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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

• Thuishulp: enkel op afspraak
 do. 9u00-12u00
 ‘t Huis van de gemeente Bocholt
 andere afspraken - OCMW Kaulille
• Verwarmingstoelagen: 
 enkel op afspraak 
• Pensioendienst: enkel op afspraak
 di. 13u30 - 18u30 - ’t Huis van de  
 gemeente Bocholt
 do. 13u30 – 16u30 - OCMW Kaulille

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
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VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN
EN ZITDAGEN

VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN Goed nieuws!

Zoals het er nu uit ziet, gaan we stilaan terug naar 
het nieuwe normaal.

De schrik zal er nog wel eventjes in blijven zitten en 
we zullen misschien wat voorzichtiger omgaan met 
onze naasten als we ons wat ziekjes voelen, maar de 
vrijheid die lonkt achter de hoek geeft ons toch een 
heerlijk gevoel.

Stilaan durven we dromen van een mooie zomer, 
met veel ontmoetingen, veel activiteiten en tal van 
animatie.

Voor onze dienst vrije tijd, jeugd, toerisme, cultuur, 
sport en beleving zal het een hele verademing 
zijn als we weer, samen met onze verenigingen en 
vrijwilligers, van alles op touw kunnen zetten in ons 
mooie en bruisende dorp.

Met ‘leven in de brouwerij’ gaan we dit voorjaar 
en deze zomer zeker weer verder en zullen we de 
dorpskernen weer opfleuren en aankleden.

Voor onze jongeren staat het eerste #jonginbocholt 
de klok rond op het programma. Op 15 april zullen 
we alle jongeren ontvangen in ’t Lodje in Lozen 
voor 12 uur aan een stuk sport, spel, animatie en 
gezelligheid. Iedereen tussen 16 en 25 jaar is er van 
harte welkom. Meer info volgt nog via onze sociale 
mediakanalen.

Ook de cultuur staat weer in de startblokken. Zij 
zullen weer de kans krijgen om te doen wat ze 
graag doen … Laten zien waar ze een heel jaar voor 
oefenen, trainen en werken. We kijken er naar uit!

Toerisme in eigen dorp is geboomd de laatste 2 jaar. 
Vele mensen hebben de mooie plekjes van Bocholt 
leren kennen door onze vele fiets- en wandelroutes. 
Blijf  vooral genieten van het buiten samenzijn met 
vrienden en familie of  eventjes rustig alleen met je 
hond. Lekker met een tasje koffie en een heerlijk 
stukje Limburgse vlaai in onze lokale horeca!

Ik hoop jullie te kunnen treffen op een van deze 
gelegenheden voor een gezellige babbel. 

Tot snel!
Lieve Theuwissen

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: 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

HELENA GYSEN 101 JAAR
10 FEBRUARI 2022

Helena Gysen beter bekend als ‘Madeleine van Jef  Voets’ is op 10 
februari jl. 101 jaar geworden en daarmee is ze de oudste Bocholtenaar. 

Ze is geboren en getogen in Bocholt en iedereen die ooit op stap is 
geweest in Feestzaal Heuvelheem kent haar. 

Ze kreeg op haar verjaardag een bezoekje van burgemeester Stijn 
Van Baelen, schepen Erik Vanmierlo en schepen Jan Verjans. Met een 
glaasje in de hand wenste de burgemeester haar proficiat met haar 
verjaardag. Ze ontving een bosje bloemen, een fles bubbels en wat 
lekkers om te knabbelen. Ook ons Koningshuis was haar niet vergeten 
en bestelde bij Bakkerij Knapen een pakketje dat de leden van het 
college mochten overhandigen.

Madeleine is een echte snoepkont en zal zeker kunnen genieten van 
al dat lekkers.
Nogmaals proficiat Madeleine!

OPGERUIMD OF GA JE DIT DOEN? 
OUDERRAAD DE DRIEHOEK 
ZAMELT IN:
KLEDING: 
kledij, lakens, gordijnen, knuffels, riemen 
schoenen (per paar), handtassen
Geen: beschadigde kledij, tapijt, 
dekbedden, beroepskledij

KLEINE ICT MATERIALEN: 
adapters, laders, laptop, snoeren, GSM,  
RAM-geheugen, game console, tablet,  
(externe) harde schijf, moederbord
Geen: toetsenborden, muizen, webcam,  
rekenmachine, telefoon, luidspreker, CD’s

Waar: Basisschool De Driehoek, Matthijsplein 2
Wanneer: van 25 april tot en met 8 mei
Elke weekdag van 8u45 tot 15u20 mag je het afgeven aan 
het secretariaat + in de weekends: 30 april, 7 mei en 8 mei 
van 10u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 en op 1 mei van 
10u00 tot 12u00

ZOMERTIJD  
ZONDAG 27 MAART 2022
In de nacht van zaterdag op zondag 27 maart gaat 
de zomertijd in. Dan zetten we de klok een uurtje 
vooruit van 2u00 naar 3u00 (ezelsbruggetje om dit 
te onthouden: in het voorjaar zetten we de klok 
vooruit).

Er zijn voor- en nadelen aan het hanteren van de 
zomer- en wintertijd en dus zijn er ook voor- en 
tegenstanders.. In 2018 besloot Europa dat de 
lidstaten zelf  mochten beslissen of  ze het systeem 
wensten te behouden, maar onder druk van de 
transportsector is deze beslissing uitgesteld. 

Meer info over de zomertijd, de geschiedenis, de 
voor en de nadelen kan je lezen op https://www.
frankdeboosere.be/temp/wintertijd.php. Wist je 
bijvoorbeeld dat we met het omschakelen naar 
zomertijd twee uur voorlopen op de ‘echte’ tijd?
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NIEUWE ZAAK?
Start je een nieuwe zaak in Bocholt? Gelieve dit dan 
even te melden bij de dienst lokale economie via 
e-mail: lokale.economie@bocholt.be of  telefonisch 
op het nummer 089 20 19 33. Wij nemen je op in 
onze databank voor handelaars en contacteren je 
voor acties, campagnes e.d.

Wil je iets melden of  heb je handel-gerelateerde vragen, kan je deze ook 
doorgeven op bovenstaand e-mailadres.

TOEGANGSKAART RECYCLAGEPARK 
IN NIEUW JASJE
De meeste bezoekers aan het recyclagepark zijn particulieren. Hun 
bezoek wordt geregistreerd aan de hand van de eID. Bedrijven, 
technische dienst, tweede verblijvers enz … melden zich aan met een 
toegangskaart. 

Binnenkort worden er toegangskaarten met een nieuwe lay-out verstuurd. 
De kaarten met de oude lay-out blijven geldig. Aan de technologie wijzigt 
niets. De kaarten zijn enkel in een nieuw jasje gestoken.

COR ANIMALIS 
DIERENSPECIAALZAAK
Onze winkel is alle dagen open!  
We verwelkomen u met een warm hart.

Hamonterweg 111, 3950 Bocholt
website: http://www.coranimalis.be

maandag 13u00 – 18u00
dinsdag 09u30 – 18u00
woensdag 09u30 – 18u00
donderdag 09u30 – 18u00
vrijdag 09u30 – 18u00
zaterdag 09u30 – 16u00
zondag 10u00 – 12u30

GARAGE 
REUMERS JOCHEN BV
Onderhoud en herstellingen van alle merken 
en verkoop van tweedehandswagens.

Fabriekstraat 115
3950 Bocholt

tel. 011 41 50 01
e-mail: Info@GarageRJ.be
website: www.garageRJ.be 
facebook: GarageReumersJochenBV

ONDERNEMEN IN BOCHOLT

Meer nieuwe lokale ondernemers
vind je op pagina 12.



OM GEVING

MIJN VERBOUWPREMIE 
VEREENVOUDIGDE EN EENGEMAAKTE 
WOON -EN ENERGIEPREMIE
OVER WELKE PREMIES GAAT HET?

