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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 13u00-18u00
wo. 9u00-12u30 13u00-17u00
do. 9u00-12u30 13u00-17u00
vr. 9u00-12u30 13u00-17u00
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 

Geniet van elkaar,   
elke dag!

‘In mei legt iedere vogel een ei’, zegt men in 
de volksmond. De natuur kleurt weer groen 
en iederéén kijkt uit naar een zonnige lente!

Ook het leven in onze gemeente komt weer 
volop op gang na al de coronaperikelen. 
Uitgestelde familiefeesten, startende vereni-
gingen, gezellige buurtontmoetingen, school-
feesten, dorpsfeesten … Fijne contacten die 
terug ‘leven in de brouwerij’ brengen en waar 
we allemaal behoefte aan hebben. 

In deze uitgave kan je al die boeiende 
activiteiten lezen. De Sezoensrally, teutenroute 
en de Dag van de Buren zijn er weer! En onze 
senioren gaan de sportieve toer op tijdens de 
senioren games en plein op stelten.

Breken jullie ook een lans voor een duurzaam 
Bocholt? Doe dan mee aan: ‘Afvalvrij mei’!

Helaas is niet alles zo rooskleurig in de wereld. 
De verschrikkelijke beelden van de vele 
oorlogsslachtoffers in Oekraïne verontrusten 
ons allemaal. Gelukkig mogen we in Bocholt 
op heel veel solidariteit rekenen bij de opvang 
van bijna 50 vluchtelingen. Laat deze mensen 
genieten van onze gekende gastvrijheid door 
een warm onthaal in jullie familie, buurt en 
vereniging. Op deze manier dragen wij toch 
ons steentje bij tot meer menselijkheid en 
vrede in de wereld.

Marc Vanherk
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

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN
Alle diensten van gemeente en OCMW zijn gesloten op:
• donderdag 26 mei (O.L.H.-Hemelvaart)
• vrijdag 27 mei (brugdag)

EEN DIKKE PROFICIAT AAN DE 
OUDERS VAN DE BORELINGEN 
2021
Vergeet zeker niet de gemeentelijke 
geboortepremie van € 65,00 af te halen!

In 2021 telden we in Bocholt 136 borelingen: 71 meisjes en 65 
jongens. Onze gemeente ondersteunt deze jonge gezinnen (op 
het ogenblik van de geboorte wonend in Bocholt) financieel 
door de uitreiking van een gemeentelijke geboortepremie van 
€ 65,00. Deze geboortepremie bestaat uit geschenkbonnen 
in geldwaarde inwisselbaar bij de deelnemende Bocholter 
handelaars.

De ouders kunnen de 
geboortepremie samen 
met een informatiemap 
over kind zijn in Bocholt 
afhalen in de bibliotheek 
‘de Priool’. Dat kan nog 
tot en met donderdag 
29 december 2022. 

FERDINAND ‘NAND’ SLEURS | 101 JAAR
zaterdag 16 april 

Zaterdag 16 april 2020 werd Nand Sleurs 101 jaar. Het gemeentebestuur is hem 
gaan feliciteren in zijn serviceflatje in WZC ‘de Voorzienigheid’. 

Nand hielt echt van reizen. Zijn passie is ontstaan door op school naar de 
wereldkaarten te kijken toen hij ’s morgens zijn boterhammen in de gang opat. 
Toen zijn 4 kinderen het huis uit waren hadden Nand en Alda tijd om te reizen. 
Het liefst naar de frisse berglucht in Oostenrijk en Zwitserland. Maar ook naar 
Egypte. En als het goed weer was trok hij er op uit met de fiets. Hij wist de juiste 
fietscafeetjes wel te vinden.

Op deze speciale dag werd hij overladen met geschenken van  het gemeentebestuur 
van Bocholt en het koningshuis. 

Nogmaals proficiat Nand!

NIEUWE UREN 
EUCHARISTIEVIERINGEN 
FEDERATIE BOCHOLT
Na het overlijden van E.H. Pastoor Gerard Vinken wijzigt 
parochiefederatie Bocholt de uren van de eucharistie-
vieringen in onze gemeente:

Vieringen op zondag
Kaulille:  9u00 (vroeger 9u30)
Bocholt  10u30 (vroeger 10u00 )

Vieringen op zaterdag
Reppel:  1ste en 3de zaterdag van de maand om 18u00
Lozen:  2de en 4de zaterdag van de maand om 18u00

Deze wijzigingen gaan in op 1 juni 2022.

In het levensbos (recreapark) is er een 
boom geplant voor de borelingen van 
2021. Zeker een ommetje waard als je 
in de buurt bent.
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MELDPUNT3950 
Hoe werkt Meldpunt3950? 

Dagelijks melden mensen ons zaken zoals losliggende 
stoeptegels, geurhinder, zwerfvuil, enz. Om ervoor te zorgen 
dat deze meldingen op dezelfde manier behandeld worden, 
maken we gebruik van het centraal meldpunt ‘meldpunt3950’. 

Stel, je wandelt door Bocholt en je ziet plots enkele 
losliggende tegels in het voetpad die voor gevaarlijke 

situaties kunnen zorgen. Als bezorgde burger 
wil je het bestuur zo snel mogelijk op de hoogte 

brengen. Via de bocholtapp of  via www.bocholt/
meldpunt3950.be geef  je op een eenvoudige manier 
je melding door, je voegt er eventueel een foto aan 
toe en kan op een digitale kaart precies aanduiden waar het 
probleem zich situeert. Zodra je melding bij ons binnenkomt, 
kijken we je informatie na en gaat alles door naar de bevoegde 
dienst die het probleem kan oplossen. 

Wat gebeurt er met je melding? 

Het meldpunt centraliseert alle info, geeft waar 
mogelijk onmiddellijk antwoord of  opent een 

onderzoek. Zo krijgen de betrokken diensten een 
bericht en kunnen ze het probleem zo snel mogelijk 

oplossen. De behandelingstermijn hangt natuurlijk af  van het 
soort melding. Soms kunnen we je vraag onmiddellijk oplossen, 
voor andere gevallen is een grondig onderzoek aangewezen 

of  kadert je probleem in een groter project. 

Wat is het grote voordeel van dit meldpunt3950? 

Door alle meldingen op één plaats te verzamelen 
en ze van daaruit verder te verwerken, kunnen 
we je perfect op de hoogte houden van wat er met 
jouw melding gebeurt. Kregen we je melding al binnen 
van iemand anders, is je gemelde probleem ondertussen al 
opgelost of  staat het op de werkplanning, moeten wij een 
andere instantie oproepen, enz. Zo hoef  je dus niet meer rond 
te bellen of  te mailen om te weten wat er met je vraag is 
gebeurd. 

Enkel digitaal? 

Ben je niet vertrouwd met computers? Dan kan 
je uiteraard je melding altijd doorgeven via onze 

verschillende balies of  het centraal telefoonnummer 
089 20 19 18. Onze medewerkers zullen jouw informatie dan 
toevoegen in het meldpunt. 

Waarmee kan je niet bij het meldpunt terecht? 

Voor alle problemen die niets met de gemeentelijke dienst-
verlening te maken hebben. Bijvoorbeeld problemen met bus of  
trein: www.delijn.be - www.nmbs.be. 

Ook voor klachten tegen bestuur of  personeel maken we gebruik van 
een andere procedure.



WE MOGEN WEER OP REIS!
Zorg dat je met al je papieren goed in orde bent!

Zijn de Kids-ID’s van je kinderen nog geldig? 
Ga je in de ‘grote vakantie’ op reis met je kinderen? Kijk dan zeker de datum op de 
kids-ID’s even na en vraag tijdig een nieuwe Kids-ID aan! 

De Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar. 
Het is daarnaast ook een geldig reisdocument voor reizen binnen Europa. De kaart 
is drie jaar geldig.

De levertijd van een KIDS-ID is drie weken. Vraag de kaart dus op tijd aan zodat je 
zorgeloos op vakantie kan vertrekken.

Om een Kids-ID aan te vragen heb je een afspraak nodig (www.bocholt.be) en zijn 
volgende aandachtspunten belangrijk:
• één van de ouders dient dit samen met het kind aan te vragen.
 Een plusouder, grootouder, zus, broer, tante, nonkel mag dit niet aanvragen;
• je kind moet zelf  aanwezig zijn bij de aanvraag;
• je hebt een recente pasfoto van het kind nodig.

Kijk ook je eigen identiteitskaart eens na. Is deze nog lang genoeg geldig? 

