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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
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VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN
EN ZITDAGEN

VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN TROTS OP BOCHOLT

We gaan niet weeral uitweiden over Covid, 
Corona, booster of  andere prikken …

Toch willen we nog even zeggen dat we trots 
op jullie zijn. Trots op alle Bocholtenaren 
omdat jullie er voor zorgen dat we samen deze 
moeilijke periode doorstaan. Samen houden 
we vol, samen staan we sterk, samen kijken 
we uit naar een warme, gezellige toekomst … 
trots op jullie!

Inmiddels werken we verder aan het 
Passantenplein, aan de nieuwe parochiezaal 
in Reppel, zijn de padelcourts aan de 
tennisterreinen klaar en vindt hondenclub 
‘De Trouwe Vriend’ een nieuwe stek aan ‘de 
Dam’. Architecten en studieburelen werken 
plannen uit voor het Dorpshuis, voor de 
omgeving van ’t Huis van de gemeente en het 
aanpakken van de schil van datzelfde ’t Huis 
van de gemeente. We plannen de verdere 
vergroening van onze centra, planten bomen, 
leggen parkjes aan, maken het gezellig in 
onze gemeente. 

Het is maar een greep uit het werk van 
elke dag. Samen met al onze arbeiders en 
bedienden trachten we onze gemeente uit 
te bouwen tot een samenleving waarin het 
goed wonen is, ten dienste van jullie allemaal 
… zodat we allemaal een beetje trots kunnen 
zijn op ons dorp.

Erik Vanmierlo
Uw schepen

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

BOUWEN
AAN EEN BETER BOCHOLT
Omgeving Passantenhaven
In 2022 wordt de omgeving van de passantenhaven (Giebels-
straat, Hoogstraat, deel Schipperstraat, Passantenplein) 
afgewerkt. We starten met het maken van plannen voor de 
aanleg van het ‘Eilandje’. Daar komt riolering en leggen we 
een moderne mobilhomeparking aan. We maken tenslotte 
plannen op voor de renovatie van het resterende deel van 
de Schipperstraat en de Zagerijstraat.

Rioleringswerken
We voorzien rioleringswerken in o.a. de Winterdijkweg en de 
Zandstraat.

Omgeving ’t Huis van de gemeente
De plannen voor de herinichting van de omgeving van  
’t Huis van de gemeente en het Cornelius a Lapideplein zijn 
af  en deze werken zullen nog in 2022 worden uitgevoerd. 
Tegelijkertijd krijgt de schil (buitenkant) van ’t Huis van de 
gemeente een nieuwe en eigentijdse look die het gebouw 
zowel esthetisch als ecologisch zal opwaarderen.

Reppel, dorp met toekomst
De renovatie van de kerk met de integratie van een nieuw 
buurthuis zullen in 2022 worden afgerond. Verder zal de 
omgeving van basisschool De Geluksvlinder aangepakt 
worden met o.a. de aanleg van een speeltuin.

Marsestraat
De riolerings- en wegenwerken in de Marsestraat worden 
voltooid. De bermen zullen vernieuwd worden.

We koesteren ons patrimonium
• We vernieuwen de koepel van bibliotheek ‘de Priool’. 

Ook een onderhoud voor de Voorste Luysmolen staat 
op het programma.

• Verder onderzoeken we mogelijke herbestemmingen 
voor de parochiekerk van Lozen en de pastorijen van 
Reppel en Kaulille.

• Dankzij tussenkomst van de overheid en gemeente 
Bocholt kan het uurwerkmechanisme van de 
klokkentoren van Kaulille door het kerkbestuur Kaulille 
vernieuwd worden.

• De herbestemming van de Kerk van Reppel tot 
nieuw buurthuis en een sacrale ruimte zit volop in 
de afwerkingsfase: de inrichting van keuken, feest- 
en vergaderzaal en technieken allerlei staan nog op 
het programma. De aansluitende omgevingswerken 
worden opgestart. We voorzien dit jaar nog een 
feestelijke opening. 

We willen erfgoed op een begrijpelijk manier voor iedereen 
ontsluiten.

KMO-zone Kanaal
Wij starten onderhandelingen op met het Provinciebestuur 
om deze zone verder te kunnen uitbreiden.

Rondestraat Lozen
De plannen van de woningen zijn in opmaak. Wanneer 
die goedgekeurd zijn, kan er begonnen worden met dit 
woonproject in het centrum van Lozen.

Woonproject Winterdijkweg
Ook voor het woonproject op de Winterdijkweg hopen we in 
loop van 2022 groen licht te krijgen.
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De huidige legislatuur is halfweg. De beleidsvisie ‘Boeiend, bloeiend Bocholt’ 2020-
2025 is in volle uitvoering. Ondanks de extra inspanningen die we ontplooiden in 
het kader van de coronapandemie, voeren we vele projecten uit zoals gepland.

