,5 uur).

Waar en wanneer
Bibliotheek ‘de Priool’: dinsdag 19 oktober en 9 november om 
14u00
G.C. ‘de Kroon’: dinsdag 19 oktober en 9 november om 19u00

Inschrijven kan bij het ’t Huis van de gemeente
tel. 089 20 19 18 of  op dit e-mailadres: gemeente@bocholt.be
De infosessie wordt gratis aangeboden.

Een samenwerkingsinitiatief  tussen het HuisvandeMens Bree, 
seniorenraad en dienst thuishulp OCMW Bocholt.

BABBELWANDELING 
EEN WANDELING VOOR 
INDIVIDUEN
• Vertrek kerk Bocholt  

op dinsdag 12 oktober om 13u30.
• Vertrek kerk Kaulille  

op donderdag 14 oktober 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 maximum 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 corona-
veiligheidsvoorschriften.

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: 089 20 19 34 |  
diane.goossens@bocholt.be



LANGS BOCHOLTER WEGEN

BLADKORVEN
Enkel voor bladeren van bomen op openbaar 
domein!

Op verschillende plaatsen in Bocholt zijn weer bladkorven 
geplaatst. Het gaat om een negentigtal bladkorven. De 
korven worden niet op eenvoudige vraag of  aan een 
bepaald huisnummer geplaatst, maar langs straten in de 
bebouwde kom met veel en grote bomen en op plaatsen 
waar ze gemakkelijk geledigd kunnen worden. Vragen om 
bijkomende korven of  andere locaties hebben geen zin. 

Enkel de bladeren van bomen die op openbaar domein 
staan, mogen in de korven. Wie dit overtreedt, riskeert een 
boete voor sluikstorten! De groendienst ledigt de korven 
tweemaal per week.

Recyclagepark
Ook dit jaar kan je vanaf  1 november (tot en met 31 januari 
2020) op de Limburg.net-parken gratis bladafval van het 
openbaar domein afleveren. Het moet gaan om zuiver 
bladafval van bomen op openbaar domein en niet om 
ander fijn tuinafval, snoeihout of  bomen die op privéterrein 
staan. Wie tussen zijn bladafval ander afval vermengt, 
krijgt dit wel aangerekend op zijn quotum groenafval. De 
parkwachters zullen hierop toezien. 

Let op: bladafval van je eigen bomen en struiken kan je 
naar het containerpark brengen (gratis tot het bereiken 
van het quotum van 400 kg per kaart) of  meegeven met 
de groene GFT-container.

Tip
Laat gevallen bladeren gewoon liggen tussen je perken. Ze 
vormen een prima isolatie voor je plantjes en composteren 
vanzelf. Je bespaart jezelf  bovendien een hoop werk. De 
natuur ruimt zichzelf  op!

RUIM DE DROLLEN VAN JE 
HOND OP!
Hondenpoep blijft ergernis nr. 1 van onze inwoners. 
Hondenbezitters zijn gelukkige mensen, want hun 
dier geeft hun veel liefde en plezier. Maar als ze hun 
verantwoordelijkheid niet nemen, bezorgen ze anderen 
alleen maar ergernis: dus … 
… doet je hond een kakje: ruim het dan op met een zakje!

Neem dat zakje mee naar huis of  gooi het in één van de 
hondenpoepzuilen in onze gemeente.

Wist je dat:
• je gratis hondenpoepzakje kan krijgen aan het onthaal 

van ’t Huis van de Gemeente en het OCMW;
• je een GAS-boete kan krijgen als je geen 

hondenpoepzakje(s) bij hebt als je met je hond gaat 
wandelen.
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NIEUWE BELEVING MET HET 

‘OBSERVATORIUM  
GEORGES LEMAÎTRE BOCHOLT’
Op 29 oktober is het zover. Dan opent het Educatief  Centrum voor Natuur en 
Sterrenkunde (ECNS) de deuren van haar nieuwe sterrenwacht. Na 10 jaar is 
dit een bekroning op het (vrijwilligers)werk en komt een droom uit. Het ECNS 
hoopt de sterrenwacht de komende jaren verder uit te kunnen bouwen en zo 
het aanbod te verbreden. Met vier grote telescopen op het dak van Bocholt, 
heeft ze haar start alvast niet gemist.

Georges Lemaître
Met de naamgeving ‘OBSERVATORIUM GEORGES LEMAÎTRE BOCHOLT’ 
geeft het ECNS een eerbetoon aan Georges Lemaître (1894-1966). Deze 
Belgische priester en kosmoloog leverde een grote bijdrage aan de algemene 
relativiteitstheorie van Einstein en kwam als eerste met de stelling dat het 

heelal ooit als een superdichte 
massa ontstaan zou zijn (de oerknal). 
Er werden o.a. een planetoïde, een 
bevoorradingssonde van het ISS en 
een krater op de maan naar hem 
vernoemd. Een sterrenwacht is niet 
onlogisch in dit lijstje.

Naamgeving
Over de naam hebben de leden 
niet lang moeten nadenken, maar 
deze mag niet zomaar gebruikt 
worden. Het patrimonium en de 
archieven van Georges Lemaître 
worden in de UCLouvain bewaard. 