Mijn VerbouwPremie is een samenvoeging van de huidige renovatiepremie van 
Wonen-Vlaanderen voor eigenaar-bewoners van woningen ouder dan 30 jaar en de 
energiepremies van Fluvius voor bestaande woningen en niet-woongebouwen.

WAT ZIJN DE BASISPRINCIPES?

Mijn VerbouwPremie zal met drie doelgroepen werken: twee inkomensafhankelijke 
doelgroepen voor de lage en middeninkomens en een algemene doelgroep 
onafhankelijk van het inkomen. Daarnaast wordt gewerkt met acht categorieën van 
werken: gaande van dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie buitenschrijnwerk, 
renovatie vloeren en funderingen, binnenrenovatie, technische installaties tot 
hernieuwbare energie (warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler).
Om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwPremie moet het pand minstens 15 
jaar oud zijn. Behalve voor de investeringen in hernieuwbare energie. Hiervoor moet 
het pand minstens 5 jaar vergund zijn en moet, indien van toepassing, de EPB-
aangifte tijdig zijn ingediend, conform de eisen. 

TIMING

De Mijn VerbouwPremie zal vanaf  1 oktober 2022 aangevraagd kunnen worden via 
mijnverbouwpremie.be. Tot en met 30 juni 2022 kunnen de huidige premies, namelijk 
de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen de diverse energiepremies van Fluvius, 
nog aangevraagd worden via de huidige aanvraagprocedure. Op 1 juli 2022 gaan 
beide aanvraagloketten dicht en zullen er gedurende een periode van 3 maanden, 
tot en met 30 september 2022 geen premies kunnen aangevraagd worden. 

SIMULATOR

Om burgers te tonen op welke premies ze recht hebben op 
basis van hun inkomen, werd een gebruiksvriendelijke simulator 
gebouwd. Zo kan iemand met renovatieplannen beter inschatten 
welke premies kunnen worden aangevraagd. 

Alle voorwaarden en de simulator op:  
www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie!

Hulp nodig bij de aanvraag van de huidige premies? Je kan 
hiervoor terecht in ’t Huis van de Gemeente bij het woonloket, 
bij adviseur Monique Vanduffel die je graag verder helpt op 
afspraak, telefonisch of  via e-mail. Je kan Monique bereiken op 
0479 60 47 05 of  via monique@wonennoordlimburg.be
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KRAAIENPROBLEEM BOCHOLT
Het centrum van onze gemeente wordt sinds enige tijd geteisterd door een zeer grote 
populatie van kraaien en kauwen, voornamelijk in de buurt van de Damburgstraat. Op vraag 

van de buurtbewoners werd bekeken welke preventieve maatregelen een oplossingen 
zouden kunnen bieden maar dit bracht niet het gewenste effect.

Dus gingen we op zoek naar een effectieve oplossing om deze kraaiachtigen 
te bestrijden. Op vraag van de gemeente vliegt nu de woestijnbuizerd van 

valkenier Dwight Dreezen met regelmaat over en rond de dorpskern van 
Bocholt. Zo hopen we de overlast in te perken.

Kraaiachtigen hebben bijna geen natuurlijke 
vijanden en planten zich heel gemakkelijk voort. 
Ze zijn heel slim en hebben geleerd om samen te 
leven met de mens. Daar halen ze ook hun voordeel 

uit. Hun aantal blijft toenemen, wat helaas ook niet 
goed is voor het evenwicht in onze hedendaagse 

natuur. Je mag ze zeker niet voeren! Probeer ook te 
vermijden dat kauwen in je schoorsteen gaan nestelen (dit 

verkleint bovendien de kans op schouwbrand).

Wat gaat Titan, de buizerd, hieraan doen? 
Als er regelmatig een buizerd boven de dorpskern vliegt, vermoeden 
kraaiachtigen dat er een buizerd gesetteld is in het centrum van 
Bocholt. Op die manier is het daar toch niet meer zo ‘veilig’ als 
eerst gedacht. En kiezen ze hopelijk voor een plaats waar ze wel 
met rust gelaten worden. Zo trachten we de overlast in te perken 
op een ecologische manier. Alles gebeurt in samenspraak met het 
Agentschap van Natuur en Bos. 

Wil je graag meer info: lien.aegten@bocholt.be of  tel.: 089 20 19 14.

VALENTIJNSACTIE 
vraag je kortingsbon aan en laat je huiskat steriliseren

De Valentijnsactie is een extra stimulans voor katteneigenaars 
om tijdig hun huiskat of  kittens te laten steriliseren. Ook dit 
jaar geven we kortingsbonnen weg voor de sterilisatie of  
castratie van een huiskat. 

Sinds 14 februari kan je deze 
kortingsbonnen aanvragen bij de 
milieudienst. Ze zijn geldig tot 
15 september 2022 bij iedere 
dierenarts in Limburg. 
De bonnen hebben een 
waarde van € 15,00 voor 
een kater en € 25,00 voor 
een kattin.

In België heeft ieder baasje 
van een kat de plicht om 
deze te (laten) steriliseren of  
te castreren. Kittens kunnen 
al vanaf  8 weken gecastreerd 
worden (als ze meer dan 1 kg wegen). 
Dit is even veilig als castratie op latere 
leeftijd. Bovendien herstellen ze sneller 
van de operatie. Ongewenste kittens worden 
vaak zwerfkatten die overlast veroorzaken. Een 
eenmalige ingreep bij een kater of  kattin bespaart 
honderden kittens een triestig lot. 

Wil je graag meer info:
lien.aegten@bocholt.be | tel. 089 20 19 14

EARTH HOUR 2022
Op 26 maart vindt weer Earth Hour plaats. 
Tijdens Earth Hour doen we wereldwijd één uur het licht 
uit om aandacht te vragen voor de kwetsbare natuur hier 
op aarde. Het is een wereldwijd signaal om het probleem 
én de oplossing van klimaatverandering wereldwijd op de 
kaart te zetten en samen de handen ineen te slaan voor 
de natuur. 

Doe jij ook op zaterdag 26 maart om 20u30 één uur het 
licht uit? Draai ook bij jezelf  een knop om en kies tijdens 
dat uurtje iets anders om te doen. 
Deel je ervaring met ons.

Wil je graag meer info:
lien.aegten@bocholt.be of  tel.: 089 20 19 14.



SOCIAAL HUIS

PENSIOENDIENST TERUG ACTIEF
WAT: informeren en adviseren, aanvraag doen, dossier afhandelen

VOOR: werknemers, zelfstandigen, ambtenaren uit België en buitenland

DOOR: Lien Nouwen

WANNEER: 
Bocholt – ’t Huis van de gemeente: dinsdag van 13u30 tot 18u30
Kaulille – Sociaal Huis: donderdag van 13u30 tot 16u30

ENKEL OP AFSPRAAK: 
’t Huis van de gemeente Bocholt: 089 20 19 18
OCMW Bocholt: 089 20 19 80
online www.bocholt.be/afspraak 

DEELNAME AAN SOCIALE, 
CULTURELE
EN/OF SPORTIEVE 
ACTIVITEITEN
Sociale, culturele en sportactiviteiten zijn een basisrecht. 
Dit heeft ook vele voordelen: het helpt je om met andere 
mensen in contact te komen, om je beter in je vel te 
voelen, om even te ontsnappen aan de dagelijkse 
stress, …
 
Iedereen heeft behoefte aan ontspanning, maar jammer 
genoeg kosten deze activiteiten soms veel geld. Onder 
bepaalde voorwaarden kan de gemeente/OCMW 
vanuit het Lokaal Netwerk Vrije Tijd jaarlijks (januari tot 
december) 80 % van het inschrijvingsgeld voor sociale-, 
culturele- en/of  sportieve activiteiten met een maximum 
van € 200,00 per persoon terugbetalen. Je kan dit 
aanvragen bij het OCMW, bij de bibliotheek ‘de Priool’ 
en het Jeugd- en Cultuurhuis ‘de Steen’. 