In 2022 investeren we ± 7,2 miljoen euro in onze vier kerkdorpen. Er staat dus 
heel wat op de planning. In deze rubriek lichten we enkele projecten extra toe.

BOCHOLT,  
EEN SPORTIEVE GEMEENTE

Lopen
In samenwerking met Sport Vlaanderen realiseert de 
sportdienst een nieuwe looproute in Kaulille. Die zal 
vertrekken op de parking van sporthal ‘de Steenakker’. Je 
kan kiezen tussen routes van 5 km, 3 km, 1 km, of  500 m.

LED-verlichting 
Bocholt investeert verder in de vervanging van de oude 
verlichtingen van de buitensportclubs door LED-verlichting. 
Dit jaar kan kunnen de Tennis van Kaulille en Hondenclub 
Rakerheide rekenen op een tussenkomst. Training en 
competitie tijdens de avonduren kunnen dan comfortabel 
en energiezuinig georganiseerd worden. 

Hondenschool De Trouwe Vriend 
De hondenschool van Bocholt verhuist van de Weerterweg 
naar sportzone ‘Damburg’. Vanaf  19 februari worden er 
gehoorzaamheidstrainingen gegeven. Dankzij nieuwe 
infrastructuur en een aangepaste en omheinde weide kan 
deze club in de beste omstandigheden haar werking verder 
uitbouwen.

JONG  
IN BOCHOLT

Jongerenforum
Met de opstart van een jongerenforum willen we jongeren 
een echte stem geven in onze gemeente:
• samen met hen nadenken over beleidspunten en hun 

visie hierin mee verwerken
• nuttige vormingen aanbieden (op aanvraag of  bij 

navraag) 
• ook niet georganiseerde jeugd betrekken bij ons 

jongeren beleid

Kindergemeenteraad:
Kijken waar en welke speeltuigen, speelplekken nog nodig 
zijn in Bocholt.
De huidige speeltuigen nakijken, beoordelen en eventueel 
aanpassen. Jongeren een stem geven in onze communicatie.

De Kouter en De Keet
We bouwen onze jeugdhuizen verder uit tot ‘safe-places’ 
voor jongeren. In samenwerking met de diensten van onze 
politiezone en sociale dienst proberen we meer kwetsbare 
jongeren te bereiken.
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BOCHOLT, EEN WARME 
ZORGZAME GEMEENTE
Het Dorpshuis
De uitbouw en binneninrichting van een Dorpshuis in de 
gebouwen van ‘De Heerlyckheid’. In het dorpshuis voorzien 
we een café-en buurtboetiekgedeelte als laagdrempelige 
ontmoetingsplek voor alle Bocholtenaren. Het Dorpshuis 
is één van de initiatieven van de gemeente om belevings- 
en ontmoetingsruimtes op te richten in de verschillende 
dorpen. In de achterliggende zalen kunnen jong en oud 
elkaar vrijblijvend ontmoeten of  samen betekenisvolle 
activiteiten organiseren. Hierdoor willen we vereenzaming 
preventief  aanpakken. Vrijwilligers spelen hierbij een 
cruciale rol en voor de uitbating zal samengewerkt worden 
met een sociale partner. 

Het Huis van het Kind
We bouwen het Huis van het Kind uit waar ouders terecht 
kunnen met al hun vragen met betrekking tot de opvoeding, 
opvang, begeleiding, spelaanbod… van hun kinderen. 

Een Lokaal Loket Kinderopvang helpt om de toegang tot 
kinderopvang voor elke ouder laagdrempelig te houden, met 
bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen, kinderen 
met specifieke zorgbehoeften, vragen naar dringende 
kinderopvang en naar opvang met ruimere openingstijden. 

Doel van het digitaal platform:
• ouders informeren over het aanbod
• ouders de kans geven om een aanvraag te doen voor 

kinderopvang
• gegevens verzamelen voor Kind en Gezin
• onbeantwoorde vragen in kaart brengen om beter te 

kunnen opvolgen

Kinderopvang
Het gemeentebestuur wil met de waardering en onder-
steuning van de kinderopvanginitiatieven zorgen dat er 
voldoende kwalitatieve opvang is voor onze peuters en 
kleuters.

Nieuwe buitenspeelruimte in Kaulille  
voor de kinderopvang en ’t Vliegertje.
Momenteel is de gemeentelijke technische dienst bezig met 
de herinrichting van de speelplaats aan de kleuterschool 
en de kinderopvang in Kaulille. Het wordt een prachtige 
GROENE omgeving met veel natuurlijks speeltuigen waar 
de kinderen zich volop kunnen uitleven.

