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NUTTIGE GEGEVENS
’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
wo. 9u00-12u30
do. 9u00-12u30
vr. 9u00-12u30
za. 9u00-12u30

13u00-18u00
13u00-17u00
13u00-17u00
13u00-17u00
13u00-16u00

Openingsuren:
ma. 9u00-12u00
di. 9u00-12u00
wo. 9u00-12u00
do. 9u00-12u00
vr. 9u00-12u00

13u30-19u00
13u30-16u30
13u30-17u00

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
di. 8u00-12u00
wo. 8u00-12u00
do. 8u00-12u00
vr. 8u00-12u00

13u00-16u30
13u00-16u30
13u00-16u30
13u00-16u30
13u00-17u00

BIBLIOTHEEK

G.C. DE KROON

Nevenplein 1
tel. 089 20 19 60
e-mail: de.kroon@bocholt.be
Openingsuren:
di. 9u00-12u00
wo. 9u00-12u00
do. 9u00-12u00
vr. 9u00-12u00

DIENST VRIJE TIJD

Cornelius a Lapideplein 3
tel. 089 20 19 31
e-mail: cultuur@bocholt.be

13u00-19u00
13u00-17u00

Bibliotheek ‘de Priool’
Dorpsstraat 2
tel. 089 20 19 75
e-mail: bib@bocholt.be

Openingsuren:
ma.		
di. 10u00-12u00
wo. 10u00-12u00
do. 10u00-12u00
vr. 10u00-12u00
za. 10u00-12u00

15u00-19u00
15u00-19u00
13u00-18u00
15u00-19u00
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)
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BEVOEGDHEDEN

EN ZITDAGEN

VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
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

VOOR WOORD
Beste Bocholtenaren
De lente is alweer een maand in het land en wij
hebben al vele mooie dagen gehad met veel zon
en dat maakt ons allemaal toch wel gelukkig en
tevreden.
Dit is jammer genoeg niet overal waar. Vraag het
maar aan de mensen in Oekraïne waar de oorlog
nog altijd woedt en waar er nog dagelijks slachtoffers
vallen door de bombardementen. Heel wat mensen
zijn op de vlucht gegaan voor dit geweld en een
deel daarvan zijn ook in België en zelfs in Bocholt
terechtgekomen.
Wij willen alle inwoners die op de een of andere
manier hulp hebben aangeboden, financieel,
psychologisch of via opvangplaatsen, van harte
“DANK U WEL” zeggen voor hun prachtig gebaar.
Gelukkig is niet alles kommer en kwel en mogen wij in
de maand mei op bezoek bij onze Duitse zusterstad
om samen met hen het 800-jarig bestaan te vieren.

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

Hoe en op welke manier wij deze feesten in Duits
Bocholt gaan vieren kan u op pagina 20 in deze
Bocholt Maggezien lezen.
En tot slot nog het volgende:
zonder lente geen zomer
zonder begin geen einde
zonder Ernie geen Bert
zonder humor geen lol

uw schepen
Bert Schelmans

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

BOCHOLT IN DE BRES
VOOR OEKRAÏNE
De oorlog in Oekraïne en de meer dan drie miljoen oorlogsvluchtelingen laten niemand onberoerd. Vele Bocholtenaren
gingen in op de #plekvrij of boden zich spontaan aan om
vluchtelingen te begeleiden. Ons gemeente- en OCMWbestuur stellen zelf ook enkele locaties voor vluchtelingen
ter beschikking en coördineren de plaatselijke hulpacties.

OEKRAÏNE 12-12
Naast de materiële schade van oorlog, is er vooral het menselijk
leed. Voor de Oekraïense bevolking escaleren de huidige
ontwikkelingen zich in een ware humanitaire ramp. Mensen
raken gewond of worden gedood. Gezinnen worden van elkaar
gescheiden. Bij het ter perse gaan waren zo’n drie miljoen
mensen het land al ontvlucht.
Deze mensen hebben dringend onze hulp nodig!
Onder de naam Oekraïne 12-12 lanceerden de leden van
Consortium 12-12 een gemeenschappelijke oproep ten voordele van de slachtoffers van de crisis in Oekraïne. De zeven
humanitaire organisaties die deel uitmaken van het consortium
zijn bezorgd over de gevolgen van het militaire conflict voor de
inwoners van het land. Een donatie kan gedaan worden via de
website www.1212.be of op het rekeningnummer BE19 0000
0000 1212.

Vrijwilligers gezocht:
Buddywerking voor
vluchtelingen
(ook uit Oekraïne)
Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne wil
OCMW Bocholt haar huidige buddygroep graag
versterken met nieuwe enthousiaste vrijwilligers of
buddy’s.
Wil jij je inzetten voor éénmalige korte opdrachten
of neem je een gezin liever langer mee op
sleeptouw? Dan ben jij misschien wel de persoon
die wij zoeken!
Een vrijwilliger of buddy biedt o.a. praktische
ondersteuning in gezinnen rond administratie,
huiswerkbegeleiding voor kinderen en volwassenen,
hulp bij de zoektocht naar een betaalbare woning,
assistentie bij het wegwijs maken in de buurt en
in de gemeente, een luisterend oor, … De taken
worden in onderling overleg afgesproken en
kunnen zeer uiteenlopend zijn.

Consortium 12-12: dat zijn Caritas International, Dokters van
de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan
International België, het Belgische Rode Kruis en UNICEF
België.
Zelf iets organiseren?
Je kan ook zelf een actie organiseren om geld in te zamelen
voor Oekraïne. Tips voor, en registratie van je actie vind je terug
op https://www.1212.be/nl/solidariteitsactie. Daar kan je ook
materiaal vinden om te delen op je social media.

Heb jij interesse?
Neem dan contact op met onze buddycoördinator,
Hilde Braeken. Dit kan via telefoon: 089 20 19 93 of
via e-mail: hilde.braeken@bocholt.be.

GESLOTEN
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten
zijn gesloten op maandag 18 april
(paasmaandag).

LAAT JE FIETS LABELEN
HUISSTIJL LOGO BOCHOLT • LETTERTYPE = KABEL

Jaarlijks
worden
fietslabelacties
georganiseerd
binnen politiezone CARMA. Dit houdt in dat de
gemeenschapswachten je rijksregisternummer afdrukken
op een fraudebestendig label en dat op je fiets plakken.
Nadien ontvang je een fietspas met de persoonlijke
gegevens van je fiets. Een gelabelde fiets komt na een
diefstal veel sneller bij de eigenaar terug.
Vanaf april kan je je fiets weer laten labelen op de
gemeentelijke werkplaats, Bosstraat 14: elke eerste
maandag van de maand tussen 13u30 en 15u30.
Ondertussen kan je je fietslabel online aanvragen. Je
ontvangt van ons een gepersonaliseerd fietslabel, een
fietspas en een folder met tips tegen fietsdiefstal. De
eerstvolgende actie is dus op maandag 4 april.
Een fietslabel is gratis. Breng wel je identiteitskaart mee
(want daarop staat je rijksregisternummer).

KLEUREN QUADRI

cmyk = 100/16/0/27

cmyk = 57/0/100/0

cmyk = 0/6/12/31

cmyk = 11/0/94/0

cmyk = 0/0/0/100
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ONDERNEMEN IN BOCHOLT
NIEUWE ZAAK?

HAIRSTYLING DAISY

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.

