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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 13u00-16u00
wo. 9u00-12u30 13u00-16u00
Do. 9u00-12u30 13u00-17u00
Vr. 9u00-12u30 13u00-16u00
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 13u00-15u00

SOCIAAL HUIS (OCMW)
Nevenplein 1
tel. 089 20 19 80
fax 089 20 19 99
website: bocholt.be/inwoner/hulp en zorg
e-mail: ocmw@bocholt.be

ENKEL NA AFSPRAAK!

Openingsuren balie Kaulille
ma. 9u00-12u00
di. 9u00-12u00 13u30-18u30
wo. 9u00-12u00
do. 9u00-12u00
vr. 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

GEMEENTELIJKE DIENSTEN 
& OCMW GESLOTEN

Alle gemeentelijke diensten 
en de diensten van het OCMW 
zijn gesloten op:
• maandag 1 november (Allerheiligen)
• dinsdag 2 november (Allerzielen)
• donderdag 11 november
 (Wapenstilstand)
• vrijdag 12 november (brugdag)

NUTTIGE GEGEVENS

 

COLOFON I BOCHOLT MAGGEZIEN
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VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN
EN ZITDAGEN

VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN 

November 2021

Even tijden van rust,
tijd om te herdenken, te treuren, te wenen …
en toch dankbaar gedenken
en nu vooral … er zijn voor elkaar.
Tijd voor familie, tijd voor vroeger,
tijd voor wat was en nu is …

Mensen treffen elkaar aan de tafel, op het kerkhof, 
bij een treurplek, aan de tafel thuis …
Zo betekenisvol allemaal en voor velen heel herkenbaar. 
Je voelt de tederheid van mensen die je graag zien. 
Hartverwarmend en gedragen door liefdevolle handen.

Sta je even mee stil deze dagen? 
Mogelijk met een gedicht.
Iets voor een knusse zetel met een dekentje …. 
Zacht en zoet tijdens weer en wind …

van harte …

Jan Verjans

Verwelkt Blad

Elke bloesem wil tot vrucht,
elke morgen wil avond worden,
niets eeuwigs bestaat op aarde
dan de verandering, het vervagen.

Ook de mooiste zomer wil,
ooit eens herfst en verwelking ervaren.
Hou jij, blad, je geduldig stil,
wanneer de wind je wil ontvoeren.

speel je spel en verzet je niet,
Laat het stil gebeuren.
Laat door de wind, die je breekt,
je naar huis toe waaien.

Hermann Hesse (1877 - 1962)

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
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GOED OM TE WETEN

Theodoor en Elisa Veuskens – Tielen 
9 november 1956

Fredericus en Helena  
Bollen – Bollen 
23 juni 1961

Cornelius en Aldegonda 
Baeten – Geusens  
24 augustus 1961

Louis en Maria Bloemen – Sutens 
13 juli 1956

Joannes en Jeannette  
Bomans – Sools 
19 juli 1961

BRILJANTEN HUWELIJKSJUBILARISSEN

DIAMANTEN KOPPELS

JUBILARISSEN
Burgemeester Stijn Van Baelen ging dit jaar voor een laatste keer op pad om de 
diamanten en briljanten huwelijksjubilarissen van 2021 te feliciteren. Op vrijdag 
8 oktober en woensdag 13 oktober bezocht hij twee briljanten koppels en twaalf  
diamanten koppels. 

Elk koppel ontving een bos bloemen, een kunstwerk en wat lekkers om zelf  een 
feestje te organiseren. Wij kunnen alleen maar bewondering hebben voor deze 
koppels. Proficiat!
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Laurens en Helena 
Vangerven – Lemmens 
18 augustus 1961

Charel en Bertha 
Geysmans – Knevels 
25 augustus 1961

Joannes en Lucia 
Goijens – Kesters 
23 juni 1961

Martinus en Ida 
Willekens – Winters 
20 september 1961

Jan en Ursula 
Bloemen – Swennen 
15 juli 1961

Peter en Louisa 
Dejong – Bloemen 
28 augustus 1961

Henricus en Godelieve 
Vanderheiden – Geuzens 
28 juli 1961 

Johannes en Josephina  
Eyckens – Vanbuel 
8 juli 1961

Peter en Maria  
Houben – Hendrix 
7 oktober 1961



SOCIAAL HUIS

PRAATCAFE DEMENTIE 
WAT IS DEMENTIE? WELKE IMPACT HAD/HEEFT CORONA? 

dinsdag 30 november | WZC De Gerkenberg Bree | 19u30 of  
dinsdag 7 december | Residentie ‘Caulus’ Kaulille | 19u30

Voor partners, familieleden en vrienden van mensen met dementie

Thema: Een Praatcafé Dementie wil dementie bespreekbaar maken en mensen, die te maken krijgen met 
dementie, informeren en ondersteunen. Er wordt deskundige informatie verstrekt, maar het is eveneens 
een plaats waar mensen elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. Uiteraard kunnen vragen 
gesteld worden, maar gewoon luisteren kan net zo goed. Door ervaringen, tips, gevoelens en verhalen 
te delen met anderen, voel je dat je er niet alleen voor staat. 

  Door de coronacrisis heeft het Praatcafé Dementie veel activiteiten moeten annuleren. Voor de 
mantelzorgers is het een extra zware periode geweest. Lies Swerts, referentiepersoon dementie van 
CM, staat stil bij wat dementie is en welke impact corona heeft (gehad). 

Inkom: Gratis, mits inschrijving
  Je kan kiezen of  je deze uiteenzetting wenst bij te wonen in Bree of  Bocholt. Het betreft dezelfde inhoud 

die op twee plaatsen aangeboden wordt.

Inhoud: Als je zorgt voor een persoon met dementie is het goed dat je hierover kan praten met anderen. Maar om 
erover te praten heb je ‘taal’ nodig. In het eerste deel neemt de spreekster je graag mee in het verhaal 
van ‘wat is dementie?’. In het tweede deel, wanneer we dezelfde taal spreken, kunnen we uitwisselen 
met andere mantelzorgers wat dementie voor jou betekent en welke impact corona op jullie in de zorg 
voor je naaste met dementie heeft gehad.

Meer info & inschrijven:
• voor Bree: uiterlijk tot 26 november | Ann Sijbers | tel. 089 84 85 50 | e-mail: ann.sijbers@bree.be
• voor Bocholt: uiterlijk tot 3 december | Jet Wuijts | tel. 089 20 19 96 | e-mail: jet.wuijts@bocholt.be 

BABBELWANDELING 
EEN WANDELING 
VOOR INDIVIDUEN 
vertrek kerk Kaulille op maandag 8 
november om 13u30 en/of vertrek kerk 
Bocholt op dinsdag 9 november om 13u30

Wil jij nieuwe mensen leren kennen? Je leefwereld 
verruimen? Dit kan tijdens een babbelwandeling. 
Neem je kans: leer een andere Bocholtenaar beter 
kennen!
 
Het opzet is simpel:

1. Je babbelwandeling start aan de kerk in 
Bocholt (5 km) of  aan de kerk in Kaulille  
(4 km). Wacht op de volgende wandelaar en 
nodig elkaar uit om samen te wandelen.  
We wandelen in groepjes van maximaal  
4 personen. 

2. Tijdens de wandeling maak je met elkaar kennis 
en praat je over dagelijkse onderwerpen.  
Maak er een gezellige ontmoeting van.

3. Respecteer de coronaveiligheidsvoorschriften. 

4. Wil je meer informatie over dit initiatief  of  is 
het voor jou moeilijk om een eerste stap in dit 
wandelavontuur te zetten, neem dan contact 
op met Diane Goossens | tel.: 089 20 19 34 | 
e-mail: diane.goossens@bocholt.be

AVONDWANDELINGEN 
WELZIJNSSCHAKEL POUTREL
donderdag 4 november en 2 december | 19u00

Welzijnsschakel Poutrel organiseert een avondwandeling 
op donderdag 4 november in Kaulille en op donderdag 2 
december in Lozen.

Deze wandelingen van ongeveer 5 km vertrekken om 
19u00 aan de kerk in Kaulille en om 19u00 aan de kerk 
in Lozen. Deelname is gratis en iedereen is welkom. We 
wandelen volledig over verharde weg en ook rolstoel-
gebruikers kunnen mee.