Ouder worden
In samenwerking met De Biehal zal een klusjesdienst 
georganiseerd worden waar senioren en invaliden terecht 
kunnen voor kleine klusjes in huis en in de tuin.

Samen met de seniorenverenigingen en de bibliotheek willen 
we extra inzetten op digitale vorming en ondersteuning. 
Er zullen extra sessies georganiseerd worden om onze 
senioren en kansarmen kansen te geven zich digitaal te 
ontwikkelen.

Alle 75-jarigen worden gecontacteerd in het kader van het 
project ‘Buurtgezellen’ om hen in te lichten over hun rechten 
en ondersteuningsmogelijkheden.

De seniorenraad zal extra inspanningen doen om onze 
senioren, na de corona, terug te motiveren tot warme 
ontmoetingen in de verenigingen en buurt.

OCMW/sociale dienst
De sociale dienst blijft ook in 2022 verder inzetten op het 
bestrijden van armoede in onze gemeente.

Onder meer door het afsluiten van samenwerkingen 
met internetproviders zullen Bocholter gezinnen die het 
financieel moeilijk hebben in 2022 goedkoop internet 
kunnen aanschaffen.

Verder zal ook worden onderzocht of  het OCMW een 
klein aantal niet begeleide minderjarige asielzoekers 
kan opvangen in het Lokaal Opvanginitiatief. Voor deze 
doelgroep ontbreekt het momenteel immers aan opvang-
plaatsen in Limburg.
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BOCHOLT,  
EEN GROENE GEMEENTE
Energiebesparing door meer LED-verlichting
In samenwerking met Fluvius vervangen we de huidige 
openbare verlichting door energiezuinige Led-verlichting. 
Dit zal volledig afgewerkt zijn tegen 2030.

In G.C. ‘de Kroon’ zal de tweede van de drie investeringsfases 
voor de installatie van ledverlichting in de grote zaal en 
op het podium worden uitgevoerd. Een toonbeeld van 
professionele en toch energiezuinige belichtingen.

Vergroening
We trekken de lijn van de vergroening van onze centra door. 
In 2022 zijn dat de as Kerkplein-Passantenhaven en het 
Kerkplein van Lozen. In 2023 vergroenen we het Nevenplein.
We planten nieuwe laanbomen aan o.a. langs de Marsestraat 
en de Hamonterweg.

Voorbereiding waterbeheerplan
Het Waterbeheerplan zet de koers uit voor een toekomst-
bestendig waterbeheer in Bocholt. Zo streven we naar:
• peilgestuurde drainage
• meer ontharding
• de aanleg van wadi’s (wateropvangbekkens)

Duurzaamheidsambtenaar 
In 2022 werven we een duurzaamheidsambtenaar aan. 
Hij of  zij zal helpen bij het opstellen en uitvoeren van 
klimaatactieplannen.

Elektrische voertuigen
Bocholt investeert dit jaar in twee EV-voertuigen. 
Een laadvoertuig voor de technische dienst en een 
personenwagen voor onze administratieve diensten. Dit 
ter vervanging van de versleten maar ook vervuilende 
voertuigen. We voorzien ook de nodige laadpalen. 

Intergemeentelijk recylagepark 
We hopen dit jaar de samenwerking met Limburg.net en 
Bree af  te ronden om een nieuw en modern recyclagepark 
te openen in KMO-zone ‘Kanaal’.

Mobiliteit 
In 2022 starten we met de opmaak van een mobiliteitsplan 
voor Bocholt-centrum en de inventarisatie van onze trage 
wegen.

LOKALE ECONOMIE
EN TOERISME
We willen onze plaatselijke handelaars verder op de kaart 
zetten door de lokale, ‘korte-keten-producten’ in the picture 
te zetten. Dat kan onder andere door:
• aandacht voor hoevetoerisme; 
• aandacht voor lokaal kopen;
• de uitbreiding van de gemeentelijke geschenkbon.

Samen met de lokale ondernemers willen we de aantrek-
kingskracht van Bocholt vergroten en versterken: zo willen 
we nieuw cliënteel en nieuwe handelaars aantrekken.

Een mooie groene gemeente trekt ook toeristen naar 
onze gemeente, Dit biedt meer mogelijkheden voor onze 
plaatselijke verblijfsrecreatie en horeca.

Samen met twee buurgemeenten brengen we een 
gezamenlijke toeristische folder uit.

Bocholt, leven in de brouwerij
We werken verder om de slogan ‘Leven in de brouwerij’ 
samen met al onze partners waar te maken en naar buiten 
te brengen. Minstens tweemaal per jaar voorzien we een 
evenement. 