Daisy Nouwen
Hairstylist
Brugstraat 7
3950 Bocholt
tel. 0497 64 79 09
e-mail: daisy.nouwen@gmail.com
Facebook: hairsylingdaisy

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

HUIDINSTITUUT BAR DE BEAUTÉ
“Iedere huid vertelt een verhaal, het is aan ons om deze te vertalen”.
Deze quote geeft waarschijnlijk het beste beeld van mijn passie voor
de huid. Ik wil mensen graag coachen op weg naar een gezonde,
stralende huid op maat van ieders wensen en behoeften. Ik wil graag
dat mijn klanten zich kunnen ontspannen en vertrouwen op mijn kennis.
Anderzijds komen ze naar mij voor hun me-time momentje, even weg
van de drukte en ook daarvoor zijn ze bij mij op de juiste plaats. Via mijn
online boekingssysteem kan je gemakkelijk zelf je afspraak vastleggen.
In mijn salon kan je terecht voor je gelaatsverzorging, pedicure,
ontharing, wimperlift, make-up en zo veel meer. Hopelijk mag ik je snel
ontvangen voor jouw me-time momentje!
Bosstraat 59, 3950 Bocholt
tel. 0476 631516
e-mail: info@huidinstituutbardebeaute.be
www.huidinstituutbardebeaute.be

GRATIS ONLINE
INFOSESSIES:
STARTEN ALS
ONDERNEMER
Je hebt een ondernemingsproject en
wenst een zaak op te starten, maar je weet
niet waar te beginnen? Je hebt al een zaak
en wenst die verder te ontwikkelen?
Zoek niet verder en neem deel aan een
van onze online infosessies! Elke eerste en
derde dinsdag van de maand om 14u00
geven wij u de informatie waar je naar op
zoek bent.

RECHTZETTING
ELEKTROSERVICE SAMMY
In Bocholt Maggezien van maart 2022 stond het
telefoonnummer van Elektroservice Sammy
niet volledig afgedrukt.
Het juiste nummer is:
0488 97 89 11

Elektroservice

SAMMY

Service en verkoop huishoudtoestellen

MicroStart financiert (toekomstige) ondernemers tot € 25.000* en begeleidt hen bij
het opstarten en ontwikkelen van hun zaak.
Meer info:
WWW.MICROSTART.BE
welcome@microstart.be
02 486 63 41
Of scan deze QR-code:

OM GEVING

TEL JIJ MEE TIJDENS HET
HUISMUSSENTELWEEKEND
VAN VOGELBESCHERMING
VLAANDEREN OP 9 OF 10 APRIL?
De huismus is een kleine zangvogel die dicht bij de mens leeft. Je
hoort en ziet ze vaak in je tuin of op het terras. Toch gaat het niet
zo goed met deze musjes. Hun populatie neemt drastisch af, en
daarom hebben we jouw hulp nodig!
Help ons het aantal broedparen in kaart te brengen voor jouw
gemeente door mee te doen met ons huismussentelweekend!
Hoe doe je dit precies? Ga tijdens dit weekend 5 tot 10 minuutjes
buiten staan. Luister aandachtig naar het gezang van de
huismusmannetjes, vrouwtjes ga je tijdens deze periode niet
horen. Noteer hoeveel huismussen je tegelijk hoort en geef je
telling door via het formulier op www.mussenwerkgroep.be. Je kan
hier ook terecht voor meer tips en informatie!
Alvast bedankt voor deze waardevolle bijdrage!

VAN TEGEL NAAR EGEL
STOP DE ‘VERGRIJZING’
Er liggen nogal wat tegels en klinkers in onze vooren achtertuinen. Hierdoor kan het regenwater
moeilijk in de bodem doorsijpelen. De ‘te droge’
en ‘te natte’ zomers van de voorbije jaren, drukken
ons met de neus op het feit dat we te veel harde
oppervlaktes hebben die het regenwater te snel
afvoeren. De actie ‘van tegel naar egel’ nodigt elke
Vlaming uit om aan de slag te gaan in eigen tuin.
Op de website www.vantegelnaaregel.be kan je
terecht om je te laten inspireren én je te engageren.

Zo vind je er naast artikels met concrete tips ook een tegelteller,
die berekent hoeveel jouw ontharding je oplevert op vlak van
waterinsijpeling en biodiversiteit.
En voor wat, hoort wat natuurlijk. Wie het engagement aangaat om
de eigen tuin van meer groen en minder grijs te voorzien, maakt
kans op een exclusief schilderij van Herr Seele. Doen!
De gemeente Bocholt draagt alvast haar steentje bij: bij nieuwe
projecten wordt steevast rekening gehouden met een optimale
waterinfiltratie in de bodem.
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LANGS BOCHOLTER WEGEN

Lees meer
over de nieuw
e
mobiliteitsvisie
op
mobiliteitssw
itch.be

Samen maken we
de mobiliteitsswitch
Efficiënter, duurzamer en
flexibeler openbaar vervoer

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter,

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je

duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een

callcenter van de Hoppincentrale.

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

maakt
combimobiliteit eenvoudig

openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt,

Op naar de mobiliteitsswitch
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet

eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.

en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Bereid je voor op
mobiliteitsswitch.be

Hoe pakken we dit aan in
jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Limburg
bestaat uit 42 gemeenten die samen met de provincie Limburg en de Vlaamse overheid aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie
werken voor alle vervoermiddelen.
In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:
Snellere en frequentere verbindingen op drukke lijnen. Op de belangrijkste knooppunten kan je gebruikmaken van
een deelfiets om de laatste kilometer(s) af te leggen.
Flexvervoer (Hoppinbus) op locaties waar er weinig verplaatsingen zijn. Ook een aanbod van deelﬁetsen zorgt daar voor
een alternatief.
Het aanmoedigen om te kiezen voor je eigen ﬁets.

Het slim combineren van trein, bus en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar.

Halte
Stevoort
Centrum

Ali
uit Stevoort
studeert aan
de Hogeschool PXL
in Hasselt.

Met bus naar
station Hasselt

Halte DilsenStokkem
Molenveld

Farah
uit DilsenStokkem gaat
shoppen in
Genk.

Met bus naar
Hogeschool PXL

Halte
Dilsen Boslaan

Station
Genk

uit Heks werkt in de
bedrijvenzone Overhaam
in Tongeren.

uit Ulbeek heeft een
mobiliteitsbeperking
en zit in een rolstoel.
Ze gaat maandelijks
op bezoek bij haar
vriendin in Wellen.

Anna

SintMartinusplein
Genk

Met bus naar
station Genk

Met bus of taxi naar
halte Dilsen Boslaan

Station
Tongeren

Halte
Heks Kerk

Marco

*

Hogeschool PXL
Hasselt

Station
Hasselt

Met bus naar
station Tongeren

Thuis in
Ulbeek

Bedrijvenzone
Overhaam
Tongeren

Met deelfiets
naar werk

Wellen

Met Hoppinflex+ (bus of taxi)
naar vriendin

Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.
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SOCIAAL HUIS
PRAATCAFE DEMENTIE
dinsdag 26 april | Residentie Caulus | 19u30
Vrije gespreksgroep voor iedereen die met dementie te maken
heeft, ditmaal rond het thema ‘Dementie, wat is het en welke impact
heeft/had corona?’ Moderator is Lies Swerts (vormingsmedewerker
Christelijke Mutualiteit)
Het praatcafé vindt plaats in Residentie Caulus, Jasperslaan 4 en
start om 19u30.
De inkom is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt. Daarom
vragen we om op voorhand in te schrijven via jet.wuijts@bocholt.be
of 089 20 19 80.