Graag inschrijven via info@welzijnsschakelpoutrel.be of  
op tel: 0475 32 90 36 met vermelding welke wandeling en 
het aantal personen.

Na de wandeling is er een hapje en drankje voorzien.
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DANK JE WEL!
Dank je wel aan alle vrijwilligers, verenigingen, mede-
werkers, bedrijven en kopers die van de Plantjesactie van 
‘Kom op tegen Kanker’ in de derde week van september 
een succes hebben gemaakt!
Samen zamelden jullie € 4.615,00 in. 

Met de opbrengst van de plantjesverkoop ondersteunt 
Kom op tegen Kanker verschillende steun- en zorg-
projecten in de vorm van een luisterend oor, activiteiten, 
lotgenotencontact, informatie en praktische of  financiële 
hulp voor mensen met kanker en hun omgeving.

INFOSESSIE INVULLEN 
WILSVERKLARING
De vier eerste infosessies waren in een mum van tijd 
volzet! Daarom organiseren we nog enkele bijkomende 
sessies:
• dinsdag 23 november om 14u00 in bib ‘de Priool’ 

(bijna volzet)
• dinsdag 7 december om 14u00 in bib ‘de Priool’
• dinsdag 14 december om 19u00 in ‘ De Kroon’
• dinsdag 12, april 2022: 14u00 in de bib én  

om 19u00 in ‘de Kroon’
 
Inschrijven via gemeente@bocholt.be of  tel. 089 20 19 18.

ZET HET RAAM 
OP KIEPSTAND 

ZET HET RAAM 
OP EEN KIER

ZET JE VENTILATIE-
ROOSTERS OPEN

ZET JE VENTILATIE-
SYSTEEM AAN

DE WAS DROGEN DOUCHEN SCHOONMAKEN KOKEN

Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis

Zet je raam extra open bij o.a. activiteiten met water

Beperk vervuilende 
sto� en in huis 
en verlucht

Vermijd CO-vergi� iging door je
verwarmingstoestel te laten nakijken

Hou je kot gezond
VENTILEER

VERLUCHT

Meer weten? Surf naar Gezondbinnen.be
© 2020 • Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven
V.U.: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

Altijd en zeker tijdens Corona

BOCHOLT GEZOND  
WIST-JE-DATJE
Corona leerde ons ‘in ons kot’ te blijven met gezondheid 
als argument. Maar het ene kot is het andere niet: de 
lucht binnenshuis kan meer schadelijke stoffen bevatten 
dan buiten. Wie veel tijd in een woonst met ongezonde 
binnenlucht doorbrengt, kan op termijn kampen met 
luchtwegaandoeningen, hoofdpijn, astma en allergieën. 
Iedereen kan last krijgen, maar zwangere vrouwen, 
kinderen, ouderen en zieken zijn het meest kwetsbaar. 

Hoe kan je daar zelf iets aan doen?
Doe de check van de 4 simpele vuistregels
1. ventileer
2. verlucht
3. beperk schadelijke stoffen in de woning
4. vermijd CO-vergiftiging (zie ook pag. 22)
 
Meer info?
• www.gezondbinnen.be 
• www.veiligverwarmen.be

INFOAVOND 
OPVOEDINGSWINKEL 
NOORD-LIMBURG 
maandag 18 november | GC ‘de Kroon’ | 19u30 

Thema: Ilse Hermans en Loes Boonen van de 
Opvoedingswinkel Noord-Limburg geven 
graag wat tip en tricks in de interactieve 
lezing: ‘Gezellig aan tafel, wat een soep!’.

Inkom:  Gratis, mits inschrijving

Inhoud:  Als ouder willen we graag dat onze kinderen 
goed en gezond eten. In het dagelijks leven 
zien we echter vaak dat de eetmomenten 
moeilijk verlopen. Eetgewoontes van 
kinderen kunnen op elke leeftijd veranderen. 
Belangrijke fases in de ontwikkeling of  
momenten van grote veranderingen maken 
dat het wel eens durft mis te lopen. Gevolg 
is dat kinderen en ouders vaak in strijd 
geraken aan tafel. Hiervoor worden graag 
wat tips en tricks gegeven!

Inschrijven: Verplicht via tel. 011 39 32 72 of  via https://
forms.gle/M5FYem5jYGcWYEzh6 (maximum 
30 deelnemers)



OM GEVING

DONKERE MAANDEN | WEES WAAKZAAM
Gevoelsmatig vindt de donkerste periode plaats tussen eind september en eind 
december, maar hoe komt dat eigenlijk?

In deze periode worden niet alleen de 
dagen korter, ook het weer werkt mee aan 
een sombere sfeer.
Om het veiligheidsgevoel te verhogen kan 
je steeds verlichting op zonne-energie 
plaatsen. Hierdoor kan je steeds kijken wie 
er rondom jouw woning is.

Bovendien is het in deze periode van belang 
dat je nagaat of  je verwarminstoestellen 
goed functioneren. Op pagina 22 van deze 
Bocholt Maggezien vind je meer informatie 
over het plaatsen van rookmelders en CO-
vergiftiging.

KERKHOVEN OPRUIMEN
De gemeentelijke technische dienst heeft er weer 
voor gezorgd dat de vier Bocholter kerkhoven met 
Allerheiligen proper en netjes verzorgd waren. 

Op woensdag 1 december start de technische dienst 
met het verwijderen van de uitgebloeide bloemen op 
alle kerkhoven. Let op: ook de potjes, vazen en flessen 
die achter de graven staan, worden opgeruimd!

Wie deze bloemen of  potten wil bewaren, kan ze dus 
best vóór 1 december weghalen.

BLADAFVAL  
GRATIS NAAR RECYCLAGEPARK
Ook dit jaar mag je vanaf  dinsdag 2 november tot en met einde januari 2022 
op de Limburg.net-parken kosteloos bladafval van het openbaar domein 
afleveren. Het moet gaan om zuiver bladafval van bomen op openbaar 
domein en niet om ander fijn tuinafval of  snoeihout. Wie tussen zijn bladafval 
ander afval vermengt, krijgt dit wel aangerekend op zijn quotum groenafval. 
De parkwachters zullen hierop toezien.

Hoe wordt de aanlevering van het bladafval geregistreerd?
• je verzamelt zuiver bladafval in een zak of  bak
• je registreert je met je eID bij het oprijden van het de weegbrug
• je kiest voor de knop BLADAFVAL (is niet het ganse jaar door zichtbaar)
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VLAAMSE ENERGIELENING 0 % UITGEBREID
De Vlaamse Overheid heeft beslist om de doelgroep van de Vlaamse energielening die aan 
0 % kan lenen uit te breiden. Ook gezinnen die beschikken over exclusief  nachttarief, en dit 
ongeacht het inkomen, komen nu in aanmerking voor de renteloze lening.
 
Of  iemand tot deze doelgroep behoort, kan nagegaan worden via de elektriciteitsfactuur: 
exclusief  nachttarief  is van toepassing op de afname via de exclusief  nachtmeter. Dit is een 
afzonderlijke meter naast de gewone enkelvoudige of  tweevoudige meter. Op de factuur zou dit 
dus zichtbaar moeten zijn als aparte tellerstand met een apart tarief.
 
De vernieuwde doelgroep:
• beschermde afnemer (sociaal tarief  voor elektriciteit en/of  gas);
• personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
• gezinnen met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen van max. e 31.870 verhoogd 

met e 1.660 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug);
• personen die door het OCMW begeleid worden omdat ze de facturen voor gas en 

elektriciteit niet kunnen betalen;
• gezinnen met exclusief  nachttarief.

Meer info: https://energiehuislimburg.be/lening/lening-aan-0/ 

DE DIGITALE METER 
ZIN EN ONZIN 
donderdag 18 november | online webinar | 19u00

De uitrol van de digitale meter is volop aan de gang. Zeker in 
combinatie met zonnepanelen blijkt de digitale meter heel wat 
vragen op te wekken. Ook doen er veel onjuiste aannames 
over de digitale meter de ronde. Tijdens deze infosessie kom 
je alles te weten over de digitale meter. Deze gratis infosessie 
wordt georganiseerd in samenwerking met Energiehuis 
Limburg en inschrijven kan via https://energiehuislimburg.
be/infosessies-bocholt/. Je krijgt de dag voordien een link 
toegestuurd via mail. De infosessie verloopt via Zoom.

