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VOORWOORD

De kleurrijke banners verwelkomen je 
in elk kerkdorp van Bocholt. Er was de 
nodige media-aandacht tijdens de lan-
cering van onze campagne. Het unie-
ke logo is ondertussen welbekend bij 
iedereen. De vele hits en volgers op 
onze eigenste website en social media 
bewijzen dat onze gedachtegang leeft 
bij de Bocholter bevolking. En wat was 
er nood aan leven in de brouwerij!! 
Een sterke samenwerking tussen de ge-
meente Bocholt, brouwerij Martens en 
Unizo Bocholt resulteerde in een mooi 
en constructief partnership. Ieder vanuit 
zijn eigenheid en sterkste punt. Brou-
werij Martens vormt een solide schakel 
met onze lokale horeca en Unizo doet 
dit met én voor onze lokale handelaars. 
De spreekwoordelijke kers op de taart 
kwam er met de eerste editie van Se-
zoens live en de Sezoens trail. Ondanks 
het mindere weer was het een schot in 
de roos. De Bocholter terrasjes bruisten 
van de livemuziek en de nieuwe Se-
zoens Opus vloeide rijkelijk.  
De Sezoens trail was dan ook meteen 
dé apotheose van een zomer vol le-
ven in de brouwerij. Maar liefst 1000 
mensen schreven zich in voor de eerste 
editie. Onderweg was er toffe animatie 
voorzien en op het Kerkplein volgde 
een spetterend optreden van Double 

D. Het langverwachte feest waar we al-
lemaal zo naar uitgekeken hadden. Re-
serveer alvast een plekje in je agenda 
op 30 en 31 juli 2022; dan zijn we weer 
van de partij.    

Maar ook in het najaar zetten we volop 
in op meer leven in de brouwerij. Onze 
website en sociale mediakanalen blij-
ven voor de vele verenigingen, clubs 
en buurtwerkingen het promoplatform 
voor al hun talloze activiteiten.  

December is traditioneel een hartver-
warmende, gezellige maand vol feest 
en plezier. Een tijd om volop te gaan 
shoppen bij onze lokale handelaars voor 
het perfecte kado onder de kerstboom. 
Tussendoor kan je genieten van een 
dampende kop warme chocolademelk 
in onze gezellige Bocholter horeca.  

We nodigen jullie van harte uit op ons 
winterse kerstweekend op 11 en 12 de-
cember. De straten zullen feeëriek ver-
licht zijn, er is de nodige kerstanimatie 
én een bezoekje van de kerstman. De 
kickoff van onze wintereditie leven in de 
brouwerij, winters warm.  
Samen met jullie heffen we graag 
het glas op een nieuw jaar vol leven 
in de brouwerij. 
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Leven in de brouwerij. Voor ons was dit één van de lichtpuntjes van 2021. Nu 
er bijna een jaar vol leven in de brouwerij is verstreken, kunnen we tevreden 
terugblikken.  
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BESTEL JE FOUTE 
KERSTTRUI!
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ersttr
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Leven in de brouwerij

We hebben ons intussen gekende logo 
voorzien van een winterse toets met bijho-
rende slogan ‘Bocholt winters warm’.  Dat is 
waar leven in de brouwerij voor staat: win-
terse, (hart)verwarmende gezelligheid voor 
elke Bocholtenaar, klein en groot, jong en 
oud, burger, handelaar en toerist.  
Speciaal voor deze wintereditie hebben 
we een exclusieve foute kersttrui ontwor-
pen. Een echt collectors item en origineel 
hebbeding voor de feestdagen. Scan de 
QR-code hiernaast en bestel jouw exem-
plaar. Je gaat gegarandeerd bekijks heb-
ben! Ook de Bocholter handelaars en ho-
reca gaan volop voor de foute kerstlook 
tijdens de maand december. En verloten 
een aantal foute kersttruien tijdens ons 

kerstweekend.  
Bij deze nodigen we jullie allemaal uit op 
de eerste editie van ons warm en sfeervol 
kerstweekend op zaterdag 11 en zondag 
12 december.  
Onze handelaars verwelkomen jullie met 
open armen voor dat ene perfecte cadeau 
onder de kerstboom. Het mogen er na-
tuurlijk altijd meer zijn! Ook de horeca doet 
zijn duit in het zakje. Zij zorgen voor een 
gezellige beleving met bijhorend hapje en 
drankje.  
Als kers op de taart krijgen we bezoek van 
de enige echte kerstman in gezelschap van 
zijn kerstelfjes. Je kan met hen op de foto 
in een sfeervol kerstdecor. De kleintjes krij-
gen een leuke verrassing als ze een mooie 
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Bocholt winters warm
Kom gezellig de kerstsfeer opsnuiven in Bocholt! 

Na een spetterende zomer vol leven in de brouwerĳ , wordt het stilaan tĳ d om uit 
te kĳ ken naar gezellige najaarsdagen.  
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tekening afgeven aan de kerstman (zie voorlaatste 
pagina). De straten zullen feeëriek verlicht zijn en 
traditionele kerstliedjes zorgen voor die typische, 
winters, warme kerstsfeer.  

PRAKTISCH: 
Bezoek van de kerstman in Kaulille Nevenplein 
Tussen 13u30-15u00 
Bezoek van de kerstman in Bocholt Beukenhof
Tussen 16u00-17u30

Op zondag 12 december zal de kerstman een 
rondje doen in de deelnemende horecazaken en 
iets lekkers meebrengen voor de kleintjes.  

Ook in december zorgen we voor meer leven in de 
brouwerij, deze keer met een winters warm tintje! 

Foute k
ersttr

ui?

Hoezo f
out?

 Dé foute kersttrui
Hohoho, wil jĳ  ook schitteren in zo’n superleuke en oh zo foute 
‘leven in de brouwerĳ ’ kersttrui? Dan is dit je kans!
Scan deze QR-code en bestel jouw exemplaar; de trui is 
beschikbaar in de maten M, L of XL. Wees er snel bij want de 
oplage is beperkt!  
• Kostprijs: € 20 
• Af te halen op zaterdag 11 december aan de foute kersttruien-

stand van ‘Leven in de brouwerij’, tussen 15u00 en 17u30 op 
het Beukenhof van Bocholt.