WIST JE DAT …
… het OCMW een samenwerking
afgesloten heeft met Proximus en
Telenet voor goedkoop internet.
Ook inwoners van Bocholt, die het
financieel moeilijk hebben, kunnen
hiervoor in aanmerking komen.
Wil je weten of je hier recht op
hebt, contacteer dan vrijblijvend
het OCMW (tel. 089 20 19 80) of
kom langs op afspraak!

INVULLEN VAN EEN
WILSVERKLARING
HOE BEGIN IK ERAAN?
Tijdens deze gratis infosessie (een samenwerkingsinitiatief
tussen het huisvandeMens Bree, seniorenraad en dienst thuishulp
OCMW Bocholt) krijg je informatie over mogelijke beslissingen
bij het levenseinde: euthanasie, weigeren van behandelingen
(patiëntenrechten), orgaandonatie, lichaam schenken aan de
wetenschap, uitvaart …
(maximum 30 personen per sessie).
• Bibliotheek ‘de Priool’: dinsdag 12 april of 19 april van 14u00
tot 16u00
• G.C. ‘de Kroon’: dinsdag 12 april van 19u00 tot 21u00
Inschrijven: ’t Huis van de gemeente, gemeente@bocholt.be. of
tel. 089 20 19 18

WORDT HEARTWARE
DONOR!
Als partner van Ondernemers voor een
Warm België mocht de gemeente Bocholt
begin 2022 een mooi aantal refurbished
laptops ontvangen. Deze schenkt het OCMW
aan gezinnen die het moeilijk hebben om
een dergelijk toestel aan te kopen.
Ook jij kan helpen: word heartware donor!
Schenk je oude laptop aan Ondernemers
voor een Warm België en help een kwetsbaar
gezin uit jouw buurt.
De laptop schenken kan eenvoudig door
het formulier op de website (drop.ovwb.be)
in te vullen en de laptop binnen te brengen
in 1 van de 400 verzamelpunten.
Heb je geen bruikbare laptop meer liggen
maar wil je toch steunen?
Dat kan door een bedrag naar keuze te
storten (ovwb.be/doneren/geld).
De kostprijs om een laptop volledig op
punt te zetten en af te leveren bij de juiste
persoon is € 150,00. Elke financiële steun is
dus meer dan welkom!

Het Huis van het Kind, voor elke leeftijd, voor elke vraag

WAT IS EEN HUIS VAN HET KIND EN
WAARVOOR KUNNEN INWONERS
VAN BOCHOLT ER TERECHT?
Een Huis van het Kind, daar kunnen (toekomstige) (groot)ouders,
opvoeders, kinderen en jongeren terecht met vragen rond
opvoeden, opgroeien, participatie, vrije tijd, jeugdwerkinitiatieven,
gezondheid en ontwikkeling, …

Bouw mee aan jouw Huis van het Kind
want opvoeden is een zaak van iedereen.

Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met
kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en daarnaast workshops organiseren en nog veel
meer.
Enkele voorbeelden.
• Heb je soms hulp of informatie nodig bij de opvoeding
van je kind?
• Heb je nood aan opvang?
• Ben je op zoek naar een school?
• Wil je graag meedoen aan activiteiten of heb je zin
om andere ouders ontmoeten?
• …
Kortom: voor elke vraag over het gezin helpt het Huis van het Kind
je graag op weg!
Wat doet een Huis van het Kind?
Het unieke aan een Huis van het Kind is dat het een brug vormt tussen
opvoeden en opgroeien en de verschillende levensdomeinen die
eraan gelinkt zijn. Gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs,
huisvesting, inkomen en welzijn spelen een belangrijke rol voor
gezinnen met kinderen. En ook een laagdrempelige toegang tot
cultuur, sport en vrije tijd zou een basisrecht voor iedereen moeten
zijn. Een Huis van het Kind is een ontmoetingsplaats waar gezinnen
in gesprek kunnen gaan met elkaar en met professionals.
Voor wie?
Huis van het Kind richt zich naar (toekomstige) (groot)ouders,
opvoeders, kinderen en jongeren.
Een Huis van het Kind, dat is samen dingen doen, dat is ontmoeten,
ontdekken en groeien.

Contact
Neem zeker een kijkje op de website!

Ook jij hebt een Huis van het Kind!
Bezoek het digi-huis via de gemeentelijke website. De website zal
gelanceerd worden in april 2022.

Op zoek naar opvang?
Neem contact op met
het lokaal loket kinderopvang
via lokaal.loket.kinderopvang@bocholt.be

Kom kennismaken tijdens de lancering op de Buitenspeeldag!
Tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 20 april aan sportcomplex
‘de Damburg’ gaat het Huis van het Kind officieel van start! Kom
er zeker eens kennismaken met medewerkers en partners van het
Huis van het Kind!

Andere vragen?
Neem contact met het Huis van het Kind
via huisvanhetkind@bocholt.be

Iedereen eigenaar!
Heb jij een leuk idee voor het Huis van het Kind of heb je ergens
nood aan in Bocholt? Laat het dan zeker weten!
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KROON IEK
Jeugdharmonie De Bergengalm Hechtel o.l.v. Willem-Jan Hendrickx
Harmonieorkest KANL o.l.v Tom D’Joos

PAASCONCERT
(Paas)maandag 18 april | 19u15
Al sinds 1871, ruim 150 jaar, is Koninklijke Harmonie De Bergengalm een vaste waarde in het culturele aanbod
van Hechtel-Eksel. De harmonie bestaat uit het grote harmonieorkest, een jeugdorkest en een mini-jeugdorkest.
Het jeugdorkest o.l.v. Willem-Jan Hendrickx legt de focus op een kwaliteitsvolle opleiding met ruimte voor plezier.
En laat dát net ook de insteek zijn van het Harmonieorkest van de Kunstacademie Noord-Limburg o.l.v. Tom
D’Joos. Een degelijke opleiding waarbij samen musiceren en vriendschappen smeden hand in hand gaan. Beide
jeugdorkesten brengen een gevarieerd programma. Kom uit uw luie zetel en geniet van dit jong muzikaal geweld
dat na meer dan 2 jaar eindelijk nog eens het podium mag betreden!
Inkom: kassa € 16,00 | voorverkoop € 14,00 | abonnement € 12,00 | jongerencultuurpasbocholt € 8,00

TENTOONSTELLING

‘BELEVING’
Nog tot met 21 april 2022
Door Schilder-streken o.l.v. Jacky Loenders.
Kunstenaars:
Simonne Simons
Monika De Baets
Rita Wirix
Mia Ramaekers
Rita Swennen
Cecile Cardinaels

Paula Jordens
Annie Simons
Willy Pinxten
Phemi Appelman
Corrie van Berkel
Marie Louise Van Renterghem

Begin mei mag u ons programmaboekje
in de brievenbus verwachten!

Noteer alvast in je agenda:

PROGRAMMA 2022-2023

Ticketverkoop gaat van start op
dinsdag 10 mei (abonnementen) en
donderdag 12 mei (losse tickets).