Reis je naar een land buiten de Europese Unie?
De kans is heel groot dat je daarvoor een internationaal paspoort (reispas) nodig 
hebt. Net zoals je kind(eren) – hoe jong ook. Soms is een paspoort niet voldoende. 
Dan moet je ook een visum of  een inentingsbewijs hebben om het land binnen 
te mogen. Vraag aan de ambassade van het land van jouw bestemming welke 
documenten je moet aanvragen. Of… raadpleeg de overzichtelijke lijst op basis van 
jouw reisbestemming via diplomatie.belgium.be en kies hier reisdocumenten.

Hier gelden volgende aandachtspunten: 
• jouw reispas is zeven jaar geldig, die van je minderjarige kinderen maar 5 jaar;
• verloopt die termijn? Dan moet je een nieuwe aanvragen: verlengen gaat niet;
• de reispas bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over jouw identiteit en 

nationaliteit, jouw handtekening en jouw foto bevat het ook jouw vingerafdrukken;
• je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden 

geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Zorg dat je tijdig je internationaal paspoort (reispas) aanvraagt of  vernieuwt.

Wat is een ‘reistoelating minderjarige’?  
Heeft je minderjarig kind dat altijd nodig?
Als je kind niet met beide ouders tegelijk reist heeft het dit steeds nodig. Zowel 
wanneer beide ouders nog samenwonen als wanneer men uit elkaar/gescheiden is.

Met dit document geef  je als ouder toelating aan je minderjarig kind om alleen of  
met andere personen (familie of  buitenstaanders) naar het buitenland te reizen. De 
ouder die de toestemming geeft moet hiervoor naar ’t Huis van de gemeente komen. 
Je maakt hiervoor een afspraak via www.bocholt.be

Wist je dat … 
 … je je internationale reis best kan registreren op TravellersOnline?

In elk land kunnen er crisissen, aanslagen of  ongelukken gebeuren. Registreer je reis via 
Travellersonline.diplomatie.be

Als er zich in het land van jouw bestemming een noodsituatie voordoet, kan de FOD Buitenlandse 
Zaken sneller met jou en je familieleden thuis in contact komen en zo nog beter hulp bieden. Je 
contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk en worden enkel gebruikt tijdens een crisissituatie. 
Je persoons- en verblijfgegevens worden 2 weken na afloop van uw reis gewist uit het systeem

En dan Covid? Heb je nog een vaccinatiebewijs nodig? 
Op https://diplomatie.belgium.be/nl vind je de meest recente reisadviezen voor alle landen. Want 
ook al lijkt de grootste pandemie rond Covid achter de rug, er zijn misschien wel nog regels van 
toepassing in het land van jouw bestemming. 
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SOCIAAL HUIS

RECHTENVERKENNER
Ken je alle tegemoetkomingen en voordelen waar je recht op hebt? 
Ben je geïnteresseerd om beroep te doen op deze sociale voordelen? 
Dikwijls worden deze niet automatisch toegekend. 

Een overzicht van de premies en voordelen die voor jouw situatie van 
toepassing kunnen zijn, vind je terug op:
• https://www.financieelredzaam.be/rechten-uitputten
• https://www.rechtenverkenner.be/Pages/Home.aspx

Is deze info niet duidelijk genoeg of  zit je nog met vragen, dan kan 
je hiervoor altijd hulp vinden bij het OCMW (tel. 089 20 19 80), het 
regionale CAW of  de sociale dienst van je ziekenfonds.

Het loont zeker de moeite om dit na te kijken!

RECHTEN

TELEFONIE

WONEN

INKOMEN

JUSTITIE

ARBEID

GEZIN

SPORT

BELASTINGEN

WELZIJN

LEEFMILIEU

VERVOER

ENERGIE

ONDERWIJS

BABBELWANDELING 
EEN WANDELING VOOR INDIVIDUEN
dinsdag 17 mei | vertrek kerk Kaulille | 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.

WEGWIJS IN ENERGIE
De POD Maatschappelijke Integratie geeft een brochure ‘Wegwijs in energie’ uit.

Hierin staan het sociaal tarief  voor gas en elektriciteit, het sociaal stookoliefonds en het 
gas- en elektriciteitsfonds op een begrijpelijke manier uitgelegd.

Deze brochure is te raadplegen op hun website:https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-
statistieken/wegwijs-energie



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.

CHRISTINE HARTOG COACHING
Zonder angst te paard

Begeleiding voor paardeneigenaren die niet met hun paard doen 
wat ze het allerliefste willen, omdat spanning of  angst hen in de 
weg zitten. Zoals: angst bij (buiten-)rijden, wedstrijdspanning, 
spanning in de algemene omgang met je paard. 

Als coach en ervaringsdeskundige help ik je dit te overwinnen 
zodat je weer volop van je paard kunt gaan genieten!

Weerterweg 88 - 3950 Bocholt
Tel: 0468 126 727
website: www.christinehartog.be
e-mail: info@christinehartog.be
facebook: zonderangsttepaard

TMTS ALGEMENE INTERIEUR- 
& RENOVATIEWERKEN BV
Tim Smeets
Brogelerweg 45
3950 Bocholt
GSM (0032) 0479 43 92 37

ATELIER PUURHELENA
Creatieve Ateliers-Keramiek | Natuurbeleving | 
Unieke Geschenken

Atelier PuurHelena is een keramiekatelier, gelegen aan de 
Binkermolen in Reppel in een mooie natuurlijke inspirerende 
omgeving. 

Ik ben Helena Janssens en geef  er 
workshops keramiek en zomerkampen 
keramiek en natuurbeleving voor 
kinderen en volwassenen. We werken 
in kleine groep, zodat ik iedereen 
voldoende kan begeleiden. In de 
workshops leer je verschillende 
opbouwtechnieken, ook draaien, 
t.e.m. glazuren.

Je kan bij mij ook keramiek aankopen 
of  op maat laten maken.

website: www.puurhelena.me 
Tel. 0494 799 009

LOKALE ECONOMIE

JE STIJL 
‘Je’ staat voor 
Jeroen en Elke en 
‘stijl’ slaat op alles 
wat zich bezig houdt 
met interieur. Het is 
een bijberoep waar we 
dus samen werken rond 
interieur. 

We hebben een grote passie voor landelijk 
wonen, zijn bezige bijen en altijd druk in de 
weer.  Daarom beslisten wij om van onze droom 
werkelijkheid te maken en kozen we voor een 
bijberoep in interieur, naast onze voltijdse job.

Bij ons kan je terecht voor stalen deuren/
verlichting/trapleuningen, op maat gemaakte 
eettafels, salontafels, tv-meubels en nog veel 
meer. Maar we geven ook gericht interieur-
advies en zoeken de bijhorende decoratie. 
Onze materialen worden handgemaakt met 
enorm veel passie en zo luidt onze slogan ook: 
“Jouw droom, een passie van ons!”. 

Dus ontbreekt er wat warmte in jouw interieur? 
Ben je op zoek naar de passende stalen deur? 
Of  wens je een andere eettafel? Stuur gerust 
een berichtje naar info.jestijl@gmail.com of  
bekijk onze website www.jestijl.be

Wij kijken alvast uit naar een fijne samenwerking.
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STRAATVINKEN 2022
Hoe gezond is het verkeer in jouw straat?

Elke Bocholtenaar kan zich inschrijven om op donderdag 
19 mei, tijdens de avondspits mee te doen aan het project 
‘Straatvinken’ in zijn of  haar straat.

Het is heel eenvoudig:
• vink op donderdag 19 mei 2022 aan hoeveel 

voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door 
jouw straat passeren;

• tel één uurtje, van 17u00 tot 18u00;
• deel je resultaten op www.straatvinken.be;
• proficiat! Jij bent nu een burgerwetenschapper!

Nu is het aan de wetenschappers van ‘Straatvinken’, zij 
berekenen jaar na jaar of  je straat op de goede weg is.

Doet jouw straat al mee?
Check het op www.straatvinken.be en schrijf  je meteen in!

VEILIGHEIDSMAAIEN
Omdat wegbermen ecologisch waardevolle 
gebieden zijn voor flora en fauna is het 
belangrijk om ze te beschermen. Daartoe is er 
een Vlaams Bermbeheersplan opgesteld dat 
de gemeenten richtlijnen oplegt omtrent het 
maaien van de bermen.

Eén onderdeel van dit plan is het verbod om 
te maaien vóór 15 juni zodat de planten en 
bloemen de kans krijgen om zaden te vormen. 
Soms is het lange gras in de bermen echter een 
gevaar voor de verkeersveiligheid van vooral 
de zwakke weggebruikers. Daarom start onze 
groendienst eind mei al met het zogenaamde 
‘veiligheidsmaaien’.

Daarbij maaien we het bermgras in de buurt 
van kruispunten en waar nodig één meter naast 
de weg (of  fietspad).

LANGS BOCHOLTER WEGEN

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS
De tijd van de eikenprocessierups is weer aangebroken. Door onze preventieve bestrijding 
hopen we dit jaar de jeuk en irritatie tot een minimum te beperken.

