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#levenindebrouwerij 
#ilove3950 
#laatdezomermaarkomen 
Allemaal mooie #-s die we graag onder foto’s of posts zien verschijnen. 

Want wij zijn klaar voor een zomer vol ontmoetingen en gezelligheid! 

In dit magazine krijgen jullie weer een mooi overzicht van onze komen-
de activiteiten. We blikken ook even terug met prachtige foto’s die voor 
zichzelf spreken. Check zeker onze website voor nog meer sfeerfoto’s. 
(www.levenindebrouwerij.be) 

Wat kijk ik er naar uit om, samen met jullie, de gezelligheid en de samen-
horigheid die we de afgelopen jaren zo sterk hebben getoond, nu ook 
weer live te voelen. 

Onze handelaars die hun schouders mee onder onze kraslotenactie 
zetten met meer dan 200 mooie prijzen en een paar schitterende hoofd-
prijzen. De picknick in het park (2 keer), de Sezoenslive en de Sezoenstrail. 
De talrijke activiteiten die onze plaatselijke verenigingen organiseren. De 
lintjes die nog moeten worden doorgeknipt na het afronden van grote 
werken in onze gemeente …  

Dit alles onder een stralend zonnetje zodat de zomer niet meer stuk kan.  

Vergeet zeker niet om ook op tijd en stond op zoek te gaan naar rust … 
lekker wandelen of fi etsen, op bezoek bij de buren of een paar daagjes 
genieten wat verder weg. 

Laten we zeker, in al ons enthousiasme, ook even stilstaan bij de mensen 
die het moeilijk hebben.  Die door verlies, ziekte of wat dan ook door een 
donkere periode gaan in hun leven.  Een dikke merci aan iedereen die op 
welke manier dan ook een glimlach heeft doen verschijnen. Degenen die 
een luisterend oor waren, die een schouder aanboden om te ondersteu-
nen … Ook dit is even hard nodig in onze samenleving.   

Dank je wel om jullie niet afl atende inzet! 

Tot snel voor een zomer vol leven in de brouwerij. 

Lieve Theuwissen
Schepen beleving
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Je leven in de brouwerij ook 

op beeld kan volgen...

WWW.LEVENINDEBROUWERIJ.BE



Kraslotenactie handelaars
Kras en win één van onze toffe prij zen! 
Vorig jaar namen meer dan 30 lokale ondernemers deel aan de eerste krasloten-
actie voor handelaars rond leven in de brouwerij.  

Ook dit jaar willen we samen met hen zorgen voor meer beweging en beleving in 
de dorpscentra.  

Bij deelnemende handelaars ontvang je een kraslotje vanaf € 10,00.  

Wat kan er gekrast worden?   

:  de klant kan zijn/haar prijs rechtstreeks afhalen in De Steen 

:  de klant vult zijn/haar gegevens in op de achterzijde van het kraslot en laat 
dit achter in de kubus. Hij/zij maakt nog kans op één van de knappe hoofd-
prijzen die verloot worden tijdens ‘Picknick in het park’ op 10 juli in het 
Beukenhof  

: de klant wint een Sezoens gadget en kan dit afhalen in De Steen 

De actie start op woensdag 1 juni en loopt zolang de voorraad strekt. 

Deelnemende handelaars herken je aan de affi che op hun deur en zijn terug te 
vinden op de website van leven in de brouwerij – link of QR-code. 

De hoofdprijzen van dit jaar zijn niet van de minste, zoals de traditie het wil met 
extra aandacht voor onze lokale handelaars. Eén van de hoofdprijzen is een 
fonkelnieuwe 55-inch Samsung tv om thuis een beetje cinema te beleven. Er is een 
toffe overnachting bij Goolderheide, rijkelijk gevulde winkelkarren bij onze lokale 
grootwarenhuizen, diverse kadobons, geschenkpakketjes en nog zoveel meer. 

Wij  doen mee! 
Jullie toch ook hé?  

ACTIE START OP 1/06
EN LOOPT TOT DE VOORRAAD STREKT (3-TAL WEKEN)

Talrijke prijzen geschonken door 
deelnemende handelaars.

Deponeer je niet-winnend kraslotje 
in één van de boxen en maak kans 
op een mooie hoofdprijs.