Je komt hiervoor in aanmerking als je: 
• verhoogde tegemoetkoming hebt
 nodig: klevertje mutualiteit of attest mutualiteit 
• recht hebt op leefloon of  een daarmee gelijkgesteld 

bedrag
 nodig: attest leefloon of attest Inkomens Garantie 

Ouderen (IGO) 
• in budgetbegeleiding, budgetbeheer of  collectieve 

schuldbemiddeling bent
 nodig: attest van het OCMW of van de 

schuldbemiddelaar 
• een inkomen hebt onder het Sociaal Vitaal Minimum
 (dit kan enkel berekend worden bij het OCMW)

LEERHULP VOOR WIE NERGENS 
ANDERS TERECHT KAN
Auxilia vzw regio Limburg zoekt vrijwilligers

Auxilia vzw is een vrijwilligersorganisatie die kansarme 
kinderen en jongeren helpt bij hun studie. 
Het gaat om kinderen, jongeren en volwassenen die nergens 
anders terecht kunnen. De hulpverlening gebeurt door 
vrijwilligers die zich elke week één of  twee uurtjes vrijmaken 
om te helpen met het huiswerk, om bepaalde opdrachten 
nog eens in te oefenen of  extra taalondersteuning te 
bieden. Bij leerlingen uit het secundair kan het gaan om 
extra ondersteuning voor een specifiek vak (bv Frans of  
wiskunde) of  om algemenere coaching bij het studeren. 
Belangrijk en boeiend daarbij is de band en het vertrouwen 
die op die manier groeien. Er is iemand waarop ze kunnen 
rekenen. Dat is zo belangrijk voor deze kinderen en jongeren 
die het gewoonlijk allemaal zelf  moeten zien te rooien. 
Iedereen heeft recht op onderwijs! Ja, maar de kansen in 
dat onderwijs zijn niet voor iedereen dezelfde. Soms gaat 
het moeilijk op school. Er is geen hulp bij het studeren in 
de directe omgeving. De vrijwilligers van Auxilia kunnen 
hier het verschil maken. Een uur per week kan maken dat 
iemand echte onderwijskansen krijgt, groeit en daardoor 
meer mogelijkheden voor de toekomst heeft.

Auxilia krijgt alsmaar meer vragen en daarom zijn ze 
dringend op zoek naar vrijwilligers uit de regio Bocholt. De 
beloning is gigantisch: veel voldoening én vooral het besef  
dat je het verschil maakt. Meer informatie vind je ook op 
www.auxilia-limburg.be

Ervaring in het onderwijs is geen vereiste. We zorgen er 
immers voor dat je iemand helpt binnen je mogelijkheden. 
Heb je interesse, neem dan contact op met Willem Peters | 
tel. 011 544892 | fam.peters@skynet.be. 

Opgelet: breng steeds je e-ID en de 
bijbehorende pincode mee naar de 
afspraak!
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BABBELWANDELING 
Een wandeling voor individuen

Vertrek kerk Kaulille op dinsdag 15 maart 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 Kaulille. Twee 

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.

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.

ARMOEDE…  
HET ZAL JE MAAR OVERKOMEN
vrijdag 1 april | GC ‘de Kroon | 19u30

Deel 1: Getuigenissen
‘De kansendans - Woede over armoede ‘ | Caro Brits en Lieven 
De Pril getuigen

Caro Brits is ervaringsdeskundige in armoede en sociale 
uitsluiting.
Lieven De Pril is 35 jaar professioneel en vrijwillig actief  in 
armoede-bestrijding. 

De kansendans, een nieuwe boek over armoede en 
gelijk(waardigheid), vertrekt vanuit het persoonlijk 
levensverhaal van Caro en Lieven. Laat je verrassen door een 
onbekende wereld achter de gevels in jouw eigen buurt. Zet 
de bril op van mensen die uitgesloten worden. Je krijgt een 
andere kijk op de samenleving, op armoede en op duurzame 
oplossingen.

Deel 2: Toneelvoorstelling
Het waargebeurde verhaal van Emilie over kansarmoede en 
sociale uitsluiting: ik ben iemand/niemand

De inkom is gratis maar in het kader van de huidige 
coronamaatregelen is inschrijven verplicht. Wij houden ons 
aan de dan geldende coronamaatregelen.

Je kan inschrijven bij GC ‘de Kroon’ aan de balie, op het 
nummer: 089 20 19 60, per e-mail: de.kroon@bocholt.be, of  
via contactformulier op www.dekroon.bocholt.be.



NICHOLAS ARNST | ‘IN ALLE EERLIJKHEID’
zaterdag 19 maart | 20u15

Na het succes van zijn eerste theatervoorstelling ‘Echt’, komt Nicholas met een volledig nieuwe voorstelling, 
getiteld ‘Decipiatur’. Een voorstelling waarin hij af  en toe een tip van de sluier licht, ja zelfs uitlegt hoe hij je 
om de tuin leidt, om je dan alsnog met verstomming te slaan. Verbazingwekkende acts waarvoor u niet alleen 

geen verklaring heeft, maar waarvan u rots van 
overtuigd bent dat er helemaal geen verklaring 
voor kàn bestaan. Geen toeters, geen bellen, 
geen rookgordijnen, geen dubbele bodems, 
gewoon puur Nicholas : groots in zijn eenvoud, 
ongeëvenaard in zijn vak.

Inkom: kassa € 20,00 | voorverkoop € 18,00 | 
jongerencultuurpasbocholt € 10,00

KROON IEK

LEZING ism BIB ‘de Priool’

WANNES DELEU | ‘VOOR IK HET VERGEET’
dinsdag 22 maart | 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.
 
Inkom: kassa € 12,00 | voorverkoop € 10,00 | jongerencultuurpasbocholt € 6,00
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LEZING ism BIB ‘de Priool’

BJORN KIGGEN EN GREET REEKMANS | ‘STA OP ALS JE VALT!’
vrijdag 25 maart | 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, geboren in Kaulille, woonachtig in Hamburg en vader van twee zoontjes, 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, geboren en getogen te Bree, mama van twee puberende dochters, 

halftijds directeur van een lagere school en balletdocente in een lokale 
balletschool 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 | jongerencultuurpasbocholt € 6,00
De inkomgelden gaan naar Hedera Helix vzw

EINDELIJK…. EINDELIJK…..EINDELIJK….

REVUE 2021 WORDT REVUE 2022!
Na een jaar uitstel gaan we er weer invliegen.
 
Wie wil er graag meewerken? Schilderen, naaien, acteren, ….
Laat het ons weten vóór 10 maart 
(leen.burggraeve@outlook.com)
 
Ter info alvast de speeldata: 18-19-20 november,  
25-26-27 november  en 2-3-4 december 2022
 BoggeterDe 

Revue



ELEKTROSERVICE SAMMY
“Het is moeilijk om een degelijke technieker aan 
huis te krijgen!” 
Klinkt jullie dit ook bekend in de oren? 
Elektroservice Sammy wil hier graag verandering in 
brengen!

Na ruim 10 jaar ervaring als service-en 
onderhoudstechnieker, staat Elektroservice Sammy 
in Bocholt graag in voor onderhoud, herstellingen en 
verkoop van al jullie huishouden keukentoestellen.

GSM: 0488 97 89 1

TALKING WONDERS
Ik ben Britt Gielen en ben ondernemerscoach. Ik coach mensen in bijberoep die hier 
graag hun hoofdberoep van willen maken. ik zorg ervoor dat jij als bijberoeper wel klanten 
genoeg hebt, zodat jij kan schakelen naar hoofdberoep.
Ik werk voornamelijk online met mijn klanten. 

Britt Gielen | Ondernemerscoach
Brogelerweg 14/1 – 3950 BOCHOLT 
gsm 475 38 51 70
e-mail: contact@brittgielen.be
website: www.brittgielen.be

ANDREA MATHIJS ATELIER
Welkom bij Andrea Mathijs atelier gevestigd te Reppel (België).

Ik ben een creatief  persoon die graag op ontdekking gaat 
en experimenteert met verschillende kunstvormen, zoals 

tuinontwerp, grafisch ontwerp, podiumkunst 
en doceren van creatieve onderwijsvakken. 
Ik ben gepassioneerd door beeldhouwkunst 
en keramiek. Ik geniet van de zoektocht om 
iets nieuws te creëren en te ontwerpen.