Onze groendienst behandelt automatisch alle bekende knelpunten. Aan de hand van 
een samengestelde lijst van alle meldingen van de vorige jaren is een behandelingsroute 
opgesteld. Als je voorgaande jaren eikenprocessierupsen gemeld hebt, is het niet nodig om 
dit opnieuw door te geven. 

We behandelen zowel op openbaar domein als op privéterrein. Geef  ook een seintje als je 
geen bestrijding meer wenst op jouw eigendom (omdat je dit niet meer wenst of  omdat het 
niet meer nodig is).

OPGELET: we mogen geen bestrijding uitvoeren in natuurgebieden!

Meldpunt eikenprocessierupsen: 089 20 19 50



OM GEVING

DOE MEE AAN AFVALVRIJ MEI 2022
Afvalvrij mei is de jaarlijkse campagne van Limburg.net tegen vermijdbaar afval. 
Dit jaar gaan we de strijd aan met voedselverspilling. 

Maak het verschil met elke schil
Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elke week 1,7 kg voedsel weg. Gekookte pasta, oud brood, resten van 
groenten en fruit, vervallen producten ... Samen vormen ze een gigantische afvalberg. Gelukkig gaat de 
Vlaming al vrij bewust om met al dat afval. Ongeveer 45% van al het keukenafval verwerkt de Vlaming zelf. 
We geven het aan onze kippen of  composteren het in de tuin. Maar de andere 55% belandt jammer genoeg 
in de vuilnisbak. Dat zijn allemaal nuttige voedingsstoffen en veel geld dat zomaar verloren gaat.

Wat doe je met voedselafval?
• Stap 1: Vermijden. Afval vermijden begint in de supermarkt. Door enkel te kopen wat u nodig hebt, 

voorkom je voedselafval. Zit je toch met restjes? Gooi ze niet weg, maar houd ze voor de dag nadien of  
verwerk ze in een nieuw gerecht.

• Stap 2: Zelf verwerken. Hoe bewust je ook koopt en kookt, keukenafval helemaal voorkomen is 
onmogelijk. Resten van fruit en groenten, koffiedik of  gebruikte thee, het is allemaal afval dat moeilijk te 
vermijden valt. De beste oplossing? Verwerk dit afval zelf. Met een composthoop of  kippen haal je een 
persoonlijke afvalcentrale in huis.

• Stap 3: Sorteren. Niet iedereen heeft plaats voor kippen of  een composthoop. Maar sorteren kan 
iedereen. 

Voedsel bij het huisvuil? Zonde!
Alles wat bij het huisvuil terechtkomt, wordt niet 
verwerkt. Huisvuil gaat immers rechtstreeks de 
verbrandingsoven in en de grondstoffen gaan 
verloren. Zo weinig mogelijk keukenafval bij het 
huisvuil dus! 

Maandag restjesdag 
Restjes belanden nog te vaak in de vuilbak. Tijd 
om daar verandering in te brengen. In mei daagt 
Limburg.net je uit om elke maandag te koken met 
restjes. Heb je een lekker ‘rest-cept’? Maak een 
foto en deel jouw recept op sociale media met de 
hashtag #maandagrestjesdag. Op afvalvrijmei.
be verzamelen ze de leukste recepten zodat u 
inspiratie kan opdoen voor je volgende rest-cept. 

Maai Mei Niet 
Net als vorig jaar doen de organisatoren van Maai 
Mei Niet een oproep om in de maand mei het 
gras niet te maaien. Op deze manier geven we de 
biodiversiteit in onze tuinen een echte boost. Want 
door minder en anders te maaien, groeien er meer 
bloemen in onze tuinen en duiken er meer hommels, 
bijen en vlinders op. En niet onbelangrijk, minder 
maaien betekent minder werk, en minder afval. 
Alle info op www.maaimeiniet.be. Onze gemeente 
doet ook mee aan Maai Mei Niet. We proberen 
zoveel mogelijk grasperken onaangeroerd te 
laten – dit geldt natuurlijk niet voor sport- en 
speelterreintjes.



11

GENIETEN IN JE EIGEN 
GROEN? DIT KAN JE TEGEN 
TEKEN DOEN! 
 
De eerste zonnestralen doen ons dromen 
van zalig genieten in eigen tuin, onze 
“eigen” groene oase. Maar die groene oase 
heb je nooit voor jou alleen. Ook vogels, bijen, 
vlinders en allerlei andere insecten en kleine 
diertjes genieten maar al te graag van jouw natuurlijke 
oase vol eet- en schuilplekjes. Heerlijk zul je zeggen en 
dat is ook meestal zo. Maar er zijn helaas ook diertjes waar 
je voor moet opletten. Eén hiervan is de teek. Misschien 
heb je deze nog nooit gezien in je tuin, maar onderzoek 
laat ons zien dat we 45% van de tekenbeten oplopen in 
eigen tuin. 
 
Controleer jezelf altijd als je 
in de tuin geweest bent. 
Dezelfde dag nog. 
 
Ook jouw eigen huisdieren 
in de tuin kunnen teken naar 
je toe brengen! Voorkom dus 
teken bij je huisdier door: 
 
1. in het tekenseizoen elke dag 

je huisdieren te controleren op 
teken; 

2. teken dan steeds op een correcte manier te 
verwijderen en in één beweging met een geschikte 
tekenverwijderaar; 

3. in het tekenseizoen je hond of  kat preventief  te 
behandelen tegen teken. Dit kan gecombineerd worden 
met vlooienpreventie. Let op: gebruik zeker niet meer 
biociden dan nodig. Raadpleeg voor meer informatie je 
dierenarts; 

4. heb je je huisdieren behandeld met insecticiden. Zo 
vermijd je dan dat hun haren achterblijven in de tuin 
of  natuur. Vogels gebruiken ze voor hun nest, wat kan 
leiden tot sterfte van de kuikens. 

 
Agentschap Zorg en Gezondheid stelt gratis de gids 
‘wat te doen bij een tekenbeet’ ter beschikking. De gids 
bevat een tekenkaart om teken te verwijderen, EHBO-
fiches die vertellen wat je moet doen na een tekenbeet en 
invulformulieren om een tekenbeet goed op te volgen. 

Geïnteresseerden kunnen in de maand mei deze gids 
gratis afhalen in Bibliotheek ‘de Priool’. Let op: op = op! 

Meer info: www.tekenbeten.be 

OPENBAAR ONDERZOEK 
ONTWERP-PAS EN -PLAN-
MER
De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. 
Maar wat wil dat nu zeggen PAS? PAS oftewel 
Programmatische Aanpak Stikstof  moet zorgen voor minder 
stikstof  in onze waterlopen en lucht. Het PAS-programma 
neemt maatregelen om hoge stikstofconcentraties in 
de lucht te doen dalen, de natuur te beschermen met 
herstelmaatregelen, een handleiding te bieden voor de 
vergunning van activiteiten waarbij stikstof  uitgestoten 
wordt 

Bijkomend werd ook een ontwerp 
plan-milieueffectrapport (ontwerp-
plan-MER) opgemaakt dat de 
effecten van de PAS op het 
leefmilieu onderzoekt. 

De Vlaamse overheid organi-
seert van 19 april 2022 tot en 
met 17 juni 2022 een openbaar 
onderzoek over dit ontwerp-PAS 
en het bijhorende ontwerp-plan-
MER.
U kan al deze informatie ook online bekijken op 
www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-
pas. Daar vindt u ook meer informatie over het openbaar 
onderzoek. 

Als u geen computer of  internet hebt, kunt u gebruikmaken 
van een openbare computer via het gemeentebestuur. U 
kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken 
bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt 
hiervoor een afspraak via het nummer 02 553 75 86 of  u 
stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kunt u uw 
opmerkingen of  bezwaren via e-mail of  brief  indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen.
Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, 
worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?
Via e-mail
• Vermeld minstens uw naam en adres.
• Als u in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, 

gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR). 
• Mail uw opmerking of  bezwaar naar gemeente@

bocholt.be

Per brief
• Vermeld minstens uw naam en adres.
• Verstuur uw brief  naar volgend adres:
 College van burgemeester en schepenen
 Dorpstraat 16
 3950 Bocholt

Wil je graag meer info:  
lien.aegten@bocholt.be 
of  tel.: 089 20 19 14.
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griepachtige symptomen zoals 
koorts, gewrichts- of spierpijn

een RODE VLEK, 
rond de plaats 
van de beet, 
die groter wordt

Meer informatie en 
adviezen op de website 

tekenbeten.be
Registreer je tekenbeet 
via de app TekenNet.

HEB JE GENOTEN VAN EEN DAGJE IN DE NATUUR?