KRAS EN WIN!
ACTIE BIJ ONZE LOKALE HANDELAARS

4

ACTIE START OP 1/06
EN LOOPT TOT DE VOORRAAD STREKT (3-TAL WEKEN)

Talrijke prijzen geschonken door 
deelnemende handelaars.

Deponeer je niet-winnend kraslotje 
in één van de boxen en maak kans 
op een mooie hoofdprijs.

KRAS EN WIN!
ACTIE BIJ ONZE LOKALE HANDELAARS

KRAS EN WIN…

prijs af te halen in de Steen

Sezoens gadget af te halen in de Steen

Niet gewonnen, toch prijs! Deponeer niet 

winnend-lot in 1 van de boxen bij 

deelnemende handelaars en win 

een mooie hoofdprijs.

Jullie 
toch ook?

#levenindebrouwerij

Sylvia Dries 
Unizo

Burgemeester 
Stij n Van Baelen

Bob Martens 
Brouwerij  Martens

Schepen Lieve Theuwissen
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ELECTRO TEPPERS UIT 
BOCHOLT 
“De klant de beste service willen bieden. Dat is 
onze grootste troef.” 
Electro Teppers is een familiezaak waarin kwaliteit 
en service hand in hand gaan. Gestart in 1962, 
bezig aan de tweede generatie waarvan de derde 
zijn opwachting maakt.

CRÈME MARIE (MARIJKE)  
Met een verfrissend ijsje van bij Créme Marie is er 
altijd leven in de brouwerij! Voor een lekker en vers 
ijsje moet je bij één van onze nieuwe jonge onder-
nemers, Crème Marie in de Veldhovenstraat 11 in 
Lozen zijn. 

KOFFIEBAR DE MOK UIT  
KAULILLE (FRANK EN WENDY)  
“Leven in de brouwerij is voor ons samen gezellig 
Mokken.” 

Zoek je een rustige plek om te genieten van een 
lekkere mok koffie, thee, iets fris of een dito pintje. 
Dan ben je bij koffiebar de Mok in Kaulille op de 
juiste plaats.
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Hét feestweekend van de 
zomer 2022? 

Dat moet met stip zaterdag 30 en zondag 31 juli zijn. 
Dan vindt nl. de tweede editie van Sezoens live en de 
Sezoenstrail plaats. 

Voor jullie die er vorig jaar bij waren, is er geen verdere 
uitleg nodig. Voor degenen die het hebben moeten missen, 
een nieuwe kans dit jaar. Eentje die je MOET grijpen!! 

Op zaterdag 30 juli is er een divers aanbod aan livemuziek op 
onze gezellige, Bocholter terrassen te vinden. Onze horeca 
zet weer haar beste beentje voor en zorgt voor een sfeervolle 
avond vol leven in de brouwerij. Met een bijpassend drankje en 
hapje natuurlijk. De inkom is gratis. 

Hopelijk is de zon dit jaar volop van de partij.  

De Sezoenstrail 2022 doet er dit jaar nog een fl inke schep 
bovenop. Zo is er de gekende belevingsloop voor wandelaars 
met volop animo langs het parcours. Maar deze editie is er ook 
extra aandacht voor de sportievelingen onder ons. In première is 
er een speciale sportloop onderverdeeld in 4 categorieën: 

• Original: 5 km lopen 

• Opus: 10 km lopen 

• Quattro: 5 km lopen met 4 personen 

• Aparta: 5 km verkleed lopen  

Voor de kleinsten is er de junior brouwer toer en een spec-
taculair kinderdorp vol toffe spelelementen. Traditiegetrouw 
sluiten we deze fantastische namiddag af met een spette-
rend optreden van een live band op het Kerkplein. Wie... dat 
houden we nog even als verrassing.  

Inschrij ven kan 
binnenkort op 

www.sezoenstrail.be. 
Wees er snel bij !  

