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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 
zijn gesloten op:

•  vrijdag 31 december 2021 
(oudejaarsavond)

•  maandag 3 januari 2022 
(compensatiedag voor 1 januari)

NUTTIGE GEGEVENS

 

COLOFON I BOCHOLT MAGGEZIEN
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VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN
EN ZITDAGEN

VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN 

Volhouden, komt goed!

Covid speelt onze Bocholter dorpsgemeen-
schappen ernstig parten. Het virus slaat 
ongemeen hard toe. Tot grote spijt, bezweken 
de afgelopen jaren verschillende geliefde 
Bocholtenaren aan het virus. We leven 
mee met hun families. Elkeen van ons werd 
geconfronteerd met covid. Mogelijk zelf  besmet 
of  het verplicht moeten ondergaan van een 
vervelende quarantaine. De noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen dwingen verenigingen 
om hun activiteiten op een laag pitje te plaatsen. 
Daarbovenop komt het jojo-gegeven van 
veiligheidsmaatregelen die ingetrokken worden 
om vervolgens opnieuw te moeten worden 
ingevoerd. Begrijpelijk leidt dit tot frustratie en 
boosheid.

Maar Bocholt recht de rug! 
Onze artsen, verplegers en gezondheids-
personeel, geven de moed niet op. Samen met 
mensen uit de welzijnssector, halen ze alles uit 
de kast om het virus te bestrijden. Ook een groot 
‘dank – u – wel’ aan ons onderwijzend personeel 
en mensen werkzaam in de kinderopvang, voor 
hun niet aflatende inzet. Binnen de grenzen van 
het mogelijke en met veel creativiteit hebben 
daarenboven heel wat verenigingen en vele 
individuele enthousiaste Bocholtenaren, tal van 
grote en kleine initiatieven georganiseerd om de 
moed er in te houden. Merci! 

Elk van u allen wil ik fel bedanken. Jullie 
nemen elk de verantwoordelijkheid door de 
veiligheidsmaatregelen consequent op te volgen. 
Daardoor bescherm je jezelf  én de anderen!

Ik weet, het is niet makkelijk! Maar we mogen 
het hoofd niet laten hangen. Laat dat de 
nieuwjaarsboodschap zijn voor 2022. Covid 
mag ons niet kleinkrijgen. Blijf  er in geloven. 
Volhouden, het komt goed!

Stijn Van Baelen
Burgemeester

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

WEGWIJSGIDS 2022
BOCHOLT VAN A TOT Z
Vanaf  17 januari is de nieuwe wegwijsgids weer gratis 
verkrijgbaar aan het onthaal van het gemeentehuis en 
in de bib. De wegwijsgids is een handig naslagwerk 
met een overzicht van alle gemeentelijke diensten en 
producten, aangevuld met de belangrijkste info van 
overheidsinstellingen, gezondheidszorg, mobiliteit en 
onderwijs.

Je kan de gids digitaal raadplegen op www.bocholt.be. 
Moeten we je een exemplaar toesturen? Wil je iets laten 
toevoegen of  aanpassen? Laat het ons weten.

Neem contact op de dienst Info & Onthaal, 089 20 19 18 
of  gemeente@bocholt.be

CENTRAAL MELDPUNT
Een scheefgezakte stoeptegel, een kapotte straatlamp, 
is je afvalcontainer niet geledigd, een sluikstort, ...

Meld het ons via:
• tel. 089 20 19 18
• e-mail: gemeente@bocholt.be
• de Bocholt App 

(download de app via Google Play of  de Appstore)
• de meldingskaart op onze website: www.bocholt.be
• Whatsapp gemeente Bocholt: gsm 0472 18 48 97
• de meldingskaart in Bocholt Maggezien
• mondeling aan de onthaalbalie van het gemeentehuis
• een messenger-bericht op onze facebookpagina: 

gemeenteBocholt 

Wij doen daarna ons best om 
het zo snel mogelijk in orde 
te brengen of  de bevoegde 
instanties te informeren.

NIEUWJAARSRECEPTIES 
AFGELAST
De slechte coronacijfers en de bijbehorende maat-
regelen hebben het gemeentebestuur ook dit jaar doen 
beslissen om haar jaarlijkse nieuwjaarsrecepties niet te 
laten doorgaan.

Dit geldt dus zowel voor de nieuwjaarsreceptie voor de 
bevolking (9 januari 2022) en de nieuwjaarsreceptie 
voor de verenigingen (14 januari 2022).
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Hoe beveilig ik mijn woning  
tegen inbraken?

• Wil je je woning beter beveiligen 
tegen inbraak? 

• Ben je benieuwd naar de zwakke 
plekken van je woning?

• Ben je een inwoner van de 
politiezone CARMA? 

Vraag dan gratis beveiligingsadvies 
aan bij het Veiligheidshuis.
https://www.genk.be/beveiligingsadvies

VUURWERK VERBODEN!
Sinds dit jaar geldt er een totaal verbod op het afsteken 
van vuurwerk in alle gemeenten van politiezone Carma, 
dus ook in Bocholt. De politie zal op oudejaarsavond 
streng controleren op de naleving van dit vuurwerkverbod.

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

OPGEPAST VOOR INBREKERS 
TIJDENS DE DONKERSTE DAGEN 
VAN HET JAAR!
De donkere winterdagen zijn voor inbrekers de mooiste tijd van het jaar!

Geef  hen geen kans om jouw woning uit te kiezen en maak je woning 
onaantrekkelijk voor potentiële dieven:

• geef  je woning steeds een bewoonde indruk, laat familie of  buren 
tijdens je afwezigheid regelmatig een kijkje nemen in je woning en 
vraag ze om voor je post te zorgen;

• laat geen waardevolle eigendommen in het zicht staan;
• sluit alle ramen en deuren en voorzie ze van degelijke, 

goedgekeurde sloten en vervang alle ramen met enkel glas;
• laat een aantal lampen via een tijdschakelaar branden als je niet 

thuis bent;
• een schakellamp die aanspringt wanneer iemand voorbijkomt,  

schrikt inbrekers af;
• geef  sleutels een vaste bewaarplaats, maar label ze niet;
• zorg dat het groen rond je huis laag is, want goed zicht op ramen en 

deuren werkt preventief;
• laat geen klimmateriaal (bv. een ladder) achter op zichtbare plaatsen
• een goede waakhond;
• waarschuw bij twijfel of  verdachte situaties altijd de politie.