Vanaf ma 13/12 is de trui ook te koop aan de balie van de 
dienst vrije tijd, JC de Steen, Cornelius a Lapideplein 3 
in Bocholt. 
We zijn elke dag geopend van 9u00-12u00 en van 
14u00-16u00 (behalve op vrijdagnamiddag)

PS. Dit is ook een leuk cadeautje voor 
onder de kerstboom!



Spetterende Chiro Winterfair
Zaterdag 11 december | 14u00 – 22u00 | Chiroheem – Steenakkerstraat 29  

Chiro Kaulille organiseert op 
zaterdag 11 december voor 
de eerste keer de Chiro Win-
terfair. De Chiro Winterfair 
zet lokale hobbyisten in de 
kijker. Een 20-tal Bocholte-
naren kunnen hun handge-
maakte producten aanbie-

den op de gezellige wintermarkt. Er zijn verschillende activiteiten in het teken 
van ‘De Warmste Week’. Daarnaast worden er hapjes, drankjes en kindera-
nimatie voorzien zodat het een gezellige activiteit is voor heel het gezin. Dit 
alles gaat door op 11 december van 14u00u tot 22u00 aan het Chiroheem, 
Steenakkerstraat 29. De inkom is gratis. 

Meer info: https://www.facebook.com/ChiroKaulille1/ 
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Indoor kerstmarkt Bocholt
zaterdag 11 december | 14u00 tot 21u00 | Rij hal ‘de Damburg’ Bocholt 

zondag 12 december | 10u00 tot 19u00 | Rij hal ‘de Damburg’ Bocholt 

Met meer dan 55 standhouders, een kunstschaatsbaan, draaimolen en 
een heleboel randanimatie is dit de grootste én gezelligste indoor kerst-
markt van Limburg. Er zijn ook heel wat smaakvolle versnaperingen en 
dorstlessers te vinden. 

Iedere bezoeker krij gt een drankje aangeboden. 

Zeker een bezoekje waard voor jong & oud! 

Meer info: www.indoorkerstmarktbocholt.be 
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WINTERSE VERWENNERIJ
Lekker geluk in een koekje
(door Maria Thomassetti)

Wat schaft 
de pot?

Ingrediënten

• 500 gram bloem
• 400 gram donkere kandijsuiker
• 125 gram bruine suiker
• 80 gram rietsuiker
• 100 gram amandelpoeder
• 2 theelepels bakpoeder
• 1/2 tas sterke koffi e
• 1/2 fl esje amandel
• 6 kruidnagels
• 1theelepel kaneel
• 1 theelepel bicarbonaat
• 3 eitjes
• 375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter375 gram roomboter

EN NU MAAR AAN DE SLAG!

Meng de bloem met alle suikers.

Voeg boter toe en kneed handmatig (leuke tip voor de kids, 
minder leuk voor je keuken).

Voeg de losgeklopte eieren en alle andere ingrediënten toe.

Goed kneden tot alles gemengd is en je een zachte bol hebt.

Laat 1 nachtje of 1 dag rusten op een koele plaats.

Nadien kan je beginnen met telkens 50 gr af te wegen, even 
nog wat kneden, een bolletje maken en plat drukken (onge-
veer 3 mm).

Leg de bolletjes op een bakplaat met bakvel.

15 minuten in een voorverwarmde oven van 190° (ietsje meer 
in een heteluchtoven).

Voorzichtig van de bakplaat nemen, de koekjes zijn nog een 
beetje zacht.

Vooral even geduld tonen voor je aan het smullen gaat! 
Want overheerlijk, dat zijn ze!

Geheel in het thema van één van de mooiste tijden van het jaar, 
schotelen we jullie een heerlijk recept van Bocholter speculaas voor.
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Elk jaar in december werkt het personeel van 
de technische dienst mee om Bocholt in een 
winters, warm jasje te stoppen.

In elk kerkdorp komt een metershoge, 
fonkelende kerstboom, rechtstreeks aange-
voerd vanuit de 
Ardense bossen. 
Vooraf testen ze 
de energiezuini-
ge kerstverlich-
ting met veel 
precisie. Ka-
potte lampjes worden vervangen zodat 
alles optimaal werkt. En alle gemeen-

telijke gebouwen krijgen ook elk de 
nodige sfeervolle verlichting. De bomen wor-
den pas geplaatst na 6 december, als de Sint 
weer terug naar Spanje is vertrokken. Ze zijn 
te bewonderen in de centra van onze vier 
kerkdorpen.

Ook op de ge-
meentelijke werk-
plaats kleden ze 
alles mooi aan 
in een gezellige, 
winterse sfeer die 

zo typisch is voor deze tijd van de maand.

TECHNISCHE DIENST IN BEELD

SFEERVOLLE KERST
Technische dienst zorgt mee voor een winters, warm Bocholt

Het personeel van de technische 

dienst wenst iedereen gelukkige, 

winters warme feestdagen toe!

8



MagazineLeven in de brouwerij

In de lunchruimte is plaats voor een rijkelijk versierde 
kerstboom met feestelijke kerstdecoratie.

En om al eens gek te doen, voorzien ze zelfs het 
stedelijke wagenpark van de nodige kersttoeters- en 
bellen.

Het personeel van de technische dienst wenst 
iedereen gelukkige, winters warme feestdagen toe!

TECHNISCHE DIENST IN BEELD

SFEERVOLLE KERST
Technische dienst zorgt mee voor een winters, warm Bocholt
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BEDANKT, 
U WAS GEWELDIG!
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We laten Jan Vangompel aan het woord, voorzit-
ter van het buurtcomité van de Snellewindstraat. 

Eind jaren ’70 vestigde Jan zich met z’n vrouw in de 
Snellewindstraat. Naar verluidt een mooie landelij-
ke buurt waar het aangenaam en rustig wonen is. 
Jan vond dat het burencontact wel wat opgekrikt 
mocht worden, maar 
hoe begin je daaraan?  