In samenwerking met Prof. Jan Govaerts, die het overleg voerde tussen het 
ECNS en de familie Lemaître, kwam de naamgeving uiteindelijk tot stand. Dat 
‘Georges Lemaître’ en ‘Bocholt’ nu in een adem genoemd wordt, is iets waar 
we als Bocholtenaren best fier op mogen zijn.

Praktische informatie
Het doelpubliek van de sterrenwacht is zeer breed:  jong en oud, zowel 
gewoon publiek als verenigingen, toerisme, scholen en andere organisaties. 
Je kan deelnemen aan het programma van het ECNS maar misschien 
kunnen we ook wel tegemoetkomen aan de specifieke wensen van jouw 
vereniging. Het programma zal geleidelijk aan opgebouwd worden en omvat 
o.a. waarnemingsmomenten, cursussen, lezingen, jongerenwerking en meer. 
Het observatorium krijgt vanaf  29 
oktober een eigen website waar de 
programmatie terug te vinden zal zijn 
(www.oglb.be), net als een uitgebreid 
hoofdstuk gewijd aan het leven van 
George Lemaître. Ondertussen kan u 
alles natuurlijk volgen via www.ecns.
be of  www.facebook.com/ecns1. 

Uitnodiging publieksopening
U kan zich nog steeds inschrijven voor 
de publieksopening die plaatsvindt op 
29 oktober van 19u00 tot 23u00. De 
plaatsen zijn beperkt en inschrijven is 
verplicht. Dit kan via info@ecns.be.

CULTUUR DIENST



LANDELIJKE GILDE BOCHOLT – 
KAULILLE | KAARTAVONDEN
dinsdag 5 oktober | 20u00 | Parochiehuis 
Bocholt

Landelijke Gilde Bocholt – Kaulille start weer met de 
kaartavonden voor het seizoen 2021 – 2022. We doen dit 
twee keer per maand en starten op dinsdag 5 oktober om 
20u00 in het Parochiehuis van Bocholt. Iedereen die kan 
“wiezen” is van harte welkom en elke kaarter heeft altijd 
prijs. Onze grootste troef  is een avondje amusement.

Voor meer informatie kan je altijd terecht bij Gaethofs Eric 
089 46 69 28 of  Gaethofs.eric@skynet.be

De andere datums zijn: 19 oktober, 9 november, 23 
november, 7 december, 21 december, 4 januari, 18 januari, 
8 februari, 22 februari, 8 maart, en 22 maart.

OKRA KAULILLE NODIGT UIT 
‘BIJ OKRA OP DE KOFFIE’
maandag 18 oktober | van 13u30 tot 16u30 | 
parochiezaal Kaulille

Wij zouden het fijn vinden om je te mogen begroeten. 
Bij een tas koffie en een wafel willen wij je graag alle 
inlichtingen verstrekken over de werking Okra Kaulille. 
Wandelen, Kubb-spel, fietsen, bowlen, stoelturnen, 
kaarten en recreatief  kienen behoren tot de wekelijkse 
activiteiten. Vormingslessen, crea, spel, ontspanning en 
feestvergaderingen naast korte en lange vakanties zitten 
in het maand- en jaarprogramma.

Okra Kaulille, waar de leden zich in een warme 
en vriendschappelijke sfeer ten 
volle kunnen ontplooien! Loop 
vrijblijvend even binnen.

Okra – trefpunt voor alle 
55-plussers!

GEZINSBOND KAULILLE | 
100-JARIG JUBILEUM
zaterdag 16 oktober | 14u45 | G.C. ‘de Kroon’

Gezinsbond Kaulille viert haar 100-jarig 
jubileum en nodigt iedereen uit om mee 
te komen feesten. De feestelijkheden 
gaan door op zaterdag 16 oktober in G.C. 
de Kroon. Het feest start om 15u00 met 
een goocheltheater voor het hele gezin. 
De kinderen kunnen ook deelnemen aan 
een tombola, altijd prijs! Inkom: € 7,00 
(leden Gezinsbond ontvangen € 2,00 
spaarkorting op de lidkaart).

Om 20u00 start een leuke comedyavond: Nigel Williams 
presenteert zijn ‘Best Of’ en Nele Goossens speelt haar 
nieuwe show ‘En Nu?’. Inkom: € 18,00 (leden Gezinsbond 
ontvangen € 3,00 spaarkorting op de lidkaart).

Tickets via www.dekroon.bocholt.be of  089 20 19 60.

KLOOSTERBESTUUR LOZEN 
ROMMELMARKT
zondag 3 oktober | 9u00 – 15u00 | Rondestraat

Het kloosterbestuur van Lozen organiseert de jaarlijkse 
gezellige rommelmarkt in de Rondestraat te Lozen. Kom 
ook een kijkje nemen naar de koopwaar van de ruim 50-tal 
standhouders en buurtbewoners. Het klooster is ook open 
voor koffie, gebak, broodjes, frisdrank, … de opbrengst is 
ten voordele van het onderhoud van het klooster. Afspraak 
op zondag 3 oktober van 9u00 tot 15u00 in de Rondestraat 
in Lozen!
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OUDERRAAD HET HEESJE 
CHRYSANTENVERKOOP
zaterdag 23 oktober | 10u00 | kleuterschool  
Het Heesje

Ouderraad ’t Heesje verkoopt grote chrysanten aan  
€ 7,00/stuk t.v.v. kleuterschool het Heesje!