Ga naar de huisarts als je 
je niet goed voelt of een 

rode kring ziet op de plaats 
van de tekenbeet.

Meer weten? tekenbeten.be

Volg EEN MAAND LANG 
de SYMPTOMEN op.

CONTROLEER  
jezelf dezelfde dag nog 

op teken.

Heb je een tekenbeet?
VERWIJDER de teek
 rustig en in één beweging.

Sm
ee

r niets op de teek

Kn
ijp

 de teek niet plat Dr
aa

i niet aan de teek

Ve
rb

ran
d de teek niet

Controleer je lichaam  VAN KOP TOT 
TEEN, want een teek is erg klein 
en  zoekt vaak een warm plekje. 



JUST MUSIC | ‘STRIJD – HOOP – VREUGDE’
zaterdag 21 mei | 20u15 - zondag 22 mei | 20u15

‘Strijd, hoop, vreugde.’ Deze thema’s vormen de rode draad doorheen deze show vol emotie en verrassingen. 
Samen met de meiden van showkoor Rise Up, die vorig jaar hun 10-jarig bestaan vierden, bezorgt Just Music 
je weer een prachtige avond met een mix van popmuziek, musicalnummers en Nederlandstalige pareltjes, met 
bijpassende choreografie en kostuums. 

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

KROON IEK

SLÄPSTICK | ‘THE ROARING TWENTIES’
zondag 5 juni | 20u15

The Roaring Twenties: dé onovertroffen, magnifieke, 
chique, swingende, zingende, roerende, ontroerende, 
champagne proostende, crème de la antirimpelcrème 
belevenis van het decennium komt naar ons theater.

Een avond als nooit tevoren! Een jubileumvoorstelling 
die de gloriedagen van slapstick even fijnzinnig als 
elegant laat herleven! Wentel jouw wederhelft rond op 
de buzzing beat van de dansorkesten!

Baad in de pracht en praal van de feestzaal in 
Jugendstil en zwelg in de decadentie van de upper 
class …

En ja, wat zou het, als de tafelpoten een beetje wankel 
zijn? So what, als het orgel op instorten staat? Wat nou, 
als de kroonluchter aan een paar losse boutjes hangt?
Alles werkt prima! Nee hoor, alles is hélemaal onder controle! Er kan echt hélemaal níks misgaan! Níets kan deze 
daverende jubileumavond in de weg staan! Dus: doe je feestkleding aan en betreed de rode loper! ‘The Roaring 
Twenties’ komt naar het theater en je bent van harte uitgenodigd!

Släpstick ontstond in 1997 onder de naam Wereldband en beleeft dit seizoen haar jubileum. Vanwege het 25-jarig 
bestaan brengt de groep een feestelijke voorstelling. Omdat Släpstick haar gehele publiek in de gelegenheid willen 
stellen om het jubileum mee te vieren, geeft zij in ieder theater een Bal. Een voorstelling in de vorm van een feest in 

de stijl van de jaren ’20 van de vorige eeuw, compleet met rode loper. 
Een voorstelling die eindigt in een feest met het publiek.

Na het enorme succes van de vorige show die werd omschreven als 
‘variété op lachwekkend hoog niveau’ toerde Släpstick de afgelopen 
jaren niet alleen in Nederland maar ook in Engeland, Frankrijk, 
Duitsland, Denemarken, België en Nieuw-Zeeland. Släpstick won 
meerdere (inter)nationale prijzen zoals de Johan Kaartprijs (NL), 
Comedy Award Moers (D) en The Spirit Of  The Fringe Award (UK).
Language no problem.

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

UITVERKOCHT
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CURSUSSEN

WORKSHOP STRIPTEKENEN
Voor kinderen vanaf 9 jaar.

Een fijne workshop met striptekenaar Bart Proost! Bart is, 
samen met scenarist Barcas, het creatieve brein achter de 
stripreeks Alexander De Grote. Samen met Verhast maakte 
hij de beeldroman ‘Kaspar 
Hauser’. In mei brengen ze 
hun strip-exposities naar 
Bocholt en Kaulille!

Speciaal daarvoor komt hij 
op 22 mei om 10u00 naar 
GC ‘de Kroon’ om strip-
tekenaars in spe op een 
eenvoudige wijze enkele 
basistechnieken aan te 
leren. Daarna kunnen de 
jonge artiesten heel snel 
zelf  aan de slag.

Prijs: € 5,00
Inschrijven vóór 15 mei
Begeleiding: Bart Proost

Zie ook workshop op 11 
mei in de bib ‘de Priool’ op 
pagina 20-21

KOOKWORKSHOP - BBQ
Minimum 10 en maximaal12 deelnemers
Data: er zijn nog enkele plaatsen vrij op 
woensdag 11 mei om 19u00.
Begeleiding: Carine Vandoren
Prijs: € 10 (lesgeld) – de ingrediënten moet je 
betalen aan de lesgeefster: max € 15,00

TENTOONSTELLING

EDUCATIEVE STRIPEXPOSITIE
OVER ‘ALEXANDER DE GROTE’
BART PROOST
(illustrator – striptekenaar – vormgever)
Van 1 tot en met 30 mei 2022 
 
Deze tentoonstelling is gebaseerd op de albums uit de stripreeks 
‘Alexander De Grote’. Dit is een komische avonturenreeks die vertelt 
over de jeugd, de invloed, het geloof  en de veroveringszucht van 
deze legendarische Macedonische koning.

Iedereen welkom op deze leuke, mooie en leerrijke expositie 
die zowel historische feiten (over Alexander en zijn leven) als 
mythologische weetjes (over Griekse goden en mythische wezens) 
weet te combineren
Deze expo is gratis te bezoeken en ze is bedoeld voor alle leeftijden. 
Bezoekers (ook en zéker de kinderen) kunnen een leuk quizje 
oplossen, terwijl ze de expo bezichtigen en zo ook meedingen naar 
een leuk strippakket.

Specifiek voor schoolgroepen zijn er kant-en-klare, educatieve 
bundeltjes (eenvoudigweg aan te vragen) die de klassen kunnen 
helpen voor, tijdens of  na hun bezoek ...

Zie ook stripexpositie in de bib De Priool (Kasper Hauser) op 
pagina 20-21



PROGRAMMA GC ‘DE KROON’ | 2022-2023
Begin mei mag je ons programmaboekje in je brievenbus verwachten!

De ticketverkoop gaat van start op:

• dinsdag 24 mei om 9u00 - abonnementen
 enkel telefonisch 089 20 19 60, per e-mail de.kroon@bocholt.be of  aan de balie

• op dinsdag 7 juni om 9u00 - losse tickets
 ook online dekroon.bocholt.be

FRIVOLE FRAMBOOS – BUURMAN – STEPHAN SIMONS 
– KAMAL KAHRMACH – LIEVEN SCHEIRE – ELS DE 
SCHEPPER – GUGA BAUL & JONAS VAN TIELEN – 
BAS BIRKER – MATTIAS ROMIR – FLORIS AND THE 
FLAMES – AXL PELEMAN – SVEN PICHAL – LIZE SPIT 
– IEF POSTINO – BEGIJN LE BLUE – WOUTER DEBOOT
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FIETSHAPPENING DE TEUTENROUTE
zondag 15 mei 

Na twee jaar corona-onderbreking organiseren Fifty-one-
club ‘De Teuten’ en de vliegbasis van Kleine Brogel op 
zondag 15 mei voor de 21ste keer van de Teutenroute. 

Vanuit 7 teutenhuizen kan je verschillende fiets-
routes fietsen. Er zijn verschillende afstanden 
mogelijk vanuit elk teutenhuis. En ook dit jaar 
zijn er weer culinaire en VIP-arrangementen! De 
opbrengst gaat zoals steeds naar de MS-actie 
van de inrichters.

Teutenhuis 7 bevindt zich in Bocholt (Kaulille)
Gastheer: voetbalclub Kaulille FC

www.kkaulillefc.org
Locatie: ‘Kantine Kaulille FC’ – Erkstraat 19 – 3950 Kaulille
Autoparking: ter plaatse, op 500 meter op het Nevenplein
Gastronomie: boekweit- en pannenkoeken, spek en eieren, sandwiches, 
soep, koffie en taart
Animatie: Black Hills duo, Phil Ooms en kinderboerderij & mini-foot
 

Meer info & inschrijven: www.teutenroute.be

TOERISME BOCHOLT

MOLENAARSWONING  
IN BOCHOLT
Natuurinvest wenst een nieuwe concessie te 
verlenen voor een voormalige molenaarswoning 
gelegen in het Grenspark Kempen-Broek, in 
Bocholt op de grens met Bree. 

Geïnteresseerden kunnen het oproepdossier 
opvragen bij Bram Van Alsenoy, waarna een 
afspraak kan worden gemaakt voor een plaats-
bezoek (bram.vanalsenoy@vlaanderen.be).