Het feestcomité was 
een feit en organi-
seerde op 20 juli 1994 
de eerste buurt-BBQ.    

Een locatie vinden was geen probleem; bij Bèr in 
de garage kon iedereen terecht. Van buurtlawaai 
geen sprake, de hele straat feestte gewoon mee. 
En de prijs werd gedrukt door gezonde groentjes 

uit eigen tuin te serveren. Feesten tot in de vroege 
uurtjes, een geliefde traditie die jaren z’n gevolg 
zou hebben.   
Elk jaar houdt de Snellewindstraat deze traditie in 
ere, maar om de vijf jaar is het tijd voor een speci-
ale feesteditie!  
Het vijfjarig bestaan stond in het teken van een 

mooie fi etstocht, georgani-
seerd door de Sluistrappers. 
Een varken aan ’t spit maakte 
’s avonds het feest compleet. 
Na het eten volgde een re-
ceptie voor genodigden, af-

gevaardigden van de gemeente en buurtbewoners 
die overdag niet aanwezig konden zijn.   

Het tienjarig jubileum bleek ook een echte knaller 
te zijn. De kinderen leefden zich uit op het spring-
kasteel, trampoline en een heuse klimmuur van 6 

DE SNELLEWINDSTRAAT 
Waar het goed toeven is  

Het feestcomité was een feit en 
organiseerde op 20 juli 1994 

de eerste buurt-BBQ.    

12



meter hoog. Robert Evens, lid van het buurtcomité 
en ervaren klimmer, toonde de kneepjes van het 
vak. Maarten Cox maakte er ’s avonds met zijn band 
een vrolijk feest van.  

De kaap van 15 werd bereikt en gepast gevierd met 
een bezoek aan brouwerij Martens in Kaulille. Jan 
Martens verzorgde de rondleiding en de nodige 
proevertjes achteraf. De kinderen speelden ondertus-
sen leuke spelletjes in de kantine van AJK. En als kers 
op de taart mocht de traditionele bbq niet ontbreken.  
Het 20-jarig bestaan werd een natte zoektocht in 
het bosleerpad. Wederom zorgde een smakelijke 
bbq voor het nodige soelaas. Een wedstrijd ge-
wichttrekken leidt tot menig hilarische lachbuien.  

In 2019 werd het 25-jarig bestaan gevierd, iets ex-
tra’s! Buren Ruud en Jan bieden hun prachtig land-
goed aan als feestlocatie. Bij Ponyexpress in Grote 
Brogel zijn er traditionele volksspelen zoals messen 
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werpen, hoefi jzers gooien, boogschieten…. Verschil-
lende teams geven het beste van zichzelf. Sommigen 
wagen zich zelfs aan een uurtje countrydance. Nadien 
volgt er een mooie receptie, hapjes op de BBQ en 
een muzikale omlijsting door de Cox Brothers. Na 
een prachtige feesteditie brengt Ruud zelfs enkele 
feestvierders met het bootje naar de uitgang.  
De buren van de Snellewindstraat kijken nu al uit 
naar het 30-jarig bestaan. Dat belooft een toploca-
tie te worden met de nodige verrassingen, is ons in 
het oor gefl uisterd. 

Het organiserend comité vindt telkens weer nieuwe 
leden die de succesformule van deze werking zijn. 

Een dikke pluim voor al deze mensen die zorgen 
dat er heel wat leven in de brouwerij is in de Snel-
lewindstraat. 

Daar zijn ze vastbesloten om het nog een hele tijd 
vol te houden! 



DE KLEINE DREMPEL  
Solidariteit in de praktijk  

In het teken van de hartverwarmende maand 
december zetten we vereniging Sint-Vincentius in 
de kĳ ker. Met veel enthousiasme en inzet proberen 
zĳ  voor gezinnen in nood een lichtpunt te zĳ n.   

Ondanks dat we in een heel welvarend land leven is 
de winterperiode niet voor iedereen even warm en 
gezellig. Voor sommigen onder ons wordt een rĳ k 
gevulde tafel en onbezorgde gezelligheid en feest-
vreugde vervangen door constante bezorgdheid 
om de eindjes aan elkaar te knopen.   

We laten Georges Opdeweegh aan het woord, die 
deel uitmaakt van het bestuur van ‘De Kleine Drempel’.   

Is er echt sprake van armoede in Bocholt? 
In Bocholt zijn er, zoals in elke gemeente, men-
sen die het fi nancieel heel moeilijk hebben. Als zij 
de weg naar het OCMW vinden worden zij door-
verwezen naar de voedselbank, wanneer het 
OCMW oordeelt dat zij daarvoor in aanmerking 

komen. In Bree neemt de St. Vincentiusvereni-
ging ‘De Kleine Drempel’ o.a. de organisatie van de 
voedselbedelingen op zich voor Bree, Bocholt 
en Oudsbergen. Eind oktober 2021 werd aan 76 gezin-
nen in Bocholt voedselhulp verstrekt en zeer goedkope 
kleding en speelgoed aangeboden.  

Waarom wordt die voedsel- en kledinghulp vanuit 
Bree georganiseerd en niet vanuit Bocholt?   
De bedelingen vanuit een centraal punt (Bree) 
organiseren wordt als effi ciënt ervaren omdat 
het voorraadbeheer zeer belangrijk is. Zeker wat 
voeding betreft dat aan strikte regels en een goede 
huisvesting moet voldoen.  

Kan iedereen voedsel- en kledinghulp vragen? Zij n 
daar regels voor?  
Wie zich aanbiedt bij St.-Vincentius wordt niet in 
de steek gelaten. Bij dringende, grote nood volgt 
een noodpakket voeding en/of kleding en een 
doorverwijzing naar het OCMW.  De echte noden 
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worden daar zo objectief mogelijk vastgesteld. Op 
basis van een brief van het OCMW wordt voor een 
bepaalde periode hulp geboden, op maat van het 
gezin dat de hulp vraagt. De doorverwijzing door het 
OCMW is wel noodzakelijk. Vandaar dat een nauwe 
samenwerking met het OCMW zo belangrijk is.  