Elektronische maatregelen hebben naast een afschrikkende functie 
ook de taak om een inbraak of  poging tot inbraak te detecteren en 
omwonenden en politie al dan niet rechtstreeks te alarmeren:
• alarminstallaties
• andere elektronische systemen

Denk eraan dat de inbreker meestal langs de achterzijde de woning 
binnendringt. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer 
discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.



WIJ STAAN VOOR JE KLAAR!

Inderdaad de Bocholtenaar staat centraal! Een eID aanvragen, 
je rijbewijs afhalen, een bouwvergunning indienen of een subsidie 
voor jouw sportclub aanvragen? Persoonlijk aan het loket, aan de 
snelbalie of gemakkelijk en snel online, jij kiest! In een veranderende 
wereld als deze waarin digitalisering en tijd een steeds belangrijkere 
rol spelen, zetten ook wij als gemeentebestuur in op modernisering.

Nee, niet zomaar, koud en kil. Wél met aandacht voor jou, je noden en 
je vragen, en steeds met die typische Bocholter, persoonlijke toets.

WE STAAN VOOR JE KLAAR:

• via ons digitale loket op www.bocholt.be of  in onze Bocholt-app. 
Geen verplaatsing nodig, het kan lekker gemakkelijk vanuit je (luie) zetel.

• aan onze snelbalie! Zonder afspraak kan je voor sommige producten tijdens de 
openingsuren gewoon binnenlopen in ’t Huis van de gemeente, de ideale mix  
van snelheid en persoonlijk contact. Kijk op www.bocholt.be voor welke producten  
je aan de snelbalie terecht kan.

• persoonlijke afspraak met onze medewerkers, de plus van persoonlijk contact! 
 Boek eenvoudig en snel online je afspraak in op onze website www.bocholt.be  

of  via de Bocholt-app! 

• bel naar 089 20 19 18 of  e-mail naar info@bocholt.be.

Door de coronapandemie is het niet altijd evident om je naar het gemeentehuis te verplaatsen. 
Daarom zetten we volop in op de uitbouw van onze digitale dienstverlening.

Digitale dienstverlening uitgelegd

De gemeente werkte de laatste jaren hard aan het digitale aanbod. 
Dit kan je allemaal al online doen:
• afschrift van een geboorteakte voor de mutualiteit
• attest van samenstelling van het gezin voor het aanvragen van een gezinskorting
• attest van woonst om een verhuizing door te geven aan de energieleverancier
• boeken verlengen 
• toelage voor je vereniging aanvragen
• een inname openbaar domein regelen
• …

Check het groeiend online aanbod

Dit is slechts een greep uit de diensten en producten die je online kan regelen. Het aanbod 
aan digitale dienstverlening groeit constant. Een goede reflex is steeds even kijken op onze 
website of  het product dat je nodig hebt digitaal aan te vragen is. Het bespaart een rit naar 
het loket, het is snel, makkelijk en veilig.

En is er toch een bezoek aan het loket vereist?
Dan kan je online een afspraak maken en zo de wachttijd tot een minimum beperken.

Kan je wel wat hulp gebruiken?

Ben je minder zeker of  je het wel kan of  beschik je niet over een pc met internetverbinding? 
Dan kan je terecht bij de digi-assistent in de bibliotheek van Bocholt (zie pagina 18). Ook 
kun je je vraag stellen aan onze snelbalie of  via 089 20 19 18. Zij zullen je vraag noteren. 

In de loop van 2022 start onze gemeente met activiteiten voor inwoners die graag hulp of  
een woordje uitleg wensen bij het werken met de smartphone of  computer.
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SOCIAAL HUIS

GOEDE VOORNEMENS VOLHOUDEN
Hoeveel goede voornemens maakte jij voor het nieuwe jaar?
Met deze 5 tips is de kans groot dat je ze gaat volhouden.

1. Bereid je voor
 Om je gedrag te veranderen doe je best eerst kennis op. Zonder een plan B, 

verval je gemakkelijker in oude gewoontes. 

2. Stel haalbare doelen
 Maak je doelen concreet (5 km lopen), haalbaar (binnen 3 maanden) en 

realistisch (dus géén marathon inplannen als je nooit eerder gelopen hebt). 

3. Neem je tijd 
 Gun jezelf  de tijd om stappen te nemen, om te hervallen en dan opnieuw te 

beginnen. Dat hoort nu eenmaal bij het proces van gedragsverandering. 

4. Zoek de juiste motivatie
 Wil je écht iets? Dan is de kans groot dat je je voornemens beter gaat 

volhouden. Je kan je motivatie een extra boost geven door iemand die je 
steunt. Samen sporten of  gewicht verliezen werkt motiverend. Maak 

van de gezonde keuze de meest voor de hand liggende keuze. 

5. Begin op het juiste moment
Is de start van het nieuwe jaar wel de juiste timing? Misschien 
is het beter om je goede voornemens nog even te laten 
rusten en een beter moment uit te kiezen. Vraag jezelf  af: 
wat heb ik, wat kan ik en wat is mijn eerste stap om mijn 
doel te bereiken. Begin daar alvast mee en geloof  in jezelf. 
Je kan het! 

Wil je meer weten over hoe je doelen te bereiken en je gedrag bij te sturen? 
Surf  dan zeker naar http://www.geluksdriehoek.be. Dit online platform over geluk 
geeft je nog meer tips en tricks om hiermee aan de slag te gaan. Info over het 
bereiken van je doelen vind je onder de bouwblok ‘Jezelf  kunnen zijn’. Succes!

OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR ZORGBEGELEIDING 
BIJ LEERACHTERSTAND (INITIATIEF ZORGKLASSEN)
Het OCMW wenst i.s.m. de scholen het initiatief  zorgbege-
leiding bij leerachterstand verder uit te breiden.

De zorgbegeleiding richt zich op kleuters en lagereschool-
kinderen die een cruciale leerachterstand hebben (m.b.t. de 
tekorten in de leerstof, maar ook in het zelfstandig leren werken, 
de werkattitude en het leren leren). Het doel is om ervoor te 
zorgen dat deze doelgroep snel de gepaste begeleiding krijgt 
opdat de achterstand niet nog groter wordt. We zijn specifiek 
op zoek naar vrijwilligers voor zorgbegeleiding op de school 
‘De Driehoek’. 

Indien je deel wil uitmaken van een pool van vrijwillige en 
gemotiveerde leerkrachten, gelieve dan contact op te nemen 
met het OCMW, tel. 089 20 19 80 of  e-mail ocmw@bocholt.be.
Ervaring en/of  banaba-opleiding is zeker een meerwaarde. 
Ook gepensioneerde leerkrachten kunnen contact opnemen.