INFOSESSIE VOOR VERHUURDERS 
maandag 29 november | kleine zaal GC ‘de Kroon’ | 19u30

Wie tegenwoordig een woning verhuurt of  wil verhuren, moet 
meer doen dan alleen maar een huurcontract opmaken. Als 
eigenaar kan je dan ook met een aantal vragen geconfronteerd 
worden. Aan welke kwaliteitsnormen moet de woning voldoen, 
bv. op vlak van dakisolatie en dubbele beglazing? Kan je als 
verhuurder premies aanvragen? Aan welke verplichtingen moet 
je voldoen volgens de huurwet? Is verhuren via het sociaal 
verhuurkantoor een optie? Is er professioneel advies mogelijk 
als ik mijn huurwoning wil renoveren?

Op 29 november organiseert de gemeente Bocholt samen met 
Welzijnsregio en het sociaal verhuurkantoor Noord-Limburg 
een gratis infosessie voor verhuurders. In de Kleine Zaal in 
GC ‘de Kroon’ verneem je vanaf  19u30 niet enkel waaraan je 
moet voldoen als verhuurder, maar ook waarop je recht hebt en 
welke stappen je kunt ondernemen als je problemen hebt met 
je huurder. 
Vooraf  inschrijven via https://forms.office.com/r/jtPHNGpuK0.



LANGS BOCHOLTER WEGEN

SNELHEIDSMETINGEN
Het gemeentebestuur krijgt vaak klachten over overdreven snelheden. Iedereen 
heeft het gevoel dat er bij hem of  haar in de straat veel te hard gereden wordt. 
Deze klachten worden voorgelegd aan de verkeerscommissie. Samen met 
politie en onze technische dienst wordt dan gekeken of  er snelheidsmetingen 
uitgevoerd kunnen worden.

Zo werden er de voorbije maanden snelheidsmetingen gedaan in de 
Snellewindstraat, de Breeërweg en de Kaulillerweg. 

Belangrijk bij deze metingen is de V85. V85 is de snelheid die door 85 % van de 
automobilisten wordt gerespecteerd en door 15 % wordt overschreden. Deze 
regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten 
als redelijk en veilig beschouwt. Dit is een eenvoudige regel om na te gaan of  
een snelheidslimiet overeenstemt met de weg en zijn omgeving)

Snellewindstraat
• toegelaten snelheid: 70 km/u 
• metingen gedaan van 17 september tot 3 oktober 2021
 a. richting N76- Hamonterweg: V85 is 54 km/u (Foto 1)
 b. richting Sluis 18: V85 is 53 km/u (Foto 2)

De V85 overschrijdt het snelheidsregime van 70 km/u bijna nooit. Er zal 
onderzocht worden of  het snelheidsregime naar 50 km/u kan gebracht 
worden. De metingen geven immers aan dat dit de aangewezen snelheid  
is voor deze weg. Er werden ook enkele snelheden vastgesteld van bijna  
100 km/u! 

Breeërweg 
• toegelaten snelheid op de plaats van de metingen: 50 km/u
• metingen gedaan van 20 september tot 3 oktober 2021
 a. richting centrum: V85: 54 km/u (Foto 3)
 b. richting Bree: V85: 53 km/u (Foto 4)

De verkeerscommissie moet vaststellen dat de waarden de V85 licht 
overschrijden. Maar ook hier waren er een paar laagvliegers. Eentje reed er 
zelfs voorbij aan 129 km/u. 

Kaulillerweg
• Toegelaten snelheid op de plaats van de metingen: 70 km/u
• metingen gedaan van 7 september tot 3 oktober 2021
 a. richting Bocholt: V85 is 74 km/u (Foto 5)
 b. richting Kaulille: V85 is 73 km/u (Foto 6)

Net als bij de Breeërweg liggen de vastgestelde snelheden iets hoger dan de 
toegelaten maximum snelheid. Niet te min waren er ook hier pieken van 168 
en 171 km/u. 

Op de drie locaties werden dus enkele snelheidsduivels opgemerkt. Maar het 
gaat om uitzonderingen en alleenstaande gevallen. De politie zal er strenger 
op toezien dat dit onverantwoord rijgedrag bestraft wordt.

1

2

3

4

5 6
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11 NOVEMBER 
WAPENSTILSTAND
Op 11 november 1918 zwegen de wapens en 
kwam er een einde aan de 1ste Wereldoorlog. 
Daarom gedenken we sindsdien op 11 november 
traditioneel al onze doden die vielen in gewapende 
conflicten. 

Vorig jaar was er een bescheiden corona-
herdenking zonder eucharistieviering. Dit jaar 
zal er op donderdag 11 november om 10u00 
weer een eucharistieviering opgedragen worden 
in de parochiekerk van Kaulille. Na de viering 
verzamelt men buiten aan de kerk aan het 
monument van de gesneuvelden voor de hulde 
met kransneerlegging door de burgemeester 
en de kinderburgemeester. Dit zal gebeuren in 
aanwezigheid van de leden van de gemeenteraad en de 
oudstrijdersverenigingen. 

Omstreeks 11u40 volgt dan nog de kransneerlegging aan 
het monument in Bocholt. In Reppel zal dit gebeuren bij het 
oorlogsmonument op het kerkhof  om 15u00.

ERF GOED

GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING BOCHOLT 
TENTOONSTELLING DUITSE INVAL 1940
De Geschied- en Heemkundige Kring van Bocholt organiseert een tentoonstelling over de Duitse inval 
in Bocholt en Bree op 11 mei 1940. Deze tentoonstelling heeft plaats in de bovenzaal van bib ‘de Priool’ 
en loopt van 11 tot en met 15 november, elke dag van 10u00 tot 17u00. Daarna verhuist ze naar de  
St.-Martinuskerk in Beek.

De tentoonstelling omvat infopanelen over de Duitse inval op 11 mei 1940 in Bocholt en Bree. De Zuid-
Willemsvaart werd door het Belgische Leger ingericht als anti-tank verdedigingslinie met zwaarbewapende 
bunkers, die bezet waren door het 2de Gidsen Regiment en het Grenswielrijders Bataljon Limburg. 
Historische objecten van het Belgische en Duitse leger uit 1940 uit de privé verzameling van Philip Moreau, 
kleden het geheel aan.

Tegelijk wordt een boek gepresenteerd met de titel: ‘Waarom zijn Bocholt en Bree op 11 mei 1940 aan een 
ramp ontsnapt?’. Het is tot stand gekomen door de samenwerking van de Geschied- en Heemkundige 
Kring Bocholt, Erfgoedraad Bree en Philip Moreau. 

De tentoonstelling en publicatie zijn geen oorlogsverheerlijking, maar een relaas van de feiten. In Bocholt 
en Bree werd de Grensstelling op 10 mei 1940 op bevel ontruimd en de Duitsers stonden ‘s anderendaags 

aan het kanaal. De verschillende manieren waarop zij 
overstaken komen aan bod in het originele en tevens unieke 
fotomateriaal dat pas geleden werd ontdekt.

Het boek “Waarom zijn Bocholt en Bree op 11 mei 1940 aan 
een ramp ontsnapt?” zal € 15,00 kosten. Het onderwerp 
is de Duitse inval in België en Nederland op 10 mei 1940, 
de stelling Kinrooi, de Grensstelling in Bocholt en Bree aan 
de Zuid-Willemsvaart, de eerste gevechten in Voorshoven, 
spionage, de Duitse ‘Abwehr’, verhalen van ooggetuigen, 
de Nederlandse, Belgische en Duitse betrokken eenheden, 
de Duitse aanvalsmethode, de Belgische verdediging en 
bewapening, … De opbrengst van het boek gaat naar de 
werking van de Geschied- en Heemkundige Kring Bocholt 
en Erfgoedraad Bree.