Zij n jullie voldoende uitgerust voor de dienstverle-
ning? Hoe is de werking georganiseerd?   

Tijdens de tweewekelijkse bedelingen van voed-
sel en verkoop van kleding en speelgoed komen 
op één namiddag veel mensen over de vloer. Dat 
vergt een hoop praktische organisatie: de 
ontvangst van de bezoekers, het samenstellen van 
het voedselpakket, de 
vlotte verkoop van kle-
ding en speelgoed. Ge-
lukkig hebben we ge-
noeg gemotiveerde en 
ervaren medewerkers 
die met een glimlach 
de meest diverse vragen beantwoorden.  

Hoe bekostigen we dit allemaal?  
Koken kost geld, ook bij ‘De Kleine Drempel’. Ge-
lukkig beschikken we over een uitgebreid netwerk 
aan middelen. Een eerste bron van inkomsten is de 
verkoop van kleding en speelgoed aan democratische 
prijzen. Verder is er het jaarlijkse eetfestijn met honder-
den deelnemers. En natuurlijk de vele solidariteitsac-
ties in scholen, bij verenigingen en serviceclubs niet 
te vergeten. Ook individuele schenkingen van 
mensen zijn belangrijk. Al deze sponsors en weldoeners 
worden enorm geapprecieerd.  

Van waar komen al deze materialen?   
De voedingsproducten komen via 3 wegen bij ons: 
eerst is er het Europees gesubsidieerd voedsel; basis-
producten betaald met Europese subsidies. Er zijn de 
overschotten in de voedseldistributie (warenhuizen) die 
we mogen afhalen bij de voedselbank in Hasselt. Ook 
een aantal lokale handelaars stellen hun overschotten 
ter beschikking. We kopen als organisatie met eigen 

middelen ook dingen aan. 

En propere kleding in goede 
staat en speelgoed kunnen 
elke woensdagmiddag tussen 
13u00 en 14u00 afgegeven 

worden. Deze formule heeft veel gevolg waarvoor de 
vereniging heel dankbaar is.  

Waarom vrij williger worden? 
De redenen om vrijwilliger te 
worden zijn zeer divers.  Som-
migen willen zich inzetten voor 
(kinder)armoede. Anderen 
trachten een evenwicht te vin-
den in de overproductie van 
onze maatschappij en de te-
korten die er zijn in sommige 
gezinnen.
In onze zeer diverse groep van vrijwilligers 

heerst een positieve 
sfeer van vriendschap, 
motivatie en werk-
kracht. We zijn blij te 
mogen zeggen dat dit 
geheel afstraalt op de 
bezoekers van de voed-

selbedelingen, die ons positivisme weten te 
smaken.  En tijdens de pauze wordt er al eens 
goed gelachen met een smakelijke grap. 

Heeft de vereniging genoeg naamsbekendheid? 

Er wordt veel aandacht besteed aan het ontvangen 
van groepen om onze werking uit te leggen. Dat gaat 
van scholen tot verenigingen van gepensioneerden 
enz. Verder doet de mond aan mondreclame al jaren-
lang zijn werk. Ook de regelmatige interactie met ge-
meentebesturen werpt zijn vruchten af.    
St.-Vincentius ‘De Kleine Drempel’ bestaat ondertus-
sen al 18 jaar in Bree. In die periode is de naamsbe-
kendheid en positieve reputatie steeds gegroeid. De 
mensen “weten ons wonen”, en we ondervinden veel 
vriendschap en solidariteit bij de ganse bevolking.   

We vinden veel voldoening in uitspraken van 
bezoekers van voedselbedelingen die zeggen “jullie 
hebben ons niet in de steek gelaten toen we het moei-
lijk hadden. Nu het voor ons beter gaat, kunnen we 
misschien iets voor jullie doen.”

Eind oktober 2021 werd aan 
76 gezinnen in Bocholt 
voedselhulp verstrekt 

middelen ook dingen aan. 

En propere kleding in goede 
staat en speelgoed kunnen 
elke woensdagmiddag tussen 

15



16

Na een bewogen coronajaar hopen 
we dat we dit kerstfeest extra kun-
nen vieren in ons WZC. Onze nadruk 
ligt op het gezellige, familiale en op het 
creëren van een warme sfeer.

Dat begint al bij de opbouw van de kerst-
boom. De boom wordt samen met onze 
bewoners, bezoekers 
van het dagcentrum, 
vrijwilligers en per-
soneel opgezet en 
versierd. Mooi om te 
zien hoe familieleden de warme kerstsfeer 
van vroeger thuis naar hier overbrengen.
In het woonzorg-en dagcentrum staan de 
activiteiten volledig in het teken van de 
kerstperiode. De dagen zijn gevuld met 
creatieve activiteiten, bloemstukjes maken, 

traditionele kerstliedjes zingen, kerstgebak 
maken, een feestelijke high-tea.

Maar de rode draad blijft het kerstverhaal.

De voorbije jaren was het hoogtepunt van 
deze gezellige tijd het vertellen en uitbeel-
den van het kerstverhaal. De bewoners 

krijgen een rol in het 
kerstverhaal en spelen 
herder, Jozef, de drie 
wijzen uit het Oos-
ten,… Het huiskoor 

zingt de mooiste kerstliedjes en als kers op 
de ‘kerst’-taart is er een echt Jezuskindje 
aanwezig.

Op kerstavond genieten de bewoners van 
een kerstborrel met feestelijke hapjes. En op 

Maar de rode draad blijft 
het kerstverhaal.

De Voorzienigheid… 
gezellig samen oud met kerst
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25 december mag het traditionele kerstmenu niet 
ontbreken. Ons personeel zorgt voor de juiste 
sfeer in een feestelijke outfi t met bonte kerstmut-
sen, rendiergeweien en kleurrijke kerstsokken.