GEZOND LEVEN EN MEER 
BEWEGEN HOEFT NIET 
MOEILIJK OF DUUR TE ZIJN … 
COACH ANDY HELPT JE  
GRAAG OP WEG! 
Andy is kinesitherapeut en motiveert graag mensen om meer 
te bewegen. Hij kijkt samen met jou naar jouw doelen en 
interesses en legt graag de linken naar wetenschappelijke 
evidentie. Hij motiveert je om je eigen doelen te behalen en 
houdt rekening met jouw tempo en omstandigheden.

Andy is vanaf  nu jouw Bewegen Op Verwijzing-coach in Bocholt. Dus 
zit jij te vaak stil? Wil je je fitter en beter voelen? Maar weet je niet 
goed waar je moet beginnen? Of  ben je bang dat je het alleen niet 
volhoudt? Dan helpt coach Andy je op weg! Samen met jou werkt hij 
een plan uit, aangepast aan jouw interesses, tijd, financiële situatie 
en je eventuele ziekte of  beperking. Daarna gaan jullie samen aan 
de slag.
Voor de start heb je een verwijsbrief  nodig. Deze kan je bij je 
huisarts of  specialist opvragen. Je hebt recht op in totaal twee jaar 
begeleiding van je Bewegen Op Verwijzing-coach, met een maximum 
van 7 uur per jaar. Dit hoef  je niet volledig op te nemen. Een eerste 
gesprek met Andy kost je € 20,00 (of  € 4,00 voor personen met een 
verhoogde tegemoetkoming). Opvolggesprekjes van een kwartier 
kosten je telkens € 5,00 (of  € 1,00 voor personen met verhoogde 
tegemoetkoming). 

Bewegen Op Verwijzing is een initiatief  van het Vlaams Instituut 
Gezond Leven, met de steun van de Vlaamse Overheid, Logo 
Limburg en Domus Medica, in samenwerking met Eerstelijnszone 
Noord-Limburg en Gemeente Bocholt. 

MISSCHIEN
HEB JE RECHT OP EEN 
VERWARMINGSTOEALAGE?

Wil je Andy graag persoonlijk ontmoeten 
of meteen een afspraak maken? Dan kan 
je Andy bereiken op 0474 18 51 91 of via 
bocholt@bewegenopverwijzing.be. 

Voor meer informatie:
www.eerstelijnszone.be/bewegen-
op-verwijzing-noord-limburg

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt tussen in de 
betaling van de verwarmingsfactuur voor huisbrandolie 
(mazout), verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. 
Per gezin kan dat tot maximaal 1.500 liter brandstof  per 
jaar, met een maximale tussenkomst van € 210,00. 

Voorwaarden: 
• je hebt een verhoogde tegemoetkoming via de 

mutualiteit of  
• je hebt een schuldenregeling lopen of
• je hebt een beperkt inkomen. 

De aanvraag moet binnen de 60 dagen na levering 
gebeuren. 

Maak een afspraak met een medewerker van het 
OCMW op het nummer 089 20 19 80 of  per e-mail 
ocmw@bocholt.be. Bij je afspraak breng je je eID-
kaart (en de pincode), de factuur of  leveringsbon en je 
rekeningnummer mee.
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KRUISPUNT NOORD-LIMBURG 
Wat is het?

Het is een plaats waar mensen met psychische klachten, 
die ook op andere domeinen moeilijkheden ervaren, 
terecht kunnen voor een kort gesprek zodat ze te weten 
komen waar ze de meest geschikte hulp kunnen krijgen 
voor hun vragen. Een voorbeeld: je hebt depressieve 
klachten, er zijn problemen met de kinderen, je komt 
financieel moeilijk rond, … Waar kan je het best terecht 
voor de meeste geschikte hulp? Misschien de huisarts, 
misschien de sociale dienst van de mutualiteit, misschien 
thuishulp, misschien een psycholoog, …

2 personen met ervaring in de hulpverlening zullen voor 
jou zoeken naar de dienst of  persoon die jouw vragen het 
best kan opnemen. Deze personen helpen jou ook om 
de eerste stappen in de richting van deze organisaties 
te zetten. 

In principe is het de bedoeling dat een hulpverlenings-
organisatie of  huisarts je doorverwijst naar het Kruispunt, 
maar als je nog nergens in begeleiding bent, kan je je ook 
zelf  aanmelden.

Hoe werkt het Kruispunt?

Als het Kruispunt open is, kan je er zonder afspraak 
binnen lopen. Het aanbod is kosteloos.

Wie zit het in het Kruispunt?

De Kruispuntwerking Noord-Limburg bestaat sinds 
mei 2021 en is een samenwerkingsinitiatief  van (bijna) 
alle welzijnsdiensten in de eerstelijnszone Noord-
Limburg en van (bijna) alle aanbieders van geestelijke 
gezondheidszorg: sociale diensten van de OCMW’s 
(sociale huizen), mutualiteiten, CAW, jobcoach, CGG’s, 
Validag, mobiele teams van Reling, …. Al deze diensten 
stellen op regelmatige basis medewerkers ter beschikking 
om aanwezig te zijn in de werking van het Kruispunt.

Praktisch:
Huidige plaats:
Oud gemeentehuis Neerpelt, Kerkstraat 3/5 Pelt.
Opening: elke donderdagvoormiddag van 9u00 tot 10u00, 
behalve op feestdagen en in het kerstverlof.

Telefoonnummer: 0490 66 85 81: het telefoonnummer is niet 
permanent bemand. Gelieve je naam en telefoonnummer 
in te spreken. Er wordt steeds teruggebeld.

BABBELWANDELING 
Een wandeling voor individuen

Vertrek kerk Kaulille en Bocholt op dinsdag 18 januari 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 van Bocholt of  

Kaulille. Begeleiders zijn aanwezig. We wandelen in 
groepjes van maximum 4 personen. De route (kleine of  
grote afstand) wordt onderling besproken.

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

JE BENT GEBOREN IN 1947: 
MOGEN WE JE TELEFONISCH 
CONTACTEREN?
Het welzijn van alle senioren blijft voor de gemeente Bocholt 
een erg belangrijk aandachtspunt.

Vrijwilligers van het OCMW zouden tijdens de wintermaanden 
2022 een huisbezoek brengen aan alle inwoners van onze 
gemeente die in 2022 75 jaar worden (geboortejaar 1947). 
Helaas kan dit huisbezoek door de huidige coronamaatregelen 
niet plaatsvinden. Maar we hebben een alternatief! 