De Duitsers bereiken de Zuid-Willemsvaart in Bocholt op 11 mei 1940



LIEVEN DEBRAUWER 
FROM BROADWAY À PARIS
vrijdag 12 november | 20u15

Lieven Debrauwer is naast regisseur van de veelvuldig 
bekroonde films ‘Pauline en Paulette’ en ‘Confituur’ ook 
een uitstekend entertainer met een voorliefde voor cabaret 
en musical.

In zijn nieuwe show neemt hij zijn publiek mee naar Parijs. 
Met tussenstops in Broadway en Hollywood. Machtige 
musicalsongs waarin het romantische Parijs met liefde én 
humor werd bezongen.

Liedjes uit o.a. ‘Irma La Douce’, ‘Silk stockings’ en ‘Gigi’. 
Ooit gezongen door Fred Astaire, Maurice Chevalier of  
Leslie Caron.

Met deze show viert Lieven Debrauwer ook 20 jaar 
samenwerking met zijn pianist Marc Maes.

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

JOHAN TERRYN 
HET UUR BLAUW
zaterdag 27 november | 20u15

In april 2020 verloor Johan Terryn zijn vader, midden in de 
lockdown. Het rouwen en delen van verdriet werd sterk 
beperkt door de omstandigheden. Hij gebruikte daarom 
zijn column op de radio om zijn boodschap te delen.

Veel luisteraars deelden hem via mail hun eigen verhaal 
over het gebrek aan nabijheid bij het afscheid, dat ze 
nergens anders kwijt konden.

Dit werd het begin van de podcast ‘Het Uur Blauw’ die al 
snel gesteund door De Morgen en Humo uitgroeide tot een 
verteld tijdsdocument; Twaalf  wandelingen met mensen 
die een dierbare verloren. Wandelingen die vertrokken in 
het pikkedonker en eindigden met de zonsopgang, tijdens 
het blauwe uur.

Twaalf  mensen die op verhaal kwamen.
Het dertiende verhaal vertelt Johan op het podium. Hoe hij 
zich herkende in de verhalen van anderen en zo de eerste 
maanden van zijn eigen rouwproces vormgaf. Fragmenten 
uit de podcast vormen een leidraad doorheen zijn eigen 
verhaal en beschouwing. Het wordt een unieke vertelling 
over rouwen in bijzondere tijden, over afscheid zonder 
nabijheid.

Michiel Devlieger: ‘Wat een mooie vertelling was dat, 
essentieel en universeel. En emotioneel, maar nergens 
sentimenteel. Topwerk. Grote dank.’ 
Evi Hansen: ‘Nog nooit heeft een voorstelling mij zo diep 
geraakt. Met een lach en veel tranen. Ga dit zien!’ 
Josephine Depourq: ‘Voor het eerst heb ik, sinds het 
overlijden van mijn man, tijdens en na je voorstelling een 
soort innerlijke rust ervaren’ 

Meer info: www.johanterryn.com 

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

KROON SEIZOEN 2021-2022 K
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TENTOONSTELLING

JACKY LOENDERS 
AQUARELLEN EN TEKENINGEN
Van 12 november tot en met 19 december

De kunstenaar zal aanwezig zijn op zaterdag 27 november, 
zondag 14 en 21 november, zondag 12 en 19 december 
telkens van 13u30 tot 17u30

WORKSHOP

KOOKWORKSHOP 
FEESTMENU
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze kookworkshop!
Data: woensdag 24 november of  dinsdag 30 november 
om 19u00

Begeleiding: Carine Vandoren
Prijs: € 10,00 (lesgeld)
Ingrediënten te betalen aan de lesgeefster: max € 25,00

LEZING ism BIB ‘de Priool’

BJORN KIGGEN EN GREET REEKMANS  
STA OP ALS JE VALT
vrijdag 19 november | 20u15 

Bjorn Kiggen en Greet Reekmans, twee auteurs uit Noord-
Limburg brengen hun verhalen nu samen naar het podium. 
Twee verschillende verhalen van hoop en inspiratie maar met 
één rode draad: ‘Zolang je maar opstaat als je valt.’

Bjorn is geboren in Kaulille, woont in Hamburg en is vader 
van twee zoontjes. Hij is de auteur van het autobiografische 
zelfhulpboek ‘De jongen met de goedkope loopschoenen’. Dit 
verscheen in het Nederlands en Engels en ging ondertussen 
al meer dan 700 maal over de toonbank. 

In zijn boek beschrijft Bjorn 
de heftige strijd als jongere 
tegen steeds sterker 
wordende paniekaanvallen 
die hem tot een absoluut 
dieptepunt brachten. 
Dankzij zijn wilskracht 
lukte het hem toch nog 
een normaal leven op te 
bouwen, in het buitenland 
met een gelukkige familie 
en een carrière voor 
multinationals. 
Bjorn wil met dit boek 
lotgenoten maar ook hun 
omgeving helpen en hoop 
geven. 

Greet is geboren en getogen 
te Bree. Ze is mama van twee 
puberende dochters, halftijds 
directeur van een lagere 
school en balletdocente in een lokale balletschool. Ze geniet 
van het leven onder het motto ‘Pluk de dag’. Zij schreef  het 
autobiografische boek ‘Ik was 18 … en de wereld stond stil’ 
dat in december 2020 verscheen en waarvan al bijna 400 
exemplaren werden verkocht. In haar boek vertelt Greet hoe 
een zwaar verkeersongeval haar leven volledig overhoop 
haalde. Haar vriend is op slag dood en haar eigen leven 
hangt aan een zijden draadje. Ze vecht voor haar leven, voor 
haar genezing en om terug te leren lopen… Ondanks alles 
lukt het haar om uit het zwarte gat te kruipen en haar leven 
weer op de rails te krijgen.
Greet hoopt met haar boek mensen een hart onder de riem 
te kunnen steken, en de kracht en moed te laten vinden om in 
een moeilijke periode van het leven toch door te blijven gaan.

Tijdens hun voorstelling nemen Bjorn en Greet je mee naar 
de belangrijkste mijlpalen uit hun levens. Ze gaan dieper in 
op passages uit hun boeken, geven tips om met moeilijke 
situaties om te gaan en zullen vragen uit het publiek 
beantwoorden. Laat je ontroeren en inspireren door hun 
krachtige levensverhalen.

Inkom: kassa € 12,00 | voorverkoop € 10,00 | abonnement  
€ 8,00 | jongerencultuurpasbocholt € 6,00
De inkomgelden gaan naar Hedera Helix vzw
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EEN MAAND VOL 
VERHAALTJES
zaterdag 6, 13, 20 en 27 
november | voor iedereen 
die van voorlezen houdt

Voorleesweek wordt 
voorleesmaand! 
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven 
aan jong en oud. Voorlezen is leuk, 
gezellig én stimuleert de fantasie en 
taalontwikkeling van kinderen. Daarom 
trakteert de bib tijdens de maand 
november op vier voorleesmomenten. 
Enthousiaste vrijwilligers lezen voor 
aan kinderen op zaterdag 6, 13, 20 en 
27 november van 10u30 tot 11u00.

Op voorleesweek.be vind je veel 
boekentips voor jong en oud. 

Wanneer: 6, 13, 20 en 27 november
 van 10u30 tot 11u00
Waar: bibliotheek ‘de Priool’ 
Prijs: gratis

DIGI-ASSISTENT
dinsdag 9 en 23 november 

De digi-assistent zit voor je klaar op 
dinsdag 9 en dinsdag 23 november, 
telkens van 10u00 tot 12u00. Heb je 
problemen met software en geraak 
je er niet uit? Kom dan naar bib ‘de 
Priool’ met je toestel (smartphone, 
tablet of  laptop) en onze digi-assistent 
helpt je verder. Een afspraak maken 
is niet nodig. Tijdens het wachten op 
jouw beurt kan je gerust een tijdschrift 
of  de krant lezen met een tasje koffie. 

TECHNICS JUNIOR 
PROEFJES 
woensdag 17 november | 8-12 jaar

Heb jij altijd al eens een gestoorde 
professor willen zijn? Of  ben je leergierig 
over alles wat met wetenschap te maken 
heeft?

Tijdens deze workshop experimenteer 
je met droog ijs en leer je over natuur-
verschijnselen, vuur, water, lucht, elektrici-
teit aan de hand van leuke en spannende 
proefjes.