Alle personeelsleden doen hun best om ieder-
een blij te maken door deze sfeer in huis te halen. 
Kerstmis is en blijft die warme periode met veel 
lekkers en mensen rondom je die je lief hebben.

Corona zorgde vorig jaar voor een heel ande-
re kerstbeleving, waardoor we dit jaar nog meer 
belang hechten aan het ‘samenzijn’ met mensen 
die we graag zien.

Vanuit de Voorzienigheid 
wensen we iedereen de 

allerbeste wensen voor een 
gezond, gelukkig nieuwjaar.

De Voorzienigheid… 
gezellig samen oud met kerst
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
…. CREATIEF TALENT
In Bocholt is er altijd leven in de brouwerij. Om dit 
vast te leggen voor het nageslacht en als mooie her-
innering zijn wij op zoek naar…

…een aantal hobbyfotografen die gepassioneerd zijn 
door het maken van dat ene perfecte plaatje.

Om al onze activiteiten mooi in beeld te brengen wil-
len we samenwerken met een aantal lokale talenten 
die dit helemaal zien zitten. We werken hiervoor met 
een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 35,00 per 
dag en op afroep.

Wil jij  één van onze leven in de brouwerij  fotomakers worden, stuur dan een mailtje naar 
bieke.emmers@bocholt.be en we nemen contact met je op.

…. EEN OPTREDEN IN DUITS BOCHOLT
… een koor, een dansgroep, een muziekgroep, 
rockband, een solo-artiest, …. voor een exclusief 
optreden in Duits Bocholt.

Volgend jaar viert de Stadt Bocholt (D) haar 
800-jarig bestaan en tegelijkertijd 70 jaar jume-
lage tussen de twee Bocholt’en met een groot 
Europees stadsfeest. Ze zijn op zoek naar een 
‘act’ uit onze gemeente die op zaterdag 14 mei 
op het hoofdpodium het beste van zichzelf zal 
geven.

Interesse om onze gemeente te vertegenwoordi-
gen? Neem dan contact op met Koen Nijsen, tel. 
089 20 19 26 of via info@bocholt.be.
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…. VOORINTEKENING 
VOOR HET BOEK

 “WIJ VERDOMMEN HET 
VOOR DEN PRUIS TE 

WERKEN!”
Binnenkort stelt de Heemkundi-
ge Kring Kaulille het boek “Wij 
verdommen het voor den Pruis 
te werken!” voor. Deze rijk ge-
illustreerde en gedocumen-
teerde publicatie, geschre-
ven door Jos Vangerven, 
gaat over het verhaal van 
de kruitfabriek Cooppal 
Caulille en zijn kruitmakers 
tijdens de Groote Oorlog. 
De basis van deze publi-
catie was het dagboekje 

van Charles Bové. Het werd verder 
uitgebreid tijdens vele urenopzoekingswerk van 

Jos tot een lijvig boek met negen hoofdstukken en het 
bevat vele nog onbekende feiten en nog niet eerder 
gepubliceerd fotomateriaal.

Het boek wordt u bij voorintekening aangeboden 
aan de prijs van € 24,00 (exclusief verzendingkosten 
€ 8,00). Voorinschrijving is mogelijk tot 20 december door 
overschrijving op rekeningnummer BE23 0013 55585 
5791 t.a.v. Heemkundige Kring Kaulille, Molenstraat 34, 
3950 Bocholt. Het is eveneens via e-mail te bestellen: 
jos.vangerven@telenet.be.

Binnenkort stelt de Heemkundi-
ge Kring Kaulille het boek “Wij 
verdommen het voor den Pruis 
te werken!” voor. Deze rijk ge-
illustreerde en gedocumen-
teerde publicatie, geschre-

van Charles Bové. Het werd verder 

Na publicatie zal het boek 
verkocht worden aan de 

prij s van € 28,00. We hopen 
op een grote belangstelling.

VARIA
HEB JE NOG ROLLEN MET 
OUDE PMD-ZAKKEN?

Inruilen kan nog tot 31 maart

In de loop van dit jaar werd de ‘nieuwe blauwe 
zak’ ingevoerd. Hierin mag je veel meer soorten 
plastic aanbieden voor de ophaling dan in de 
‘oude blauwe zak’.

Vanaf 31 december 2021 mag je de oude blau-
we zak niet meer gebruiken! Je kan de zakken 
niet meer aan de straat plaatsen en je mag ze 
niet meer naar het recyclagepark brengen.

Heb je nog intacte rollen van de oude blauwe 
zakken, dan kan je die gratis komen omruilen 
voor een rol nieuwe blauwe zakken. Dit kan aan 
het onthaal van het gemeentehuis, het OCMW 
en het recyclagepark. Je mag enkel intacte rol-
len omruilen: dat wil zeggen dat de witte papie-
ren sluitwikkel nog om de rol moet zitten! Oude 
blauwe zakken hebben een zwart sluitlint – nieu-
we blauwe zakken hebben een wit sluitlint. 
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en het recyclagepark. Je mag enkel intacte rol-
len omruilen: dat wil zeggen dat de witte papie-
ren sluitwikkel nog om de rol moet zitten! Oude 
blauwe zakken hebben een zwart sluitlint – nieu-
we blauwe zakken hebben een wit sluitlint. 



WARME KERSTWENSEN

Geniet met uw 
naasten van een 

warme, gezellige en 
vooral gezonde Kerst!

Voor wie altijd plaats voorziet,
voor wie voorbij komt,

voor wie je altijd welkom bent,
zelfs onverwacht...

Waar de herberg gastvrij is...
Zalige Kerstmis!

Burgemeester 
Stijn Van Baelen

Voor wie altijd plaats voorziet,

voor wie je altijd welkom bent,

Schepen 
Jan Verjans (Via)

Een hartverwarmende 
boodschap 
van onze burgemeester en schepenen

warme, gezellige en 
vooral gezonde Kerst!