Graag wil ik met jullie mijn eigen ideeën 
delen en zo mijn visie: ‘genieten van de 
kleine dingen’ benadrukken. Samen met 
jullie ga ik op weg om ook jullie ideeën en 
projecten werkelijkheid te maken. 

Galgenbergstraat 28a 
3950 Bocholt
gsm: 0494 81 55 87
e-mailadres: andrea_mathijs@hotmail.com
website en webshop: 
https://www.andreamathijsatelier.be

ONDERNEMEN IN BOCHOLT

Service  en  verkoop huishoudtoestellen
 

SAMMY
Elektroservice 
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VRIJE TIJD

TAAL- EN SPORTKAMP | 5-13 JAAR
5-6-7-8 april | sportcomplex ‘de Damburg’ | 9u30-15u30

Twee vliegen in één klap; je geniet van sport en spel, én tegelijkertijd kan je 
een taal leren! In dit geval onze tweede taal nl. het Frans (10 uurtjes).
De taal wordt aangeleerd/verbeterd in een speelse sfeer. Naast het aanleren 
van taal is er een sportief  programma (bal- en slagsporten, estafettes, 
spelletjes, ...). Voor het taalonderricht worden de kinderen in niveaugroepen 
ingedeeld. Ieder jaar is er een ander taalthema.

Programma:
09u10- 12u20: spelenderwijs taalonderricht in sportcomplex ‘de Damburg’
12u20-13u15: je kan thuis eten of  je lunchpakket meebrengen. 

 We zorgen ’s middags voor een leuke DVD.
13u15-15u30: sport en spel

KOUTER PRÉ-CAFÉ
woensdag 6 april | JC ‘de Kouter’ | 14u00 - 16u00

JC ‘de Kouter’ opent opnieuw de deuren voor tieners van 
het eerste en tweede middelbaar. Kom gerust langs om te 
chillen, iets te drinken of  een spelletje te spelen. 

Er is enkel toezicht op een goed verloop. Geen opvang!

KOKEN IN DE KEUKEN 
VAN DE PAASHAAS
dinsdag 5 april | JCH ‘de Steen’ | 14u00 - 16u00

Heb jij altijd al eens willen weten wat de paashaas graag 
eet? Ga met ons mee naar de keuken van de paashaas 
en ontdek al zijn geheime recepten. Wat denk jij dat de 
paashaas eet?

Het menu
• We gaan chocolademelk drinken uit de oren van de 

paashaas.
• De schattigste konijnenstaartjes.

Prijs: € 20,00

Prijs: € 55,00

WAT DOE JIJ
TIJDENS DE PAASVAKANTIE?



DE VLOEK VAN DE FARAO | 5-12 JAAR
maandag 11 t.e.m. vrijdag 15 april | JCH ‘de Steen’ | 9u00 - 16u30

Brrr ... de vloek van de farao ...   
Klaar om een klein beetje griezelen?!
Kom dan samen met ons ontdekken wat de vloek 
van de farao precies inhoudt.

Tijdens dit creakamp laten we ons de hele week 
inspireren door het oude Egypte: mummies 
en sarcofagen, piramides en sfinxen, en nog 
zoveel meer!

Meebrengen: lunchpakket

KIJK IK FIETS! | VANAF 3 JAAR
zaterdag 9 april | 13u00-15u00 | sportcomplex ‘de Damburg’ 

De sportdienst organiseert een sessie in sportcomplex de Damburg 
waarbij je kind in 2 uur leert fietsen op 2 wielen.

Praktische info:
• doelgroep: kinderen die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes;
• actieve begeleiding van 1 volwassene per kind is noodzakelijk;
• eigen fiets (steunwieltjes vooraf  verwijderen!) & fietshelm 

meebrengen;
• de sessies vinden plaats op de sportvloer, daarom zijn 

sportschoenen zowel voor de kinderen als de ouders verplicht;
• de sportdienst voorziet hulpstukken (verlengstuk achteraan de fiets);
• op het einde van de sessie krijgt iedereen een ‘Kijk! ik fiets!-diploma’.

Kan je niet op 9 april? Niet erg ... Je kan ook terecht op 26 maart in 
Maaseik, op 10 april in Bree, op 23 april in Oudsbergen (Meeuwen), 
op 24 april in Kinrooi, op 22 mei in Peer of  op 11 juni in Oudsbergen 
(Opglabbeek). Meer info: www.buurtsportdiensten.be.

DJ-KAMP | 8-12 JAAR
woensdag 6 t.e.m. vrijdag 8 april | JCH ‘de Steen’ | 13u30 - 16u00

Tijdens het DJ-kamp gaan we aan de slag met professionele Pioneer DJ-sets 
en leiden we je op tot een echte DJ! Waar zijn die handjes?

Programma:
• Dag 1: Basiscursus DJ’en
• Dag 2: Gevorderde cursus DJ’en
  (beatmatchen & producen)
• Dag 3: Oefenmoment & showmoment

Prijs: € 3,00

Prijs: € 100,00

Prijs: € 80,00
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Prijs: € 18,00

KLEUTERSPORTKAMP | VANAF 3 JAAR
11, 12 & 13 april | sportcomplex ‘de Damburg’ | 9u30-12u00

We maken van sportcomplex ‘de Damburg’ een fantastische kleutertuin!

Programma:
09u30:  kleuterturnen, balspelen, spelletjes, ...
10u45:  pauze
11u00-12u00: kleuterturnen deel 2
Meebrengen: sportschoenen en eventueel koek of  fruit voor tijdens de pauze.

ZWEM- EN OMNISPORTKAMP | 7-13 JAAR
12, 13 & 14 april | sportcomplex ‘de Damburg’ | 9u30-15u30

Maak kennis met een waaier van verschillende binnensporten:
zwemmen, balsporten, gevechtsporten, slagsporten, ...

Voormiddag
09u30: vertrek aan sportcomplex ‘de Damburg’ naar zwembad ‘de Sprink’
10u00-11u45: zwemles - spelletjes
12u00: terug aan sportcomplex ‘de Damburg’ - middagpauze
  Je kan thuis eten of  je lunchpakket meebrengen.
  We zorgen ‘s middags voor een leuke DVD.

Namiddag
13u00-15u30: initiatie in verschillende sporttakken: 
  volleybal, judo, karate, jiu-jitsu, handbal, tennis.

Prijs: € 35,00



BUITENSPEELDAG
woensdag 20 april | sportcomplex ‘de Damburg’ 
| 13u30 - 16u30

In 2022 gaan we opnieuw massaal buiten spelen in 
Vlaanderen. Na twee jaar afwezigheid vindt de 3de editie 
van de Buitenspeeldag in Bocholt plaats!

We duiken in de wereld van het circus waar van alles te 
beleven zal zijn. Kinderen kunnen vrij in- en uitlopen onder 
begeleiding van hun ouders.

Meebrengen: eigen drinkfles (je kan deze vullen aan de 
watertap in de sporthal).

INSCHRIJVEN PAASKAMPEN:
Enkel online!
Ga naar www.bocholt.be
Kies: vrije tijd
Kies: jeugd of sport en volg de procedure

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. We verzekeren een discrete behandeling.

JONG IN BOCHOLT DE KLOK ROND 
+16 JAAR
vrijdag 15 april | ‘t Lodje | 9u30 - 21u30

Een dag boordevol spel, vorming en ontmoeting voor Bocholter 
jongeren vanaf  16 jaar (geboortejaar 2006) met een gedacht. 

Een BMX-parcours of  skatepark in Bocholt? Een mini-Tomorrowland 
op het kerkplein? Spectaculaire activiteiten in onze jeugdhuizen? 

Kom naar ‘Jong In Bocholt De Klok Rond’ en laat je stem gelden in 
onze gemeente!