2022
zaterdag 1 oktober
zaterdag 15 oktober
zaterdag 22 oktober
donderdag 24 november
zaterdag 10 december
zaterdag 17 december

Frivole Framboos (Troppo Maturo)
Buurman (Vuurman)
Stephan Simons
Kamal Kharmach
Lieven Scheire (Artificiële intelligentie)
Els de Schepper (Els ziet ze vliegen)

2023
zaterdag 28 januari
zaterdag 11 februari
zaterdag 4 maart
zaterdag 18 maart
zaterdag 22 april

Guga Baul & Jonas van Tielen (Een badje vol met stroop)
Bas Birker (In blijde verwachting)
Mattias Romir (Life is ... short stories)
Floris and The Flames
History of Songfestival (met oa Axl Peleman)

Lezingen ism Bib ‘de Priool’ Bocholt
dinsdag 25 oktober
Sven Pichal (Consumeert)
dinsdag 22 november
Lize Spit
dinsdag 7 februari
Iel Postoino (Post)
dinsdag 7 maart
Begijn Le Blue (Kijk!)
dinsdag 18 april
Wouter Deboot (De avonturen van een fietsende reporter)
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CULTUUR DIENST
WELZIJNSSCHAKEL POUTREL | PAASZOEKTOCHT
paasmaandag 18 april | sporthal ‘de Steenakker | 13u00 tot 14u00
•
•
•
•
•
•

Een tochtje van 3 km voor jong en oud
Start tussen 13u00 en 14u00
Vertrekpunt aan sporthal ‘de Steenakker’ Kaulille (Steenakkerstraat 29)
Inschrijven via OCMW of via e-mail: info@welzijnsschakelpoutrel.be
€ 1,00 per persoon
Betalen bij inschrijving bij je maatschappelijke assistent van het OCMW
of via overschrijving op BE10 97337 322 3904 met melding van je naam
en aantal personen
• Inschrijven kan tot 10 april en is pas in orde bij betaling.

THINK HAPPY TODAY
WANDEL- EN FIETSTOCHT
zondag 24 april | Chiroheem Kaulille | 10u00
Think Happy Today organiseert op zondag 24 april hun 5de wandeltocht en
2de fietstocht. Er is een wandeltocht van 5 km (buggy-proof) of 10 km. Bij de
fietstocht, (verharde wegen) heb je de keuze uit 20 km of 50 km. Zowel voor
de wandel- en fietstochten kan je vertrekken tussen 10u00 en 14u00. Graag
op voorhand inschrijven, kinderen tot 12 jaar € 4,00, volwassenen € 8,00. Bij
aankomst krijg je dan wel een friet-frikandel.
Vertrek: Chiro lokaal Kaulille, Steenakkerstraat 29.
Inschrijven:
thinkhappytodaybocholt@gmail.com | Willy Hanoulle 0495 30 84 65 |
José Maesen 0496 11 17 07

BABBELWANDELING
een wandeling voor individuen | vertrek kerk Kaulille | dinsdag 19 april | 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.
Er zijn twee begeleiders 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.
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.

GEZINSBOND KAULILLE
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 23 & zondag 24 april | G.C. ‘de Kroon’ |
13u30
Eindelijk weer een ‘normale’ indoor-editie van de tweedehandsbeurs. Deze keer op zaterdag 23 en zondag 24 april in G.C. ‘de
Kroon’. Ben je nog op zoek naar goede, betaalbare kleding en/
of speelgoed? Noteer dan zeker deze datum al in je agenda. De
toegang tot de beurs is gratis!
Vanaf dit jaar ook verkoop van dames- en herenkledij toegelaten!
Wil je verkopen?
Mail naar info@gezinsbondkaulille.be, dan ontvang je vanaf 18
maart een inschrijflink! (check zeker je spam!) Kosten: € 6,00
per tafel (leden Gezinsbond): € 8,00 per tafel (niet-leden)

LAGERE SCHOOL DE VLIEGER
TALENTEN WANDELTOCHT
zaterdag 30 april | vanaf 11u00
Ontrafel het mysterie achter de QR-codes
en maak kans op een leuke prijs.
Mogelijkheid om te picknicken.
Inschrijven vóór 22 april.
• Volwassenen: € 2,00
• Kinderen: € 1,00
• Gezinskaart: € 5,00
Voor meer informatie
kan je terecht op:
www.devlieger-kaulille.be

NIEUWE WERKWIJZE
STANDPIJPEN
De Watergroep lanceerde op 1 februari 2022 een
nieuwe werkwijze voor het uitlenen van standpijpen
in het kader van tijdelijke watervoorzieningen:
kleine standpijpen (4 m³/uur) worden enkel
nog door een medewerker van de Watergroep
geplaatst en opgehaald, en dit aan een tarief van
€ 246,21 (+ waterverbruik).
Lokale verenigingen kunnen gebruik maken van
de gemeentelijke standpijp als die beschikbaar
is. Hiervoor is een aparte regeling uitgewerkt.
De vereniging betaalt dan de forfaitaire som
van € 48,00 plus € 5,46 per verbruikte m³ water
(retributiereglement van 24 maart 2022). Het
reglement kan je raadplegen op de gemeentelijke
website of opvragen bij de dienst Vrije Tijd. Een
standpijp aanvragen voor je activiteit doe je bij het
Feestloket.
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OPROEP: CULTURELE HULDIGING 2022
Tijdens de jaarlijkse Culturele Huldigingsavond worden culturele
verenigingen en personen in de bloemetjes gezet. Daarnaast is er een
boeiend avondprogramma gevuld met onder andere muziek en dans.
Welke persoon of vereniging verdient volgens jou deze bekroning voor een
uitzonderlijke culturele verdienste?
Laat het ons weten vóór 1 mei 2022! Nominaties indienen kan via de dienst
Cultuur:
• per e-mail (cultuur@bocholt.be)
• per post (t.a.v. Dienst Cultuur, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt)
• op de Dienst Vrije Tijd (JCH ‘de Steen’, Pastoorsdreef 3, Bocholt)

CULTURELE UITSTAP | ZOMEROPERA ALDEN-BIESEN
donderdag 9 juni | Alden-Biesen
Op donderdag 9 juni trekt de ‘culturele uitstap’ naar
Alden-Biesen voor een bezoek aan de Zomeropera. Dit
jaar wordt de Landcommanderij Alden Biesen omgedoopt
tot Villa Lehár. Je hoeft niet tot Bad Ischl te reizen om
je te laten onderdompelen in de wondere wereld van
operettecomponist en dirigent Franz Lehár.
Successen als ‘Die Lustige Witwe’ en het ‘Land van de
glimlach’ maakten van hem een rijk man. Hij hield van
schoonheid en begon de meest exclusieve kunstobjecten
te verzamelen in zijn
zomerhuis, dat na zijn
dood een museum werd.
In dat museum wordt
u één van de gasten,
samen met een groepje
interessante
toeristen,
onder de leiding van een
ervaren gids. Hij neemt
u mee naar de boeiende
periode uit de eerste

helft van de twintigste eeuw met de muziek van Franz en
zijn vrienden Puccini, Dvorák, Stolz en vele anderen.
Verwacht u aan een boeiende muzikale rondleiding met
herkenbare melodieën en verborgen pareltjes uit het
opera- en operette-oeuvre, gebracht door topsolisten
en het Zomeroperaorkest. Een tipje van de sluier: de
museumgids is Koen Crucke.
Villa Lehár is een nieuwe Zomeroperaproductie in een
regie van Bruno Van Heystraeten en onder de muzikale
leiding van Enrico Delamboye en Federico Santi.
De capaciteit per voorstelling wordt beperkt tot 250
personen, zonder tribune, de plaatsen zijn ongenummerd.
De voorstelling duurt 1,5 uur en er is geen pauze.
Inschrijven:
Dienst Vrije Tijd, 089 20 19 31, cultuur@bocholt.be
Prijs: € 50,00 (ticket en bus)
Vertrekhalte en -uur: Kerkplein Bocholt om 18u25
Terugkomst voorzien rond 23u45