De welzijnsambtenaar gaat deze inwoners vanaf  januari 
tot en met maart 2022 telefonisch contacteren. Zij geeft 
dan de nodige uitleg over het ruime aanbod van zorg- en 
dienstverlening voor senioren door het OCMW. We weten 
dat senioren zolang mogelijk zelfstandig willen wonen en dit 
het liefst in de eigen vertrouwde omgeving. De ambtenaar 
gaat dan ook een gesprekje aan over wonen, gezondheid, 
digitale vaardigheden, mobiliteit, … Indien nodig brengt 
zij de gecontacteerde in contact met de maatschappelijke 
assistenten van de dienst thuishulp van het OCMW.

We raden je aan om zeker in te gaan op dit aanbod. Zo 
weten het gemeentebestuur en het OCMW wat er leeft bij 
de 75-jarigen van onze gemeente en kunnen er initiatieven 
genomen worden. De doelgroep heeft een brief  ontvangen 
van dit initiatief.



KEN JIJ DE REGELS 
IN EEN FIETSSTRAAT?
Sinds enkele maanden zijn fietsers ‘koning’ in een 
aantal fietsstraten in Bocholt. Althans, dat zouden 
ze moeten zijn. In de praktijk blijkt dat bestuurders 
en fietsers nog onvoldoende vertrouwd zijn met 
het concept. Zo krijgen we nog veel meldingen 
dat de verschillende weggebruikers zich niet 
houden aan de opgelegde verkeersregels. Ook 
een anonieme politiecontrole stelde heel wat 
overtredingen vast. Een fietsstraat is pas veilig als 
beide partijen de verkeersregels kennen. 

Het gemeentebestuur wenst eerst volop in te zetten op sensibilisering alvorens over 
te gaan tot gerichte politiecontroles op het inhalen en de snelheid in een fietsstraat. 

Het doel van deze acties is vooral de weggebruikers hoffelijk met elkaar te leren 
omgaan.

Daarom sommen we hier nog eens de regels op die van kracht zijn in een fietsstraat.
• In een fietsstraat heeft de fietser altijd voorrang op de wagen en de vrijheid 

om de hele rijweg (of  de volledige breedte van de rijbaan, bij een straat met 
tweerichtingsverkeer) te gebruiken. 

• De auto is in die zone te gast. Er is een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur 
voor alle verkeer. Een auto mag er een fietser niet inhalen. 

• Het begin en einde van een fietsstraat worden aangeduid met een officieel 
verkeersbord en vakken op de rijbaan met daarin een herhaling van dat 
fietssymbool.

De officiële fietsstraten in Bocholt zijn:
• Brogelerweg (tussen het Kerkplein en de Damburgstraat)
• Kerkplein
• Kerkhofstraat
• Steenakkerstraat
• Luysenweg
• Koedriesstraat

Rolstoelgebruikers zijn geen fietsers maar voetgangers en moeten dus het voetpad 
gebruiken. Als het voetpad niet toegankelijk is, mogen ze op de rijweg, maar dan 
mogen voertuigen hen wel inhalen.

LANGS BOCHOLTER WEGEN

NIEUWE CONTAINERWAGEN
De technische dienst van de gemeente mocht onlangs 
een nieuwe containerwagen afhalen bij de firma AJK.
Het vorige containersysteem was 20 jaar oud en de 
onderhoudskosten liepen de laatste tijd erg hoog op, 
zodat het hoog tijd werd om het systeem te vervangen.

Na het doorlopen van de nodige procedures zijn we 
blij dat we bij een bedrijf  binnen onze eigen gemeente 
zijn terecht gekomen. Het systeem is van een degelijke 
kwaliteit én het is bovendien goed voor de plaatselijke 
werkgelegenheid.

“WIST JE DAT JE 
- WANNEER JE 

EEN FIETSER IN EEN 
FIETSSTRAAT INHAALT - 

HET RISICO LOOPT 
OP EEN BOETE 
VAN € 58,00?”
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SNEEUW, IJZEL, …
ONZE TECHNISCHE DIENST IS VOORBEREID!
Bij winterweer gebruikt de gemeente Bocholt een vast strooiplan

In het gemeentelijk strooiplan krijgen de hoofd-
wegen voorrang en houden we rekening met 
routes voor openbaar vervoer. Bepaalde plaatsen 
moeten immers altijd bereikbaar blijven: o.a. het 
woonzorgcentrum, de scholen, de kinderopvang-
diensten, het politiekantoor, ’t Huis van de 
gemeente, ...

Verder staan er een dertigtal zoutbakken op 
openbare plaatsen en wordt er personeel 
uitgestuurd dat manueel ruimt en strooit. Nog tot 
eind maart 2022 is er permanent een strooidienst 
van twee werklieden in stand-by. Alle inwoners 
van Bocholt kunnen op deze manier binnen de 
500 meter op een gestrooide weg geraken. Er is 
rekening gehouden met verbindingswegen voor 
auto’s maar zeker ook met fietsers. 

Alle wegen behandelen is natuurlijk onmogelijk. Het is zelfs vaak beter om niet te 
strooien op binnenwegen dan een éénmalige bestrooiing, omdat het effect dan vaak 
omgekeerd is: het zout verspreidt zich, wordt niet voldoende ingereden en de toplaag 
bevriest opnieuw zodat je een ware ijspiste krijgt. We hebben momenteel voldoende 
zout in voorraad om een zware winter te overbruggen.
Let op: iedereen is verplicht om het openbaar domein voor haar of  zijn woning (de 
stoep of  voetpad) sneeuw- en ijzelvrij te houden!

Je vindt de strooiroutes en het strooiplan terug op: www.bocholt.be.

Let op: de gewestwegen in onze gemeente (Hamonterweg, Fabrieksstraat, Steenweg 
op Kleine Brogel, Grote Baan, Lozerstraat en Lozerheide) worden gestrooid door de
diensten van het Vlaams Gewest.

SNEEUWVRIJE WEGEN EN 
VOETPADEN, OOK VOOR 
DE POSTBODES
In de winterperiode maken sneeuw en ijzel het de 
postbode niet gemakkelijk. Gevaarlijke wegen en 
voetpaden zijn soms letterlijk een struikelblok. 

Het gemeentebestuur wil je er aan herinneren dat 
iedereen verplicht is het voetpad voor de eigen 
deur vrij van sneeuw en ijs te houden!