Natuurinvest gaat op zoek naar een ondernemende 
partner die een duurzame herbestemming wil 
geven aan deze voormalige molenaarswoning. 
De ontwikkeling moet tenminste gedeeltelijk 
een meerwaarde zijn voor de samenleving in het 
algemeen en/of  de lokale natuurbeleving in het 
bijzonder.

De prachtige zichten in dit natuurgebied zijn een 
grote troef  maar maken het tegelijk ook minder 
ideaal om hier drukke horeca of  andere luidruchtige 
activiteiten te organiseren. De tegenovergelegen 
Luysmolen bevat reeds een horecazaak en een 
bijkomende activiteit van dit type is voor deze 
locatie daarom minder geschikt.

Uiterste datum om te bieden: maandag 30 mei 
2022

Meer info: https://www.natuurlocaties.be/vastgoed-
concessies/bocholt-molenaarswoning



VLAANDEREN FEEST
Vlaanderen Feest! voorziet in 2022 t.g.v. het Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap opnieuw tussenkomsten 
in de kosten van straat- en buurtfeesten en lokale 
verenigingsinitiatieven.

Gangmakers van straat-, buurt- of  plaatselijke vereni-
gingsinitiatieven zoals bewonersgroeperingen, straat- of  
wijkcomités en lokale organisaties kunnen rechtstreeks 
organisatiepartner worden voor Vlaanderen Feest! Zij 
komen dan met hun lokaal initiatief  in aanmerking voor 
een optie op een feestcheque tot € 180.

Alle info en voorwaarden kan je vinden via:  
https://vlaanderenfeest.eu/.

CULTUUR DIENST

SJILDER BOCHOLT | OPROEP
Ken jij ‘Sjilder’ al? 
‘Sjilder’ is een gezellig groepje mensen uit Bocholt en 
omgeving die samen schilderen. Wij zijn op zoek naar 
creatieve mensen die dit ook graag willen! In onze groep 
mag je volledig jezelf  zijn: je kiest zelf  wat je wil schilderen 
of  tekenen en met welk materiaal. We ondersteunen 
en helpen elkaar graag. Wij komen iedere donderdag 
samen van 19u00 tot 22u30 in ‘de Steen’, zaal 1 op de 
1ste verdieping – uitgezonderd schoolvakanties.

Heb je interesse? Neem dan contact op via mail: 
sjilderbocholt@gmail.com of  kom gerust vrijblijvend 
langs op donderdagavond. Van harte welkom!

© HansPut

PROVINCIE LIMBURG 
INFOSESSIES VOOR 
VERKEERSBEGELEIDERS
Op groepsuitstap of wedstrijd begeleiden?
Begeleid je groep veilig door het verkeer. 

In de lente breekt de tijd voor groepsuitstappen aan, te 
voet, op de fiets of  met de motor. Deze verplaatsingen 
in groep zijn in het hedendaagse verkeer niet altijd 
zonder risico. Als groepsbegeleider heb je een grote 
verantwoordelijkheid.

Daarom biedt de afdeling Mobiliteit van de provincie 
Limburg gratis infosessies aan. Je leert hoe je je als 
begeleider moet gedragen in het verkeer en wat je 
rechten en plichten zijn. Na afloop ontvang je een 
uitrusting gratis. Opgelet: De infosessies zijn niet bedoeld 
voor gemachtigd opzichters.

• Maandag 16 mei 2022: infosessie voor groepsleiders 
(begeleiders van groepen voetgangers);

• Donderdag 16 juni 2022: infosessie voor gemachtigd 
signaalgevers (bij culturele, sportieve en toeristische 
evenementen, wielerwedstrijden en niet-
gemotoriseerde sportwedstrijden of  competities);

• Maandag 20 juni 2022: infosessie voor wegkapitein 
fietsers (begeleiders van groepen van 15 tot 150 
fietsers)

• Dinsdag 21 juni 2022: infosessie voor wegkapitein 
motorrijders (begeleiders van 15 of  meer motorrijders 
in groep).

De infosessies vinden plaats in de Boudewijnzaal van het 
provinciehuis van 19 tot 21 uur. Groepsleiders kunnen 
inschrijven tot 9 mei. De andere groepsbegeleiders 
kunnen inschrijven tot 9 juni. Meer info en inschrijven: 
www.limburg.be/begeleidersinhetverkeer.
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CLASSIC CAR MEETING 
BOCHOLT
vrijdag 6 mei | Kerkplein Bocholt | 18u00

Bocholt heeft een passie voor motorvoertuigen. Met jaarlijkse evenementen zoals 
de St.-Kristoffelbedevaart en de Sezoensrally zou je wel eens kunnen denken dat er 
benzine door de Bocholtenaar z’n aderen loopt. Voor alle eigenaars en liefhebbers van 
oude voertuigen organiseert de dienst Vrije Tijd in 2022 enkele oldtimerbijeenkomsten 
op het Kerkplein te Bocholt:
• vrijdag 6 mei 
• vrijdag 10 juni 
• vrijdag 8 juli 
• vrijdag 19 augustus 
• vrijdag 9 september 

PAROCHIAAL TEHUIS 
LOZEN | BLOEMEN –   
EN PLANTENMARKT
zaterdag 7 en zondag 8 mei | 
Lozerplein

Het Parochiaal Tehuis Lozen organiseert de 
jaarlijkse bloemen- en plantenmarkt op zaterdag 
7 en zondag 8 mei 2022 aan de Sint-Benedictus 
kerk te Lozen. Er is een ruime keuze aan 
plantgoed (prei, selder, tomaten, paprika, …), 
eenjarige bloemen, kamerplanten en boeketten. 
Wees welkom op zaterdag van 9u00 tot 17u00 en 
zondag van 09u00 tot 13u00.

Vanaf  18u00 wordt het Kerkplein gedeeltelijk 
voorbehouden voor de eigenaars van oldtimers. 
De inkom is gratis, inschrijven is niet nodig. 
Info: 089 20 19 31 vrijetijd@bocholt.be

GEZINSBOND BOCHOLT 
GEZOND ONTBIJT
zondag 15 mei | Parochiehuis Bocholt

Gezinsbond Bocholt organiseert ‘Gezond ontbijt’ op zondag 15 
mei tijdens de internationale dag van het gezin. Je kan kiezen 
tussen ‘gezellig samen zijn’ of  ‘afhalen’ om 8u30 of  9u30 in het 
Parochiehuis van Bocholt.

De deelname bedraagt € 8,00 voor leden vanaf  7 jaar, € 12,00 
voor niet-leden, en € 4,00 voor kinderen –7 jaar oud.
Inschrijven: ten laatste 4 mei 2022 via  
bocholt.gezinsbond@gmail.com 
Vermeld zeker: naam, aantal kinderen en volwassenen,  
lid of  niet lid. Afhalen of  gezellig samen zijn en het uur.
Gelieve het juiste bedrag te storten op de afdelingsrekening 
van Gezinsbond Bocholt BE16 0689 4022 5774

Betaald is 
ingeschreven!
Voor meer info, 
neem gerust 
contact op 
met Rina Truyen 
089 47 29 65.



VOKRAS | PLEIN OP STELTEN
vrijdag 20 mei | Kerkplein Bocholt | 13u30 - 
17u00

De vier OKRA trefpunten van Bocholt organiseren op 
20 mei 2022 ‘Plein op Stelten’ van 13u30 tot 17u00 op 
het Kerkplein van Bocholt. Kom kennis maken met de 
werking van Okra en haar vrijwilligers. Kom er te weten 
wat je bij Okra allemaal kan doen en beleven. Okra 
brengt mensen samen, zorgt voor verbinding en is het 
meest efficiënte medicament tegen eenzaamheid. We 
verwelkomen u aan de baristabus met een kop koffie.

De Okra trefpunten van Bocholt, Kaulille, Reppel en 
Lozen laten u graag vrijblijvend kennismaken met hun 
werking.

Iedereen van harte welkom!

DAVIDSFONDS BOCHOLT 
CULTURELE UITSTAP 
AFRICAMUSEUM EN OVERIJSE
zaterdag 21 mei 

Davidsfonds Bocholt organiseert een bezoek aan het Africa-
museum in Tervuren en aan de druivengemeente Overijse. 
‘s Morgens brengen we een gegidst bezoek aan het Africa-
museum in Tervuren. ‘s Middags eten we in Bistro Tembo, een 
middagmaal met een Afrikaans tintje. Na de middag worden 
we rondgeleid door een gids in het bezoekerscentrum Dru!f  in 
Overijse en bezoeken we een serre. Afsluiten doen we uiteraard 
met koffie.