De chrysanten kunnen vooraf  besteld worden:
• per e-mail: hetheesje@hotmail.com met vermelding van 

uw naam en het aantal gewenste chrysanten
• per telefoon: 0474 58 26 60 of  0472 83 30 22

Er wordt een afhaalmoment voorzien op de 
kleuterschool (Bremstraat 8, Bocholt) op 
zaterdag 23 oktober van 10u00 tot 14u00. Zolang 
de voorraad strekt, kan er die dag ook zonder 
voorafgaande bestelling gekocht worden. Let 
op! Wil je je chrysanten niet mislopen, bestel 
dan zéker op voorhand! Betalen kan contant bij 
afhalen (ook bezorging is mogelijk).

OUDERRAAD HET HEESJE 
SFEER OP HET HEESJE
zaterdag 6 november | 16u00 | Kleuterschool het 
Heesje

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Ouderraad het 
Heesje “Sfeer op het Heesje”. Dit jaar steekt ons gezellige 
evenement in een iets ander jasje: de ouderraad heeft 
de hele zomer hard gewerkt aan een splinternieuwe 
speelplaats voor de kleuters, een speelplaats die officieel 

ingehuldigd moet worden. Dat 
zullen we 6 november doen met een 
knaleditie van “Sfeer op het Heesje”: 
een feeëriek verlichte speelplaats met 
o.a. kinderdisco, een kinderzoektocht 
en live optredens van coverband 
Update en MilliOne. Uiteraard onder 
het genot van een hapje en een 
drankje! De opbrengst komt ten 
goede van kleuterschool Het Heesje! 
Iedereen is van harte welkom!

DAVIDSFONDS BOCHOLT 
QUIZ 4 TEGEN ALLEN
vrijdag 29 oktober | 20u00 |  
bibliotheek ‘de Priool’

Een leuke en spannende quiz voor 
families, vrienden en verenigingen. 
Je hoeft geen doorwinterde quizzer 
te zijn; iedereen met een gezonde 
portie interesse voor de wereld 
rondom zich maakt kans om te 
winnen. Er zijn mooie prijzen te 
winnen.

Deelnemen is eenvoudig:
• stel een ploeg samen van 2-4 

personen;
• verzin een leuke naam;
• schrijf  je in vóór 22 oktober via 

e-mail: andre.lamoen@telenet.be 
of  gsm 0487 59 50 10.

Deelname: € 20,00 per ploeg (ter plaatse te betalen).

GEMENGD KOOR BOCANTO 
BOCANTO IN GOUD
zaterdag 23 oktober | 20u00 | Kerk Kaulille

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!



‘KNECHTEN VAN DE KOERS’ 
CHRISTOPHE VANDEGOOR – 
JELLE CLEYMENS – JOOST VAN 
HYFTE
zaterdag 9 oktober | 20u15 

Koers in Vlaanderen is heilig. Net als voetbal, frieten en 
Manneken Pis. Koers is lijden en afzien, door weer en 
wind, op kasseistroken in de Vlaamse Ardennen of  onder 
een brandende zon op de flanken van een Alpencol. 
Maar wat maakt wielrennen nu zo mooi en aantrekkelijk? 
Dat zijn de verhalen! Verhalen vol heroïek over de 
heldenmoed van renners, de prachtige overwinningen en 
de onwaarschijnlijke tegenslagen. 

In Knechten van de koers bekijken Jelle Cleymans, Joost 
Van Hyfte en Christophe Vandegoor het wielrennen 
door hun eigen bril. Cleymans (acteur en zanger) als 
wielerliefhebber, Vandegoor (commentator) als verteller 
en Van Hyfte (stand-upcomedian) als een moderne hofnar. 
Joost heeft namelijk totaal niets met wielrennen …

Het resultaat is een cocktail van hilarische anekdotes, 
onverwachte opdrachten en nostalgische verhalen. Nu 
eens op de hoge snelheid van een massasprint, dan weer 
trager en op souplesse als een gevleugeld klimmer. 
Drie topmuzikanten, Jo Mahieu, Dirk Van der Linden en 
Yves Baibay sleuren je live mee op zoek naar momenten 
van ontroering, zowel in de koers als in de muziek. Alsof  
je zelf  in het peloton zit.

Met: Jelle Cleymans - Christophe Vandegoor - Joost 
Van Hyfte - Jo Mahieu (gitaar) - Dirk Van der Linden 
(Hammond) - Yves Baibay (drums)

Inkom: kassa € 22,00 | voorverkoop € 20,00 | abonnement 
€ 18,00 | jongerencultuurpasbocholt € 11,00

‘POLLY ET LES QUATRE SNAAR 
EM BRASS’
POLLY ET LES QUATRE SNAAR 
zaterdag 23 oktober | 20u15

Limburgers aan de ukelele, het is eens wat anders dan 
geestesverruimende middelen … hoewel.. deze ukeleles 
kunnen de sensoren in uw brein schaamteloos prikkelen. 
Laten het dan ook niet enkel ukeleles zijn. In Polly et les 
Quatre Snaar is Polly alvast een slagwerker en één van de 
snaars bespeelt iets wat verdacht veel op een contrabas 
lijkt.