Wil jij leren van de echte gestoorde 
professoren van de UCLL? Dan is deze 
workshop iets voor jou! 

Wanneer: 17 november
  van 14u00 tot 16u30 
Waar: bibliotheek ‘de Priool’ 
Prijs: €5,00 

BIB LIOTHEEK

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

Op woensdag 3 november gaat onze allereerste 
filmnamiddag door in de bibliotheek. Je kan 
dan komen genieten van Sjakies avonturen 
in de chocoladefabriek. Nadien is er nog een 
leuke afsluitende activiteit voorzien om al 
jouw overtollige energie kwijt te spelen na dit 
gesuikerd avontuur. Interesse? Vergeet je dan 
zeker niet in te schrijven.
 
Wanneer: 3 november van 13u45 tot 17u00
Waar: bibliotheek ‘de Priool’ 
Prijs: €5,00
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KAAT LEEST VOOR UIT  
‘DE NEGEN DOCHTERS’
vrijdag 26 november

De zestienjarige Kaat Bas uit Bocholt schreef  onlangs haar 
eerste boek met de titel: ‘De negen dochters’. Het speelt 
zich af  in de negentiende eeuw en gaat over een gezin 
met negen dochters. De vader wil hen zo snel mogelijk 
uithuwelijken, maar dat zien de dames zelf  niet zitten. Ze 
zijn alle negen zeer getalenteerd en gaan zich tegen hun 
vader verzetten. 

Op 26 november verwelkomen we Kaat graag in onze 
bibliotheek waar ze zichzelf  en haar boek aan je voorstelt. 

Wanneer: 26 november om 20u00
Waar: bibliotheek ‘de Priool’
Prijs: gratis

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! 

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, 19u00
Prijs: € 7,50 (Inbegrepen: syllabus online)
Aantal deelnemers: minimum 5, maximum 20
Voorkennis: basiskennis van het toestel waarmee 
je werkt
Meebrengen: je tablet of  smartphone, pen en 
papier

DIGITAAL BANKIEREN
donderdag 2 december 

We merken dat de banken steeds meer 
kantoren sluiten in onze regio. Iedereen 

digitaal! Maar hoe dan?

Ontdek samen met digi-assistent Chris Janssen in 
deze eerste kennismaking met digitaal bankieren 
stap voor stap hoe je dat doet.

Wanneer: donderdag 2 december 2021, 19u00
Prijs: € 7,50 (Inbegrepen: syllabus online)
Aantal deelnemers: minimum 5, maximum 20
Voorkennis: Basiskennis van het toestel waarmee 
je werkt
Meebrengen: je laptop of  smartphone, inlog-
gegevens en pincode, pen en papier

MEDIAWIJZE
THEMA-AVONDEN



GEZINSBOND BOCHOLT 
TWEEDEHANDSBEURS
7 november | Parochiehuis Bocholt |  
13u30 – 16u30

Op zondag 7 november 2021 organiseert Gezinsbond 
Bocholt een tweedehandsbeurs van 13u30 tot 16u30 
in het Parochiehuis van Bocholt.

Iedereen welkom, toegang is gratis! Wil je graag je 
spulletjes verkopen tijdens onze tweedehandsbeurs? 
Schrijf  je dan in bij Rina Truyen, Kapelstraat 30 te 
Bocholt (089 47 29 65), voor 25 oktober 2021. 
Prijs per tafel € 8,00 en € 4,00 voor een plek ernaast. 
Gezinsbondleden krijgen de helft van het bedrag terug 
op je lidkaart! Betaald = ingeschreven.

CULTUUR DIENST

DAVIDSFONDS BOCHOLT  
NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
9 november | Bibliotheek ‘de Priool’ | 20u00

De 19de editie van de Nacht van de 
Geschiedenis vindt plaats in Bocholt 
op dinsdag 9 november. Schrijver 
en oprichter van het ‘Centrum voor 
Eet- en Drinkcultuur’. Eddie Niesten 
verwelkomt ons in de bovenzaal 

van de bibliotheek met zijn muzikaal programma: “Oorlog in 
Muziek en Keuken”. De lezing is een primeur en bestaat uit een 
combinatie van liedjes en verhalen, grotendeels gebaseerd op 
zijn boeken maar uitgebreid met een algemenere benadering 
van de oorlog, het eten en de rol van de vrouw daarin.

Inkom: € 14,00 (inclusief  consumptie), 
met DF-Cultuurkaart: € 10,00
Info: André Lamoen, 0487 59 50 10,  
andre.lamoen@telenet.be

GEZINSBOND KAULILLE 
TWEEDEHANDSBEURS
6 – 7 november | GC ‘de Kroon’ |  
13u30 – 16u30

Eindelijk weer een indoor-editie van de tweede-
handsbeurs. Deze keer op 6 en 7 november in 
GC ‘de Kroon’. Ben je nog op zoek naar goede, 
betaalbare kinderkleding en/of  speelgoed? 
Noteer dan zeker deze datum al in je agenda. De 
toegang tot de beurs is gratis!

Indien je ook een tafeltje wil bemachtigen om 
je spullen te verkopen kan je je aanmelden via 
info@gezinsbondkaulille.be. Je ontvangt dan van 
ons een inschrijvingslink.
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C.V. DE BOGGETER PAPBUGELS 
DIALECTMIS
13 november | Sint-Laurentiuskerk Bocholt | 
18u00

Traditioneel zetten de Boggeter Papbugels het carnavals-
seizoen in met hun jaarlijkse dialectmis. Opgelet deze 
editie zal om 18u00 al doorgaan. Samen met Pastoor 
Gerard vragen we de zegening voor een spetterende 
carnavalsperiode.
Bogget Helau!

Info: www.boggeterpapbugels.be

C.V. DE BOGGETER PAPBUGELS 
PRINSBEKENDMAKING
10 november | Parochiehuis Bocholt | 20u11

Op woensdag 10 november maken de Boggeter 
Papbugels om 23u11 hun 46ste prinsenpaar bekend in 

het Parochiehuis. Ben jij ook benieuwd wie 
er deze keer uit de doos komt? 

Iedereen is welkom om mee de 
aftrap te geven voor het nieuwe 
carnavalsseizoen vanaf  20u11. 
Bogget Helau!

Info: www.boggeterpapbugels.be

E.C.N.S. | STERRENKIJKDAGEN
12 – 13 november | Observatorium George Lemaïtre Bocholt | 19u00

Op 12 en 13 november worden dit jaar de sterrenkijkdagen georganiseerd. Deze 
keer zal ook het Observatorium Georges Lemaître Bocholt als waarnemingspost 
actief  zijn. Bij gunstige weersomstandigheden zullen we met onze verschillende 
telescopen waarnemen. Maan, planeten, nevels en sterrenhopen zullen in 
onze sterrenkijkers verschijnen, tevens staat een eerste kennismaking met de 
sterrenbeelden op het programma. Bij slechte weersomstandigheden voorzien 
we een vervangprogramma over het Observatorium Georges Lemaître Bocholt en 
de objecten die aan de sterrenhemel zichtbaar zouden zijn. 

Datum: 12 en 13 november van 19u00 tot 23u00. 
Info: www.oglb.be, www.facebook.com/sterrenwacht.bocholt



KWEETNIX | INTERESSE IN FILOSOFIE ?
Filosofen zijn er in verschillende soorten; van toogfilosofen tot professoren in 
die doctrine. Terwijl toogfilosofen de neiging hebben veel te praten, is vooral 
goed kunnen luisteren een kwaliteit voor wie aan echte filosofie wil doen. 
In verdiepende gesprekken toetsen we onze meningen op hun waarde en 
leren van de meningen van andere deelnemers. Op middellange termijn leert 
filosofie je meer te genieten van het leven, belangrijke dingen te koesteren en 
minder mooie momenten te aanvaarden.

Ben je een goede luisteraar die zijn kijk op de wereld wil verbreden, wat meer 
inzicht krijgen in de huidige, de vroegere, maar ook in de vooruitzichten op de 
komende wereld, dan is er binnenkort misschien een mogelijkheid in Bocholt 
om maandelijks aan filosofie te doen, in een kleine kring van maximum 15 
personen. Voorkennis is niet nodig, interesse wel.