“IEDERE 
BOCHOLTENAAR 
KAN BINNEN 500 

METER OP EEN 
BESTROOIDE WEG 

GERAKEN.”
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2021 was een jaar met vele uṕ s en dowń s.
Strenge regels, versoepelingen en opnieuw 
een verstrenging van de corona-maatregelen. 
2021 was ook het jaar waarin ik benoemd werd 
tot kinderburgemeester van Bocholt. Ik ben enorm 
blij met deze benoeming en hiervoor zal ik alles 
doen om de kinderen van onze gemeente goed 
te vertegenwoordigen.

Allereerst wil ik iedereen een goede gezondheid wensen voor het nieuwe 
jaar!
Dat is sinds Corona in onze samenleving is gekomen, voor vele mensen
geen vanzelfsprekendheid.

Ik hoop dat we in 2022 dit gemene virus verder kunnen aanpakken zodat 
iedereen weer een stukje vrijheid kan terugkrijgen en kan genieten van vrij 
samenzijn met familie en vrienden.

Ook hoop ik dat we binnen onze gemeente enkele mooie dingen kunnen realiseren 
met onze kindergemeenteraad.

Graag wil ik iedereen een hart onder de riem steken en samen duimen 
voor een mooi en gezellig 2022!
Groetjes, Esli Davids
Kinderburgemeester

Aan alle Bocholtenaren…

We leven in hele vervelende tijden.

Iedereen heeft er onder te lijden.

Het heeft geen zin om te zeuren.

Samen kan er veel gebeuren.

Laten we 2022 vrolijk in gaan.

Zodat we samen sterk staan.

Ik wens jullie daarom een jaar

met alle gezondheid, 

veel plezier en vooral lol!

Yunes Hoummadi
Plaatsvervangend kinderburgemeester
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Ik wens iedereen:een jaar vol geluken een goede gezondheidEen kerstboom vol lichtjes.Een cadeau voor iedereen.Een jaar zonder coronaEen jaar vol verrassingen.En nog veel meer.

Samen maken we er een leuke Kerst en nieuwjaar van.zodat 2022 niet meer stuk kan.
Fijne Feestdagen!
Bauke Creemers
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Liefste bewoners van Bocholt,

Ik wens jullie veel geluk

een goede gezondheid en

vooral veel plezier in 2022.

Veel liefde en geen verdriet 

en dat iedereen elkaar graag ziet.

Prettige feestdagen!!!

Groetjes, 

Caro Brebels



OM GEVING

QUICKSCANS & BOUWPLANADVIES
Heb je enkele concrete vragen over duurzaam renoveren en bouwen? Dan 
is de Quickscan iets voor jou! Je krijgt een kort mondeling gratis advies dat 
maximaal 30 minuten duurt. 

Ga je een nieuwe woning bouwen? Het Bouwplanadvies screent je 
bouwplannen op vlak van oriëntatie, materiaalgebruik, levenslang wonen, 
technieken, … We bekijken waar je winst kan boeken qua comfort en 
energiebesparing. Je krijgt een uitgebreid schriftelijk verslag en we lichten 
onze bevindingen toe in een persoonlijk gesprek. Een Bouwplanadvies kost 
je als Bocholtenaar slechts € 50,00. Quickscans en bouwplanadvies worden 
gegeven na afspraak bij Dubolimburg, Greenville, Houthalen.

Meer informatie op www.de-huisdokter.be, via 011 39 75 75 of  een mailtje 
naar info@de-huisdokter.be. 

RENOVEREN MET 
DE HUISDOKTER
Wil je je woning renoveren en plan 
je meerdere ingrepen tegelijk? 
Maak dan een afspraak met 
de Huisdokter! De Huisdokter 
doorloopt en screent samen met 
jou je woning. Hij kijkt naar de 
stand van zaken en bekijkt waar je 
je woning kan verbeteren. 

Hij geeft je professioneel advies 
wat betreft de mogelijkheden van je woning en de winst die je nog kan boeken 
op vlak van comfort en energiebesparing. Hij zorgt voor een prioriteitenlijst, 
een optimale volgorde van de werken en praktische tips en tricks voor het 
renoveren van jouw woning. Na afloop van een bezoek schrijft de Huisdokter 
jouw persoonlijk advies neer in een uitgebreid verslag of  Renovatierapport. 
Een Renovatierapport helpt je om de juiste offertes aan te vragen en om goed 
geïnformeerd aan de gesprekken met architecten en aannemers te beginnen. 
Een Huisdokterbezoek met renovatierapport kost je als Bocholtenaar € 50,00 in 
plaats van € 100,00 omdat de gemeente Bocholt partner is van Dubolimburg.
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STIJN MEURIS
TIRADE#5 - DE STILSTAND. 
vrijdag 21 januari | 20u15

Na drie geslaagde voorstellingen, een eindejaarsuitzending op Canvas en 
een geschrapte editie omwille van corona, brengt Stijn Meuris in de winter 
van 2021-2022 de vijfde editie van TIRADE. Op eenvoudig verzoek, maar 
ook omdat de politieke en maatschappelijke actualiteit ook vorig jaar weer 
van geen ophouden wist - en Meuris ook niet. 
Alhoewel. 
 
Alles stond stil, maar het leven ging door. Dat van Stijn Meuris stond 6 volle 
minuten stil - een medisch akkefietje vlak voor kerstmis. Alsof  het zo had 
moeten zijn. Hoe raar was dat.
 
In DE STILSTAND. kijkt Meuris met spitante humor, scherpzinnigheid en 
een bevlogen verteltrant terug op twee hoogst uitzonderlijke jaren. Jaren 
die hem jaren van zijn leven gekost hebben - en ei zo na het leven zelf. 
 
TIRADE#5, DE STILSTAND. is geen stand-up comedy as you know it. 
Geen vrijblijvende moppentapperij en geen gratuite aaneenschakeling van 
dijenkletsers. Maar wel een anderhalf  uur durende solo-voorstelling, een 
wervelende conférence in een knap decor waarin Meuris het publiek én 
zichzelf  een spiegel voorhoudt. En waarin de geplogendheden van ons 
land, ons volk en onze leiders onder de loep worden gehouden op een 
manier die op z’n minst ongebruikelijk is - en doet nadenken over wie we 
zijn. Relevant, raak en broodnodig. Want vanuit stilstand kan je weer verder.

KROON SEIZOEN 2021-2022 K

LEZING ism BIB ‘de Priool’

WANNES DELEU 
‘VOOR IK HET VERGEET’
dinsdag 11 januari | 20u15 

Gebaseerd op de gelijknamige docureeks over dementie op VRT één. 