Corona heeft diepe wonden geslagen in onze lokale cultuur- 
en jeugdverenigingen. We helpen hen met de heropstart na 
de moeilijke coronaperiode. Verder blijven we de verbinding 
in de buurten en verenigingen mee ondersteunen.

We werken de belevingsbibliotheek verder uit en geven er 
een concrete invulling aan.



CARD STOP HEEFT EEN 
NIEUW NUMMER
Sinds kort kan je gebruik maken van de diensten van 
Card Stop door te bellen naar hun nieuwe nummer: 
078 170 170. Noteer het of  sla het op, zodat je het 
altijd bij de hand hebt. Want op een dag kan het je 
misschien goed van pas komen.

FLORENTINA ‘FLORA’ 
HERMANS – 100 JAAR
14 december 2021

Deze prachtige jonge dame, Flora, vierde op 14 december 
haar 100ste verjaardag in WZC De Voorzienigheid. 

De burgemeester ging haar verrassen met enkele 
geschenken, waaronder een boeketje bloemen, een 
fruitschaal gegraveerd met haar naam, een foto van ons 
koningspaar persoonlijk ondertekend en een lekkere 
speculaashart. 

Deze kranige eeuwelinge heeft tot haar 99ste zelfstandig 
gewoond en verhuisde toen naar het Keizershof  in De 
Voorzienigheid. Flora is nog erg alert en heeft nog een 
vlotte babbel. Het enige wat niet mee wil, is haar gehoor. 
Ze vertrouwde de burgemeester toe dat ze eigenlijk 
maar één ding wou voor haar verjaardag en dat waren 
nieuwe oren. 

Nogmaals proficiat Flora met je 100ste verjaardag.

GOUDEN KOPPELS 2020 EN 
2021 IN BLOEMETJES GEZET
14 tot 22 december 2021

50 jaar getrouwd! Dat is een hele tijd! En daar hoort 
normaal een mooie en feestelijke huldiging door het 
gemeentebestuur bij. Door dat gekende virus hebben we 
onze jubilarissen van 2020 en 2021 niet gepast kunnen 
vieren. Telkens opnieuw werd het feest uitgesteld. 

Als blijk van dankbaarheid voor het geduld van de 
koppels, hebben we eind december wel de geschenkjes 
al gegeven. Omdat een geschenk bezorgen aan 111 
gouden koppels (2020 en 2021) in coronatijd geen goed 
idee is, mochten de koppels hun geschenk afhalen in 
bibliotheek ‘de Priool’. (Vele mannen hadden hier als 
kind nog les gekregen in de jongensschool!)

De koppels kregen een mooi kunstwerk met de titel ‘Een 
houvast hebben’, een oorkonde met felicitaties van het 
Koningshuis, een kaartje van het gemeentebestuur, een 
bloemetje en iets lekkers.

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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BOCHOLT APP IN EEN NIEUW JASJE 
Onze Bocholt App krijgt een nieuw modern en frisse lay-out, op basis 
van tegels en met een Swipe-Up menu onderaan het scherm. 

Maar wat is de Bocholt App juist? 

De Bocholt App is een handige app voor inwoners van Bocholt, het is 
vooral een zeer dankbaar lokaal communicatie platform. Enkele handige 
toepassingen zijn:
• ontvang nieuwsberichten van onze gemeente;
• koppel jezelf  met Bocholter handelaars, verenigingen en 

zorgverstrekkers die je zelf  verkiest en blijf  op de hoogte van hun 
acties, contactgegevens, openingsuren, …;

• met de knop ‘meldingskaart’ kan je zaken melden bij de infodienst 
van de gemeente Bocholt. Zwerfvuil, kapotte stoeptegels, gevaarlijke 
situaties, …;

• krijg een melding welk afval er de dag nadien buiten gezet moet 
worden;

• maak je afspraak online;
• vraag attesten en getuigschriften aan via de Bocholt App en ontvang 

deze rechtstreeks in jullie e-Box.

Maar dat niet alleen, de app heeft een integratie opgezet met de 
Vlaamse overheid. Deze integratie maakt het mogelijk voor gebruikers 
om zich naast de reeds bestaande opties ook te authenticeren via Itsme 
in de Bocholt App. 

Vanaf  nu kunnen jullie, de gebruikers, Mijn Burgerprofiel raadplegen via 
de Bocholt App en wordt het heel eenvoudig om jouw COVID-safe ticket 
tevoorschijn te halen. Tot slot krijg je via de Bocholt App ook notificaties 
wanneer er iets nieuws in Mijn Burgerprofiel beschikbaar is.

Deze update zal uitgerold worden vanaf  februari. Heb jij 
onze handige Bocholt App nog niet. Download hem dan 
nu snel en gratis via PlayStore of  de AppStore door deze 
QR code te scannen.