DAG VAN DE BUREN | DE IJSKAR OP BEZOEK
vrijdag 27 tot zondag 29 mei
Het laatste weekend van mei vieren we de Dag van de Buren. Het is een initiatief
dat de bewoners voorstelt om een gezellige avond met hun buren door te brengen
in hun straat, buurt, plein, appartementsgebouw, ... Het is een
unieke en prettige gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
De gemeente biedt zoals gewoonlijk ondersteuning door het
verdelen van promotiematerialen. De kartrekkers zorgen voor de
verspreiding van de uitnodigingen. De buren brengen zelf iets
mee om te drinken en te eten of spreken samen iets af. Daarnaast
krijgt de activiteit dit jaar weer een extra impuls: de gemeente
stuurt een ijskar op bezoek bij alle deelnemende initiatieven!
Voor een bestelling van de promotiematerialen en het aantal ijsjes
neem je contact op met de dienst Vrije Tijd: tel. 089 20 19 31 |
e-mail: cultuur@bocholt.be. Inschrijven vóór 30 april.
Aandacht: wil je voor de gelegenheid je straat tijdelijk verkeersvrij maken?
Neem dan tijdig contact op met het Feestloket (feestloket@bocholt.be)!

SPORT DIENST
TAAL- EN SPORTKAMP | 5-13 JAAR
5-6-7-8 april | sportcomplex ‘de Damburg’ | 9u10-15u30
Twee vliegen in één klap; je geniet van sport en spel én tegelijkertijd kan
je een taal leren! In dit geval onze tweede taal nl. het Frans (10 uurtjes).
De taal wordt aangeleerd/verbeterd in een speelse sfeer. Naast het
aanleren van taal is er een sportief programma (bal- en slagsporten,
estafettes, spelletjes, ...). Voor het taalonderricht worden de kinderen in
niveaugroepen ingedeeld. Ieder jaar is er een ander taalthema.
Programma:
09u10- 12u20:
12u20-13u15:
		
13u15-15u30:

spelenderwijs taalonderricht in sportcomplex ‘de Damburg’
je kan thuis eten of je lunchpakket meebrengen.
We zorgen ’s middags voor een leuke DVD.
Prijs:
sport en spel

€ 55,00

KLEUTERSPORTKAMP | VANAF 3 JAAR
11, 12 & 13 april | sportcomplex ‘de Damburg’ | 9u30-12u00
We maken van sportcomplex ‘de Damburg’ een fantastische kleutertuin!

VOLZET

ZWEM- EN OMNISPORTKAMP | 7-13 JAAR
12, 13 & 14 april | sportcomplex ‘de Damburg’ | 9u30-15u30
Maak kennis met een waaier van verschillende binnensporten: zwemmen,
balsporten, gevechtsporten, slagsporten,...
Voormiddag
09u30:
10u00-11u45:
12u00:
		
		

vertrek aan sportcomplex ‘de Damburg’ naar zwembad ‘de Sprink’
zwemles - spelletjes
terug aan sportcomplex ‘de Damburg’ - middagpauze
Je kan thuis eten of je lunchpakket meebrengen.
We zorgen ‘s middags voor een leuke DVD.

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

Prijs: € 35,00
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KIJK IK FIETS | VANAF 3 JAAR
zaterdag 9 april | 13u00-15u00 | sportcomplex ‘de Damburg’
De sportdienst organiseert een sessie in sportcomplex de Damburg
waarbij je kind in 2 uur leert fietsen op 2 wielen.

Prijs: € 3,00

Praktische info:
• doelgroep: kinderen die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes;
• actieve begeleiding van 1 volwassene per kind is noodzakelijk;
• eigen fiets (steunwieltjes vooraf verwijderen!) & fietshelm meebrengen;
• de sessies vinden plaats op de sportvloer, daarom zijn sportschoenen
zowel voor de kinderen als de ouders verplicht;
• de sportdienst voorziet hulpstukken (verlengstuk achteraan de fiets);
• op het einde van de sessie krijgt iedereen een ‘Kijk! ik fiets!-diploma’.
Kan je niet op 9 april? Niet erg … Je kan ook terecht op 10 april in Bree, op
23 april in Oudsbergen (Meeuwen), op 24 april in Kinrooi, op 22 mei in Peer
of op 11 juni in Oudsbergen (Opglabbeek).

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

START TO SAIL
‘Start to Sail’ wordt georganiseerd door de Buurtsportdiensten en Sailcenter Limburg. Jong en oud is welkom
om les te volgen. Je krijgt de basis van het zeilen
aangeleerd in een kielboot type Valk. De totale lesduur
is 15 lesuren.
Belangrijke informatie Start to Sail
• Vijf lessen van elk 3 uur, totaal 15 lesuren.
• Looptijd; april tot oktober,
startdatums zie www.sailcenterlimburg.com.
• Prijs: € 182,50 p.p. met 3 personen, € 137,50 p.p.
met 4 personen en blijf je met 2 personen dan
betaal je € 273,75 p.p.
• Ben je al met een groep dan kan je ons zelf 5
voorkeurdata doorgeven.
• Inbegrepen zijn; lesboot, reddingsvest, instructeur
en een maand zeilen op basis van club-gast tarief.
• Er is een aanbod voor na je ‘Start to Sail’ om
goedkoper te komen zeilen.
Interesse?
Kom op de opendeurdagen
9 en 10 april gratis proefvaren. Kan je deze dagen
niet aanwezig zijn kom dan
vrijblijvend voor info langs
op woensdag t/m zondag.
Wij staan je graag te woord.
Sailcenter
Limburg
en
de sportdienst van onze
gemeente geven graag
meer uitleg!
Sportdienst Bocholt:
089 20 19 70 of sportdienst@bocholt.be
Sailcenter Limburg:
089 56 52 84 of info@sailcenterlimburg.com
Of kijk op:
https://www.sailcenterlimburg.com/project/start-to-sail/

Heb je geen pc met internetaansluiting,
neem dan contact op met de sportdienst.
Gezinnen die in begeleiding zijn bij de Sociale
dienst van het OCMW kunnen zich wenden tot
hun maatschappelijk assistent voor een mogelijke
tussenkomst. We verzekeren een discrete behandeling.