SEZOENSTRAIL.BE

31 JULI
VANAF 12:30

- WANDELEN EN LOPEN DOOR BOCHOLT-

- Live muziek in Bocholter horeca -

SEZOENSTRAIL.BE

30 JULI
VANAF 20:00

Verdere praktische informatie vind je op 
www.levenindebrouwerij.be, 
www.bocholt.be en www.sezoenstrail.be. 
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Leven in de brouwerij  met padel!  
Sportzone Damburg Bocholt. 4 spiksplinternieuwe 
padelpleinen zijn vanaf nu in gebruik. Tennis- 

en padelclub Bocholt staan klaar om sportend 
Bocholt wegwijs te maken in deze aantrekkelijk 
sport. Maar ook verenigingen, clubs, buurtschap-
pen kunnen er zeker terecht. Geniet tussendoor 
van de zomersleuke sezoensbar!

Leven in de brouwerij  in Reppel 
met Villa Replo vzw.  
De eindspurt in de afwerking van de nieuwe KSA 

locatie is inge-
zet. Dankzij een 
renteloze lening 
via de gemeente 
kunnen de vele 
vrijwilligers van 
vzw Villa Replo 
dit project nu 
verder realiseren. 

Veilig spelen, comfortabel ontmoeten, gezellig 
feesten. Wat een mogelijkheden komen eraan. 
Een zomerse opening wenkt in september! Bijna 
klaar voor alle initiatieven van een dynamisch dorp 
met Toekomst!  Leve Reppel! 

Hondenschool brengt leven in de 
brouwerij …  

Hondenschool De Trouwe Vriend en gemeen-
te Bocholt realiseerden een prachtige nieuwe 
locatie voor gehoorzaamheidstraining voor 
honden. Baasje en hond zijn welkom op sportzone 
Damburg ter hoogte van de verenigingslokalen. 
Inlichtingen www.detrouwevriendbocholt.be. 
Zeker geen overbo-
dige luxe wanneer 
je goed wil zorgen 
voor je viervoeter.  
Deskundige bege-
leiding en training is 
hun missie! Ga gerust 
eens kijken en wees 
er zeker van:  ook 
een hond(je) brengt 
leven in de brouwerij. 

Burgemeester op stap!
Burgemeester Stijn heeft zijn bureel ‘gehad’ en gaat 
op pad. Zijn kabinet wordt nu werk- en vergader-
ruimte voor de administratieve diensten. Natuurlijk 
kunnen afspraken in ’t Huis van de gemeente nog 
altijd maar zijn doel is mensen 
te ontmoeten in hun vertrouw-
de omgeving of in een locatie 
vlakbij. Luisteren naar vragen en 
problemen, een helpend ge-
sprek of advies kan best in een 
veilig en vertrouwd overleg.  

Op zijn goudgele fi ets zie  je-
hem – blakend van gezond-
heid - passeren op weg naar 
onze burgers! Ook dat geeft 
leven in de brouwerij!

Bocholt B(r)ouwt 
aan een levendige toekomst

MagazineLeven in de brouwerij
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Kampioenenhulde 
zaterdag 25 juni 18.00u Damburg.  

Sportprestaties doen,… 
afzien en toch genieten. 
Grenzen verleggen, bo-
venmenselijke inspannin-
gen leveren, overwinnen 
en vreugde delen. Spor-
tief leven van jong en 
oud in de brouwerij.  
De sportdienst huldigt 
weer kampioenen en ver-
dienstelijke prestaties op 
alle niveaus.  Een gezel-
lige avond onder elkaar 
met medailles, eerbe-

toon en vooral grote vriendschap. Be there!   In-
lichtingen sportdienst@bocholt.be

Meer groen in het centum!
Het gemeentebestuur kiest voor meer gezellige 
groene plekjes in het centrum !
Samen met het provinciebestuur, de kinderop-
vang en het Vliegertje werd ook de speelplaats in 
Kaulille ingericht als een prachtige groene omge-
ving met veel natuurlijke speeltuigen. 
Dikke pluim aan onze gemeentelijke technische 
dienst die dit project met veel enthousiasme vorm 
gaven !
Kom op 1 juli in de namiddag zeker een kijkje ne-
men tijdens de offi ciële opening !
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SCHOOL  ZOEKT PEUTERSCHOOL  ZOEKT PEUTERSCHOOL  ZOEKT PEUTER

Kleuter- en basisschool 
‘De Driehoek’  Bocholt 

Hoofdschool ‘het Centrum’
Centraal gelegen, modern en vernieuwend
Matthijsplein 2, tel. 089 46 28 32