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



OM GEVING

LIMBURG IN DE BLOEMETJES 
DANKZIJ DE SAMENAANKOOP ZAADGOED 
VAN DE REGIONALE LANDSCHAPPEN
Ook in 2022 bundelen de 3 regionale landschappen in Limburg de krachten en 
organiseren ze samen een aankoop van zaadmengsels voor bloemrijke akkers en 
weiden. Iedere Limburgse vereniging of  particulier die wil inzaaien kan tot en met 23 
februari een bestelling plaatsen via zijn Regionaal Landschap. Door de gezamenlijke 
aanpak kan het zaadgoed extra voordelig besteld worden én worden in heel Limburg 
stukken grond omgevormd tot kleurrijke bloemenakkers, die zorgen voor meer 
biodiversiteit.

Het aanleggen van bloemenakkers oogt niet alleen mooi, ook de natuur vaart er wel 
bij. Dieren zijn altijd op zoek naar voedsel en schuilplaatsen maar die zijn steeds 
moeilijker te vinden. Bijen en vlinders bijvoorbeeld vinden met moeite nog voldoende 
nectar en stuifmeel.
De bloemen en kruiden in de bloemenakkers trekken veel vlinders, bijen en hommels 
aan die zich tegoed kunnen doen aan stuifmeel en nectar. Vogels kunnen dan weer 
profiteren van het aanbod aan zaden en insecten. De muizen die schuilen in de akker, 
zijn een traktatie voor roofvogels en de bloemrijke velden vormen een broedplaats 
voor tal van soorten zoals de patrijs. Kleine zoogdieren en zelfs reeën kunnen hun 
kostje verzamelen in de akkers.

Verenigingen zoals wildbeheereenheden, natuurverenigingen, gemeentebesturen, 
imkerbonden, scholen, landbouwers maar ook particulieren die een bloemrijk perceel 
willen aanleggen, kunnen tot en met 23 februari 2022 zaadmengsels bestellen via 
www.limburgzaait.be.
Steeds meer mensen en verenigingen doen mee aan de samenaankoop. In 2021 
werd er een oppervlakte van 224 ha of  330 voetbalvelden omgevormd tot bloemrijke 
akkers en percelen.

Er worden 7 verschillende soorten mengsels aangeboden, telkens te koop per 
kg. Aankopen via de Regionale Landschappen betekent ook dat het zaadgoed 
duurzaam en milieuvriendelijk is. De zaden zijn immers niet behandeld of  ontsmet 
én ze zijn in de lage landen geoogst. Het zaadgoed kan in april afgehaald worden 
in het kantoor van één van de 3 Regionale Landschappen. De exacte afhaaldatum 
wordt bekendgemaakt na levering van het zaadgoed. 

Door deze unieke en globale aanpak over heel Limburg 
krijgen de Regionale Landschappen een goede prijs voor 
het zaadgoed en krijgt de natuur in Limburg een stevige 
boost. Limburg zal deze zomer weer mooi in bloei staan.

Het bestelformulier en meer uitleg over de verschillende 
zaadmengsels vind je via www.limburgzaait.be of  
limburgzaait@rllk.be.

Koop je zaadgoed aan? Maak dan zeker een leuke foto van 
je bloeiend perceel en stuur ‘m naar limburgzaait@rllk.be. 
Zo kunnen we meegenieten van al die bloemenpracht.

Meer informatie:
Regionaal Landschap Lage Kempen
Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren
011 78 52 59
limburgzaait@rllk.be



11

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. en je 
kan je zaak voorstellen op deze pagina.

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

DYZO, HET ANKER VOOR 
ZELFSTANDIGEN IN 
MOEILIJKHEDEN
Veel zelfstandigen leveren in deze crisis een harde en 
oneerlijke strijd om het hoofd boven water te houden en 
hun zaak en levensdroom draaiende te houden. Om hen te 

ondersteunen, sloot het gemeentebestuur van Bocholt 
een samenwerkingsovereenkomst af  met Dyzo.

Dyzo vzw – wat staat voor dynamiseren van 
de zelfstandige ondernemer – biedt advies 

en begeleiding aan (ex-)ondernemers in 
moeilijkheden. Dyzo is daartoe erkend 
door het Agentschap Innovatie en 
Ondernemen, de bevoegde dienst 
voor Economie in het Vlaams Gewest.

De aanpak van Dyzo is discreet en 
kosteloos voor de ondernemer die 
er beroep op doet. Samen met de 

ondernemer bekijken de medewerkers 
van Dyzo wat de mogelijkheden zijn 

in hun specifieke situatie (stoppen of  
doordoen, zaak overlaten,…) en staan 

ze de ondernemer met raad en daad bij 
(onderhandelen met de bank, vrijstelling van 

sociale bijdragen, …).