Voor wie altijd plaats voorziet,Voor wie altijd plaats voorziet,

Wij wensen jull ie ee n gezond en gelukkig nieuwjaar
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Kerst en Nieuwjaar, twee uitgelezen 
gelegenheden om veel leven in de 

brouwerij te brengen. Samen hopen 
om in warm familieverband of met 

vrienden vreugde en licht te 
brengen in de eindejaarsdagen en 

het coronaspook te verjagen.

Ik wens voor iederéén veel warme 
contacten in plaats van coronazorgen!

Veel zorg voor elkaar en tijd voor jezelf!

Lach niet maar schater!
Drink wijn in plaats van water.
Doe wat je het liefste doet.

Niet omdat je denkt dat het moet.
Zie iets moois in elke dag.

En doe af en toe iets wat niet mag.

Schepen 
Lieve Theuwissen (Via)

Kerstmis is:
de familie bijeen,

kloppen op de deur,
vriendelijke gezichten,

mooie pakjes,
kaarten aan iedereen van wie je houdt,

gelach, een beetje gekheid,
knuffels en kussen.

Gelukkige herinneringen.Schepen 
Bert Schelmans (N-VA)

Schepen 
Erik Vanmierlo (SAMEN)

Schepen 
Marc Vanherk (Via)

Een hartverwarmende 
boodschap 
van onze burgemeester en schepenen

Kerst en Nieuwjaar, twee uitgelezen Kerst en Nieuwjaar, twee uitgelezen 

Schepen 
Erik Vanmierlo (SAMEN)

Veel zorg voor elkaar en tijd voor jezelf!

Schepen 

Wij wensen jull ie ee n gezond en gelukkig nieuwjaar
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DIERENWELZIJN PRIMEERT OP 
NIEUWJAARSKNALLEN!
TOTAALVERBOD OP VUURWERK

Tot vorig jaar mocht je zonder toestemming van 
de burgemeester nog vuurwerk afschieten op ou-
dejaarsavond van 11u00 tot 1u00. In overleg met 
de gemeentebesturen die deel uitmaken van de 
politiezone Carma is beslist om deze uitzondering 
af te schaffen en een totaalverbod in te voeren op 
het afschieten van vuurwerk.

Het is algemeen bekend dat vuurwerk dieren 
opschrikt, met vaak heel nare gevolgen. Daar-
enboven zorgt het gebruik van vuurwerk met de 
nieuwjaarsdagen – veelal in combinatie met het 
overvloedig gebruik van alcohol – voor veel licha-
melijke letsels en pijnlijke brandwonden.

22

Als de coronacijfers geen spelbreker zijn, organi-
seert de gemeente Bocholt volgend jaar weer haar 
traditionele nieuwjaarsrecepties.

Op zondag 9 januari 2022 vindt de nieuwjaars-
receptie voor de ganse bevolking plaats. Alle 
details kan je lezen in Bocholt Maggezien van januari 
2022, maar we lichten nu alvast een klein tipje van 
de sluiter: samen wandelen we het nieuwe jaar in.

De voorzitters en de secretarissen of secreta-
ressen van al onze verenigingen zijn welkom 
op een nieuwjaarsreceptie in het Bocholter 
Brouwerijmuseum op vrij dag 14 januari 2022. De 
uitnodigingen hiervoor worden eind december 
verstuurd.

Natuurlijk zijn beide nieuwjaarsrecepties onder 
voorbehoud van mogelijke coronabeperkingen.

NIEUWJAARSRECEPTIES

Belangrijk!!!
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‘Uit in Bocholt’ in december

GC ‘DE KROON’ PRESENTEERT 
HENK RIJCKAERT | INFLUENCER 
vrij dag 10 december | 20u15 

“Mensen die mij al een tijdje volgen, weten het. Ik ben niet van 
social media weg te slaan. Instagram, Youtube, Facebook,… Ik 
ben aanwezig! Ik sta dan ook dagelijks met al mijn volgers in 
contact. Die hechte band maakt van mij een infl uencer. Ik heb 
invloed op die mensen. En met die verantwoordelijkheid moet 
ik voorzichtig omgaan. 

Ik weet dat er collega-infl uencers zijn die dat niet doen. Die 
zomaar producten aan hun volgers aanraden zonder ook maar 
even na te denken. Dat doe ik niet. Ik sta voor kwaliteit. Als ik 
iets aanraad, dan mag je zeker zijn dat het goed is. Wat zeg ik, 
dat het het beste is! 

Daarom kan ik maar één ding zeggen: KOOP TICKETS VOOR DEZE VOORSTELLING” 

‘Kom uit uw kot en ga naar deze man kijken. Hij is de grappigste doe-het-zelver van het land’ 
De Standaard 

‘Een hilarische show” 
Het Nieuwsblad 

Meer info: www.henkrij ckaert.be 
Inkom: kassa € 16,00 | voorverkoop € 14,00 | abonnement € 12,00 

jongerencultuurpasbocholt € 8,00  
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NIEUWJAARSRECEPTIES

Alles onder voorbehoud 

en rekening houdende 

met de geldende 

coronamaatregelingen.



LAÏS | ‘LAÏS OMHELST 
DE KLEINKUNST’ 

zondag 19 december | 20u15 | parochiekerk Kaulille 

Tot vreugde van velen 
en met frisse zin en grote 
geestdrift nemen de da-
mes van Laïs terug hun 
toevlucht tot het Neder-
lands. Want de moeder-
taal kruipt waar zij niet 
gaan kan, en de wereld 
van de Vlaamse en Neder-
landse kleinkunst is rijk en 
veelzijdig, op het matelo-
ze af, zelfs. Met deze tour 
wil Laïs hun eigen, hoogst-
persoonlijke lievelingslied-
jes delen met het publiek.  