Eind 2018 leefde televisiemaker Wannes Deleu een maand bij zijn 
grootmoeder die aan dementie lijdt in woonzorgcentrum Ten Olm. Om 
de banden aan te halen en te ondervinden wat dementie écht met 
iemand doet. Hieruit resulteerde de driedelige docureeks ‘Voor ik het 
vergeet’ op VRT één. Een beklijvende lezing over dementie, maar ook 
over een kleinzoon en grootmoeder die elkaar terugvinden, over de 
beperkingen van een ziekte heen.

“Het is gelukt, maar op een héél andere manier dan ik had verwacht.” 
Wannes Deleu in de Standaard. 

Inkom: kassa € 12,00 | voorverkoop € 10,00 | abonnement € 8,00 | 
jongerencultuurpas-bocholt € 6,00

Inkom: kassa € 18,00 | voorverkoop € 16,00 | abonnement € 14,00 | 
jongerencultuurpasbocholt € 9,00

CURSUS
 

TAI CHI VOOR BEGINNERS
Verhoog je immuniteit, Tai Chi Quan helpt!
De lessen vinden plaats op dinsdagnamiddag 
(start dinsdag 18 januari)

Dinsdag 11 januari – 13u30: gratis informatiemiddag
Begeleiding: Dirk Cassiers

GC ‘de Kroon’ is gesloten
tot en met 9 januari 2022.



NIEUWJAARSWANDELING 
NATUURPUNT
zondag 2 januari | 14u00 | Smeetshof

Wandel mee door het Smeetshof  
op de tweede nieuwjaarsdag van 
2022. 

Wij zorgen voor een mooi parcours 
en een borrel en chocomelk 
(als de coronamaatregelen het 
toelaten). 

Steun onze vereniging met een vrije bijdrage. 
Meer info: annemie.nouters@gmail.com 

CULTUUR DIENST

KON. HARMONIE
SINT-LAURENTIUS 
BOCHOLT 
BOGGETER PROMS
Sportcomplex ‘de Damburg’ | 19u15

Kon. Harmonie St.-Laurentius Bocholt presenteert 
de 18de Boggeter Proms op zaterdag 5 februari 
2022 om 20u00 in het sportcomplex ‘de 
Damburg’, Brogelerweg 59 te Bocholt. 

De optredende artiesten zijn dit jaar: Willy 
Sommers, Johnny Logan, showkoor Rise Up en 
ons harmonieorkest Sint-Laurentius Bocholt. 
Nadien is er een After Party met live band, 
ambiance verzekerd (enkel als het mogelijk is 
onder de geldende coronamaatregelen).

Tickets € 30,00 
Info: Oude Kerkstraat 27 Bocholt, 
tel. 0495 54 17 27
E-mail. coolenpaul1@gmail.com
Storting via BE62 3350 3012 9761
Meer info: www.sintlaurentius.be

DAVIDSFONDS BOCHOLT 
TOAST LITERAIR  
MET SHARI VAN GOETHEM
zondag 23 januari | 9u30 | bib ‘de Priool 

Op zondag 23 jan 2022 is het weer Toast Literair. We starten om 
9u30 het nieuwe jaar in de bibliotheek met een glaasje bubbels.
Nadien worden we verwend met de subtiele poëzie van Shari Van 
Goethem en is er koffie met lekkere versnaperingen.

Naast dichteres is Shari zingevingsverantwoordelijke die werkt rond 
spiritualiteit, levensbeschouwing en ethiek. Haar debuutbundel 
‘Een man begraaft een boom’ werd genomineerd voor diverse 
poëzieprijzen. Haar nieuwe bundel ‘Tere Stengels’ kreeg ook al 
veel lovende kritieken.

Inschrijven vóór 18 januari via andre.lamoen@telenet.be.

Prijs: € 12,00 met DF | cultuurkaart € 8,00.

UITGESTELD TOT

23 APRIL 2022

Tickets blijven geldig!



17

NIEUWE PRINSENPAREN
C.V. DE BOGGETER PAPBUGELS
Prins Marc III en Prinses Marianne I

C.V. DE POEDERLADERS
Prins Danny I en Prinses Sabine I

Jeugdprinsenpaar Senne II en Lore I

CORONA EN CARNAVAL
De coronamaatregelen maken het heel moeilijk om carnaval te vieren:  
daarom is volgende activiteit reeds afgelast:

• de carnavalszitting van de Boggeter papbugels van 8 januari 2022 

Deze geplande activiteiten gaan voorlopig wel nog door:

• de carnavalszitting van de Poederladers van 15 januari 2022
• het Frühschoppen van de Poederladers van 23 januari 2022
• het Frühschoppen van de Loljokers van 30 januari 2022
• de carnavalsstoet van de Poederladers van 27 februari 2022
• de carnavalsstoet van de Boggeter Papbugels van 28 februari 2022

Check de websites van
de carnavalsverenigingen
voor de laatste updates:

• https://www.boggeterpapbugels.be/
• https://poederladers.be/
• https://www.facebook.com/CVDELOLJOKERS/



“POËWIE?” 
IN DE BIB
maand januari | leerlingen van 
4e, 5e en 6e leerjaar

Poëzie verrast en verwondert, een 
gedicht raakt het hart en geeft kleur aan 
de dag.

Dit jaar organiseren we, in het kader van 
de poëzieweek (27 januari tot 2 februari), 
de poëziewedstrijd “POËWIE?” voor het 
4de, 5de en 6de leerjaar. 
Het thema van de poeziëweek is ‘Natuur’. 
Alle leerlingen van 4de ,5de en 6de 
leerjaar mogen gedichten binnenbrengen 
in de bib tot en met zaterdag 15 januari 
2022.

Een jury selecteert per leerjaar 5 winnaars 
die op zaterdag 29 januari van 10u00 tot 
en met 12u00 in bibliotheek ‘de Priool’ 
mogen deelnemen aan een exclusieve 
poëzieworkshop gegeven door Evy Van 
Eynde, schrijfster van poëzie en proza, 
theaterteksten, verhalen en dialogen.

POP-UP BOOKSTORE 
BIBLIOTHEEK ‘DE 
PRIOOL’ VERKOOPT!
maandag 10 januari tot en 
met zaterdag 22 januari

Om plaats te maken voor nieuwe 
boeken hebben we de afgelopen 
maanden stevig gesnoeid in ons 
aanbod.

Ons archief  puilt uit met honderden 
boeken die zo maar eens van jou 
kunnen zijn!