Wij kschool  ‘het Heesje’
Kleinschalig, midden in het groen, persoonlijke 
aanpak, veilige schoolomgeving
Bremstraat 8,  tel. 089 46 47 35 
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SCHOOL  ZOEKT PEUTER

Wij kschool ‘de Cocon’
Landelijk gelegen, kleine klasjes met zorg op maat, 
grote verbondenheid met de buurt
Stramproyerweg 37, tel. 089 46 56 92

Informatie
bs.de.driehoek@skynet.be       
http://www.dedriehoek.be
Directie: Evie Vandersteegen en Ilse Verheyen

Kennismaken met de school (alle vestigingen) of 
je kleuter inschrij ven:
vrijblijvende inloop- en inschrijvingsweek van 7 
t.e.m. 10  juni, tussen 9u00 en 11u30. 
Vooraf inschrij ven via e-mail of telefoon is 
verplicht.
Kan je dan niet? In de maand juni ben je na afspraak 
welkom tijdens de schooluren.
Voor elke instap voorzien we in de loop van het 
schooljaar kijkdagen ( data:  zie website)

Kleuterschool 
‘Het vliegerke‘ Kaulille

Informatie
Kaulillerdorp 43, tel. 011 44 71 32     
directie@vliegerke.be        
www.vliegerke.be
Directie: Els Vanderheiden

Kennismaking
Kennismaken met en inschrijven in onze school kan 
tijdens de schooluren, na telefonische afspraak. of na  
aanmelding via de website www.vliegerke.be.

Inschrijvings-en kennismakingsdag met en in onze 
school was gepland op dinsdag 31 mei doorlopend 
van 9u00 tot 12u00 en om 20u00, helaas na het ver-
schijnen van deze info.
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Basisschool 

‘de Boomhut‘ Lozen

Informatie
Hamonterweg 136
GSM: 0497 38 17 59
directie@deboomhutlozen.be                 
www.deboomhutlozen.be
Directie: Ann Desair

Kennismaking
Kennismaken met de school en/of je kind inschrijven 
kan na het maken van een afspraak.

We zoeken samen naar een geschikt moment. 
Graag een sms op 0497 38 17 59.

Volg ons op de Facebookpagina van de school 
‘Basisschool De Boomhut’

Kleuter- en basisschool 
‘De geluksvlinder‘ Reppel

Informatie
Bergerheidestraat 4
Ttel. 089 46 46 17 - 0477 56 68 81
directie@degeluksvlinder.be   
www.degeluksvlinder.be
Directie: Paul Symons
               Greet Leen

Kennismaken met de school of je kleuter 
inschrij ven ?
Steeds welkom met of zonder afspraak.
Vrijblijvende rondleiding met uitleg doorheen de 
school vooraf aan een mogelijke  inschrijving kan 
steeds op afspraak.
Inschrijven kan aansluitend op je bezoek of op 
afspraak: 0477 56 68 81
De laatste woensdag van augustus en januari van 
18u00 tot 20u00 open klasje! 
Blog van de co-klas kleuters 
https://www.bloggen.be/aya/

GO!onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap

Informatie
Brugstraat 34, tel. 089 46 19 51      
basisschool@debrugbocholt.be   
www.debrugbocholt.be     
Directie: Anne-Mie Michielsen

Kennismaken met de school of je kleuter 
inschrij ven:
Neem telefonisch contact of doe een aanvraag via 
onze website voor nadere kennismaking met onze 
schoolwerking/ inschrijving. 

Wij  vinden steeds een moment waarop het voor 
u het beste past!
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GC DE KROON  

TENTOONSTELLING 

Werken van   
Jan Latinne en 
Herman Brood  

Van 3 juli 2022 tot en met 16 juli 2022 
In 1992 ontmoetten kunstenaars Jan Latinne en 
Herman Brood elkaar per toeval in Galerie Het Dijk-
stoelhuis in Wageningen. Jan ging er zijn tentoon-
stelling opbouwen en Herman Brood was de vorige 
aan het inpakken. 