Ben jij iemand die interesse heeft? Dan mag u voor meer 
informatie mailen naar gerard.corstjens@telenet.be. Er is 
geen beperking van leeftijd; wijsheid komt met de leeftijd, 
zegt het spreekwoord, maar is dat wel zo? En DAT is al een 
voorbeeld van een filosofische vraag.

Je krijgt steeds een bericht terug. Bij voldoende interesse 
is er eerst een samenkomst om kennis te maken met elkaar 
en de werking van de groep uit de doeken te doen, zonder 
verdere verplichting. 

Deze samenkomsten worden georganiseerd in samenwerking 
met het Davidsfonds van Bocholt.

C.V. DE POEDERLADERS 
PRINSENKIEZING
13 november | GC de Kroon | 20u11

Met de prinsenkiezing blazen de Poederladers na corona 
het carnavalsseizoen weer nieuw leven in. Speciaal 
voor de gelegenheid werd de verkiezing in een nieuw 
jasje gestoken met twee grandioze optredens op het 
programma: Feestduo Happy Ouwer en Party Captains! 

Ben je nieuwsgierig?
Kom kijken in GC ‘de Kroon’  
op 13 november. 

De inkom is gratis!
Info: https://poederladers.be

C.V. DE LOLJOKERS 
FRÜHSCHOPPEN
21 november | O.C. ‘de Leemskuil’ | 13u13

Op 21 november 2021 presenteren De Loljokers hun gratis 
Frühschoppen in OC De Leemskuil iedereen welkom op 
deze fantastische dag met veel ambiance!
Info: facebook.com/CVDELOLJOKERS/
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DEN OVENBUUR | OVENBUREN 
ROND DE BAKOVEN
Een groep enthousiaste bakkers- en molenvrienden 
hebben zich tot doel gesteld een bakoven te bouwen.

De buurt kwam vroeger samen bij de gemeenschappelijke 
bakovens. De bewoners brachten hun deeg naar de oven 
om samen te bakken. Het waren ovenburen rond de 
bakoven. We missen de warmte van de oven en willen de 
bakkunst doorgeven aan iedereen. Ons doel is het sociaal 
contact, de ‘ovenwarmte’, een plaats te geven in het dorp. 
Daarom bouwen we bij de Sevensmolen een bakoven met 
bakhuis. De bakoven wordt een traditionele Kempische 
bakoven.

Geldinzameling
Bakken kost geld maar een bakoven bouwen 
kost nog veel meer. Daarvoor hebben we 
€ 15.000 nodig. Dit bedrag dient om de 
kosten te financieren zoals de bouw van de 
bakoven en de materialen. We doen daarvoor 
een beroep op een crowdfunding zodat de 
hele gemeenschap medebouwer wordt van 
de oven. Zou het project toch niet lukken, 
krijgt iedereen zijn inzet terug. Iedereen die 
bijdraagt aan de steun/opbouw van de oven 
wordt achteraf  ook betrokken bij de oven.

Volg en steun het project via growfunding.be/
ovenbuur of  via overschrijving op rekening 
BE84 7340 5215 2259 met als mededeling je 
naam, adres, en gewenste reward. Zie ook: 
facebook.com/ovenbuurbocholt. 

THINK HAPPY | WORSTENBROODJES
Na het succes van de voorbije jaren bakt Think Happy Today voor  
de 5de keer worstenbroodjes t.v.v. Levensloop Stichting tegen kanker.

Bestel nu jouw worstenbroodjes met gehakt of  frikandel! 
Prijs € 3,00 per stuk

Bestel nu:
• online op www.thinkhappytoday.be
• via e-mail: thinkhappytoday@gmail.com
• telefonisch: 
 > Martine Govaerts | 0472 58 41 80
 > Carine Vanhove | 0473 53 68 09
 > Jos smeets | 0476 57 60 78
 > José Maesen | 089 46 86 03
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De worstenbroodjes worden vers gebakken op 26 en 27 november, 2, 4, 
11 en 13 december. Ze worden verpakt en kunnen ingevroren worden.
Adres voor afhaling: Kaulillerweg 66, afhalen kan vanaf  16u00.
De organisatie zal rekening houden met de coronamaatregelen die op 
dat moment van toepassing zijn.



KINDERGEMEENTERAAD 2021-2022
In september werd er opnieuw flink campagne gevoerd in de Bocholter lagere scholen. Niet minder 
dan 23 leerlingen stelden zich kandidaat voor een zitje in de kindergemeenteraad van Bocholt.

Via digitaal stemmen kon de jeugddienst de resultaten live opvolgen
en aan de scholen meedelen. 

De volgende kinderen nemen de sjerp van Arlando, Gitte, Niel, 
Skurta en kinderburgemeester Lauren over:

• Dunya (De Brug Bocholt)
• Imke (De Geluksvlinder Reppel)
• Bauke (De Driehoek Bocholt)
• Lenn (De Boomhut Lozen)
• Caro (De Vlieger Kaulille)

Samen met Yunes, Ferre, Ibe, Esli en Ajka zullen zij de stem 
van kinderen in onze gemeente vertegenwoordigen.

Bij het ter perse gaan van deze Bocholt Maggezien vond de 
eedaflegging en verkiezing van een nieuwe kinderburgemeester 
nog niet plaats.

Opmerkingen, vragen of  suggesties voor onze kindergemeenteraad? 
Dit kan via kindergemeenteraad@bocholt.be.

KLJ KAULILLE | SINT-MAARTENSVUUR 
woensdag 10 november | 18u15 | weide Molenstraat

Na 5 jaar afwezigheid organiseert KLJ Kaulille opnieuw een Sint-Maartensvuur. 
Dit gaat door onder een aangepast concept op een nieuwe locatie. 

Zoals de traditie het voorschrijft zal het vuur voorafgegaan worden door een kleine optocht vanaf  het Nevenplein naar het 
feestterrein in de Molenstraat. De optocht wordt begeleid door Sint Maarten te paard met zijn ridders en start om 18u15. 

Als het vuur eenmaal ontstoken is, gaat de kinderdisco van start in combinatie met een leuke schminkstand in de verwarmde 
tent met zicht op het vuur. Hongerige buikjes kunnen worden gevuld met verse pannenkoeken en chocolademelk. 

Er worden dan ook prijzen uitgedeeld voor de mooie tekeningen die de kinderen mogen meebrengen. Deze 
hebben ze in hun klasje in Kaulille ontvangen. 

Omstreeks 21u00 schakelen we van de kidsdisco naar de coverband Update, en zij zullen uiteindelijk 
afgelost worden door het DJ-duo van Discobar Book’us. De muziek stopt omstreeks 02u00.

Door de locatie terug korter bij de dorpskern te brengen en 
verscheidene modernere toetsen aan te brengen, hopen 
we van dit dorpsfeest opnieuw een gezellig samenzijn te 
maken, waar iedereen van jong tot oud welkom is, mede 
dankzij de gratis inkom en democratische prijzen.

Meer informatie:  
www.sintmaartensvuur.be of  op onze Facebookpagina.

JEUGD DIENST

CHIRO LOZEN | SINT-MAARTENSVUUR
woensdag 10 november | 19u00 | ‘t Lodje

Chiro Lozen is weer terug voor een avond vol gezelligheid en een 
lampionnentocht! De avond start om 19u00 met een sfeervolle tocht.

Nadien maken we het gezellig bij het vuur met diverse soorten 
jenever (tent ’t Lodje, Leemskuilenstraat).

Gratis inkom!
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INTOCHT SINTERKLAAS
zondag 21 november | 16u00 | Jachthaven 

Sinterklaas liet de gemeente Bocholt weten dat we hem 
zondag 21 november mogen verwelkomen! De 

goedheiligman komt omstreeks 16u00 met zijn 
boot aan in de Jachthaven (Droogdok) waar 

hij samen met zijn Pieten plechtig wordt 
ontvangen door de burgemeester en 
schepenen.

Samen met VVW Bocholt maken we er 
een echt feest van met pannenkoeken en 
chocomelk!