Kom langs van maandag 10 januari 
tot en met zaterdag 22 januari en 
snuister tussen een breed aanbod van 
afgeschreven boeken. Alles gaat weg 
aan € 0,50 per stuk!

TECHNICS JUNIOR 
VLOGGEN
woensdag 12 januari | 
8-12 jaar

Hype? HYPE! Tegenwoordig heeft 
iedereen een eigen YouTube-kanaal. 
Maar hoe maak je jouw kanaal nog 
veel beter dan de rest? Je leert in 
deze workshop een eigen vlog filmen 
en monteren. Geen Enzo Knol, maar 
de nadruk ligt op jouw persoonlijke 
verhaal.

Wil jij leren van dé mediawijze 
specialisten van VillaBasta? Dan 
is deze workshop iets voor jou! 
Inschrijven kan door een mailtje te 
sturen naar bib@bocholt.be. 

12 januari van 14u00 tot 16u30 in 
bibliotheek ‘de Priool’.
Prijs: e 5 (maximum 12 deelnemers)

SPELLETJES-
NAMIDDAG 
woensdag 5 januari | 
vanaf 8 jaar

Heb jij altijd al de rijkste persoon 
van de wereld willen zijn, ben jij 
een tactisch mastermind en loop 
je helemaal warm van het geluid 
van rollende dobbelstenen? Dan 
hebben wij goed nieuws voor jou! 
Op woensdag 5 januari organiseert 
bibliotheek ‘de Priool’ een tweede 
spellennamiddag voor kinderen en 
jongeren vanaf  8 jaar. Heb jij zin in 
een namiddag vol spelplezier? Aarzel 
niet en schrijf  je snel in. Inschrijven 
kan door een mailtje te sturen naar  
bib@bocholt.be. 

Wanneer: 5 januari van 14u00 tot 
16u00 
Waar: bibliotheek ‘de Priool’ 
Prijs: Gratis

DIGI-ASSISTENT
dinsdag 11 en dinsdag 25 
januari

De Digi-assistent zit voor je klaar op 
dinsdag 11 en dinsdag 25 januari van 
10u00 tot 12u00. Heb je problemen met 
software en geraak je er niet uit? Kom 
dan naar bibliotheek ‘de Priool’ met je 
toestel en onze techneut helpt je verder. 
Een afspraak maken is niet nodig. BOCHOLT BLOKT

zaterdag 11 december tot en 
met maandag 31 januari

De examenperiode is sowieso geen 
gemakkelijke tijd. En al helemaal niet nu 
er ook met Corona rekening gehouden 
moet worden. Bocholter studenten die 
op zoek zijn naar een rustige studie- 
of  werkplek kunnen in de bibliotheek 
van Bocholt terecht. Aangezien we 
de studiegelegenheid zo coronaproof  
mogelijk willen organiseren, vragen 
we om jouw plaatsje op voorhand te 
reserveren. 

Meer informatie via de jeugddienst 
jeugd@bocholt.be of  089 20 19 32.

We wensen alle studenten alvast veel 
succes met de examens!

BIB LIOTHEEK
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GEWOEËN MIDDIG
zaterdag 12 en zondag 13 februari 2022 |  
17u00 – 19u00 en 10u00-12u00 | in je bubbel

Na de succesvolle eerste editie organiseren KSA Bocholt en vzw Sloerodoe voor de tweede keer 
hun eetdag in een coronaproof  jasje: Gewoeën Middig. Helemaal mee met de herwaardering van 

het alledaagse.

Geniet in je bubbel van een verse maaltijd. Even 
opwarmen en klaar. Mix en match naar eigen smaak. 
Een menu bestaat uit (wortel)puree, vlees of  veggie 
en groenten. Voor de lekkerbekken is er ook dessert 
en bier of  wijn te verkrijgen. Bovendien komen de 
ingrediënten zoveel mogelijk van lokale partners.

Afhalen of  laten bezorgen kan op zaterdag 12 februari 
(17u00-19u00) of  op zondag 13 februari (10u00-
12u00). Reserveer jouw menu t.e.m. 23 januari via 
www.ksabocholt.be.

JEUGD DIENST

MELDINGSKAART
 
Hoe kan je deze kaart 
aan ons bezorgen? 

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

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

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

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

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

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

Allerhande suggesties, reacties, klachten, meldingen, ...
 milieu  verkeer
 gemeentelijk informatieblad  website / facebook
 sport  cultuur
 jeugd
 andere: ...............................................................................................
  ................................................................................................



SPORT DIENST

Maak dan een keuze uit het volgende aanbod!

Overzicht ‘Blijf-fit’-programma januari – mei 

Start/wekelijks Uur Sportcomplex ‘de Damburg’ Sporthal ‘de Steenakker’ Prijs

maandag 10 januari 10u30 – 11u30 Aeronetics  € 2,50/les

woensdag 12 januari 10u30 – 11u30  Seniorensport € 2,50/les

Wat mag je verwachten tijdens deze lessen ?

Aeronetics
… een mengeling van figuurtraining 
en aerobic. Voor de 40-plusser!

Seniorensport
… een mengeling van figuurtraining 
en lenigmakende oefeningen. Voor 
de 50-plusser!

Enkel online inschrijven:  
kostprijs € 40,00 voor 16 beurten. 
Deze beurten zijn onbeperkt in tijd 
geldig.

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.

Vanaf de 1ste week van januari bieden we 

weer ons pakket ‘Blijf-fit’-cursussen aan.

Na de feestdagen ben je misschien op 

zoek naar een leuke sportactiviteit om de 

overtollige kilootjes er weer vanaf te krijgen.

SPORTSNACK
Naast het ‘Blijf-fit’-programma organiseren we in 2022 ook 
weer de wekelijkse Sportsnacks in de turnzalen van Kaulille, 
Bocholt , Reppel en Lozen.

… veel variatie, voor elk wat wils. Dadelijk na het laatste 
belsignaal op school. 
De nodige informatie wordt verspreid via de basisscholen.

Start: 3de week januari.