Beide post-cobra ar-
tiesten konden het 
goed met elkaar vin-
den en vatten een we-
derzijdse sympathie op 
voor elkaars kunst. Het 
Amsterdams Brooda-
gentschap wilde een 
eerste duo-expo La-
tinne-Brood uittesten. 
Dat lukte aardig. Het 
zou het begin worden 
van een lange samenwerking. Met  
expo’s in het Casino van Middelkerke, het casino 
van Oostende, Fish en Chips Antwerpen, de Pre-
fectuur van Sint Niklaas en diverse expo’s in Vlaam-
se cultuurhuizen. 

Tot plots … 11 juli 2001 … Herman Brood treedt 
op een spectaculaire wijze uit het leven. Alles viel 
stil en dat bleef zo een tijd. Tot kunstverzamelaar 
Maastrichtenaar Patrick Hermans de twee weer sa-
menbracht in zijn galerie in Knokke. Intussen is Her-
man Brood al 20 jaar dood en viert kunstenaar Jan 
Latinne zijn 85ste verjaardag.  

Openingsuren: 
Donderdag 7 en 14 juli - vrijdag 8 en 15 juli: 

16u00-20u00 

Zaterdag 9 en 16 juli - zondag 10 juli: 11u00 tot 17u00 

Zaterdag 16 juli: 11u00 tot 20u00 

PIANOCONCERT 

Door Marie François 
Zondag 3 juli – 10u30 
Inkom: 20,00 € 
Op vijfjarige leeftijd begon 
François met pianospelen. Ze 
behaalde haar bachelorsdiplo-
ma met Summa Cum Laude 
aan het Conservatorium van 
Maastricht, waar ze les volgde 
bij Joop Celis. Ook haar mas-
terstudie rondde ze Summa 
Cum Laude af. De afgelopen twee jaar vervolmaakt 
ze zich bij Eliso Virsaladze in Scuola di Fiesole, Italië 

Marie François was in België al te horen in verschil-
lende culturele centra, en zij verzorgde eveneens  
concerten in Nederland, Duitsland, Luxemburg,  
Italië, Verenigd Koninkrijk, Zweden  en de Verenigde Sta-
ten. In september 2018 voerde ze meermaals het piano-
concerto van Edvard Grieg uit in Oekraïne, samen met het  
staatsorkest van Lviv, onder leiding van Herman Engels. 

Tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd van 2016,  
editie piano, maakte ze deel uit van de DeZes/Les Six, 
de jongerenjury voor Canvas en Klara.  

In april 2019 verscheen haar debuut album, ‘Eclectic/
Being me’ Diezelfde maand stond haar cd in de top 
tien op Apple Music, als één van de beste klassieke 
muziek releases die maand wereldwijd.  

Heel recent trad Marie François op in Ieper (Flandres 
Fields Museum), Brugge (concertgebouw), e.a. 

Op 3 juli in Bocholt brengt ze werken van Chopin, 
Liszt en Bartok. 

Na dit concert wordt de tentoonstelling van Jan  
Latinne en Herman Brood officieel geopend.

Reservaties GC ‘de Kroon’:  
dekroon.bocholt.be / de.kroon@bocholt.be  
089/20 19 60 

Ja
n 

La
tin

ne

Herman Brood
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voetsporen van

DRÉ
DRIESKENS

Ontbijt met Ties

Nieuws lezen op de tablet

Ties de kat

Yoga met Diny

Samenzitten in de zaal
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Dré mogen we wel omschrijven als een histori-
sche trendsetter. Hij is nl. de eerste Kaulillenaar die  
bewust de stap zette naar wonen in een assistentie-
woning in Caulus.  

Hoe een doordeweekse dag er voor 
hem uitziet, kan je hier lezen. 



Een dag in de 
voetsporen van

DRÉ
DRIESKENS Op pad met de scooter

Bridgen in de 
parochiezaal

Eten met de dochter
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Wandeling

Feestje met de groep
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Kan je kort de werking van het Feestloket 
uitleggen? 
Brecht: “Bij de organisatie van een activiteit 
komt vaak heel wat administratie kijken. Het 
Feestloket is het cen-
trale aanspreekpunt 
waar een organisator 
terecht kan voor aan-
vragen, informatie en 
advies. Door al deze informatie op één plaats 
te verzamelen, voorkomen we dat organisato-
ren van het kastje naar de muur worden ge-
stuurd. Ook met vragen voor andere gemeen-
tediensten kan je bij het Feestloket terecht. 
Denk bijvoorbeeld aan de uitleendienst of 
Bocholt Maggezien.” 