De deelnameprijs bedraagt € 74,00 voor DF-leden en € 79,00 
voor niet-leden. Inbegrepen zijn: bus, gidsen in het Africamuseum 
en in het Bezoekerscentrum Dru!f, middagmaal met drank, koffie 
en serrebezoek met proevertjes.

Vertrek: 8u15 - Kerkplein Bocholt
Meer info: andre.lamoen@telenet.be, 0487 59 50 10
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JEUGD DIENST

START 2 SKATEBOARD 
6-8 JAAR EN 9-13 JAAR
woensdag 18 mei | recreapark Dorperveld | 
14u00-15u00 en 15u00-16u00

Altijd al eens willen skateboarden? Geen idee hoe 
eraan te beginnen? Of  kun je het al een beetje, maar 
mag het zeker nog wat meer?
Dan is start to skateboard iets voor jou!

Tijdens deze initiatie met KPM skate leert een 
professionele skater je de eerste basisvaardigheden: 
afduwen, draaien, remmen … Zo maken we kennis 
met de verschillende toestellen op het skatepark aan 
recreapark Dorperveld.

Van 14u00 tot 15u00 is er een sessie voor 6-8-jarigen en 
van 15u00 tot 16u00 een sessie voor 9-13-jarigen. Voor 
iedere deelnemer voorzien we een skateboard 

en beschermingsmateriaal. Dit is in de 
prijs inbegrepen. Natuurlijk mag je ook 
je eigen skateboard meebrengen.

Deelnameprijs: € 5,00

Inschrijven via
bocholt.be/vrije-tijd/jeugd.
Kies dan ‘Inschrijven activiteiten’

GRATIS BASKETBALINITIATIES 
12-16 JAAR 
woensdag 4 mei | sporthal ‘de Steenakker’ | 
13u30-15u30 

Sport Vlaanderen biedt gratis 3x3 basketbalinitiaties aan in 
onze gemeente! 

Op de Olympische Spelen in Tokyo is 3x3 voor de eerste keer 
een officiële discipline in het basketbal. Hetl is een variant van 
basketbal waarbij er teams van 3 spelers tegen elkaar spelen 
op één basketbalring. 

Een initiatie bestaat uit 2 sessies van telkens 60 minuten. 

Interesse? Schrijf  je dan als de bliksem in via bocholt.be/vrije-
tijd/jeugd. Kies dan ‘Inschrijven activiteiten’. 

Op woensdag 11 mei zal er dan een echt 3x3 basketbaltornooi 
plaatsvinden met de deelnemers van de initiaties. De finalisten 
van het tornooi worden uitgenodigd op het 3x3 buurttornooi te 
Antwerpen op woensdag 22 juni tijdens het WK 3x3! 

Meer info vind je op de sociale media van de jeugddienst. 
#sportersbelevenmeer 

COME TOGETHER: 
OLYMPIA IN THE 
EUROPEAN TOWN 
OF BOCHOLT!
EUROPEES JONGERENKAMP 2022

Eindelijk terug: het Europees jongerenkamp 
bij onze vrienden in Duits Bocholt!

Van zondag 10 tot zaterdag 16 juli mag onze 
gemeente 5 jongeren tussen 14 en 17 jaar 
en 2 begeleiders (+18 jaar) afvaardigen. 

Dit jaar staat alles in het teken van sport: 
we maken kennis met sport en spel uit o.a. 
Albanië, Frankrijk, Litouwen en het Verenigd 
Koninkrijk.
Wat staat er nog allemaal op het programma? 
Teambuilding in een adventure park, een 
bezoek aan waterpretpark ‘Bahia’, een 
stadsrally, … en vooral een leuke tijd met 
jongeren uit heel Europa!

Bocholt betaalt alle kosten en staat in het 
voor het transport. 

Klaar voor een unieke ervaring? Schrijf  je 
dan snel in als deelnemer of  begeleider via 
jeugd@bocholt.be of  089 20 19 32.



WAT VIND JIJ VAN ONZE BIB? 
Ben jij lid van de bibliotheek? Dan hebben wij jouw mening over onze bib nodig! Bibliotheek 
‘de Priool’ hecht immers veel belang aan jouw mening. We willen weten waar we het goed 
doen, waar we kunnen verbeteren en hoe we jouw bibliotheekervaring zo aangenaam mogelijk 
kunnen maken. We willen je dan ook graag vragen om onze enquête in te vullen en ons te 
helpen. De enquête is volledig anoniem en neemt een tiental minuten van je tijd in beslag. 

Om je te bedanken, redden we 1 m² bedreigd regenwoud voor elke ingevulde enquête. 
Bovendien maak je kans op een van de Bongo-bonnen t.w.v. € 250,00. Je kan de enquête 
nog invullen tot en met 31 mei 2022. 

Scan de QR-code of  surf  naar www.cult22.eu/be/6496. 

WORKSHOP:  
STRIPTEKENEN MET DE I-PAD
Een fijne workshop met striptekenaar Bart Proost! Bart is, 
samen met scenarist Barcas, het creatieve brein achter de 
stripreeks Alexander De Grote. Samen met Verhast maakte 
hij de beeldroman ‘Kaspar Hauser’. In mei brengen ze hun 
strip-exposities naar Bocholt en Kaulille!

Speciaal daarvoor zakt hij op 11 mei om 14u00 naar onze 
bib af  om striptekenaars in spe op een eenvoudige wijze 
enkele basistechnieken aan te leren. Daarna kunnen de 
jonge artiesten heel snel zelf  aan de slag. 

Wanneer: woensdag 11 mei om 14u00 
Waar: Bib ‘de Priool’ 
Leeftijd: vanaf  9 jaar
Prijs: € 5,00

Opmerking: Wil je toch liever een meer klassieke workshop 
volgen? Op 22 mei komt Bart Proost ook een workshop 
geven in GC ‘de Kroon’. Meer info op pagina 13. 

BOCHOLT BLOKT
Bloed, zweet en tranen, dat zal 
de blok jou wellicht kosten. Maar 
wij kunnen je helpen met een stil 
plekje om te studeren. Vanaf  19 
mei ben je opnieuw welkom om in 
de bibliotheek te komen studeren.

LET OP! 
We werken sinds deze examen-
periode met het principe first-
come-first-served. Dit betekent dat de eerste 20 
geïnteresseerden een plekje kunnen bemachtigen en 
we daarna werken met een reservelijst. Wil jij alvast 
zeker zijn van jouw plekje? Scan de QR-code en vul de 
vragenlijst in. 

BOEK OP HET WITTE DOEK 
Dansen met beren, racen met wolven, gehypnotiseerd 
geraken door een slang en vechten tegen een tijger 
… Dat zijn allemaal avonturen die Mowgli beleeft in de 
jungle. Wil jij de avonturen van Mowgli ook nog eens 
beleven? Schrijf  je dan in voor onze filmnamiddag op 
woensdag 4 mei. We sluiten af  met een leuke quiz om te 
zien of  je echt van beren leren kan!

Wanneer: woensdag 4 mei van 14u00 tot 16u30
Waar: Bib ‘de Priool’ 
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Prijs: € 5,00 (inclusief  snack) 

BIB LIOTHEEK
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DIGI-ASSISTENT
Elke dinsdag van 10u00 tot 12u00 zit onze digi-assistent 
voor je klaar. Lukt er iets niet met jouw tablet, smartphone 
of  laptop? Breng deze dan mee naar de bibliotheek en 
Chris probeert jou zo goed mogelijk verder te helpen. Een 
afspraak maken is niet nodig.

TECHNICS
Heb jij altijd al eens een gestoorde professor willen zijn? Of  
ben je leergierig over alles wat met wetenschap te maken 
heeft?
Tijdens deze workshop experimenteer je met droog ijs 
en leer je over natuurverschijnselen, vuur, water, lucht, 
elektriciteit aan de hand van leuke en spannende proefjes.
Wil jij leren van de echte gestoorde professoren van de 
UCLL? Dan is deze workshop iets voor jou!

Opmerking: dezelfde workshop werd in november ook al 
georganiseerd in de bib. 

Wanneer: woensdag 18 mei van 14u00 tot 16u00 
Waar: Bib ‘de Priool’
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Prijs: € 5,00

MEDIAWIJZE  
THEMA-AVONDEN
Tijdens de mediawijze thema-avonden ga je aan 
de slag met je laptop, tablet of  smartphone. Het 
is geen échte cursus, maar eerder een gezellig, 
leerrijk moment waar je samen met anderen de 
uitgebreide mogelijkheden van je toestel ontdekt en 
ervaringen kan uitwisselen. Elke avond staat er een 
bepaald onderwerp centraal. Telkens geeft onze 
digi-assistent Chris Janssen wat uitleg en staat hij 
klaar om op je vragen te antwoorden.