De ondernemer kan bij Dyzo terecht op één van hun zitdagen, 
maar Dyzo kan ook bij de ondernemer langskomen.

Elk jaar zet Dyzo meer dan 3.000 ondernemingen terug op weg!

Neem zeker op tijd contact op! Hoe sneller je ons contacteert, 
hoe meer we voor jou en je zaak kunnen betekenen. Vanwege 
de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bocholt 
worden de vragen van de Bocholtenaren prioritair opgenomen.

Meer info (of  voor een afspraak):

• e-mail info@dyzo.be
• tel: 0800 11 106 (elke kantoordag tussen 9u00 en 12u00)
• www.dyzo.be bevat veel informatie over de meest gestelde 

vragen

LOKALE ECONOMIE



SOCIAAL HUIS

BABBELWANDELING 
EEN WANDELING VOOR INDIVIDUEN
Vertrek kerk Kaulille op dinsdag 15 februari 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.

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.

TOURNEE MINERALE 
EEN MAAND ZONDER ALCOHOL
Tournée Minérale blaast in februari zes kaarsjes uit! De 
campagne van De Druglijn roept iedereen op om in februari 
2022, voor het eerst of  opnieuw, een maand geen alcohol 
te drinken.

Editie 2022 – voel-je-vrij met Tournée Minérale

De focus van de campagne ligt dit jaar op je vrij voelen met 
Tournée Minérale: vrij van een kater met een verloren dag 
tot gevolg, vrij van sociale druk om te drinken en vrij om 
tijdens de rest van het jaar op een doordachte manier zelf  
te bepalen wanneer je wel of  niet een glas drinkt. 

Ook de keuzevrijheid tijdens de maand zonder alcohol 
is verzekerd, dankzij het grote aanbod aan alcoholvrije 
dranken in de supermarkten én in de horeca. Zo zijn er 
opnieuw heel wat Minérale bars die inzetten op een goed 
alcoholvrij aanbod. Je ontdekt ze allemaal op de website.
Op je gezondheid!

Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2022 geen 
alcohol. Want ook zonder kan je je perfect amuseren. Meer 
info vind je op http://www.tourneeminerale.be.

© Nele Schouteden

© Nele Schouteden
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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 011 54 48 92 
of  fam.peters@skynet.be

© Getty images

WIST JE DIT?
Omwille van de hoge energieprijzen in 2021 krijgen burgers 
die op 30 september 2021 recht hadden op het sociaal 
tarief  voor elektriciteit een eenmalig forfait van € 80. 

Dit bedrag zal automatisch door de energieleverancier 
worden uitbetaald. Daarnaast wordt het tijdelijk recht 
op het sociaal tarief  voor mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming verlengd tot en met 31 maart 2022.

Heb je vragen over deze maatregelen? Neem dan een 
kijkje op https://news.economie.fgov.be/208239-sociaal-
tarief-voor-elektriciteit-dan-krijg-je-80-euro of  contacteer 
het OCMW (tel: 089 20 19 80).



DAVIDSFONDS BOCHOLT 
NIET NORMAAL - LEZING 
MARNIX VANLANGENAEKER
dinsdag 8 februari | Bibliotheek ‘de Priool’ | 
20u00

Soms zeggen we spontaan: “Da’s niet normaal!”, over 
de manier waarop we iemand over straat zien lopen, 
over talenten van (klein)kinderen, over vaccineren, 
over politiek. Maar wat is normaal? In alle bedenkingen 
ligt een rijk aan betekenissen! Samen filosoferen we 
over ‘normaliteiten en andere afwijkingen’. Maar eerst 
een brokje filosofie en om je niet te verslikken brengt 
Márnix de wijsheid van de eenvoud mee. Misschien 
vind je het daarna ‘normaal’ dat filosofie een mens door 
inzicht gelukkiger kan maken (of  vind je dat gewoon 
‘normaal’?). Als er iets is waar je niet over moet twijfelen, 
dan is het om er bij te zijn op deze speelse filosofische 
ontmoeting!

Inschrijven vóór 4 februari op andre.lamoen@telenet.be.

Inkom: e 15,00 |12,00 (DF-leden)
 Koffie en gebak inbegrepen

Deze activiteit van het Davidsfonds 
staat open voor iedereen.
Volg ons op Facebook @

davidsfondsbocholt
 

CULTUUR DIENST

HEEMKUNDIGE KRING 
KAULILLE | VOORSTELLING 
BOEK “WIJ VERDOMMEN 
HET VOOR DEN PRUIS TE 
WERKEN!” 
vrijdag 11 februari 2022 | GC ‘de Kroon’ | 20u00

Op 11 februari stelt de Heemkundige Kring Kaulille het 
boek “Wij verdommen het voor den Pruis te werken!” 
voor. Deze rijk geïllustreerde en gedocumenteerde 
publicatie, geschreven door Jos Vangerven, gaat over 
het verhaal van de kruitfabriek Cooppal Caulille en zijn 
kruitmakers tijdens de Groote Oorlog. Vele mensen 
van Kaulille en omstreken zullen hier familieleden zien 
figureren in dit boeiend oorlogsverhaal dat zich afspeelt 
in eigen dorp, maar ook in Engeland en Italië.