Laïs brengt liedjes uit an-
dere tijden, klank gewor-

den herinneringen, of liedjes die simpelweg te goed 
zijn om ze niet te spelen. Liedjes van levende legen-
des als Boudewijn De Groot, Herman Van Veen, Wan-
nes Van de Velde en Willem Vermandere, en liedjes 
van reeds onsterfelijk geworden artiesten als Ramses 
Shaffy. Maar ook het werk van de nieuwe generatie – 
denk aan Eefje De Visser en Ellen Schoenaerts – wordt 
voorzien van die zo gesmaakte, geheel en al unieke en 
wonderbaarlijke Laïstoets… 

Na de kleinkunsttour in ‘grote’ bezetting in het voor-
jaar van 2018, kiest Laïs voor het najaar van 2020 
voor een ‘intiemere’ vorm, waarbij de kerk hun ver-
trouwde habitat is. Tom Theuns (zang, gitaar) en Wim 
De Busser (keys) zijn hun compagnons de route. 

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

LEZING ism BIB DE PRIOOL BOCHOLT 

dinsdag 17 december 2021 | 20u15 | 
Ruben Weytjens ‘Noorderlicht’ 

Noorderlicht 
Het dansende noorder-
licht waarnemen staat bij 
vele mensen hoog op het 
verlanglijstje. Tijdens een 
geanimeerde voordracht 
legt Ruben met veel pas-
sie uit wat het noorderlicht 
precies is. Waar en wanneer 
kan je dit dan verwachten? 

Natuur 
Ruben bracht ondertussen reeds heel wat weken van 
z’n leven door in Fins Lapland en Noord-Noorwegen. 
Hij vergaarde hij heel wat kennis over de lokale gebrui-
ken, maar uiteraard ook over de natuur. Hij vertelt u 
graag alles over de wilde en minder wilde dieren, zoals 
elanden en rendieren. 
Ook de gevolgen van ons opwarmende klimaat zullen 
hierbij aan bod komen.  
 
Geïllustreerd met heel wat zelfgemaakte foto’s en film-
pjes zorgt Ruben voor een boeiende lezing waarna het 
risico bestaat dat u zo snel mogelijk een reis naar het 
hoge noorden zou willen boeken... 

Inkom: kassa € 12,00 | voorverkoop € 10,00 |  
abonnement € 8,00 | jongerencultuurpasbocholt € 6,00 

“ZETJE”, EEN KINDERSHOW  
VOOR JONG EN OUD 

AVONDVOORSTELLING | Theatershow “Zetje” | 

Zaterdag 4 december | 20u15 

FAMILIEVOORSTELLING | Kindertheatershow “Zetje” 

Zaterdag 4 december | 14u30 
Zondag 5 december | 14u30 

NIEUWE DATA:
Zaterdag 24 september | 20u15 
zondag 25 september | 14u30

www.nanz.be/zetje 
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PIANOCONCERT
Door Marie François
Donderdag 23 december – 19u00
Inkom: € 20,00

Marie François bespeelde haar eerste pianotoet-
sen toen ze amper vijf jaar oud was. Ze studeerde 
Summa Cum Laude af als bachelor aan het Conservatori-
um Maastricht, waar ze les volgde bij Joop Celis. 
In België was ze reeds te horen in verschillende 
culturele centra, verder verzorgde ze al verschillende 
concerten in Nederland, Duitsland, Luxemburg, Italië, 
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Oekraïne. Ze 
werd uitgenodigd voor het B-Classic festival in 2015 en 
het International Pianofestival in Miami, USA in 2016 en 
in 2018 nam ze deel aan het Kamermuziek festival in 
Schiermonnikoog en het Aurora Music Festival in Zweden.

Ook was ze één van 
DeZes, een jongere 
jury die voor Canvas 
commentaar gaf tijdens 
De Koningin Elisabeth 
Wedstrijd 2016.
Marie François volgde 
master classes bij on-
der andere Elisabeth 
Leonskaja, Valentina 

Berman, Alexander Melnikov, Peter Donohoe. Ze nam 
ook drie jaar deel aan de Academia Chigiana in Siena, 
Italië, bij Lilya Zilberstein. Een concertpianist die haar 
sterk beïnvloedt is Sergio Tiempo.

Na dit concert wordt de tentoonstelling van Jan Latinne 
en Herman Brood offi cieel geopend

TENTOONSTELLINGEN 

Aquarellen en tekeningen 
van Jacky Loenders 

Van 12 november tot en met 19 december 

De kunstenaar zal aanwezig zijn op zondag 12 en 19 
december telkens van 13u30 tot 17u30. 

Werken van Jan Latinne en 
Herman Brood 

Van 23 december 2021 tot 
en met 4 januari 2022 

In 1992 ontmoetten kunste-
naars Jan Latinne en Herman 
Brood elkaar per toeval in 
Galerie Het Dijkstoelhuis in 
Wageningen. Jan ging er zijn 
tentoonstelling opbouwen en 
Herman Brood was de vorige 
aan het inpakken. 

Beide post-cobra artiesten 
konden het goed met elkaar 
vinden en vatten een wederzijdse 
sympathie op voor elkaars kunst. 
Het Amsterdams Broodagent-
schap wilde een eerste duo-ex-
po Latinne-Brood uittesten. Dat 
lukte aardig. Het zou het begin 
worden van een lange samen-
werking. Met expo’s in het casino van Middelkerke, 
het casino van Oostende, Fish en Chips Antwerpen, 
de Prefecturen van Sint-Niklaas, Rozebeke en diverse 
expo’s in Vlaamse cultuurhuizen. 

Tot plots … 11 juli 2001 … Herman Brood treedt op 
een spectaculaire wijze uit het leven. Alles viel stil en 
dat bleef zo een tijd tot kunstverzamelaar Maastrichte-
naar Patrick Hermans de twee weer samenbracht in zijn 
galerie in Knokke. Intussen is Herman Brood al 20 jaar 
dood en viert kunstenaar Jan Latinne zijn 85ste ver-
jaardag. Een reden voor Patrick Hermans om die twee 
weer eens samen te brengen en dit in GC ‘de Kroon’ 
te Bocholt.

Openingsuren: 

23, 26, 27, 28 en 29 december en 2, 3 en 4 januari 
telkens van 14u00 tot 17u00 

Gesloten op 24, 25 en 31 december en op 1 januari 
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ACTIVITEITEN
Alle activiteit is wel onder voorbehoud, als 
de coronamaatregelen het niet toestaan of 
mogelijk maken om dit uit te werken wordt 
het evenement geannuleerd.