DE (LOKALE) OVERHEID 
ONLINE

In deze mediawijze sessie ‘De 
(lokale) overheid online’ gaat 
Chris dieper in op de online 
diensten van de overheid. Wat 
is ‘mijn burgerprofiel’? Hoe krijg 
je toegang/moet je inloggen? 
Wanneer kan je er gebruik 
van maken? Wat kan je er 
terugvinden? … 

Wanneer: donderdag 19 mei, 
19u00 
Prijs: € 7,50 
Voorkennis: basiskennis van het 
toestel waarmee je werkt 
Meebrengen: je laptop, tablet 
of  smartphone, inloggegevens 
en pincode, pen en papier. 
Inbegrepen: syllabus online

TAX-ON-WEB
In deze mediawijze sessie 
‘Tax-on-web’ gaat Chris 
dieper in op de praktische 
kant van tax-on-web. Hoe 
krijg je toegang, hoe moet 
je inloggen, wat kan je er 
terugvinden, …

Let op: er wordt niet ingegaan 
op de belastingaangifte zelf. 

Wanneer: donderdag 09 juni 2022, 19u00 
Prijs: € 7,50 
Voorkennis: basiskennis van het toestel waarmee je werkt 
Meebrengen: je laptop, tablet of  smartphone, 
inloggegevens en pincode, pen en papier.
Inbegrepen: syllabus online

XP-DITIE: BIJ DE IMKER
Van 29 mei tot 5 juni 2022 is het de week van de bij. 
“Euh, ja en?”, zou je nu kunnen zeggen. Maar bijen zijn 
(behalve soms vervelend omdat ze zoemen naast je oren) 
wel erg belangrijk voor onze planeet. Daarom gaan we op 
woensdag 8 juni ‘bij de imker’ op bezoek. Alle kinderen 
zijn welkom bij imker Mathy waar we gaan voorlezen en de 
bijenkasten gaan bekijken.

Wanneer: Woensdag 8 juni van 14u00 tot 16u00
Waar: Bij imker Mathy Wertelaers, Leunenstraat 6  
te Bocholt
Leeftijd: 5 - 8 jaar
Prijs: € 5 



ERF GOED

OPENING TENTOONSTELLING URNENVELD DORPERHEIDE 
DOOR DE LEERLINGEN VAN BASISSCHOOL DE VLIEGER
De leerlingen van het 5de leerjaar van basisschool de Vlieger werkten aan een 
‘Jong Redt Oud’-project rond de urnenveldsite ‘Dorperheide’. Samen met de 
leerkrachten, leerlingen en erfgoedambassadeurs leerden ze meer over de 
geschiedenis en de archeologie van deze bijzondere plek in Kaulille. Ze kwamen 
meer te weten over onze voorouders en hun manier van leven. De leerlingen 
kregen een workshop, onder begeleiding van een professionele keramiste, 
om zelf  zo een urn (zoals in de ijzertijd) te maken inclusief  gebakken in een 
pitfire. Ze inspireerden zich op de archeologische vondsten die er in de jaren 
‘80 werden ontdekt. 

Op vrijdag 3 juni van 13u30 tot 14u30 kunnen de leerlingen eindelijk hun urn 
en hun kennis over hun lokale geschiedenis delen met het grote publiek! Ze 
zullen de zelfgemaakte urnen verspreiden over het urnenveld als outdoor 
tentoonstelling. De urnen zijn heel het pinksterweekend vrij te bezichtigen, kom 
dus gerust een kijkje nemen. 

Programma 
vrijdag 3 juni
13u30-14u30 opening van de outdoor-tentoonstelling door de leerlingen van 

het 5de leerjaar van basisschool de Vlieger

19u00-20u00 culturele uiteenzetting door Goedele Janssens. Goedele 
studeerde geschiedenis (UGent) en is gepassioneerd door erfgoed. Immaterieel erfgoed in het 
bijzonder. De uiteenzetting begint met een historisch kader maar zal daarnaast ook vertellen over 
de gebruiken en gewoontes bij leven en dood van deze mensen. Waren die zo veel anders dan 
vandaag? Wil je meer weten? Kom op het urnenveld luisteren naar hun verhalen.

zondag 5 juni
14u00-14u30 en 16u00-16u30
gegidste rondleidingen op het urnenveld door de erfgoedambassadeurs.   
Ze geven graag een woordje uitleg aan geïnteresseerden over het rijke verleden van dit urnenveld. 

Waar? Hoek Kettingbrugweg-Belgebergstraat Kaulille, 250 meter in het bos

BUITENTONEEL ‘EUVER DE GRENS’ 
Interesse in dit unieke buitentoneel over smokkelen op de grens tussen Bocholt 
en Stramproy? Er zijn 10 voorstellingen in de periode tussen 14 en 26 september.

Alle tickets worden online verkocht, er zijn dus geen verkooppunten. Iedereen 
die overweg kan met de computer kan zelf  de tickets bestellen via www.
buitentoneelstramproy.nl en vervolgens naar ‘Speeldata en Tickets’. Je volgt 

het menu en uiteindelijk kun je met Bancontact 
betalen en krijgt je de kaarten in jouw mailbox. 
Je kunt zelf  kiezen voor welke avond en welke 
stoelen je reserveert.

De prijs van de kaarten is € 21,00 (inclusief  
boekingskosten en één consumptie).

Wie niet handig is met de computer kan op 
vrijdag 6 mei tussen 15u00 en 17u00 uur terecht 
in bib ‘de Priool’. Daar helpt men je om kaarten te 
bestellen. Je moet dan wel contant betalen. Ook 
voor mensen met een rolstoel en hun begeleider 
kunnen kaarten besteld worden. Houd er rekening 
mee dat de afstand van het parkeerterrein tot aan 
de tribune ongeveer 300 meter is.
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SPORT DIENST

UURVERDELING SEIZOEN 2022–2023
Sportclubs die gebruik wensen te maken van:

• sportcomplex ‘de Damburg’
• sporthal ‘de Steenakker’
• de turnzaal van ‘de Driehoek’ of  
• de turnzaal van de basisschool van Reppel 

kunnen de gewenste wedstrijd- en trainingsuren
kenbaar maken aan de sportdienst. 
Uiterste datum: 30 mei!

KAMPIOENENHULDE
Op zaterdag 25 juni vindt in sportcomplex ‘de 
Damburg’ om 18u00 de jaarlijkse kampioenen-
hulde plaats.

Heb je een voorstel ...

• kampioen, kampioenen of  kampioenschap
• promotie
• een bijzondere sportprestatie
• verdienstelijke bestuursleden of  vrijwilligers
• een voorstel voor de voordracht van 

sportclub, -man of  -vrouw van het jaar

 … geef  dit dan snel door aan de sportdienst 
(sport@bocholt.be – tel. 089 20 19 70).

Ook vragen we foto’s (hoge resolutie!) en 
filmpjes om de presentaties die we tijdens deze 
avond huldigen in ‘the picture’ te zetten.

SENIORGAMES
donderdag 2 juni | sportcomplex ‘de 
Damburg’ | 10u00-16u30 |

Een unieke sportdag voor alle senioren in en rond 
sportcomplex ‘de Damburg’. Je hebt de keuze uit meer 
dan 20 verschillende sporten waaronder: wandelen, 
fietsen, yoga, tai chi, petanque, curling, curvebowling, 
dansinitiaties, kaarten, kubb, dynamic tennis, ... 

Prijs
Slechts € 7,00 (incl. alle activiteiten, 
verzekering, koffie en vlaai en optreden 
van Salim Segers. Lunch: soep met 2  
belegde broodjes € 6,00 

Inschrijven
Sportdienst Bocholt - tel. 089 20 19 70

Meer info: www.buurtsportdiensten.be 

Programma
09u45 - 10u00  algemene verwelkoming 
10u00 - 12u00 sportactiviteiten 
12u00 - 13u00 middagpauze 
13u00 - 15u30 sportactiviteiten 
15u30 - 16u30 koffie en vlaai met live optreden 
  van Salim Seghers
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CLUBNIEUWS

HONDENSCHOOL DE 
TROUWE VRIEND BOCHOLT 
HONDENWANDELING 
zondag 8 mei | 10u00 tot 17u00 uur 

Vertrek: Terrein Hondenschool De Trouwe Vriend, 
Eikenlaan 8, 3950 Bocholt
Wandeling: 3 km, 6 km of  9 km
Routes hoofdzakelijk over onverharde wegen

Prijs:
€ 3,00 per hond (leden) 
€ 5,00 per hond (niet-leden)

Dagplanning:
10u00 - start vroege wandelaars
11u00 - receptie/ inhuldiging nieuw terrein
11u30 - demo Brevet en Agility
13u30 - demo Hoopers en Gehoorzaamheid 2
15u00 - Agility en Flyball

Geniet van: drank en snacks voor baas en hond.
Snuffel ook zeker door de hondenkraampjes.