BUURTSPORTEN
NATUURLIJK!
De buurtsportdiensten van Noordoost Limburg dagen
voor het tweede jaar op rij hun inwoners uit om 10
weken lang te bewegen in de natuur met het hele gezin.
Doe mee en win!
Alle geregistreerde deelnemers maken wekelijks
kans op mooie prijzen uit de streek waaronder
picknickarrangementen, streekproductenmanden en
toegangstickets voor het klimpark Warredal.
Doe je mee aan 7 van de
12 activiteiten, dan maak
je bovendien kans op
één van de avontuurlijke
hoofdprijzen.
Misschien
kampeer jij met je gezin
binnenkort wel in luxe bij
recreatieoord Wilhelm Tell
of slaap je letterlijk onder de
sterren bij vakantieverblijf
Lodge op de Berg in Bree.
Meer info:
www.buurtsportdiensten.be

De sportdienst en de preventieve gezondheidsraad slaan de handen in elkaar een bieden je
een 10-wekenprogramma aan.
Onze opzet is om een groep enthousiastelingen
bij elkaar te krijgen die willen gaan voor een
dubbel doel:
• een gezondere levensstijl
• enkele kilootjes minder.
Programma:
Start to run
10 weken joggen op de Finse piste
Verbetering looptechniek - opwarmingstretching - uitlopen
Start to walk
10 weken wandelen – twee groepen wisselende snelheid en afstand
• 11 april: start van beide cursussen met een
weegmoment op de Finse piste van Bocholt
(Sportlaan) om 19u00.
• 12 april start van een 5-weken-programma
met infomomenten o.l.v. een diëtiste in de
extra-time
van SC ‘de Damburg’ om 19u00.
• Prijs: € 20,00 (incl. verzekering, syllabus,
begeleiding diëtiste)
Sport bevordert je gezondheid, houdt je langer
fit, geeft je een goed gevoel ... waar twijfel je nog
aan!

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

CLUBNIEUWS
MINDFUL MORNING MOVES /
OCHTENDYOGA
iedere donderdag | dojo sportcomplex
‘de Damburg’ | 9u00 – 10u00
Breng op een zachte, krachtige en veilige manier je lichaam terug
in balans!
Laagdrempelige, doeltreffende en gevarieerde beweegsessies
die gebruik maken van trage, bewuste bewegingen en
bewegingspatronen die het ‘spiergeheugen’ in je hersenen
resetten en aldus ook de controle van je hersenen over je houding,
beweging, beweeglijkheid en gezondheid. Dit door middel
van versoepelende oefeningen voor gewrichten en spieren,
neuromusculaire oefeningen, via segmentale bewegingen naar
bewegingspatronen, stretchoefeningen en adembewustwording.
Dit alles draagt bij tot de verbetering van houdings- en
bewegingsgevoel met aandacht voor de mogelijkheden en
grenzen van jouw lichaam.
Voor wie:
• voor gezonde mensen en mensen met gezondheidsklachten;
• voel je je stijf, heb je rugklachten, gewrichtsklachten, RSI
klachten, hoofdpijn, weinig energie;
• burn out, fibromyalgie, depressie , artrose, astma, diabetes,
chronische pijn, slechte nachtrust;
• als aanvulling bij andere sportdisciplines.
Lesgeefster: Liesbet Leurs (docent mindful bewegen, yoga,
osteopaat D.O., kinesitherapeut )
Om je plaats in de les te garanderen werken we enkel met
inschrijvingen.
Meer info of inschrijven: liesbetleurs@skynet.be
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TOERISME BOCHOLT
VVW BOCHOLT
ZOEKT UITBATERS
VOOR CLUBLOKAAL
‘HET DROOGDOK’.
VVW Bocholt vzw, uitbater van de jacht- en
passantenhaven en motorhomeparking in
Bocholt, is op zoek naar nieuwe uitbaters
voor hun clubhuis-café ‘Het Droogdok’.
Heb je interesse om je in een gezellige,
toffe club te engageren? Dan is deze job
zeker iets voor jou.
Taken
• Voor de uitbating van ons clubhuis
zijn we op zoek naar een zelfstandige
uitbater.
• Je staat onder andere in voor de
bereiding en bediening van dranken.
• Je bent verantwoordelijk voor alle
aankopen van eten en drank.
• Je zorgt mee voor een goed onderhoud
van het clubhuis.
Profiel
• Je bent dynamisch, flexibel en
klantgericht.
• Je beschikt over de nodige barervaring
om een vlotte service te garanderen.
• Je werkt nauw en professioneel samen
met het bestuur om zo de verschillende
activiteiten te ondersteunen.
Uurrooster
De openingsuren van het clubhuis worden
in overleg bepaald, aanpasbaar in functie
van winter en zomer.
Stuur je kandidatuur door naar:
willymens@skynet.be
Meer info: raymond.cuykx@gmail.com

800 JAAR BOCHOLT! VIER JIJ MEE?
Onze partnerstad Bocholt in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen
viert dit jaar 800 jaar stadsrechten. Tegelijkertijd vieren ze 70 jaar
vriendschapsbetrekkingen met ons en met het Franse Aurillac én zal
een officiële jumelage met de stad Akmene in Litouwen ondertekend
worden.
Te samen met hun andere partnersteden
willen ze er in het weekend van 14 en 15
mei een groot feest van maken.
Op een centraal podium aan het
historische raadhuis zijn er de ganse
dag diverse optredens van groepen uit
Bocholt (B), Bocholt (D), Aurillac (F), Rossendale (GB) en Akmene,
(Lt). Voor Bocholt zullen op zaterdag 14 mei dansgroep The Pink
Ladies en de lokale band Milone optreden. Op zondag neemt
Bocanto deel aan een koorconcert in de St.-Georgkerk van Bocholt.
Jij kan er bij zijn!
Ter gelegenheid van dit feest organiseren we een ééndaagse busreis
naar Bocholt op zaterdag 14 mei. Beide Bocholt’en delen de kosten
van deze daguitstap, zodat je persoonlijke bijdrage beperkt is tot
€ 10,00. We vertrekken om 8u00 en zijn terug rond 22u00.
Wil je mee? Kom dan snel naar de dienst Vrije Tijd in ‘de Steen’ en
schrijf je in. De inschrijving is pas definitief bij betaling van € 10,00
per deelnemer.

OPENING BEELDENTUIN VAESEN
Wat?
Tentoonstelling ‘Van 1960 to Nu’ met nooit eerder geziene werken!
Wanneer? Zondag 10 april - vrije toegang van 10u00 tot 17u00
Waar?
Lillerbaan 106, 3950 Kaulille

ERF GOED
DORPSFEEST GRAAF VAN HORNE
zondag 24 april | Bocholt-centrum | van 14u00 tot 17u00
We gaan terug in de tijd en reizen terug naar de jaren ’60, maar naar de jaren ’60 van de 16de eeuw. Dit was
de tijd dat Graaf Filips de Montmorency aan de macht was in Bocholt.
Samen met een 16de-eeuwse kampement mét soldaten, de schutterijen, een grime en tal van knutsel- en
speelactiviteiten zorgen we voor een heus dorpsfeest. En daar mag jij zeker niet bij ontbreken. Op zondag 24
april verwelkomen wij jou graag in het centrum van Bocholt om samen met ons mee terug in de tijd te reizen.
Inkom? Gratis!

chte
Met e en
s
ridder n!
se
s
prinse

i.s.m. Heemkundige kring Bocholt
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BIB LIOTHEEK
DIGI-ASSISTENT
Op dinsdag zit onze digi-assistent van 10u00 tot 12u00 weer 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.

MEDIAWIJZE
THEMA-AVOND:
VEILIG ONLINE (VER)KOPEN
donderdag 14 april | bib ‘de Priool’ | 19u00
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.

PAASEIEREN
IN DE BIB
4 tot 16 april | bib ‘de Priool’ |
tijdens de openingsuren
De paashaas komt binnenkort langs
in de bibliotheek en hij heeft ons toegefluisterd dat hij er gouden eieren zal
verstoppen. Kom tussen 4 en 16 april
naar de bib en wie weet vind jij wel één
van onze gouden eieren. Iedereen die
een gouden ei vindt, krijgt een cadeautje.
Wil jij zeker zijn dat jouw zoektocht in de
bib iets oplevert? Bezoek dan snel onze
Facebookpagina voor tips!