Wanneer moet je een activiteit wel of niet 
aanmelden bij  de gemeente? 
“Het gemeentebestuur maakt een onder-
scheid tussen twee soorten evenementen: 

een bijeenkomst in 
open lucht en een 
bijeenkomst in een 
besloten plaats. 
Indien de activiteit 

binnen doorgaat, verwacht het gemeentebe-
stuur dat je deze activiteit meldt. Wanneer 
een activiteit doorgaat in open lucht of op het 
openbare domein heb je een vergunning van 
het gemeentebestuur nodig.” 

Tegenwoordig kan je de 

meeste zaken digitaal regelen

ACHTER DE SCHERMEN BIJ
HET FEESTLOKET…HET FEESTLOKET…HET FEESTLOKET…

Met 13.256 inwoners en ruim 200 verenigingen is er in Bocholt heel wat leven in de 
brouwerij . De activiteiten zij n even divers als het verenigingsleven: buurtfeesten, 
jeugdfuiven, carnavalstoeten, fi ets- en wandeltochten, concerten, rommelmarkten, 
schoolfeesten, kermiskoersen, en ga zo maar door. Ze hebben echter één ding ge-
meenschappelij k: ze passeren allemaal langs het Feestloket. Maar wat houdt dat 
Feestloket precies in? Voor een woordje uitleg gingen wij  op bezoek bij  Brecht van 
het Feestloket. 
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Zijn er nog zaken waarvoor je een 
vergunning moet aanvragen? 
“Er zijn nog een aantal zaken waarvoor 
je een gemeentelijke toelating nodig 
hebt. Wanneer je de straat wil afsluiten 
voor een buurtfeest moet je een tij-
delijke politieverordening aanvragen. 
Om elektronisch versterkte muziek te 
spelen op een publiek toegankelijke 
activiteit heb je een geluidsvergun-
ning nodig. Ook het gebruik van de  
gemeentelijke elektriciteitskasten of 
een standpijp voor water tijdens je 
evenement moeten worden aange-
vraagd bij het gemeentebestuur.” 

Hoe kan je het Feestloket bereiken? 
“Tegenwoordig kunnen de mees-
te zaken digitaal geregeld worden, 
gewoon een mailtje sturen naar  
feestloket@bocholt.be. Wil je toch 
graag enkele zaken vooraf even 
aftoetsen, kan je bellen naar  
089 20 19 31. Of spring binnen 
op de dienst Vrije Tijd in Jeugd en  
Cultuurhuis de Steen, achter het  
gemeentehuis. De koffie staat klaar!” 

Wees op tijd! 
Voor een vlotte afhandeling vragen we om je dossier minstens acht weken 
voor de activiteit in te dienen. Indien nodig kunnen er nog details bijgestuurd 
worden. Bij de opmaak van een tijdelijke politieverordening moeten een aantal 
diensten, waaronder de brandweer, politie en de Lijn, op tijd ingelicht worden. 
Ook de materialen van de uitleendienst worden zeven weken voor de activiteit 
verdeeld onder de tijdig ingediende aanvragen. 

Promotie maken. 
Naast Maggezien en het LED-scherm is er nog een manier om je  
activiteiten kenbaar te maken in Bocholt. Door je activiteit in te voeren op  
www.uitdatabank.be verschijnt ze automatisch in de kalender van de gemeen-
telijke website en de Bocholt app. 

ikorganiseer.be 
Is een informatiewebsite ter ondersteuning van organisatoren van muziek 
evenementen. Maar je vindt er ook tal van praktische informatie voor jouw 
niet-muzikale activiteit: wetgeving, vrijwilligers, afvalbeheer,… 