Inschrijven via dtvevenementen@gmail.com. BOCHOLTER BILJARTCLUB
De Bocholter biljartclub werd vorig jaar 100!.
Deze belangrijke mijlpaal konden we in 2021 niet vieren 
omwille van corona, maar we konden dit eeuwfeest toch 
niet zomaar voorbij laten gaan!

Daarom organiseren we een jubileumbeker met meer 
dan 30 ploegen. Die wedstrijd is al van start gegaan op 
15 maart en de grote finale is gepland voor donderdag 
26 mei!

De aanvang van de finale in het parochiehuis van Bocholt 
is voorzien om 16u30. Omstreeks 18u30 volgt er dan een
feestelijke receptie waar we ook graag onze oud-leden 
op willen uitnodigen. Geef  in dat geval een seintje aan 
Guido Das, tel. 0494 07 47 43.

VWTC KAULILLE
Fiets mee met de 1ste Heuvelrit (90 km) op zaterdag 21 
mei? Je kan vertrekken tussen 8u00 en 9u30, aan het 
Theatercafé in Kaulille. Onderweg is er één bevoorrading 
voorzien.

Tot dan!

DANSSCHOOL MKM
Dansschool MKM presenteert voor jullie de prachtige 
dansvoorstelling ‘Colors in motion’.

Deze voorstellingen zullen doorgaan op:
• 28 mei 2022 om 14u00 (doors open 13u30)
• 28 mei 2022 om 19u30 (doors open 19u00)
• 29 mei 2022 om 14u00 (doors open 13u30)

Kaarten kan je bestellen kan via:
G.C ‘de Kroon’ | e-mail: de.kroon@bocholt.be |   
tel. 089 201960 of  www.bocholt.be. 
kostprijs voorverkoop: € 14,00 | 
kinderen -10 jaar: € 10,00 

TURNKRING BLIJF JONG
Op zaterdag 14 mei organiseert Turnkring  
Blijft Jong een Turnfeest met als thema   
‘Reis door de tijd’

Locatie: sportcomplex ‘de Damburg’
Aanvang: 14u00
Inkom: € 5,00 | kinderen gratis
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RACING TEAM MOUSTACHE | 45STE SEZOENSRALLY
Op zaterdag 14 mei organiseert Racing Team Moustache de 45ste editie van de Sezoensrally. Dit 
jaar slaat RTM de tenten allemaal op in en rond sportzone ‘de Damburg’. Daar staan alle teams met 
hun service en zijn de rallywagens meermaals te bezichtigen. Het podium staat aan de ruiterhal, 
te midden van een gezellig rallydorp boordevol animatie.

Sportzone De Damburg is gratis te voet toegankelijk tijdens de Sezoensrally. Parkeren kan op 
wandelafstand van de ruiterhal (wei hoek Meierbroekstraat/Reppelerweg - P7). Het is ambiance troef  op 
de Damburg met enkele foodtrucks, animatie voor de kleinsten, muziek, heerlijke Sezoens …en natuurlijk 
de rallywagens. Bocholt blijft zo de gezelligste rally van het Belgisch kampioenschap!

Op donderdagnamiddag 12 mei is er opnieuw een officiële testrit voorzien in Beek ten noorden van ‘t 
Hasseltkiezel. Daar kunnen de deelnemers van 14u00 tot 18u00 hun wagen afstellen voor de échte rally. 
Vrijdag om 13u00 begint de technische keuring aan het podium, midden in het gezellig aangekleed 
rallydorp aan de rijhal. Rally-sportzone ‘de Damburg’ is zeker een bezoekje waard voor jong en oud. 
Vrijdagavond is er een fotoshoot in het centrum aan de kerk en aan de brouwerij omstreeks 18u00. 

Op zaterdag 14 mei opent het rallydorp om 6u00 en beginnen de deelnemers om 8u00 voor drie keer 
vijf  klassementsproeven (KP’s): Gerdingen, Steenberg, Goolder, De Hees en Veldhoven, de KP in de 
omgeving van Kreyel die terug is van weggeweest. Omstreeks 20u30 zal de winnaar op het podium aan 
de ruiterhal met champagne mogen spuiten.

Wie op de KP’s wil gaan kijken, koopt best eerst een toegangsticket. Dat kan online op de website of  aan 
de inkomunit op ‘de Damburg’ (vrijdag vanaf  13u00 en zaterdag vanaf  6u00). Een ticket kost € 25,00 
voor de zaterdag alleen, maar er is ook een combi-ticket (test, rally én programmakrant) voor € 30,00. 

Voor zij die iets speciaals willen en de Sezoensrally op een exclusieve manier willen beleven, is er een 
B2B en Table arrangement. Meer info is te vinden op: www.sezoensrally.be.



1 mei
Bocholt (1ste) kermis
Kerkplein – vanaf  15u00 

2 mei
Fietslabelen
Gemeentelijke werkplaats, 
Bosstraat 14 – 13u30 tot 15u30

3 mei
Digi-assistent
Bib ‘de Priool’ – 10u00 tot 12u00

4 mei
Boek op het witte doek
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 16u30

6 mei
Classic Car Meeting
Kerkplein Bocholt – vanaf  18u00

7 & 8 mei
Provinciaal Tehuis Lozen –  
bloemen- en plantenmarkt
St.-Benediktuskerk – op zaterdag van 
9u00 tot 17u00 en zondag van 09u00 
tot 13u00.

8 mei
Open Sevensmolen
Molenstraat 34 – 13u00 tot 17u00

8 mei
Hondenschool De Trouwe Vriend –  
hondenwandeling
Lokaal Eikenlaan – vanaf  10u00

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

MAAK JE ACTIVITEIT BEKEND VIA DE UITDATABANK!
Plaats de activiteiten van jouw vereniging in de Uit-databank (www.uitdatabank.be). Ze 
worden dan niet alleen bekend gemaakt in Bocholt maar in heel Vlaanderen. Op die 
manier krijgt jullie activiteit nog meer aandacht, ook buiten Bocholt. 

Onze website, www.bocholt.be en onze Bocholt-app importeren ieder dag automatisch 
alle Bocholter activiteiten die zijn ingegeven in de uitdatabank.

UIT IN BOCHOLT

11 mei
Workshop striptekenen
Bib ‘de Priool’ – van … tot …

12 tot 14 mei
45ste Sezoensrally
Sportzone Damburg en diverse locaties 
in Bocholt, Bree en Peer

14 mei
Turnkring Blijf  Jong – turnfeest  
‘Reis door de tijd’
Sportcomplex ‘de Damburg’ – 14u00

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

15 mei
Natuurpunt Bocholt – wandeling  
in de Lozerkempen
Kempenstraat 40 – 14u00

15 mei
Fietshappening ‘de Teutenroute’
Teutenhuis 7 in de kantine van Kaulille 
FC in de Erkstraat

15 mei
Gezinsbond Bocholt – Gezond ontbijt
Parochiehuis Bocholt – 8u30 en 9u30

17 mei
Babbelwandeling
Kerk Kaulille - 13u30

17 mei
Digi-assistent
Bib ‘de Priool’ – 10u00 tot 12u00

18 mei
Start 2 Skateboard
Recreapark Dorperveld –  
14u00 tot 15u00 en 15u00 tot 16u00
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18 mei
Technics
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 16u00

19 mei
Mediawijze thema-avond  
‘de lokale overheid online’
Bib 

19 mei
Straatvinken
Jouw eigen straat –  
van 17u00 tot 18u00

20 mei
VOKRAS – Plein op stelten
Kerkplein Bocholt – 13u30 tot 17u00

21 mei
Davidsfonds Bocholt –  
uitstap Afrikamuseum en Overijse
Kerkplein Bocholt – 8u15

21 mei
VWTC Kaulille – 1ste Heuvelrit
Theatercafé – vertrek tussen 8u00  
en 9u30

21& 22 mei
Just Music – Strijd-hoop-vreugde
GC ‘de Kroon’ – 20u15

24 mei
Digi-assistent
Bib ‘de Priool’ – 10u00 tot 12u00

26 mei
100 jaar Bocholter biljartclub –  
finale jubileumbeker
Parochiehuis Bocholt – 16u30

28 mei
Open Sevensmolen
Molenstraat 34 – 13u00 tot 17u00

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

28 mei
Dansschool MkM – Colors in motion
Dansschool – 14u00 en 19u30

29 mei
Dansschool MkM – Colors in motion
Dansschool – 14u00

31 mei
Digi-assistent
Bib ‘de Priool’ – 10u00 tot 12u00

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!
Je mag ze ook doorsturen naar gemeente@bocholt.be.
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