ROTS EN WATER
Rots en Water is een cursus voor het aanleren van sociale 
vaardigheden op basis van lichaamsbesef.

zaterdag: 22 & 29 januari – 5 & 12 februari – 19 en 26 februari 
– 12, 19 en 26 maart – 2 april
Doelgroep: kinderen van 9 tot en met 12 jaar
13u00 - 14u00
Locatie: sportcomplex ‘de Damburg’, Brogelerweg 59

Lesgeefster: Uschi Mockers Bachelor Orthopedagogie
Deelnameprijs: € 60,00 (incl. verzekering)
Info: www.uschi.be
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COOL DOWN
Pilates    
Maandag: 20u30-21u30
GC ‘de Kroon’ (Balletzaal)
Start: maandag 10 januari

Stepaerobic 
Dinsdag: 9u30-10u30
GC ‘de Kroon’ (Balletzaal)
Start: dinsdag 11 januari

Yoga    
Dinsdag: 19u30-20u30 
Sporthal ‘de Steenakker’ 
Start: dinsdag 11 januari 

Pilates    
Maandag: 20u30-21u30
Sporthal ‘de Steenakker’
Start: dinsdag 11 januari 

Voor alle nieuwkomers is de eerste les GRATIS!
Alle lessen zijn volgens de Covid 19-richtlijnen.

INLICHTINGEN: 
e-mail: ellenackema@hotmail.com
tel. 0479 21 21 58

CLUBNIEUWS

DANCING ON WHEELS
Dancing on wheels organiseert twee maal per maand 
een leuke voormiddag rolstoeldansen in sporthal ‘de 
Steenakker’. Telkens op zaterdagvoormiddag. In januari 
is dat op 8 en 22 januari, telkens van 10u00 tot 12u00.

Nieuwe dansers, zowel mindervaliden als begeleiders, 
zijn nog steeds van harte welkom!



KAPSTER DISPAR VULGO
Kaulillerweg 4F000 
3950 Bocholt 

Je kan ons vinden op facebook: 
Dispar Vulgo en op instagram chloe.haaratelier

Openingstijden:
• maandag, dinsdag,  
 donderdag, vrijdag: 
 9u00 tot 18u30
• woensdag: 9u00 tot 20u00
• zaterdag: gesloten 

SUSHI’S 
‘DAILY FRESH MADE’ 
Voor de lekkerste Sushi moet je bij Sushi’s in Bocholt zijn! Ter 
plekke en vers voor jou klaargemaakt door onze Sushi-chefs. 

Sushi’s maakt niet alleen jouw favoriete sushi, maar ook 
vernieuwende creaties. Daarnaast kun je bij ons genieten van 
verschillende bijgerechten en pokebowls. Bekijk nu ons heerlijke 
aanbod en laat het direct bezorgen of  kom het zelf  afhalen.

Onze wachttijden zijn kort!

• Elke dag geopend van 15u00 tot 20u30
• Maandag en dinsdag gesloten
• Facebook: Sushi’s Bocholt
• Tel. 089 21 40 64

IL TARTUFO
Mediterrane delicatessenwinkel, geschenken, 
take away of  ter plaatse.

• Kaulillerweg 6, 3950 Bocholt
• Tel. 089 23 24 21
• Iedere dag geopend van 8u30 tot 17u00
• Zondag, maandag en 
 dinsdagvoormiddag gesloten
• Facebook: Il-Tartufo

SASKIA
UW VOETSPECIALIST AAN HUIS ! 
Heb je last van pijnklachten, slechte bloedsomloop of  vermoeide voeten? 

Bij Saskia kun je terecht voor algemene voetverzorging en gespeciali-seerde voetverzorging 
Saskia is gespecialiseerd in orthese nagelbeugel-techniek en alle uiteenlopen klachten zoals 
kalknagels schimmelnagels en nagelreconstructies. Mankeer je niets aan jouw voeten? En 
toch op zoek naar een ontspannende voetbehandeling? Ook dan staat Saskia voor jou klaar! 
Maak een afspraak en kom lekker tot rust tijdens een heerlijke pedicure behandeling of  
massage van jouw voeten bij jouw thuis.

Mede door haar uitgebreide ervaring, voortdurende bijscholing en 
het werken met de modernste apparatuur, kan Saskia deskundigheid, 
kwaliteit en professionaliteit garanderen. Hygiënisch werken is 
uiteraard vanzelfsprekend.

• Bocholt - Bree – Hamont-Achel 
• Saskia.mensinck@zorgsteun.be 
• tel. 0032 480665032 

LOKALE ECONOMIE

HAARSTUDIO ELS V. 
Reppelerweg 138
3950 Bocholt 

Facebook: pagina @HaarStudio Els V.
(https://www.facebook.com/HaarStudio-Els-V)

Open jij een nieuwe zaak
in Bocholt?
Laat het ons dan tijdig weten.

Bezorg een mooie afbeelding 
en een sprekende tekst aan: 
lokale.economie@bocholt.be!
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2 januari
Nieuwjaarswandeling van Natuurpunt
14u00 – Smeetshof

4 januari
Kaartavond Landelijke gilden 
(onder voorbehoud)
20u00 - Parochiehuis Bocholt

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

10 januari
Start boekenverkoop
(nog tot 22 januari)
Bib ‘de Priool’

10 januari
Cool Down – start cursus Pilates (1)
GC ‘de Kroon’ – 20u30 tot 21u30

11 januari
Cool Down – start cursus Stepaerobic
GC ‘de Kroon’ – 9u30 -10u30

11 januari
Cool Down – start cursus Yoga
Sporthal ‘de Steenakker’
19u30-20u30

11 januari
Cool Down – start cursus Pilates (2)
Sporthal ‘de Steenakker’  
20u30 tot 21u30

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

UIT IN BOCHOLT

11 januari
Digi-assistant
Bib ‘de Priool’ – 10u00 tot 12u00

11 januari
Wannes Deleu – Voor ik het vergeet
GC ‘de Kroon’ – 20u15

15 januari
CV De Poederladers – carnavalszitting
GC ‘de Kroon’ – 20u11

17 januari
Bloed geven
17u30 – 20u30 Parochiehuis Kaulille

18 januari
Babbelwandeling
113u30 – kerk van Bocholt en Kaulille

18 januari
Kaartavond Landelijke gilden
(onder voorbehoud)
20u00 – Parochiehuis Bocholt

21 januari
Stijn Meuris – Tirade#5 – de stilstand
GC ‘de Kroon’ – 20u15

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

23 januari
CV De Poederladers – Frühschoppen
GC ‘de Kroon’ – 13u11

23 januari
Davidsfonds Bocholt – toast literair
Bib ‘de Priool’ – 9u30

25 januari
Digi-assistent
Bib ‘de Priool’ – 10u00 tot 12u00

30 januari
CV De Loljokers – Frühschoppen
De Leemskuil Lozen



UIT DE KROON

STIJN MEURIS 
TIRADE#5 - DE STILSTAND. 
vrijdag 21 januari | aanvang 20u15
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