Deze snaars laten zich ook graag inpakken door blazers. 
Em Brass versterkt de gelederen en voegt meteen trompet, 
trombone en klarinet toe aan deze geslaagde missmach.

Polly et les Quatre Snaar’ speelt traditionals, maar ook 
verrassende covers van onder andere Hank Williams, 
Talking Heads, Motörhead, Muse, QOTSA (Koninginnen 
van het stenen tijdperk) en The Black Keys! 

Het ging snel met Polly et Les Quatre Snaar. Enkele 
maanden na hun eerste optredens speelden ze de Genk-
on-stage-2017-fruitstage plat! Een aantal passages op 
lokale festivals volgden maar het duurde niet lang voor 
er een uitnodiging voor het Upton Ukulele Festival in 
Groot Brittannië in de bus viel ... en de daaropvolgende 
historiek, alsook toekomst, valt kort samen te vatten: Als 
Boris Johnson voor de bijl gaat dan kan de rest niet op 
zich laten wachten. Hun tweede passage op Genk On 
Stage was er meteen ééntje op het hoofdpodium. Intussen 
spelen ze het wijde maasland en ver daarbuiten plat en 
mochten ze ook al de opening van CC De Zeepziederij 
in Bree op hun conto schrijven. Dat mondde uit in een 
feestje. Dat feestje kan ook bij u plaatsvinden.

Met: Polly Schreurs: Batterie - Dirk Mellebeek: Bariton 
Ukulele - Salvo Nirta: Concert Ukulele - Kris Leirs aka Tal: 
Contrabas - Danny Bierset: Sopraan Ukulele - Vincent 
Moermans: Concert Ukulele - Kristof  Huskens: Trombone 
- Tjeu Martens: Trompet - Luc Aerts: Klarinet
Regie: Tom Stevens

Inkom: kassa € 16,00 | voorverkoop € 14,00 | abonnement 
€ 12,00 | jongerencultuurpasbocholt € 8,00

KROON SEIZOEN 2021-2022 K
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LEZING ism BIB ‘DE PRIOOL’ 

LIEVE 
BLANCQUAERT  
‘CIRCLE OF LIFE’
dinsdag 12 oktober | 20u15 

‘Circle of  Life’ is het sluitstuk van 
Lieve Blancquaerts wereldwijde 
zoektocht naar de mens en zijn 
rituelen, tradities en gebruiken, bij 
de meest universele momenten 
van geboorte, liefde en dood. 

Lieve Blancquaert werkte jaren 
aan haar uitzonderlijke projecten 
Birth Day, Wedding Day en Last 

Days, die successen waren zowel op televisie als in boekvorm. 
Geboorte, liefde en dood, de grote momenten uit het leven, zijn 
universeel. En toch altijd uniek. 

‘Circle of  Life’ brengt de drie grote levensverhalen samen op 
een nieuwe, verrassende manier. Hoe de wereld zijn kinderen 
verwelkomt, hoe en waarom we ons met elkaar verbinden en ten 
slotte hoe de wereld afscheid neemt. Samen wordt het een uniek 
multi-mediaal verhaal over de mens en deze wereld. Wat ons 
verenigt, en apart maakt. 
Een onvergetelijke reis doorheen de wereld en zijn bewoners, door 
de bijzondere ogen van een uitzonderlijke reizigster.

Inkom: kassa € 14,00 | voorverkoop € 12,00 | abonnement € 10,00 
| jongerencultuurpasbocholt € 7,00

TENTOONSTELLING

FRANCISCA DE KEIZER
‘FOTO’S MET EEN VERHAAL’
Van 1 tot en met 31 oktober

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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DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
vrijdag 22 oktober

Op vrijdag 22 oktober kleuren we het land opnieuw in met 
onze jeugdbewegingshemden, T-shirts en sjaaltjes: het is 
Dag van de Jeugdbeweging!

Toon dat je trots bent op je jeugdvereniging en trek die dag je 
uniform naar school of  naar het werk aan. 

Ontdek een van de geregistreerde acties in jouw buurt op 
www.dagvandejeugdbeweging.be. 

We willen de vele leiding die onze gemeente telt alvast 
bedanken voor hun vrijwillige inzet, het hele jaar door! #DVDJB

HALLOWEEN TECHNIEK- EN WETENSCHAPSKAMP 
6-12 JAAR
woensdag 3 t.e.m. vrijdag 5 november | JCH ‘de Steen’ | 9u00-15u30

Het is weer Halloween en dan is het tijd om te griezelen. Tijdens dit 
techniek- en wetenschapskamp maak je je eigen halloween 
spookhuis en een griezelige spin die kan bewegen.

Maar we doen meer dan enkel griezelen …  
Je bouwt en programmeert ook nog enkele 
coole robotjes.

De deelnemers worden opgedeeld in twee 
groepen: 6-8 jaar en 9-12 jaar.

Prijs: € 60,00
Meenemen: lunchpakket

PORSELEIN PIMPEN | 10-16 JAAR
vrijdag 5 november | Bib ‘de Priool’ | 14u00-16u00

Boterhammen smeren op een cool bord, thee drinken uit de mooiste tas of  soep 
eten uit een prachtige kom die JIJ helemaal zelf  ontworpen hebt.

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met porseleinstiften en porseleinverf.