De basis van deze publicatie was het dagboekje 
van Charles Bové, dat samen met ander archief  van 
Cooppal-PRB aan de Heemkundige Kring van Kaulille 
geschonken werd. Het werd verder uitgebreid tijdens 
vele uren opzoekingswerk tot een lijvig boek met negen 
hoofdstukken en het bevat vele, nog onbekende feiten en 
nog niet eerder gepubliceerd fotomateriaal. Er is ook een 
namenregister aan toegevoegd, alsook een uitgebreide 
bibliografie en lijst van digitale bronnen. Dankzij de 
financiële steun van de gemeente Bocholt kunnen we 
jullie deze publicatie, in kleurendruk, aanbieden aan de 
prijs van € 28,00.

De voorintekenaars werden persoonlijk uitgenodigd voor 
deze avond. Geïnteresseerden kunnen het die avond in 
GC ‘de Kroon’ aankopen of  daarna in het molenhuisje, 
telkens op maandagnamiddag tussen 14u00 en 17u00.

Volg ons op Facebook @heemkundigekringkaulille.

“Wij verdommen het 
voor den Pruis te werken!” 

 

      
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 Een verhaal over de kruitfabriek Cooppal Caulille  
 en zijn kruitmakers tijdens de Groote Oorlog. 

 

1914-1918 
Jos Vangerven 

  

Deze activiteiten gaan enkel door als 
de coronamaatregelen het toelaten.
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DE KLEINE ARTIEST @ HOME 
KNUTSELDOOS
De huidige coronamaatregelen maken het ook in 2022 
niet mogelijk om De Kleine Artiest in de oorspronkelijke 
vorm te organiseren. Maar niet getreurd: na het succes 
van vorig jaar voorziet de jeugddienst opnieuw een 
knutseldoos waarmee je tijdens de krokusvakantie aan 
de slag kan!

In deze knutseldoos vind je allerlei materialen: 
krijtstiften, lijm, stoepkrijt, ... Met je eigen fantasie maak 
je zo leuke werkjes met als thema ‘carnaval’.

Interesse in zo’n doos? De Kleine Artiest @ Home 
knutseldoos kost € 5,00. Je kan ze bestellen via 
jeugd@bocholt.be en vanaf  23 februari afhalen in JCH 
‘de Steen’. Wees er snel bij want het aantal dozen is 
beperkt!

JEUGD DIENST

SAVE THE DATE!
JONG IN BOCHOLT DE KLOK ROND
vrijdag 15 april | ‘t Lodje | 9u30 - 21u30

Vrijdag 15 april 2022: Goede Vrijdag wordt nóg beter!
Op die dag vindt nl. de eerste Bocholter jongeren 12-uurse plaats 
@ ‘t Lodje in Lozen.

Een dag boordevol spel, vorming en ontmoeting voor Bocholter 
jongeren vanaf  16 jaar (geboortejaar 2006) met een gedacht. 
Hoe zou jij Bocholt inkleden of  veranderen? Wat mis je nog in de 
gemeente?

Afsluiten doen we met een drankje en gezellige babbel.

Weldra meer info via de sociale media van de jeugddienst.



BIB LIOTHEEK

ROOTLETTERBOEKEN  
IN DE BIB

Heb je het soms moeilijk met het lezen van kleine letters in 
boeken? Heb je soms moeite met je lang te concentreren 
op kleine lettertypes? Dan kan je gebruik maken van onze 
ruime collectie grootletterboeken. Deze boeken zijn al 
langer terug te vinden in het aanbod van onze bib, maar 
sinds kort staan deze op een nieuwe plaats. Je kan ze 
vooraan in de volwassenafdeling terugvinden.

Heb je schrik om minder keuze te hebben als je voor 
grootletter-boeken kiest? Bij ons kan je meer dan 300 
grootletterboeken terugvinden. Wij hebben tal van 
klassiekers en verschillende genres ter beschikking 
waaronder detectives, thrillers, romantische en historische 
verhalen en familie-en streekromans. 