BOCHOLTER 
SINTERKLAASFEEST
woensdag 24 november | 14u00 en 16u30 |  
GC ‘de Kroon’

De Pieten zijn druk in de weer met cadeautjes inpakken en 
pepernoten te bakken. Plots vinden ze een bijzondere brief  
die ze natuurlijk aan de Sint laten zien.

Kom jij samen met de Sint en zijn Pieten ontdekken wat er in 
de brief  staat en wie de brief  schreef? Een spannende show 
vol muziek, dans, humor en natuurlijk de Sint met zijn Pieten!

Om alles coronaproof  te laten verlopen, wordt de show 
tweemaal opgevoerd: om 14u00 en om 16u30.

Praktisch:
Tickets voor de show kosten € 5,00 per kind (incl. snoepzak). 
Ouders kunnen gratis deelnemen maar moeten ook een ticket 
reserveren. Kinderen krijgen na afloop van de show een 
snoepzak van de Pieten. Hou hiervoor je ticket bij de hand!

Reserveer je tickets vanaf  3 november via dekroon.bocholt.be, 
tel. 089 20 19 60 of  e-mail de.kroon@bocholt.be.

DANSAVOND DE LIMARO’S
zaterdag 20 november | 19u00 | GC ‘de Kroon’

Op hun dansvond stellen De Limaro’s hun nieuwe dansen voor het komende seizoen voor. Na meer dan 
anderhalf  jaar zonder optredens en heel weinig trainingsmomenten, hunkeren de meisjes ernaar om eindelijk 
weer eens het podium op te kunnen. Spannend voor iedereen, want een week later start het wedstrijdseizoen!

Inkom: € 5,00. Reserveer je tickets vanaf  3 november via dekroon.bocholt.be, tel. 089 20 19 60 of  e-mail 
de.kroon@bocholt.be. 

De danswedstrijd voor garde-en showdansen vindt plaats op zondag 28 november, doorlopend van 10u00 tot 
18u00 in G.C. ‘de Kroon’. Inkom € 4,00 (65+: € 2,50 en -12 jaar gratis). Geen voorverkoop.



VEILIG HEID

HEB JIJ AL EEN 
ROOKMELDER GEPLAATST?
Sinds januari 2020 is in Vlaanderen de installatie 
van rookmelders in alle woningen verplicht. De 
plaatsing van rookmelders in nieuwbouwwoningen 
en woningrenovaties was al langer verplicht.

Wanneer mensen op tijd naar buiten weten te 
komen in het geval van een woningbrand, komt 
dit volgens de brandweer vrijwel altijd door de 
aanwezigheid van een brandmelder. Zeker ’s nachts 
is dit het geval. Een rookmelder wekt mensen 
voordat het te laat is. Dankzij bijvoorbeeld de vele 
brandbare stoffen in onze meubels kan binnen 
enkele minuten een brand al levensbedreigend 
zijn, met name door de snelle rookvorming. Als je 
niet op tijd gewaarschuwd bent kan het hierdoor 
erg lastig zijn om nog weg te komen. De kans om 
een woningbrand te overleven is aanzienlijk groter 
in een huis waar rookmelders hangen. Bij een 
brand telt elke seconde, en de extra tijd die een 
rookmelder verschaft kan van onschatbare waarde 
zijn. 

De beste plaats om een rookmelder op te hangen 
is in het midden van het plafond. Kan dit niet, hang 
hem dan op minstens 30 cm van de hoek want rook 
maakt een ‘krulbeweging’ waardoor de hoeken van 
een ruimte niet meteen worden bereikt. 

Een rookmelder is gevoelig voor stof  en hangt dus 
het best ondersteboven aan het plafond. Wanneer 
het echt niet anders kan, is een exemplaar op de 
muur nog altijd beter dan géén. Hang de rookmelder 
in dat geval zo hoog mogelijk maar minstens 15 cm 
van het plafond verwijderd. Plaats de rookmelder 
zodanig dat je er vlot bij kan voor onderhoud (zeker 
als hij aan de muur hangt, regelmatig stofzuigen!).

Check bij aankoop het type batterij.
Let er ook op dat je rookmelder een testknop heeft 
en een indicator voor een lege batterij.

Via deze weg willen we de familie van alleenwonende 
bejaarden oproepen om na te gaan of  er een 
rookmelder bij ouders geplaatst is.

CO-VERGIFTIGING
We kunnen niet genoeg benadrukken dat CO-
vergiftiging te vermijden is!

• Laat je verwarmingstoestellen correct installeren 
en zorg voor regelmatig onderhoud.

• Vervang oude en onveilige toestellen.
• Laat je schoorsteen jaarlijks reinigen.
• Zorg voor voldoende verluchting.

Jaarlijks zijn er in België meer dan duizend 
slachtoffers van een CO-vergiftiging. Een aantal 
(2 tot 3 %) van hen sterft hieraan. De meerderheid 
van de ongevallen door koolstofmonoxide gebeurt 
tussen oktober en maart, wanneer huizen warm 
gestookt worden. De meeste vergiftigingen worden 
dan ook veroorzaakt door een verbrandingstoestel 
in huis, voor verwarming of  voor de productie 
van warm water. Individuele kachels veroorzaken 
vaker een vergiftiging dan installaties voor centrale 

verwarming. Meestal zijn het warmwatertoestellen 
op gas die een vergiftiging in de badkamer 
veroorzaken.

Wat is CO?
CO is een giftig gas. Het is kleurloos, reukloos, 
smaakloos en niet-irriterend. Daarom noemt men het 
wel de stille of  sluipende moordenaar. CO ontstaat 
wanneer bij gebrek aan zuurstof  een onvolledige 
verbranding plaats vindt van brandstoffen zoals 
gas, stookolie, benzine hout of  kolen. 

Hoe ontstaat een CO-vergiftiging in huis?
Wanneer een verbrandingstoestel de omgevings-
lucht in huis gebruikt voor de verbranding (open 
systeem, type B of  A), zijn er drie vereisten 
waaraan moet voldaan worden om tot een goede 
verbranding te komen:
• aanvoer van zuurstof  (verse lucht)
• een degelijk toestel, dat juist afgesteld staat en 

regelmatig onderhouden wordt
• afvoer van de verbrandingsgassen naar buiten

Als aan één van deze vereisten niet voldaan 
wordt, bestaat er een risico op CO-intoxicatie. De 
afvoer naar buiten gebeurt via de schoorsteen. 
Hiervoor is voldoende trek nodig. Bepaald weers-
omstandigheden kunnen de trek in de schoorsteen 
nadelig beïnvloeden.
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MINDFUL MOVING | YOGA 
• Mindful morning moves | ochtendyoga  
 iedere donderdag van 9u00 – 10u00 | dojo sporthal ‘de damburg’

• Mindful evening moves | avondyoga  
 iedere dinsdag van 19u00 – 20u00 | danszaal sporthal ‘de damburg’

• Mindful stretch and release | yin yoga 
 iedere dinsdag van 20u15 – 21u15 | danszaal sporthal ‘de damburg’

Voor wie?
Voor gezonde mensen en mensen met gezondheidsklachten. Voel je je stijf, heb je 
rugklachten, gewrichtsklachten, RSI klachten, hoofdpijn, weinig energie, burn out, 
fibromyalgie, depressie, artrose, astma, diabetes, chronische pijn, slechte nachtrust … 
Als je op een zachte, krachtige en veilige manier je lichaam terug in balans wil brengen 
of  gewoon als aanvulling bij andere sportdisciplines.

Lesgeefster: Liesbet Leurs
(docent mindful bewegen, yoga, osteopaat D.O., kinesitherapeut)

Om je plaats in de les te garanderen, werken we enkel met inschrijvingen.
Heb je nog vragen of  wil je inschrijven: liesbetleurs@skynet.be

SPORT DIENST

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER
De Dag van de Sportclubbestuurder is dé bijscholings- en ontmoetingsdag voor sportclubbestuurders.

Er is een groot en actueel aanbod op maat van de sportclubbestuurders. 
Dit jaar komen bovendien inspirerende olympiërs en paralympiërs aan het woord.

• zaterdag 20 november – online
• zaterdag 11 december – Flanders Expo Gent

Je vindt alle nuttige informatie en links op www.dagvandesportclubbestuurder.be.