Door zelf  motiefjes te tekenen of  leuke quotes te schrijven op het porselein, wordt 
eten en drinken vanaf  nu één groot festijn!

Prijs: € 15,00
Meenemen: 4 voorwerpen uit porselein of  glas (niet te donker/geen reliëf)

JEUGD DIENST
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JEUGDHUIZEN @ BOCHOLT
Wist je dat, naast jeugdcentrum De Kouter, de voorbije 
zomer nog een nieuw jeugdhuis zijn deuren opende in 
onze gemeente? 

Jeugdhuis De Keet is een fijn jeugdcafé en leuke 
ontmoetingsplek in Kaulille, voor jongeren van 12 tot 25 
jaar.

In De Kouter en De Keet kan je terecht voor een 
frisse pint, een goede babbel of  gezever, een tof  
activiteitenaanbod, en nog zoveel meer! 
Kortom, twee plaatsen voor tieners en jongeren uit 
Bocholt en omstreken waar de jeugd ‘de jeugd’ kan zijn.

Het zijn de jongeren zelf  die het jeugdhuis draaiende 
houden. 

Interesse om mee te werken/denken met de kernleden? 
Neem contact op via onderstaande contactgegevens.

JC De Kouter
• Cornelius a Lapideplein 3,  

achter ‘t Huis van de gemeente in Bocholt
• info@dekouter.be
• www.dekouter.be
• https://www.facebook.com/jcdekouter
• Openingsuren: vrijdag – zaterdag: 20u00 – 02u00

Jeugdhuis De Keet
• Parking aan sporthal ‘de Steenakker’ in Kaulille
• info@jhdekeet.be
• www.jhdekeet.be
• www.facebook.com/jeugdhuiskaulille
• Openingsuren: vrijdag – zaterdag: 20u00 – 01u00



SPELLETJESNAMIDDAG 
woensdag 6 oktober | 8-18 jaar

Heb jij altijd al de rijkste persoon van de wereld willen zijn, 
ben jij een tactisch mastermind en loop je helemaal warm 
van het geluid van rollende dobbelstenen? Dan hebben 
wij goed nieuws voor jou! Op woensdag 6 oktober 
organiseert bibliotheek ‘de Priool’ een spellennamiddag 
voor kinderen en jongeren vanaf  8 jaar. Heb jij zin in een 
namiddag vol spelplezier? Wij alvast wel! 

• Wanneer: woensdag 6 oktober  
van 14u00 – 16u00

• Prijs: gratis 

TECHNICS-MINI – BEE-BOT
woensdag 13 oktober | 4-7 jaar

Rechtdoor, links, rechtdoor, rechtdoor, … 
oei! Nu zit je vast. Denk eerst na en 
leidt gebruikmakend van simpele 
programmeertaal de bee-bot door 
een doolhof  van voorwerpen. Ben 
jij tussen de 4-7 en wil jij leren hoe 
je de bee-bot uit het doolhof  kan 
leiden? Schrijf  je dan zeker in!

• Wanneer: woensdag 13 oktober 
van 14u00 – 16u00
• Prijs: € 5,00

BIB LIOTHEEK

EEN BOEK  
OP HET WITTE DOEK
woensdag 3 november | 6-12 jaar

Ben jij een trouwe boekenwurm, maar 
toch ook een echte filmfanaat? Kom dan 
snel naar onze eerste editie van ‘Een boek 
op het witte doek’! Voor onze allereerste 
filmnamiddag hebben we gekozen voor 
een smakelijk verhaal dat zich afspeelt in 
een chocoladefabriek. Kijk mee hoe Sjakie 
in de wondere wereld van Willie Wonka 
terechtkomt en er de dansende en zingende 
Oempa Loempa’s tegenkomt. Na de film is er 
nog tijd om jouw innerlijke Oempa Loempa 
naar buiten te brengen en ons jouw beste 
dansmoves te laten zien. 

• Wanneer: woensdag 3 november van 
13u45 – 17u00

• Prijs: € 5,00 (inclusief  hapje en drankje) 

PS: er zal ook popcorn zijn, dus je hebt 
geen excuses om niet te komen.
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MEDIAWIJZE THEMA-AVOND: 
HANDIGE APPS
donderdag 4 november

Als je een nieuw toestel aankoopt, zijn er al heel wat 
handige apps vooraf  geïnstalleerd. Bovendien kan je 
kiezen uit meer dan 3 miljoen extra apps om zelf  te 
installeren. Maar welke kies je dan?

Ontdek samen met digi-assistent Chris Janssen welke 
apps interessant zijn, hoe je ze kan vinden, installeren en 
verwijderen. 

• Wanneer: donderdag 4 november 2021 van 19u00-
21u00

• Prijs: € 7,50
• Aantal deelnemers: minimum 5, maximum 20 
• Voorkennis: Basiskennis van het toestel waarmee je 

werkt
• Meebrengen: je tablet of  Smartphone, pen en papier 
• Inbegrepen: syllabus online

DE SCHRIJFWIJZEN 
- HET GROOT DICTEE 
HERUITGEVONDEN
vrijdag 8 oktober 

Speel mee met De Schrijfwijzen - Het Groot Dictee 
Heruitgevonden

Op vrijdagavond 8 oktober verwelkomen we je graag in 
onze bib om deel te nemen aan De Schrijfwijzen, Het 
Groot Dictee Heruitgevonden. Een tof  spel in drie rondes 
voor íédereen die graag speelt met letters. Je hoeft dus 
zeker geen spellingkrak te zijn om mee te doen. 