DE BIB ZOEKT VRIJWILLIGERS
Sinds kort proberen wij als bib ons activiteitenaanbod uit 
te breiden en daarvoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers. 
Spreekt het jou aan om aan een klein groepje kinderen 
te komen voorlezen in onze bib of  help jij liever bij het 
ondersteunen van activiteiten voor kinderen? Kan jij je 
enkele momenten per maand vrij maken? Dan ben jij 
misschien de persoon die we zoeken! Deelname aan 
activiteiten of  voorleesmomenten is vrijblijvend. 

Interesse om vrijwilliger te worden bij ons? Surf  dan naar 
onze website www.bocholt.bibliotheek.be en vul onze 
online vragenlijst in of  scan de QR-code.

G
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IN MAART IS HET WEER 
JEUGDBOEKENMAAND
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.

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.

Waar: bibliotheek ‘de Priool’ 
Prijs: gratis

DIGI-ASSISTENT
Ook in februari staat onze digi-assitent nog steeds voor jou klaar. Kom langs in de bib 
op dinsdag 8 of  22 februari 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.



SPORT DIENST

Inschrijven:
Ga naar www.bocholt.be > vrije tijd > 
sport en volg de instructies.

Voor hulp bij de inschrijving en/of betaling 
van de bijdrage kan je langsgaan op de 
vrije spreekuren van het OCMW. Je 
kan ook bellen voor een afspraak of 
een huisbezoek (tel. 089 20 19 80). De 
gemeentelijke sportdienst en het OCMW 
verzekeren een discrete behandeling.

SPORT- EN CREAKAMP
2, 3 en 4 maart | Sportcomplex ‘de Damburg’

Voor iedereen van 7 tem 13 jaar een afwisselende mix van:
• Omnisporten: mini-tennis, honkbal, estafettes, spelletjes, …
• Crea-atelier waar knutselen, boetseren en schilderen aan bod komen.
• Circustechnieken: allerlei circustechnieken worden je aangeleerd onder 

leiding van een ervaren circusmonitor.
• Bakken: cupcakes bakken en versieren

KLEUTERSPORTKAMP
2, 3 en 4 maart | sportcomplex ‘de Damburg’

2, 3 en 4 maart wordt sportcomplex ‘de Damburg’ omgetoverd tot een 
kleutertuin. Telkens van 9u30-12u00 zijn alle kleuters vanaf  3 jaar en 
zindelijk welkom. 

Meebrengen: sportschoenen en eventueel koek of  fruit voor tijdens 
de pauze.

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

Prijs: € 39,00
(incl. verzekering, knutselmateriaal 
en drankje tijdens de pauze)

Programma:
• 9u30 -12u00: Omnisporten, knutselen, circustechnieken, bakken
• 12u00 - 13u00: Middagpauze met leuke film. Je kan ook thuis gaan eten.
• 13u00 - 15u30: Omnisporten, knutselen, circustechnieken, bakken

Een perfecte combinatie van creativiteit en sportiviteit
Meebrengen: sportieve kledij, zuivere sportschoenen, lunchpakket.
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SAMEN SPORT JE MEER
Op maandag 17 januari startte Sport Vlaanderen met de campagne 
Samen sport je meer. 

Ook Bocholt doet natuurlijk mee met deze actie. De sportdienst wil zo 
veel mogelijk Bocholtenaren motiveren om “samen meer te sporten”. 

Wil je starten met sporten? Zoek een sportbuddy en ga de uitdaging 
aan. Want samen sport je meer. ‘Samen sporten’ is veel leuker, zo 
motiveer je elkaar en beleef  je meer! Schrijf  je met je sportbuddy in 
op https://www.sport.vlaanderen/samensportjemeer en ontvang tips 
en materiaal om te starten met sporten.

CLUBNIEUWS

VARIA
ATTESTEN 
JEUGDACTIVITEITEN
Heeft je kind in 2021 deelgenomen aan een activiteit van 
de sportdienst, jeugddienst of  bibliotheek? Dan vind je 
vanaf  nu alle attesten terug in je i-school account.

1. Surf  naar: www.I-school.be/login
2. Meld je aan met je i-school account
3. Klik op “mijn afrekeningen en attesten”
4. Download je fiscale en mutualiteitsattesten

WIELERTOERSTENCLUB 
SLUISTRAPPERS LOZEN
Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging in 2022?  
Bij WTC de Sluitrappers ben je altijd welkom.

Wil je vrijblijvend een keer komen 
meefietsen met een van onze drie 
groepen? Stuur dan een mailtje 
naar sluistrappers@gmail.com en 
wij nemen contact met je op zodat 
we samen kunnen bekijken welke 
groep het beste bij je wensen 
past.



CARNAVAL2022

Stoet Poederladers Kaulille:

Voorlopig afgelastStoet Boggeter Papbugels Bocholt:

nieuwe datum!

Maandag 4 april 2022

(mits de coronamaatregelen van dat moment het toelaten)