TOP TIPS VOOR JOUW ACTIVITEIT 

Leven in de brouwerij



DE 16 ZUSTERS VAN PRIORIJ  
KLAARLAND – TRAPPISTINNEN
De 16 zusters leven, bidden en werken samen in 
een gemeenschap. 
Een zeer gevarieerde groep met leeftijden van 45 
tot 97 jaar. Samen wonen ze al 47 jaar in Lozen aan 
het einde van de Vosheuvel-
straat. Ze voorzien in hun eigen 
levensonderhoud door het ma-
ken en verkopen van ambach-
telijke kloosterproducten (con-
fi tuur, koekjes, kaarsen en liturgische gewaden) 
Waarom zijn jullie straffe Bocholter madammen? 
In hun bescheidenheid zien ze zichzelf niet als 
straffe madammen. Maar volgens hen is het op zich 

wel heel ‘straf’ dat zij met 16 vrouwen van zulke 
verschillende leeftijden en achtergronden in har-
monie samenleven. 

Wat is jullie favoriete plekje in Bocholt?
Onze kerk en ons gastenhuis omdat wij daar met 
andere mensen kunnen delen wat voor ons het 
belangrijkste is.

En ons kloosterdomein in 
Lozen, gelegen in een prach-
tige, landelijke omgeving met 
bossen en weilanden. Een top 

plekje om tot rust te komen. 

Welke tip zouden jullie andere (Bocholter) 
vrouwen willen meegeven?
Wat je ook doet, doe het uit liefde. 

Wat je ook doet, 
doe het uit liefde. 
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Straffe Bocholter 
madammen aan 

het woord
Via onze sociale mediakanalen lanceerden 
we in maart een zoektocht naar straffe 
Bocholter madammen. Uit de talrij ke res-
pons blij ken hier heel wat kanjers rond te 
lopen. Enkelen van hen zetten we hier in de 
spotlight. Straf in wat ze doen in zeer diver-
se vakgebieden.
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VEERLE LEMMENS
Veerle, woont samen met haar partner Koen en 
haar 2 prachtige dochters en 2 geweldige plus-
dochters in Kaulille. Met hun honden trekken ze er 
in het weekend regelmatig op uit om in Limburg 
mooie wandelroutes te gaan verkennen.

Waarom word jij , volgens jou, aanzien als ‘straf-
fe Bocholter vrouw’?
Veerle voelt zich helemaal geen straffe vrouw. Naar 
eigen zeggen eerder een stramme vrouw als haar 
wekker vroeg in de ochtend afgaat.

Misschien omdat ze zich vol overgave inzet voor 
het goede doel. Dit onder de naam ‘lettering 
forlife. Zo maakt ze allerlei geschenkjes met persoon-
lijke boodschappen. Of gaat ze regelmatig op pad 

met laddertje en stiften om ramen te voorzien van 
teksten en tekeningetjes. De opbrengst gaat altijd 
integraal naar een zelfgekozen goed doel. Zo was 
er het Jan Degraenfonds dat quarantaine patiënten 
in Hasselt en Leuven ondersteunt. En vorig jaar koos 
ze de Werkgroep Verder als goed doel. Een organi-
satie die nabestaanden na zelfdoding ondersteunt.  
In deze toch wel moeilijke tijd waar het niet altijd 
makkelijk loopt voor velen onder ons, vindt Veerle 
het belangrijk om haar steentje bij te dragen.

Welke tip zou je andere (Bocholter) vrouwen 
willen meegeven?
Doe wat je graag doet ! Stel niet uit  als je dromen 
hebt. Luister naar jezelf vanuit je hart en ga er voor 
! Vind je kracht en passie en doe alles met heel veel 
(zelf)liefde, daar word je rijk van. 

Welke vrouw inspireert je? Naar wie kij k je op?
Ik heb bewondering voor alle vrouwen die zich elke 
dag met veel liefde en passie inzetten om hun doel 
te verwezenlijken. En dat is voor iedereen anders. 

Of het nu gaat om een moeder die haar kinderen 
een warme thuis en toekomstplannen wil geven, of 
een vrouw die zorgt voor anderen, vrijwilligerswerk 
doet, of gelukkig wordt van carrière te maken, of 
.. elke vrouw met kleine of grote dromen en zich 
hiervoor inzet, daar kijk ik naar op. Dat is ook mijn 
drijfveer om elke dag te doen wat ik doe. 