De Schrijfwijzen start om 20u00 stipt en dat simultaan 
in meer dan 80 bibs over heel Vlaanderen en Brussel. 
Trommel je taalminnende vrienden op en speel mee! 
Inschrijven is gratis en kan in onze bib of  via www.
deschrijfwijzen.be/speelmee/deelnemer. 

Wat valt er te winnen? Toffe prijzen en eeuwige roem! De 
winnaars van alle bibliotheken en van het online dictee 
van De Standaard en NRC nemen het tegen elkaar op 
tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen, die eind 
oktober plaatsvindt. 

• Wanneer: vrijdag 8 oktober 20u00
• Prijs: gratis 

De Schrijfwijzen - Het Groot Dictee Heruitgevonden is 
een initiatief  van Creatief  Schrijven vzw en De Standaard, 
in samenwerking met NRC Handelsblad, de Vlaamse 
bibliotheken en Team Taaladvies.

Inschrijven is verplicht voor alle bibactiviteiten 
(tenzij specifiek vermeld). 
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 activiteit je wenst in 
te schrijven! 

DIGI-ASSISTENT
dinsdag 12 en 26 oktober

De terugkeer van onze digi-assistent was een 
groot succes! Ben jij in september nog niet kunnen 
langskomen? Geen zorgen! Chris zit ook in oktober 
voor je klaar. Op dinsdag 12 en 26 oktober van 10u00 
tot 12u00 kan jij bij hem terecht met jouw technische 
problemen. Kom naar de bib met je toestel (smartphone, 
tablet of  laptop). Een afspraak maken is niet nodig.



SCHAATSSPORTKAMP
Tijdens de herfstvakantie, op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 november organiseren 
we weer een schaatssportkamp in Luna’s Ijsstadion in Lommel.
Iedereen tussen 6 en 16 jaar mag mee: zowel beginnelingen als gevorderden. Voor iedereen is 
er een aangepast programma, dat gegeven wordt door bekwame lesgevers en eigen monitors. 

Programma:
9u30 - 10u15:  schaatsles
10u15 - 10u30:  vrij schaatsen

Een bus haalt je op en brengt je terug. 
Ze stopt in de vier kerkdorpen:
• Bocholt sportcomplex ‘de Damburg’: 8u15 
• Reppel kerk: 8u25
• Lozen kerk: 8u35
• Kaulille (Nevenplein) 8u45

Vergeet je handschoenen niet!
Prijs: € 18,00 voor 3 dagen  
(vervoer, verzekering, les en huur 
van de schaatsen zijn in de prijs begrepen).

SKI-EN SNOWBOARD KAMP
Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 november organiseren we een ski- & 
snowboardkamp voor 8- tot 15-jarigen. Het kamp vindt plaats in Snow Valley, de 
overdekte skibaan van Peer.

Programma:
12u25  vertrek aan sportcomplex ‘de Damburg’
12u40  aankomst in Peer en verdeling skimateriaal
13u00-15u00  ski- en snowboardinitiatie
15u30  terugkomst

Deelnameprijs: € 75,00 voor 3 dagen 
(vervoer, verzekering, les en huur materiaal zijn bij de prijs inbegrepen).

SPORT DIENST

Snelle beslissers kunnen beide kampen combineren! 
Je kan je boterhammen opeten in de sporthal.
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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 en de score bijkomstig is. Voor de beginnelingen voorzien 
we initiatie.

13u00-13u30: inschrijvingen & indeling in ploegen
13u30-16u30: wedstrijdjes (om de 20 minuten tegen 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.

Inschrijven voor alle sportkampen 
Inschrijven kan enkel online vanaf vrijdag 1 oktober om 20u00.

Surf naar www.bocholt.be
kies voor ‘Vrije Tijd’ – kies voor ‘Sport’
en volg de richtlijnen voor het inschrijven!

> Heb je geen pc met internetaansluiting neem dan contact op met de 
sportdienst.

> Gezinnen die in begeleiding zijn bij de Sociale dienst van het OCMW 
kunnen zich wenden tot hun maatschappelijk assistent voor een 
mogelijke tussenkomst. De gemeentelijke Sportdienst en het OCMW 
verzekeren een discrete behandeling.

KLEUTERSPORTKAMP
We organiseren ook weer een kleutersportkamp. Op 
woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 november toveren 
we sportcomplex ‘de Damburg’ om tot een geweldige 
kleutertuin en dat de drie dagen van 9u30 tot 12u00.

Alle kleuters vanaf  3 jaar zijn welkom. De enige voorwaarde 
is dat het kind zindelijk moet zijn. 

Prijs: € 18,00 (incl. verzekering, drankje tijdens de pauze)



INTERGEMEENTELIJK BOSLOOPCRITERIUM
17 oktober

De 27ste editie van het Bosloopcriterium komt op zondag 17 oktober naar Bocholt.
De ideale gezinsactiviteit voor een zondagvoormiddag!