Meer info/inschrijven: jeugd@bocholt.be 
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DE BIB ZOEKT 
BOCHOLTER 
SCHRIJFTALENT
Ken of  ben jij iemand uit Bocholt met een passie 
voor schrijven, die ook al een eigen boek heeft 
uitgebracht? Laat het ons zeker weten! Dat kan 
door een e-mailtje te sturen naar bib@bocholt.be. 
Vermeld de titel van het boek, de naam van de 
auteur (indien jij het boek niet zelf  geschreven 
hebt) en de link van de auteur met Bocholt.

IN MAART 
IS HET WEER
JEUGDBOEKEN-
MAAND 
In 2022 zal “Helden en schurken” het thema zijn van de 
Jeugdboekenmaand. 

We hebben het over helden en antihelden, idolen en 
iconen, schurken en schelmen. Over goed en kwaad en 
de grijze zone ertussenin. Over helden die soms schurken 
worden en omgekeerd. Over alledaagse heldinnen zoals 
oma’s maar ook over de avonturen van moedige ridders 
en sluwe schurken. 
 
Ook dit jaar mogen er knutselwerkjes, gedichten, stop-
motionfilmpjes of  een toneelstukje (de twee laatste op 
stick) bezorgd worden aan bibliotheek ‘de Priool’. Tijdens 
de jeugdboekenmaand stellen we deze werkjes tentoon. 
Iedereen ontvangt een attentie.

ELKE DINSDAG = DIGI-ASSISTENT-DAG
Vanaf  maart staat onze digi-assistent elke dinsdag voor jou klaar. Kom langs in de bib 
tussen 10u00 en 12u00 met al jouw vragen over software. Neem jouw toestel (laptop, 
tablet, smartphone) mee en Chris kan met jou op zoek gaan naar een oplossing. Een 
afspraak maken is niet nodig. 

SPELLETJESNAMIDDAG 
woensdag 2 maart | 8-18 jaar

Heb jij altijd al de rijkste persoon van de wereld willen zijn, ben jij een tactisch 
mastermind en loop je helemaal warm van het geluid van rollende dobbelstenen? 
Dan hebben wij goed nieuws voor jou! Op woensdag 2 maart organiseert 
bibliotheek ‘de Priool’ een spellennamiddag voor kinderen en jongeren 
vanaf  8 jaar. Heb jij zin in een namiddag vol spelplezier? Wij alvast wel!
 
Wanneer: woensdag 2 maart van 14u00 – 16u00
Prijs: gratis
Inschrijven: stuur een e-mailtje naar bib@bocholt.be   
of  bel naar 089 20 19 75.

BIB LIOTHEEK



EEN MAAND VOL VERHAALTJES
zaterdag 5, 12, 19 en 26 maart | voor iedereen die van 
voorlezen houdt

Jeugdboekenmaand 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 maart 
opnieuw op vier voorleesmomenten. Enthousiaste vrijwilligers 
lezen voor aan kinderen op zaterdag 5, 12, 19 en 26 maart van 
10u30 tot 11u00.

Wanneer: 5, 12, 19 en 26 maart van 10u30 tot 11u00
Waar: bibliotheek ‘de Priool’ 
Prijs: gratis

MEDIAWIJZE THEMA-AVOND: 
DIGITAAL BANKIEREN 
donderdag 17 maart 

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 17 maart 2022, 19u00 
Prijs: € 7,50 
Aantal deelnemers: minimum 5, maximum 20 
Voorkennis: Basiskennis van het toestel waarmee je 
werkt 
Meebrengen: je laptop of  smartphone, inloggegevens 
en pincode, pen en papier 
Inbegrepen: syllabus online 

TECHNICS JUNIOR VLOGGEN
zaterdag 12 maart | 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. 

Wanneer: 12 maart van 13u00 tot 15u00 
Waar: bibliotheek ‘de Priool’ 
Prijs: € 5,00
(maximum 12 deelnemers)

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 
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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: ...............................................................................................
  ................................................................................................

FAMILIEVOORSTELLING 
‘MOJO HELDEN’
zaterdag 26 maart | 6-10 jaar

Een muzikale reis naar de magische 
kracht van Mojo - door muzikant Guy 
Verlinde

Als afsluiter van de jeugdboekenmaand 
bouwen we een feestje in de bib. 
Tussen de helden en de schurken. En 
we gaan op zoek naar de magische 
kracht van... Mojo. Mojo? Wasda? Mojo 
is een innerlijke kracht. Een ‘Mojo held’ 
draagt geen kleurrijk superheldenpak 
en heeft ook niet de kracht om auto’s op 
te tillen, te vliegen of  te ademen onder 
water. De kracht van een ‘Mojo held’ 
zit vanbinnen. Reis, zing en dans mee 
tijdens deze muziekvoorstelling.

Voor: kinderen van 6 tot 10 jaar en hun (groot)ouders
Wanneer: zaterdag 26 maart van 14u00 tot 15u00 
Waar: bib ‘de Priool’ Bocholt, Dorpsstraat 2, 3950 Bocholt
Prijs: gratis 
Inschrijven: aan de balie van de bib, mail naar bib@bocholt.be   
of  bel 089/20 19 75

Neem voor de geldende coronamaatregelen een kijkje op de website van de 
bibliotheek: bocholt.bibliotheek.be 



SPW DE SAVIAANTJES ZOEKT NIEUWE LEIDING
 
• Ben je geboren in 2007 (of  eerder)?
• Ga je graag om met kinderen?
• Wil je deel uitmaken van onze geweldige leidingsploeg en veel vrienden maken?
• Wil je een onvergetelijke vijfdaagse beleven in de paasvakantie?
• Antwoordde jij ja op al deze vragen?
 
Dan ben jij de persoon die wij zoeken!
 
Tijdens de eerste week van de paasvakantie organiseren wij een vijfdaagse hulpmonicursus.
Hier leren we je wat leiding zijn inhoudt en maak je kennis met wie De Saviaantjes zijn.
Na het volgen van deze cursus mag je al in de zomer van 2022 als leiding actief  zijn.
Naast het animeren van kinderen maak je ook deel uit van een grote vriendengroep en daar horen natuurlijk leuke 
leidingsactiviteiten bij!
 
Begint het leiding zijn te kriebelen?
Neem dan een kijkje op onze website, hier vind je alle informatie terug: www.saviaantjes.be/leiding-worden
Ook met de huidige coronapandemie houden we rekening: www.saviaantjes.be/info-corona
 
Tot binnenkort?

JEUGD DIENST

OPROEP: LOKALE HELDEN!
Lokale Helden is terug!
Een datum? Check! Goesting? Check! Lokaal muzikaal 
talent? WE NEED YOU!

Op zaterdag 30 april wil VI.BE samen met de jeugddienst 
en JC de Kouter lokaal muzikaal talent het nodige spotlicht 
gunnen. JCH ‘de Steen’ stelt haar podium ter beschikking 
voor muzikaal talent van Bocholt en omstreken.
Voel jij je aangesproken? Aarzel niet en neem contact op 
met de dienst Vrije Tijd!

Organisatie:  
jeugddienst Bocholt i.s.m. Jeugdhuis de Kouter.

JCH ‘de Steen’, Cornelius a Lapideplein 3 te Bocholt
e-mail: jeugd@bocholt.be
tel. 089 20 19 32
Info: www.lokalehelden.be 
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DEEL JOUW BRANDEND IDEE 
OP AANSTEKERS.ORG!
De jeugdraad en jeugddienst van Bocholt lanceren het 
project ‘Aanstekers’ om jongeren te betrekken bij het 
jeugdbeleid. Op het digitale platform kan je als jongere 
ideeën delen waar de jeugdraad en -dienst 
mee aan de slag kunnen.

Waar ben je mee bezig? Waar 
lig jij van wakker? Welke ideeën 
heb jij om van Bocholt een nog 
leukere gemeente te maken? 

Ook jij kan een aansteker 
worden: Aanstekers.org is gratis 
toegankelijk voor iedereen. Laat 
van je horen en deel je idee op 
Aanstekers.org!

KINDERGEMEENTERAAD
De kindergemeenteraad kan helaas nog niet fysiek 
vergaderen, maar dat betekent niet dat er geen goede 
ideeën uit de bus kunnen komen!