10.000 STAPPEN | ELKE STAP TELT!
Net als 200 andere steden en gemeenten van Vlaanderen neemt Bocholt 
deel aan het ‘10.000-stappen’-project. Het doel is om zoveel mogelijk 
Bocholtenaren te stimuleren om te bewegen. Concreet gaan we op drie 
plaatsen in onze gemeente een BEWEEGBOOM plaatsen van waaraf  je kan 
wandelen naar verschillende locaties in onze gemeente. De takken van de 
boom geven de locatie, het aantal stappen en de tijdsduur aan.

Aanvankelijk zullen dit korte afstanden zijn maar in de toekomst is het 
de bedoeling van hier grote(re) wandelingen aan te koppelen. Het 
gemeentebestuur plaatst een boom op het plein vóór de bib, op het 
binnenplein van de Heerlyckheid en één voor GC ‘de Kroon’.

Ben je nieuwsgierig hoe de bomen eruit zien en naar welke locatie je kan wandelen?
Aarzel dan niet en kom op zaterdag 27 november naar de onthulling van de bomen.

• om 10u00 verwachten we je aan de Heerlyckheid (Kloosterstraat - binnenplein),  
hierna aan de bib (Dorpsstraat - plein) 

• om 11u30 ben je welkom aan ‘de Kroon’ (voorzijde)



NIEUW IN BOCHOLT!

HOEVEWINKEL PAULIEN

• groenten
• eieren
• varkensvlees (op bestelling)
• streekproducten
• cadeaupakketten

Pluimertenweg 1, 3950 Bocholt
Info@hoevewinkel-paulien.be
Facebook @Hoevewinkel Paulien

CREME MARIE

• ambachtelijk hoeve-ijs

Veldhovenstraat 11, 3950 Bocholt
Tel. 0472 76 39 18
Fb https://www.facebook.com/crememarie 
Insta https://www.instagram.com/creme_marie 
E-mail crememarie@outlook.com

HIP MET PIT - CREATIES

• webshop
• wij maken gepersonaliseerde geschenken en bedrukkingen
• we zijn er voor zowel particulieren als zakelijke klanten

www.hipmetpitcreaties.be

OPEN JIJ EEN NIEUWE 
ZAAK IN BOCHOLT?

Laat het ons weten. 
Geef  een seintje aan: 
lokale.economie@bocholt.be!

LOKALE ECONOMIE
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ONTWIKKELINGS SAMENWERKING

2525

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD
De toekomst moet anders en gelijker, daarover zijn we het eens. 
Wij zijn ervan overtuigd: internationale solidariteit is hét antwoord. 
Door samen de scheve verhoudingen recht te trekken, zetten 
we stappen vooruit. En jij kan deel uitmaken van die hoopvolle 
verandering. 

Jij kan investeren in een betere wereld. 
Eentje waar we allemaal eerlijke kansen krijgen.

Investeer je mee?

• Steun 11.11.11 via een online gift of  op het rekeningnummer 
BE30 0000 0000 1111. Voor giften vanaf  40 euro krijg je 
volgend jaar automatisch een fiscaal attest.

• Zet een actie op touw om geld in te zamelen voor 11.11.11.

Benieuwd naar de resultaten die we dankzij jouw gift behalen?  
Neem een kijkje op 11.be/ditdoetuwgift.



1 november
Allerheiligen

3 november
Boek op het witte doek
Bib ‘de Priool’ – 13u45

4 november
Mediawijze thema-avond:  
handige apps
Bib ‘de Priool’ – 19u00

4 november
Avondwandeling  
Welzijnsschakel Poutrel
Kerk Lozen en kerk Kaulille – 19u00

6 & 7 november
Gezinsbond Kaulille –  
tweedehandsbeurs
GC ‘de Kroon’ – 13u30 tot 16u30

7 november
Gezinsbond Bocholt –  
tweedehandsbeurs
Parochiehuis Bocholt – 13u30 tot 16u30

8 november
Babbelwandeling Kaulille
Kerk Kaulille – 13u30

9 november
Babbelwandeling Bocholt
Kerk Bocholt – 13u30

9 november
Davidsfonds Bocholt – 19de Nacht  
van de Geschiedenis
Bib ‘de Priool’ – 20u00

9 november 
Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille – 
kaartavond
Parochiehuis Bocholt – 20u00

10 november
KLJ Kaulille – St.-Maartensvuur
Zie pag. 20

10 november
Samen Gezond en Fit
Parochiehuis Bocholt – 18u30

10 november
Chiro Lozen – St.-Maartensvuur
Tent Leemskuilenstraat –  
’t Lodje – 19u00 

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.

TREK JE 
WANDELSCHOENEN 

AAN!

UIT IN BOCHOLT

10 november
CV De Boggeter Papbugels –  
prinsenbekendmaking
Parochiehuis Bocholt – 20u11

11 november
Herdenking Wapenstilstand
Zie pag. 11

11 tot 15 november
Geschied- & Heemkundige Kring 
Bocholt – tentoonstelling ‘Waarom zijn 
Bocholt en Bree op 11 mei 1940 aan 
een ramp ontsnapt?’
Bib ‘de Priool’ –  
elke dag van 10u00 tot 17u00

12 november
Lieven De Brauwer – From Broadway  
à Paris
GC ‘de Kroon’ – 20u15

12 & 13 november
ECNS – Sterrenkijkdagen
Observatorium Georges Lemaître – 
telkens vanaf  19u00 tot 23u00

13 november
CV De Boggeter Papbugels –  
dialectmis
St.-Laurentiuskerk Bocholt – 18u00

KEMPEN~BROEK
OP Z’N MOOIST
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SINTERKLAAS 
IS KOEKJES
AAN ‘T BAKKEN

26 november
Kaat leest voor uit ‘de 9 dochters’ 
Bib ‘de Priool’ – 20u00

26 november
Biotechnicum – Kienavond
Biotechnicum – vanaf  20u00

27 november
Onthulling beweegbomen  
‘10.000 stappen’
Zie pag. 22

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

27 november
Johan Terryn – Het uur blauw
GC ‘de Kroon’ – 20u15

28 november
Limaro’s – danstornooi
G.C. ‘de Kroon’ – van 10u00 tot 18u00

29 november
Infosessie voor verhuurders
GC ‘de Kroon’ – 19u30

30 november
Praatcafé dementie
WZC De Gerkenberg – 19u30

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

13 november
CV De Poederladers – prinsenkiezing
GC ‘de Kroon’ – 20u11

16 & 17 november
Seniorennamiddagen met Marc Dex  
en zangeres Anita
GC ‘de Kroon’ – telkens om 14u00

17 november
Technics Junior: proefjes 
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 16u30

18 november
Infoavond opvoedingswinkel 
Noord-Limburg 
GC ‘de Kroon’ – 19u30

18 november
Energiehuis Limburg: zin en onzin  
van de digitale meter
Online webinar – zie pag. 9

19 november
Kiggen en Reekmans –  
Sta op als je valt
GC ‘de Kroon’ – 20u15

20 november
Limaro’s – dansvavond
GC ‘ de Kroon’ – 19u00

21 november
CV De Loljokers – Frühschoppen
OC ‘de Leemskuil’ – 13u13

21 november
Intocht van Sinterklaas
Jachthaven Zagerijstraat – 16u00

23 november
Huisvandemens: infosessie –  
invullen wilsverklaring
Bib ‘de Priool’ – 14u00

23 november
Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille – 
kaartavond
Parochiehuis Bocholt – 20u00

24 november
Bocholter Sinterklaasfeest 
GC ‘de Kroon’ – 14u00 tot 16u30

24 november
Samen Gezond en Fit
Parochiehuis Bocholt – 18u30

HERFST IN LOZEN



UIT DE KROON

BJORN KIGGEN EN GREET REEKMANS 
STA OP ALS JE VALT 
vrijdag 19 november | 20u15 Zie pagina 13

JOHAN TERRYN
HET UUR BLAUW 
zaterdag 27 november | 20u15  zie pag. 12

LIEVEN DEBRAUWER
FROM BROADWAY À PARIS 
vrijdag 12 november | 20u15  zie pag. 12
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