In deze mediawijze sessie ‘veilig online kopen en
verkopen’ leer je hoe je goed voorbereid en veilig een
online aankoop kunt uitvoeren, maar ook hoe je zelf snel
en efficiënt iets kan verkopen via het internet.
Prijs: € 7,50
Meebrengen: je laptop, tablet of smartphone,
inloggegevens en pincode, pen en papier
Inbegrepen: syllabus online

LOKALE SCHRIJFHELDEN
vrijdag 29 april | bib ‘de Priool’ | 18u00
Ter gelegenheid van Lokale Helden (zie pagina 25) zet men
lokaal muzikaal talent in de kijker. Maar Bocholt kent ook
heel wat lokale schrijfhelden die het eveneens verdienen
om in de kijker te staan.
Wil jij deze Bocholter schrijftalenten eens in levenden lijve
ontmoeten? Kom dan naar bibliotheek ‘de Priool’ op vrijdag
29 april tussen 18u00 en 19u00 voor een meet & greet met
deze Bocholter creatievelingen.
Benieuwd wie er allemaal zal zijn? Hou dan zeker onze
Facebookpagina in de gaten. In april maken we bekend
welke VIBS (Very Important Bocholter Schrijvers) jij dan
kan ontmoeten.

WORKSHOP:
THEE PROEVEN
MET JOKE CUSTERS
donderdag 28 april | bib ‘de Priool’ | 19u00
Joke Custers laat je kennis maken met de 6 ‘smaak’typen
die in de Chinese geneeskunde onderscheiden worden.
Elke smaak heeft namelijk een bepaalde invloed op ons
lichaam én een geneeskrachtige werking die eraan
gekoppeld kan worden.

Deze workshop wordt een leerrijke maar vooral smakelijke
reis dankzij de verschillende kruideninfusies met allemaal
kruiden die gemakkelijk in jouw tuin kunnen groeien.
De inhoud van deze workshop sluit naadloos aan bij
de inhoud van het nieuwe boek ‘KRUIDEN, Kennis en
Bereidingen’ van Joke Custers. Na de theeproeverij is
er trouwens een signeersessie en kan je je persoonlijke
exemplaar bemachtigen.
Wanneer: donderdag 28 april 2022, 19u00-22u00
Prijs: € 25,00
Inbegrepen: theeproeverij tijdens de workshop

Inschrijven is verplicht voor alle bibactiviteiten.
Stuur een e-mail met je naam, adres en telefoonnummer
naar bib@bocholt.be of bel naar 089 20 19 75. Vergeet
zeker niet te vermelden voor welke activiteit je wenst in te
schrijven!

WORKSHOP:
WOORDFABRIEK

LEZING EN EXPO:
KASPAR HAUSER
zaterdag 23 april | bib ‘de Priool’ | 20u00
Van 23 april tot 30 mei 2022 kan je terecht in de openbare
bibliotheek van Bocholt voor een mooi strip-project rond
‘Kaspar Hauser’. Het verhaal van Kaspar Hauser zal jong en
oud kan boeien. Als strip, maar ook als expo en als lezing.
Voor de lezing wordt er beroep gedaan op germanist en
scenarist Stijn Verhaeghe.
Hij geeft een multimediale
lezing over de mysterieuze
& historische figuur Kaspar
Hauser. De lezing wordt
geïllustreerd a.d.h.v. exclusief
materiaal uit de strip ‘Kaspar
Hauser’ van Bart Proost.
Na de lezing volgt een korte
vragenronde met signeersessie en een bezoek aan
de gloednieuwe expo. Deze
expositie vertelt over het
verhaal en het tot stand komen
van het stripalbum ‘Kaspar
Hauser: in het oog van de
storm’ van tekenaar Bart
Proost, scenarist Verhast en inkleurder Criva. Hun strip is
gebaseerd op waargebeurde feiten en vertelt het verhaal
van Kaspar Hauser, die nog steeds wordt gezien als een
van de grootste mysteries aller tijden.
“26 mei 1828 - In het centrum van Nürnberg duikt een
vreemde jongen op. Hij brabbelt een onbegrijpelijke
wartaal en kan nauwelijks lopen. Hij lijkt wel zwakzinnig
of gek. De jongen draagt een brief bij zich, die nog meer
mysterie toevoegt aan zijn plotse verschijnen ...”. Zo begint
het waargebeurde verhaal van het openbare leven van
Kaspar Hauser. Een leven dat de kern vormt van een van
de grootste onopgeloste raadsels van de negentiende
eeuw.
Datum lezing: zaterdag 23 april om 20u00
Prijs: € 5,00 (inclusief drankje)
Data expo: van 23 april tot 30 mei, tijdens de openingsuren
van de bib
Prijs: gratis

maandag 11 april | 14u00 - 16u00 | 8 - 12 jaar
Deze tekstworkshop draait rond het ondervinden van
taalplezier op een actieve manier, en dat mag je gerust
letterlijk nemen!
Hoe voelen woorden? Hoe proeven klanken? Hoe klinken
afbeeldingen? Tekst is zoveel meer dan letters op papier…
Het is het prikkelen van je zintuigen. Spelen met klanken.
Via allerlei improvisatie-oefeningen rond intonatie, ritme en
lichaamstaal ga je op zoek naar klanken en de betekenis
ervan.
Indien gewenst werkt iedereen op het einde van de
workshop aan een eigen ‘spel met klanken en letters’ op
papier dat je mee naar huis kan nemen.
Wanneer: maandag 11 april, 14u00 – 16u00
Prijs: € 5,00

XP-DITIE: ‘KEI-KOE-L’
woensdag 13 april | 14u00 - 16u00 | 6 - 12 jaar
Binnenkort gaat de bib op expeditie en jij
kan mee! Ben jij een boekenverslinder en
hou jij er ook van om te bumperballen tussen
het stro en je helemaal te laten gaan tijdens
kei-koe-le opdrachten? Kom dan met de
bib mee naar Farm Fun op woensdag 13
april. Tussen al het ravotten door is er ook
tijd om naar de aller-koe-lste boerderijverhalen te luisteren.
Het wordt ongetwijfeld een dag om nooit meer te vergeten.
Wanneer: woensdag 13 april
Waar: FarmFun, Jennenstraat 28, 3950 Bocholt
Prijs: € 5,00
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JEUGD DIENST
VOETBALKOOI
@ DE DAMBURG
maandag 4 april tot vrijdag 22 april
Tijdens de paasvakantie vind je één van de
voetbalkooien van onze kindergemeenteraad
aan sportcomplex ‘de Damburg’.
De kooi is vrij toegankelijk voor elke
sportieveling die graag een potje (straat-)
voetbal of hockey speelt. Vergeet je eigen
materiaal niet mee te nemen.

KOUTER PRÉ-CAFÉ
woensdag 6 april | JC ‘de Kouter’ | 14u00 - 16u00
De Kouter opent opnieuw zijn deuren voor tieners van het eerste en
tweede middelbaar! Kom af om wat te chillen, te darten en kickeren
of gewoon je favoriete plaatjes te horen.
Ook is er een ruime keuze aan heerlijke verfrissende
mocktails: zeker de moeite!
Je mag later binnenspringen of vroeger naar huis gaan.
Dit spreek je thuis af.
Er is enkel toezicht voor een goed verloop. Geen opvang!