Vriendschapsbanken, moestuintjes, wensbomen, … Na 
een eerste digitaal overleg werd al snel duidelijk dat de 
kindergemeente dit jaar vooral wil inzetten op natuur en 
vriendschap.

Houd Bocholt Maggezien en de sociale media van de 
jeugddienst in de gaten om op de hoogte te blijven van 
verdere ontwikkelingen.

Vragen, opmerkingen of  suggesties voor de kinder-
gemeenteraad? kindergemeenteraad@bocholt.be

KOUTER PRÉ-CAFÉ
woensdag 2 maart | JC ‘de Kouter’ | 14u00 – 16u00

Vanaf  dit jaar opent de Kouter zijn deuren tijdens de 
schoolvakanties. Tieners van het eerste en tweede middelbaar zijn 
er dan welkom van 14u00 tot 16u00. Je mag later binnenspringen 
of  vroeger naar huis gaan. Dit spreek je thuis af.

Wat is er in de Kouter te doen? 

Darts, een toernooitje kickeren, 4-op-een-rij of  gewoon chillen in 
de zetels? Dat beslis je zelf. (non-alcoholische) drankjes krijg je 
aan democratische prijzen. 

Er is enkel toezicht op een goed verloop. Geen opvang!



SPORT DIENST

BOCHOLT OP DE SCHAAL
De sportdienst en de preventieve gezondheidsraad slaan de handen in elkaar 

en bieden je een 10 wekenprogramma aan.

Onze opzet is van een groep enthousiastelingen bij elkaar te krijgen die willen gaan voor een dubbel doel:

• Een gezondere levensstijl 
• Enkele kilootjes minder.

Programma : 
Start to run
10 weken joggen op de Finse piste
Verbetering looptechniek - opwarming-stretching - uitlopen
Start to walk
10 weken wandelen – twee groepen - wisselende snelheid en afstand

11 april: start van beide cursussen met een weegmoment op de Finse piste van Bocholt (Sportlaan) om 19u00.
12 april start van een 5 weken programma met infomomenten o.l.v. een diëtiste in de extra-time van SC ‘de Damburg’ om 19u00.
Prijs: € 20,00 (incl. verzekering, syllabus, begeleiding diëtiste)

Sport bevordert je gezondheid, houd  je langer fit, geeft je een goed gevoel ….. waar twijfel je nog aan!

BUURTSPORTEN NATUURLIJK!
De buurtsportdiensten van Noordoost Limburg dagen voor 
het tweede jaar op rij hun inwoners uit om 10 weken lang te 
bewegen in de natuur met het hele gezin. Doe mee en win!

Alle geregistreerde deelnemers maken wekelijks kans op 
mooie prijzen uit de streek waaronder picknickarrangementen, 
streekproductenmanden en toegangstickets voor het klimpark 
Warredal. Doe je mee aan 7 van de 12 activiteiten, dan maak je 
bovendien kans op één van de avontuurlijke hoofdprijzen. Misschien 
kampeer jij met je gezin binnenkort wel in luxe bij recreatieoord Wilhelm 
Tell of  slaap je letterlijk onder de sterren bij vakantieverblijf  Lodge op 
de Berg in Bree. 

Meer info: www.buurtsportdiensten.be

Inschrijven: 
Enkel online
Ga naar www.bocholt.be
Kies: vrije tijd
Kies: sporten en volg de procedure
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Belangrijke informatie Start to Sail
Vijf  lessen van elk 3 uur, totaal 15 lesuren. Looptijd; april tot 
oktober, startdatums zie www.sailcenterlimburg.com. 

Prijs: € 182,50 p.p. met 3 personen, € 137,50 p.p. met 4 
personen en blijf  je met 2 personen dan betaal je € 273,75 p.p. 
Ben je al met een groep dan kan je ons zelf  5 voorkeur data 
doorgeven.Inbegrepen zijn; lesboot, reddingsvest, instructeur 
en een maand zeilen op basis van club-gast tarief. Er is een 
aanbod voor na je ‘Start to Sail’ om goedkoper te komen zeilen.

 START TO SAIL
‘Start to Sail’ wordt georganiseerd door de Buurtsportdiensten 
en Sailcenter Limburg. Jong en oud is welkom om les te volgen. 
Je krijgt de basis van het zeilen aangeleerd in een kielboot type 
Valk. De totale lesduur is 15 lesuren.
 
Interesse?
Kom op de open deur dagen 9 en 10 april gratis proefvaren. Kan 
je deze dagen niet aanwezig zijn kom dan vrijblijvend voor info 
langs op woensdag t/m zondag. Wij staan je graag te woord. 
Sailcenter Limburg en de sportdiensten van uw gemeente 
geven graag meer uitleg!

Sportdienst Bocholt: 089 – 20 19 70 of  sportdienst@bocholt.be
Sailcenter Limburg: 089 – 565 284 of  info@sailcenterlimburg.com
Of kijk op: https://www.sailcenterlimburg.com/project/start-to-sail/

CLUBNIEUWS
TENNISCLUB BOCHOLT
Start 2 Tennis 
We organiseren voor volwassenen (vanaf  16 jaar) ook dit jaar 
weer een cursus Start 2 Tennis.

Pakket (5 lessen / 2 spelmomenten) kost € 70,00, beslis 
hierna of  je verder lid wil worden. Je hebt alleen sportieve 
kledij en tennisschoenen nodig. Er zijn startmomenten 
voorzien op zondag 3 april en op zondag 5 juni, aanvang 
om 10u00 in de kantine. Hier zal uitleg gegeven worden over 
onze werking en is er de mogelijkheid om in te schrijven en 
de eerste lesdata af  te spreken met de trainers.

Alle info op 
www.tcbocholt.be. 

Padel
Padel vindt zijn oorsprong in Mexico en kwam via Spanje 
overgewaaid naar ons land. Het is een racketsport met 
herkenbare ingrediënten uit o.a. tennis en squash en wordt het 
hele jaar door gespeeld in open lucht.

Het is makkelijker aan te leren dan tennis en is daarom ook 
veel socialer met een hoge fun-factor! De basistechnieken zijn 
gemakkelijk aan te leren, ook zonder tenniservaring. Op 2 april 
staat de officiële opening van onze pleinen gepland. Iedereen 
welkom om zelf  eens kennis te maken met deze sport of  te 
genieten van een demowedstrijd tussen enkele topspelers. 

Voor het exacte programma en meer info zie onze website 
www.tcbocholt.be of  volg @tennispadelclubbocholt op Instagram.

MINDFUL MORNING MOVES /OCHTENDYOGA 
Breng op een zachte, krachtige en 
veilige manier je lichaam terug in balans!

Laagdrempelige, doeltreffende en gevarieerde 
beweegsessies die gebruik maken van trage, bewuste  
bewegingen en bewegingspatronen die het ‘spiergeheugen’ 
in je hersenen resetten en aldus ook de controle van je 
hersenen over je houding, beweging, beweeglijkheid en 
gezondheid. Dit door middel van versoepelende oefeningen 
voor gewrichten en spieren, neuromusculaire oefeningen, 
via segmentale bewegingen naar bewegingspatronen, 
stretchoefeningen en  adembewustwording. Dit alles draagt 
bij tot de verbetering van houdings- en bewegingsgevoel met 
aandacht voor de mogelijkheden en grenzen van jouw lichaam.

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 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

iedere donderdag | dojo sporthal ‘de Damburg’ | 9u00 – 10u00



GEZINSBOND 
BOCHOLT | CARNAVAL 
WANDELZOEKTOCHT
van 1 tot 13 maart

Gezinsbond Bocholt organiseert een Carnaval 
Wandelzoektocht van 1 tot 13 maart 2022! Wandelen 
en buiten zijn, het is gezond en we kunnen het goed 
gebruiken in deze rare tijden. De route is ongeveer 4,6 
km lang en buggyvriendelijk. De deelname is gratis als 
je de route en het antwoordformulier zelf  downloadt 
op de site van Gezinsbond Bocholt: https://bocholt.
gezinsbond.be/activiteiten.