Geen tijd op zondag?
Nieuw dit jaar is dat de routes van 3 en 6 km bewegwijzerd zijn vanaf  de 
woensdag voor de bosloop. Deelnemen is gratis maar telt dan wel niet mee voor 
het bosloopcriterium.

Inschrijven: kantine voetbalclub Racing Reppel – Zandstraat Bocholt, vanaf  9u30
Inschrijfgeld: € 2,00 (incl. verzekering)
Starttijden: 1 km:  10u00
 9-12 km:  10u15
 3-6 km: 10u18
Meer info: www.buurtsportdiensten.be
Gratis deelname voor alle -12-jarigen!

START-TO-MOUNTAINBIKE 2.0
Heb je deelgenomen aan de start-to-MTB 1.0-reeks, maar heb je 
er nog niet genoeg van? Schrijf  je dan zeker in voor deze start-to-
mountainbike 2.0-reeks. 

Als meer ervaren mountainbiker kan je aan de slag in deze reeks van 
5 lessen, waarbij je je vaardigheden nog meer kan aanscherpen en 
de bossen in de omgeving beter leert kennen. 

5 lessen telkens van 9u00 – 12u00. Minimumleeftijd: 12 jaar. 
Les 1: 24 oktober Orshof  (Heymansweg 2, Neerglabbeek) 
Les 2: 21 november Zavelbos (Kattebeekstraat 1, Maaseik)
Les 3: 19 december Sentower Park (Leemkuilstraat 21, Opglabbeek) 
Les 4: 16 januari Zavelbos (Kattebeekstraat 1, Maaseik)
Les 5: 20 februari Orshof  (Heymansweg 2, Neerglabbeek) 

€ 25,00 (overschrijven op rekeningnummer BE80 0682 1401 6177) 
Inschrijven voor 8 november 

BOCHOLT VV  
HALLOWEENWANDELING

Op zondag 31 oktober organiseert Bocholt 
VV een heuse Halloweentocht. Wil je mee 
komen griezelen vanaf  18u00. Langs de 
route van ongeveer 3,5 km voorzien we 
tevens wat lekkers.

Inschrijven: www.bvvjeugd.be.

TURNKRING BLIJF JONG  
HEREN BOCHOLT
 
Wist je dat turnvereniging Blijf  Jong naast het dames- en 
tienerturnen ook een aanbod heeft voor mannen?
Deze leuke bende zoekt nog versterking.

Heb je interesse en wens je de spieren wekelijks eens los 
te gooien, dan ben jij de geschikte persoon.

De heren turnen op 
maandagavond tussen 
19u30 en 21u00 in SC 
‘de Damburg’.
 

Je kan vooraf  
ook even contact 

opnemen met 
Leo Boonen 

 leoboonen1@gmail.com 
0474 31 03 55

CLUBNIEUWS
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44STE SEZOENSRALLY  
OP 16 OKTOBER
Omwille van corona kon Racing Team Moustache géén 
Sezoensrally organiseren in 2020. De oorspronkelijke derde 
zaterdag van mei kwam ook dit jaar nog te vroeg waardoor 
er naar een alternatieve datum gezocht werd. Op zaterdag 16 
oktober 2021 zal dan de langverwachte 44ste Sezoensrally 
plaatsvinden en opnieuw meetellen voor het Belgisch 
rallykampioenschap. 

Eerbetoon aan de stichters
Het voorbije jaar verloor de club twee van zijn drie stichters: 
Jeff  Moustache Steensels en Thieu Baens. De 44ste editie 
zal dan ook in eerste instantie een eerbetoon worden aan 
de twee stichters. Met de tankzone op een gedeelte van de 
parking aan het kerkhof  aan de Plataandreef  passeren de 
deelnemers alleszins nog een keer dichtbij Jeff  ... 

Testrit op donderdag
Op donderdag 14 oktober zullen de deelnemers op een 
afgesloten parcours in de omgeving van Reppel/Goolder 
van 12u00 tot 18u00 hun wagen kunnen testen. Dit is 
nieuw ten opzichte van andere jaren. De rest - vrijdag de 
verkenningen en zaterdag de rallydag - blijft hetzelfde, al 
zal het door de verschuiving op de kalender een ander 
cachet krijgen met de slotproeven in het donker. De 
klassementsproeven - Steenberg, Beek, de Hees, Goolder 
en Gerdingen - liggen verspreid over Bocholt, Bree en een 
stukje Peer.

Servicezone aan ‘de Damburg’
De assistentie - het werken aan de auto’s tijdens de service 
- gebeurt niet meer verspreid in Bocholt centrum. Omwille 
van corona gebeurt alle assistentie aan sportzone ‘de 
Damburg’. Een gedeelte van Parking 1 blijft voorbehouden 
voor de andere sporters. De gezelligheid in het centrum 
wordt behouden met een grote tent op het Kerkplein waar 
de wagens meermaals passeren over het podium en waar 
vrijdagnamiddag ook de keuring van de rallywagens is. 
Voor het doorgaand verkeer in Bocholt-centrum zal tijdens 
het rallyweekend de grote omleiding via Lozen en Kaulille 
gelden.

Tickets online
Toeschouwers zijn volgens de huidige coronamaatregelen 
overal toegestaan. Tickets zijn online te verkrijgen via 
www.sezoensrally.be. Daar vind je ook alle info over het 
evenement. 