3, 4, 11 en 13 december 
Think Happy Today bakt worstenbroodjes 
Kaulillerweg 66, afhalen kan vanaf 16u00  

7 december 
Landelijke Gilden Bocholt-Kaulille kaartavond 
Parochiehuis Bocholt – 20u00 

8 december 
SaGeFi – Samen Gezonde en Fit 
Parochiehuis Bocholt – 18u30 

11-12 december 
Kerstweekend leven in de brouwerij,  
Bocholt winters warm 
Kerkplein Bocholt en Nevenplein Kaulille 

11 december 
Chiro Winterfair  
Steenakkerstraat 29 – 14u00 tot 20u00 

11 december 

Indoor Kerstmarkt Bocholt 
Rijhal ‘de Damburg’ – 14u00 tot 21u00 

11 december 
Dancing on Wheels – rolstoeldansen 
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot 12u00 

12 december 
Indoor Kerstmarkt Bocholt 
Rijhal ‘de Damburg’ – 10u00 tot 19u00 

12 december 
Davidsfonds Bocholt – uitstap naar Postel 
Vertrek Nevenplein – 9u00 

12 december Nieuwe datum  
Daens
Aanbieding voor leden ‘Landelijke Gilde Lozen’
18u30– Puurs (Pop-up studio – studio 100) 
Praktische info : 
Vertrek bus aan kerk Lozen om 15.30 uur- ticket / persoon  
(inkom + busvervoer vanuit Lozen)  - € 65,00 / persoon voor leden  
‘Landelijke Gilde Lozen’ - € 75,00/ persoon voor ‘NIET-LEDEN’ 
(indien er plaatsen over zijn op de bus)

Inschrijven enkel en alleen bij FRANS BOONEN  
0472 56 22 00 - Frans_boonen @telenet.be

De inschrijving is pas definitief na storting van het verschuldigde 
bedrag op rekeningnummer BE47 7352 4001 6380 van Landelijke 
Gilde Lozen met vermelding Daens – de musical 

Inschrijven kan tot en met 28 november 2021 (niet verkochte  
tickets gaan naar “NIET-LEDEN”)

14 december 
Babbelwandeling  
Kerk Bocholt – 14u00 

16 december 
Babbelwandeling 
Kerk Kaulille – 13u30 

18 december 

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

19 december  
Kerstconcert Torenkruiersblaaskapel en Bocholter 
seniorenkoor 
Kerk Kaulille – 14u30 
Kerk Bocholt – 17u00 

21 december 
Landelijke Gilden Bocholt-Kaulille – kaartavond 
Parochiehuis Bocholt – 20u00 

22 december 
SaGeFi – Samen Gezonde en Fit 
Parochiehuis Bocholt – 18u30 

28 december 
Rode Kruis Bocholt-Kaulille – bloedafname 
Parochiehuis Bocholt – 18u00 tot 20u30 

28 december 
Landelijke Gilde Lozen – Kerstwandeling 
‘de Leemskuil’ Lozen – 17u30 tot 20u00 

Kerstvakantie!  27,28 en 29  december
Schaatssportkamp
Programma:        9u30 - 10u15: schaatsles             
  10u15 - 10u30: vrij schaatsen
Wij voorzien een busstop in de vier kerkdorpen:
Bocholt Sportcomplex ‘de Damburg’:  8u15, terug om 11u40
Lozen kerk:  8u25, terug om 11u35
Reppel kerk:  8u25, terug om 11u35
Kaulille (Nevenplein):  8u35, terug om 11u25
Mogelijkheid tot opstap bij de kinderopvang. Verwittig hiervoor 
de sportdienst.
Vergeet je handschoenen niet!!!!
Prijs: € 18,00 voor 3 dagen (vervoer, verzekering, les en 
huur van de schaatsen  zijn bij de prijs inbegrepen) 
Kleutersportkamp
 3, 4 en 5 januari wordt sportcomplex  
‘de Damburg’ omgetoverd tot een kleutertuin.
Telkens van 9u30-12u00

Alle kleuters vanaf 3 jaar zijn welkom. ( kind moet wel zindelijk zijn)
Meebrengen: sportschoenen en eventueel koek of fruit voor 
tijdens de pauze.
Prijs: € 18,00 (incl. verzekering, drankje tijdens de pauze)
Inschrijven enkel online. 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.
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Voornaam + naam: 
........................................................

Telefoonnummer:
........................................................

PRAKTISCHE INFO: 
Bezoek van de kerstman 
ZATERDAG 11 DECEMBER
13u30-15u00: Nevenplein Kaulille
16u00-17u30: Beukenhof Bocholt

GEEF JE TEKENING AAN DE 
KERSTMAN EN IN RUIL KRĲ G JE 
EEN LEUKE VERRASSING



MEET AND GREET 
MET DE KERSTMAN
FOTOSHOOT DOOR 
PROFESSIONELE FOTOGRAAF
& verrassing voor de kleinsten

13u30-15u00: Nevenplein Kaulille
16u00-17u30: Beukenhof Bocholt

Zondag 12 december 2021
bezoekt de kerstman de 
deelnemende horecazaken.

KERSTWEEKEND
ZATERDAG 11 & ZONDAG 12 DECEMBER 2021

BOCHOLT

Feeëriek verlichte straten en gebouwen

Sfeervolle kerstmuziek 

KERSTWEEKENDKERSTWEEKEND

WIN HIER JE FOUTE KERSTTRUI!
Ook te koop aan de balie van de dienst vrije tijd voor € 20

Wees er snel bij, beperkte oplage!

WIN HIER JE FOUTE KERSTTRUI!
koop aan de balie van de dienst vrije tijd voor €koop aan de balie van de dienst vrije tijd voor €koop aan de balie van de dienst vrije tijd voor  20

Wees er snel bij, beperkte oplage!

Win hie
r je f

oute 

kerstt
rui!