Heb je geen printer, geen probleem, geef  een seintje 
aan Rina Truyen, bocholt.gezinsbond@gmail.com; en 
je kan een printje ophalen tegen een kleine vergoeding 
van € 1,00. LET WEL: er wordt enkel geprint op 2 maart 
2022.

Antwoordformulieren binnenbrengen ten laatste op 
maandag 14 maart bij Rina Truyen, Kapelstraat 30 te 
Bocholt. Er zijn drie prijzen te winnen. Doe mee!

CULTUUR DIENST

DAVIDSFONDS BOCHOLT 
UCHTERAVOND MET 
GERARD VINKEN
dinsdag 15 maart | ‘de Leemskuil’ Lozen | 
20u00

Op onze jaarlijkse uchteravond verwelkomen we de zoon 
van ‘komies en madam Vinken’: ‘Gerardke’. In ‘3950 de 
Podcast’ konden wij reeds een voorsmaakje krijgen van 
zijn boeiend levensverhaal, doorspekt met anekdotes. 
Wil je echter meer weten over deze charismatische figuur, 
over de ‘Printen’, de ‘Rattenhook’, de ‘Stop van Lozen’, 
de ’Vè’ of  over de Nederlandse dame, die priester-leraar 
‘mijnheer De Vinck’ van het Sint-Pieterscollege wel eens 
de les zou spellen ..., dan ben je van harte welkom in 
zaal ‘de Leemskuil’ op het Kerkplein in Lozen.

Iedereen is welkom, ook niet-Davidfondsleden.
Inkom: € 8,00 – met DF-Cultuurkaart: € 5,00 (incl. een 
hapje en een drankje). Inschrijven vóór 11 maart bij 
andre.lamoen@telenet.be

© Studio Leyssen

LANDELIJKE GILDE LOZEN & 
THE END OF SILENCE | QUIZ
zaterdag 19 maart | ‘de Leemskuil’ | 20u00

Voor meer info: http://www.landelijkegildelozen.be
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DAVIDSFONDS BOCHOLT 
TOAST LITERAIR MET 
SHARI VAN GOETHEM
zondag 27 maart | Bibliotheek de Priool | 09u30

Op zondag 27 maart is er weer Toast Literair. We starten 
om 9u30 in de bibliotheek met een glaasje bubbels. 
Nadien worden we verwend met de subtiele poëzie van 
Shari Van Goethem. Tijdens de pauze is er een muzikaal 
intermezzo met koffie en 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 
22 maart op 
andre.lamoen@
telenet.be.
Prijs: € 12,00 | met 
DF-cultuurkaart 
 € 8,00.

REPPEL, 
DORP MET TOEKOMST 
5DE REPPELER QUIZ
23 april | Buurthuis Reppel | 20u00

Werkgroep ‘Reppel, Dorp met Toekomst’ organiseert 
de vijfde Reppeler Quiz op zaterdag 23 april in het 
Buurthuis van Reppel. De quiz start stipt om 20u00! Er 
zijn gemakkelijke maar ook moeilijke vragen, grappige 
en vervelende vragen, denkvragen, 
weetvragen, sportvragen … kortom 
voor elk wat wils. Een ploeg 
bestaat uit maximum 4 huidige 
of  vroegere inwoners van 
Reppel (man of  vrouw, oud 
of  jong, buurt of  vereniging).

Inschrijven vóór 16 april bij :
• Guido Schonkeren 

Bergerheidestraat 22 
guido.schonkeren@skynet.be

• Wim Haels Merelstraat 3 
wim.haels@telenet.be

 Inschrijving: € 10,00 per ploeg te voldoen op de 
avond zelf. Er zijn mooie prijzen te winnen! Eventuele 
opbrengst van de activiteit gaat naar VZW Villa Replo 
voor bouw van het KSA-Lokaal.

GEZINSBOND BOCHOLT
WORKSHOP 
PAASBLOEMSTUK
woensdag 23 maart | 19u30 – 22u00

Gezinsbond Bocholt organiseert een workshop 
“Paasbloemstuk” op woensdag 23 maart 2022 in het 
Parochiehuis van Bocholt. We beginnen om 19u30 
en eindigen rond 22u00. De kostprijs is € 15,00 voor 
gezinsbondleden en € 20,00 voor niet-leden. Het 
materiaal en lesgeld is inbegrepen. Zelf  mee te nemen: 
een schaal, kom, of  klein dienblad naar keuze. Pak ook 
een mesje of  schaar en een tafelbeschermer (bv. een 
vuilniszak) mee.

Wil je graag meedoen? Schrijf  je dan snel in voor zondag 
13 maart via claudia.cardinaels@skynet.be en breng het 
geld binnen bij Claudia Cardinaels, Lechtenstraat 13 te 
Bocholt (0477/958307). Betaald = ingeschreven!



BAROMETER 
VRIJETIJDSACTIVITEITEN
Sinds 28 januari werkt de overheid met 
een coronabarometer. Er zijn drie fases 
(geel, oranje en rood). Deze fases 
weerspiegelen de druk op de zorg. Bij 
het ter perse gaan van deze ‘Bocholt 
Maggezien’ bevinden we ons in code 
rood.

• Code geel: de epidemiologische 
situatie en druk op de ziekenhuizen 

 is onder controle. 

• Code oranje: toenemende druk op 
het zorgsysteem, er moet ingegrepen 
worden om de trend opnieuw te keren. 

• Code rood: hoog risico 
op overbelasting van het 
gezondheidszorgsysteem.

We krijgen veel vragen van verenigingen 
over wat nu mag en niet mag. Daarvoor 
is hiernaaststaande barometer een 
handige tool!

Moest je toch nog vragen hebben, 
dan kan je terecht bij de dienst Vrije Tijd, 
tel. 089 20 19 31 of  cultuur@bocholt.be. 

VRIJETIJDSACTIVITEITEN IN GROEP
(CULTUUR, JEUGD, SPORT)

BINNEN
NIET-DYNAMISCH & DYNAMISCH

BUITEN
NIET-DYNAMISCH & DYNAMISCH

FFP2 aangeraden voor medisch 
kwetsbare mensen

geen beperking

bij contact met externen,
geldende regels samenleving*

enkel bij contact met externen,
volgens geldende regels

samenleving*

verplicht, met respect
leeftijdsregels*

volgens geldende regels
samenleving*

CODE GEEL CODE ORANJE CODE ROOD

/

/

intensief contact vermijden,
tenzij aard activiteit niet toelaat

intensief contact vermijden,
tenzij aard activiteit niet toelaat

intensief contact vermijden,
tenzij aard activiteit niet toelaat

intensief contact vermijden,
tenzij aard activiteit niet toelaat

geen beperking

/

geen beperking

kinderen: sterke aanbeveling
zelftest (aan ouders)

volwassenen: aanbeveling zelftest

tenten goed verluchten**

100-200 deelnemers**

kadervorming jeugdwerk:
aanbeveling PCR/RAT voor en 

zelftest na
kinderen: sterke aanbeveling 

zelftest (aan ouders)

tenten goed verluchten**

50-100 deelnemers 
(dynamisch & niet-dynamisch)**

extra aandacht voor ventilatie

geen beperking

ruimtes goed geventileerd
 CO2-meter aanbevolen,

actieplan, tussentijds verluchten 
aanbevolen

geen beperking

ruimtes goed geventileerd
 CO2-meter aanbevolen,

actieplan, tussentijds verluchten 
aanbevolen

50-200 deelnemers***

geen CST

geen CST

optie vanaf 50 volwassenen

optie vanaf 50 volwassenen

optie vanaf 50 volwassenen

optie vanaf 50 volwassenen

MONDMASKERS

MONDMASKERS

COVID SAFE TICKET

COVID SAFE TICKET

LUCHTKWALITEIT

LUCHTKWALITEIT

VEILIGE AFSTAND

VEILIGE AFSTAND

OVERNACHTING

CAPACITEIT

CAPACITEIT

Onder meer bestuursvergadering, workshop, repetitie,
sportactiviteiten jeugdwerk, kampen (jeugd-sport-cultuur), stages.