Voor meer info kan je terecht 
op www.sezoensrally.be.
Daar is ook een aparte rubriek 
voor de omloopbewoners.

De 44ste Sezoensrally ter ere van de overleden stichters: Jeff Moustache 
Steensels (links) en Thieu Baens (rechts) op deze foto uit de beginjaren 
van RT Moustache, waar een nieuw bestuur volop werkt om de enige 
Limburgse wedstrijd op de Belgische rallykalender te houden.



1 oktober
Intergemeentelijke  
badmintoncriterium 50+
Sportcomplex ‘de Damburg’ –  
vanaf  13u00

2 oktober
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ –  
10u00 tot 12u00

3 oktober
Kloosterbestuur Lozen – grote  
Rommelmarkt met ± 50 standhouders
Rondestraat Lozen ter hoogte van het 
klooster – 9u00 tot 15u00

4 oktober
Fietslabelen
Gemeentelijke werkplaats –  
14u00 tot 18u00

4 oktober
Rode Kruis Bocholt-Kaulille –  
bloedafname
Parochiezaal Kaulille – 18u00 tot 20u30

5 oktober
Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille – 
kaartavond
Parochiehuis Bocholt – 20u00

6 oktober
Spelletjesnamiddag
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 16u00

7 oktober
Nationale test Be-Alert
Zie pagina 4

8 oktober
De Schrijfwijzen
Bib ‘de Priool’ – 20u00

9 oktober
Nacht van de duisternis
Straatverlichting op nachtregime  
vanaf  19u00

9 oktober
Knechten van de koers
GC ‘de Kroon’ – 20u15

10 oktober
Sevensmolen – open molen
13u00 tot 17u00

Deel jou foto’s op instagram of  facebook met de #gemeentebocholt, 
#bocholtb of  #ilove3950 en misschien verschijnt die foto dan wel op 
deze pagina in de volgende editie van Bocholt Maggezien! Je mag ze 
natuurlijk ook sturen naar gemeente@bocholt.be.

SEZOENSTRAIL

UPDATE

UIT IN BOCHOLT

12 oktober
Lieve Blancquaert – ‘Circle of  life’
GC ‘de Kroon’ – 20u00

12 oktober
Babbelwandeling
Kerk Bocholt – 13u30

13 oktober
Technics-mini – Bee-bot
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 16u00

13 oktober
Samen Gezond & Fit
Bijeenkomst rond gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 18u30

14 oktober
Babbelwandeling
Kerk Kaulille – 13u30

14, 15 & 16 oktober
44ste Sezoensrally
Zie pagina 25

16 oktober
CV Poederladers - kienavond
Parochiezaal Kaulille – 19u30

© Jana Visuals

© Jana Visuals
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SEZOENSTRAIL

TVL- 
VERTELLING

© Jana Visuals

© Jana Visuals

26 oktober
Spreekuur leveranciersvergelijking 
energie
’t Huis van de gemeente –  
13u00 tot 17u00

27 oktober
Samen Gezond & Fit
Bijeenkomst rond gezonde voeding
Parochiehuis Bocholt – 18u30

29 oktober
ECNS – opening observatorium  
Georges Lemaître
‘de Steen’ – 19u00 tot 23u00

29 oktober
Kon. Harmonie St.-Laurentius Bocholt – 
grote kienavond
Parochiehuis Bocholt – 20u00

29 oktober
Davidsfonds Bocholt –  
Quiz 4 tegen allen
Bib ‘de Priool’ – 20u00

30 oktober
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ –  
10u00 tot 12u00

31 oktober
Halloweentocht K. Bocholt VV Jeugd
Damburgstadion – vanaf  18u00

16 oktober
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ –  
10u00 tot 12u00

16 oktober
100 jaar Gezinsbond Kaulille
GC ‘de Kroon’ – vanaf  14u45

16 & 17 oktober
Opendeurdag residentie Caulus
Telkens van 10u00 tot 17u00

16 & 17 oktober
Smeed-evenement ‘smeden trekken  
in vuur de brug van vriendschap’
Steenweg op Kleine Brogel 75a
Beide dagen vanaf  9u30

17 oktober
Bosloopcriterium
Kantine Racing Reppel – vanaf  10u00

18 oktober
Op de koffie bij Okra Kaulille
Parochiezaal Kaulille – 13u30 tot 16u30

19 oktober
Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille – 
kaartavond
Parochiehuis Bocholt – 20u00

19 oktober
Huisvandemens – Invullen  
wilsverklaring
Bib ‘de Priool’ – 14u00
GC ‘de Kroon’ – 19u00

22 oktober
Dag van de jeugdbeweging
Zie pag. 18

23 oktober
Polly et les Quatre Snaar ‘em Brass’
GC ‘de Kroon’ – 20u15

23 oktober
Bocanto in goud – ‘Stabat Mater’
Kerk Kaulille – 20u00

23 oktober
Openbare verkoop fietsen e.d.
Gemeentelijke werkplaats – vanaf  9u00

23 oktober
Sevensmolen – open molen
13u00 tot 17u00

25 oktober
Spreekuur leveranciersvergelijking 
energie
Sociaal Huis – 9u00 tot 13u00
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‘POLLY ET LES QUATRE SNAAR EM BRASS’ 
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