CHIRO KAULILLE | PAASEIERENACTIE
vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 april | Spar Kaulille
Dit jaar zal Chiro Kaulille een paaseierenactie doen om zo de kas te
spijzen. Vrijdag 1 april en zaterdag 2 april gaan we huis aan huis in
Kaulille om lekker hardgekookte eitjes te verkopen.
Als u niet thuis bent op de dagen dat we rondkomen, zal er het weekend
erna, 8, 9 en 10 april, nog de kans zijn om eitjes te kopen aan de Spar
in Kaulille.
Alvast hartelijk bedankt en smakelijk!

BUITENSPEELDAG
woensdag 20 april | sportcomplex ‘de Damburg’ | 13u30 - 16u30
Hoera! De Buitenspeeldag is terug!
Na twee jaar afwezigheid vindt de 3de editie van de Bocholter Buitenspeeldag terug plaats.
We duiken in de wereld van het circus waar van alles te beleven zal zijn:
springkastelen, bumperballen, exotische dieren en nog zoveel meer!
Kinderen kunnen vrij in- en uitlopen en ravotten onder begeleiding van hun ouders.
Meebrengen: eigen drinkfles (je kan deze vullen aan de watertap in de sporthal).

LOEZN’IT
zaterdag 23 april
Chiroheem ‘t Lodje
21u00 - 03u00
Nieuw knalfeest van Chiro Lozen!
Noteer alvast 23 april in jullie agenda
voor een Fuif met grote F.
Line-up:
• DJ Boonen
• DJ VDW

VVK: € 6,00
Kassa: € 8,00

LOKALE HELDEN
zaterdag 30 april | JC ‘de Kouter’ | 19u30
‘Lokale Helden’ is terug!
Op zaterdag 30 april stelt de jeugddienst i.s.m. JC ‘de
Kouter’ het podium in ‘de Steen’ ter beschikking voor
muzikale helden van Bocholt en omstreken.
De line-up vind je binnenkort op sociale media van De
Kouter Events en Jong In Bocholt.
Gratis inkom!
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UIT IN BOCHOLT
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.

1 & 2 april
Chiro Kaulille – Paaseierenactie
Huis-aan-huis in Kaulille
2 april
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot
12u00
4 april
CV De Boggeter Papbugels –
carnavalsstoet
Bocholt centrum – vanaf 14u11
4 april
Fietslabelen
Gemeentelijke werkplaats Bosstraat –
13u30 tot 15u30
5 tot 8 april
Taal- en sportkamp
Sportcomplex ‘de Damburg’ –
9u30 tot 15u30
6 april
Kouter Pré-Café
JC ‘de Kouter’ – 14u00 tot 16u00
8 tot 10 april
Chiro Kaulille – Paaseierenactie
Spar Kaulille
9 april
Kijk ik Fiets!
Sportcomplex ‘de Damburg’ –
13u00 tot 15u00
9-10 april
Huismussentelweekend
10 tot 15 minuutjes in je eigen tuin

10 april
Natuurpunt Bocholt –
Wandeling door de Balken
Krokusstraat 1 – vertrek om 14u00
10 april
Open Sevensmolen
Molenstraat 34 – 13u00 tot 17u00
10 april
Opening beeldentuin Vaesen
Lillerbaan 106 – 10u00 tot 17u00
11 april
Startmoment Bocholt op de schaal
Finse piste – 19u00
11 april
Workshop ‘woordenfabriek’
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 16u00
11 tot 13 april
Kleutersportkamp (volzet!)
Sportcomplex ‘de Damburg’ –
9u30 tot 12u00
12 tot 14 april
Zwem- en Omnisportkamp
Sportcomplex ‘de Damburg’ en
zwembad ‘de Sprink’ – 9u30 tot 15u30
12 april
Infosessie ‘invullen wilsverklaring’
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 16u00
12 april
Infosessie ‘invullen wilsverklaring’
GC ‘de Kroon’ – 19u00 tot 21u00
13 april
XP-Ditie ‘Kei-koe-l’
FarmFun – Jennenstraat 28, Bocholt
14 april
Mediawijze thema-avond:
veilig online (ver)kopen
Bib ‘de Priool’ – 19u00

K . H AR MO N IE S T.- L AU R E N TIU S BO C H O LT PR E S E N T E E R T

16 april
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot
12u00

K . H AR MO N IE S T.- L AU R E N TIU S BO C H O LT PR E S E N T E E R T

17 april
Pasen
18 april
Paasmaandag
18 april
Welzijnsschakel Poutrel –
Paaszoektocht
Sporthal ‘de Steenakker’ –
start tussen 13u00 en 14u00
18 april
Paasconcert Jeugdharmonie
De Bergergalm en
Harmonieorkest KANL
GC ‘de Kroon’ – 19u15
19 april
Infosessie ‘invullen wilsverklaring’
Bib ‘de Priool’ – 14u00 tot 16u00
19 april
Babbelwandeling
Kerk Kaulille – 13u30
20 april
Buitenspeeldag
Sportcomplex ‘de Damburg’ – 13u30
tot 16u30
23 april
Chiro Lozen – Loezn’it (fuif)
Chiroheem ’t Lodje – 21u00 tot 3u00
23 april
Kon. Harmonie St.-Laurentius Bocholt –
Boggeter Proms
Sportcomplex ‘de Damburg’ – 19u15
23 april
Lezing ‘Kasper Hauser’
Bib ‘de Priool’ – 20u00
23 april
Open Sevensmolen
Molenstraat 34 – 13u00 tot 17u00
23 & 24 april
Gezinsbond Kaulille –
tweedehandsbeurs
GC ‘de Kroon’ – vanaf 13u30

ZA
ZA 23
23 APRIL
APRIL 2022
2022
SPORTCOMPLEX DE DAMBURG BOCHOLT
SPORTCOMPLEX DE DAMBURG BOCHOLT

TICKETS

Bij ledenTICKETS
van de harmonie
24 april
Bij leden
van de harmonie
Oude Kerkstraat
27, Bocholt
I +32 495 54 17 27
Dorpsfeest
‘Graaf
van
Horne’
Oude
Kerkstraat
27, 3012
Bocholt
495 54
17 27
storting
BE62 3350
9761I +32
I tickets
€ 30.00
storting BE62 3350 3012
9761 I tot
tickets
€ 30.00
Bocholt-centrum
– 14u00
17u00

www.sintlaurentius.be

24 april www.sintlaurentius.be
Think Happy Today –
wandel- en fietstocht
Chiroheem Kaulille – 10u00 tot 14u00
WE BDR U KKE R . BE
WE BDR U KKE R . BE

26 april
Praatcafé dementie
Residentie Caulus – 19u30
29 april
Lokale schrijfhelden
Bib ‘de Priool’ – 18u00 tot 19u00
28 april
Workshop: thee proeven
met Joke Custers
Bib ‘de Priool’ – 19u00 tot 22u00
30 april
Lagere school De Vlieger –
talenten wandeltocht
Lagere school Kaulille – vanaf 11u00
30 april
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ – 10u00 tot
12u00
30 april
Opendeurweekend Biotechnicum (ook
op zondag 1 mei) – bubbelbezoeken
Inschrijven via www.biotechnicum.be
30 april
Lokale helden
JC ‘de Kouter’ – vanaf 19u30
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UIT DE KROON

JEUGDHARMONIE DE BERGERGALM
UIT HECHTEL & HARMONIEORKEST KANL
O.L.V. TOM D’JOOS
‘PAASCONCERT’

(Paas)maandag 18 april | 19u15

zie pag. 12