Onder meer bestuursvergadering, workshop, repetitie, 
sportactiviteiten, jeugdwerk, kampen (jeugd-sport-cultuur), stages.

* tenzij activiteit niet toelaat of zittend op veilige afstand 
** n.v.t. op sport, met uitzondering van sportkampen waar gelijke aantallen gelden met cultuur- en jeugdkampen

opmerking: horeca-functie volgt regels horeca

*  Tenzij activiteit niet toelaat of zittend op veilige afstand. 
** Alleen tenten toegestaan waarvan ten minste twee grote zijden volledig open en vrij zijn. 
    Andere tenten, zie regels voor binnen.
*** N.v.t. op sport, met uitzondering van sportkampen waar gelijke aantallen gelden met cultuur- en jeugdkampen
 
opmerking: horeca-functie volgt regels horeca

OPROEP: ATELIER IN BEELD  
INSCHRIJVEN TOT 7 MAART
Atelier in Beeld is hét grote open atelierweekend voor 
beeldend kunstenaars over heel Vlaanderen en Brussel, dat 
jaarlijks plaatsvindt in mei. Een ideaal moment om je werk 
te tonen of  om ateliers te ontdekken. Atelier in Beeld focust 
op ateliers waar je het werkproces van de kunstenaar ziet. 
Tijdens het weekend staat de ontmoeting tussen publiek en 
kunstenaar centraal.

De eerstvolgende editie vindt plaats op 13, 14 en 15 mei 
2022. Deelnemende kunstenaars kiezen zelf  of  ze één, twee 
of  drie dagen deelnemen, niet alle ateliers zijn deze drie 

dagen open. Op vrijdag 13 mei zijn ateliers van 18u tot 22u 
open. Op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei zijn ateliers van 
10u tot 18u open.

Ben je beeldend kunstenaar en wil je je werkplek tonen? 
Inschrijven kan van 1 februari tot 7 maart. Alle info en 
voorwaarden om deel te nemen vind je via 
https://atelierinbeeld.be/ .

VRIJETIJDSACTIVITEITEN IN GROEP
(CULTUUR, JEUGD, SPORT)

BINNEN
NIET-DYNAMISCH & DYNAMISCH

BUITEN
NIET-DYNAMISCH & DYNAMISCH

FFP2 aangeraden voor medisch 
kwetsbare mensen

geen beperking

bij contact met externen,
geldende regels samenleving*

enkel bij contact met externen,
volgens geldende regels

samenleving*

verplicht, met respect
leeftijdsregels*

volgens geldende regels
samenleving*

CODE GEEL CODE ORANJE CODE ROOD

/

/

intensief contact vermijden,
tenzij aard activiteit niet toelaat

intensief contact vermijden,
tenzij aard activiteit niet toelaat

intensief contact vermijden,
tenzij aard activiteit niet toelaat

intensief contact vermijden,
tenzij aard activiteit niet toelaat

geen beperking

/

geen beperking

kinderen: sterke aanbeveling
zelftest (aan ouders)

volwassenen: aanbeveling zelftest

tenten goed verluchten**

100-200 deelnemers**

kadervorming jeugdwerk:
aanbeveling PCR/RAT voor en 

zelftest na
kinderen: sterke aanbeveling 

zelftest (aan ouders)

tenten goed verluchten**

50-100 deelnemers 
(dynamisch & niet-dynamisch)**

extra aandacht voor ventilatie

geen beperking

ruimtes goed geventileerd
 CO2-meter aanbevolen,

actieplan, tussentijds verluchten 
aanbevolen

geen beperking

ruimtes goed geventileerd
 CO2-meter aanbevolen,

actieplan, tussentijds verluchten 
aanbevolen

50-200 deelnemers***

geen CST

geen CST

optie vanaf 50 volwassenen

optie vanaf 50 volwassenen

optie vanaf 50 volwassenen

optie vanaf 50 volwassenen

MONDMASKERS

MONDMASKERS

COVID SAFE TICKET

COVID SAFE TICKET

LUCHTKWALITEIT

LUCHTKWALITEIT

VEILIGE AFSTAND

VEILIGE AFSTAND

OVERNACHTING

CAPACITEIT

CAPACITEIT

Onder meer bestuursvergadering, workshop, repetitie,
sportactiviteiten jeugdwerk, kampen (jeugd-sport-cultuur), stages.

Onder meer bestuursvergadering, workshop, repetitie, 
sportactiviteiten, jeugdwerk, kampen (jeugd-sport-cultuur), stages.

* tenzij activiteit niet toelaat of zittend op veilige afstand 
** n.v.t. op sport, met uitzondering van sportkampen waar gelijke aantallen gelden met cultuur- en jeugdkampen

opmerking: horeca-functie volgt regels horeca

*  Tenzij activiteit niet toelaat of zittend op veilige afstand. 
** Alleen tenten toegestaan waarvan ten minste twee grote zijden volledig open en vrij zijn. 
    Andere tenten, zie regels voor binnen.
*** N.v.t. op sport, met uitzondering van sportkampen waar gelijke aantallen gelden met cultuur- en jeugdkampen
 
opmerking: horeca-functie volgt regels horeca
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1 tot 13 maart
Gezinsbond Bocholt – carnaval 
wandelzoektocht
Zie pagina 20

2 maart
Kouter Pré-café
JC ‘de Kouter’ – 14u00 tot 16u00

2 maart
Spelletjesnamiddag
Bib ‘de priool’ – 14u00 tot 16u00

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

8 maart
Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille – 
kaartavond
Parochiehuis Bocholt – 20u00

8 maart
Rode Kruis Bocholt-Kaulille –  
bloed geven
Parochiehuis Bocholt – 18u00 tot 20u30

12 maart
Technics Junior Vloggen
Bib ‘de Priool’ -14u00 tot 16u30

15 maart
Davidsfonds Bocholt – uchteravond  
met Gerard Vinken
‘de Leemskuil’ – 20u00

17 maart
Thema-avond ‘digitaal bankieren’
Bib ‘de Priool’ – 19u00

18 maart
Kon. Harmonie St.-Laurentius Bocholt – 
kienavond
Parochiehuis Bocholt – 20u00

19 maart
Nicolas Arnst – In alle eerlijkheid
GC ‘de Kroon’ – 20u15

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

19 maart
Landelijke gilde Lozen & the End of  
silence – Quiz
‘de Leemskuil’ – 20u00

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!

TREK JE 
WANDELSCHOENEN 
AAN!

UIT IN BOCHOLT

22 maart
Wannes Deleu – lezing:  
‘voor ik het vergeet’
GC ‘de Kroon’ – 20u15

22 maart
Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille – 
kaartavond
Parochiehuis Bocholt – 20u00

23 maart
Gezinsbond Bocholt – workshop  
paasbloemstuk
Parochiehuis Bocholt – 19u30

25 maart
Lezing Bjorn Kiggen en Greet  
Reekmans – sta op als je valt
GC ‘de Kroon’ – 20u15

26 maart
Familievoorstelling ‘Mojo-Helden’
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 15u00

27 maart
Kermis Lozen (kleine kermis)
Kerkplein Lozen 

27 maart
Zomeruur
3u00 wordt 2u00 –  
de klok één uur terugdraaien

27 maart
Davidsfonds Bocholt – Toast literair
Bib ‘de Priool’ – 9u30

28 maart
Rode Kruis Bocholt-Kaulille –  
bloed geven
Parochiezaal Kaulille – 17u30 tot 20u30



UIT DE KROON

BJORN KIGGEN & GREET REEKMANS
‘STA OP ALS JE VALT!’ 
vrijdag 25 maart | 20u15  zie pag. 11

WANNES DELEU
‘VOOR IK HET VERGEET’ 
dinsdag 22 maart | 20u15  zie pag. 10

GC DE KROON
Presenteert

Lezingen i.s.m. bib ‘de Priool’ Bocholt