FLEUR MOORS
Deze naam doet zeker een belletje rinkelen omdat 
Fleur’s naam geregeld valt in de media tegenwoor-
dig. Fleur is 16 jaar en woont in Bocholt. Samen 
met haar 2 oudere broers heeft ze een handbal-
verleden. En nu delen ze opnieuw dezelfde passie, 
namelijk fi etsen.

Fleur hoort zeker thuis in het rijtje straffe Bocholter 
madammen. 

Door corona werden de handbaltrainingen tijde-
lijk stopgezet. Op een tweedehandsmountainbike 
begon ze duurritjes met haar broers te maken. Een 
tijdje later organiseerde haar school een rit naar 
Botrange. Met een geleende koersfi ets van haar 
leerkracht bleek Fleur de fi etsmicrobe te pakken 
te hebben. Vanaf toen is het allemaal in een snel 
tempo gegaan. In september 2021 begon ze aan 
haar eerste veldcross seizoen. Amper 12 wedstrijden 
later werd ze prompt geselecteerd voor het WK in 
Amerika. Van een toptalent en blitzstart gesproken.

Wat is jouw favoriete plek in Bocholt?
Moeilijke vraag want Bocholt heeft veel mooie 
plekjes. Voor mijn looptrainingen kan ik genieten 
van de rust langs het kanaal. Voor de cross- en  

MagazineLeven in de brouwerij
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mountainbike trainingen heeft Bocholt zijn eigen 
routes en verder biedt de streek rond het Luysen 
gebied voldoende uitdaging. De finse piste is voor 
mij ook een meerwaarde omdat ik daar techniek-
training kan doen in het zand.

Welke tip zou jij andere (Bocholter) vrouwen wil-
len meegeven?
Ondanks dat veel mensen graag meer willen  
bewegen vinden ze altijd wel een reden om het niet 
te moeten doen. Zin of geen zin, je zal jezelf moe-
ten motiveren om te bewegen. Trek dus gewoon je 
sportkleding aan, neem je vriend of vriendin mee 
en ga bewegen. Niet nadenken, gewoon doen!

Waar moet er meer aandacht voor komen?
Gelijke kansen en vergoeding voor mannen en 
vrouwen in iedere sport.

SIEN VANDERSANDEN
Sien is 19 jaar en woont met haar ouders en  
jongere broer in Bocholt. Ze studeert biomedische  
wetenschapen aan de UHasselt en combineert dit 

met (topsport)voetbal.

Waarom ben jij een straf-
fe Bocholter madam? 
Door mijn gedreven passie 
voor voetbal en de combi-
natie universitaire studies 
en (topsport)voetbal.

Wat is je favoriet plekje 
in Bocholt? 
Het Damburgstadion. Dé 
plaats waar het allemaal 
begonnen is en waar ik 
veel bijgeleerd heb. Het 
is altijd terug thuiskomen 
daar.

Welke tip zou jij andere (Bocholter) vrouwen  
willen meegeven?
Discipline en doorzettingsvermogen tonen, gezond 
eten gecombineerd met een gezonde levensstijl en 
vooral doen wat je graag doet. 
Welke vrouw inspireert jou, naar wie kijk je op?
Nafi Thiam. Zij combineerde topsport met hoge 
studies en behaalde medailles op Olympische Spe-
len en andere kampioenschappen. Zij is een voor-
beeld voor vele jonge meisjes.

TROTSE MAMA’S SCHOOLTJE 
DE COCON IN KREYEL
Stephanie, Bianca, An, Hanne, Annie, Lynn, Evelien 
en Liesbeth. Een diverse maar vooral enthousiaste 
groep van mama’s tussen 30 en 44 met 12 kids goed 
vertegenwoordigd in schooltje Cocon in Kreyel. 

Waarom zijn jullie straffe Bocholter madammen? 

Deze vraag moet eigenlijk niet door ons beantwoord 
worden maar door onze ‘sympathisanten’. Feit is 
dat we geen kans onbenut laten om het schooltje 
van Kreyel te promoten en te verbeteren. Hiervoor 
brainstormen we voortdurend over acties die we 
kunnen ondernemen om geld in het laatje te krij-
gen voor vernieuwingen en aanpassingen. Dat ons  
gezamenlijke doel een mooie samenwerking en 
vriendschapsband schept, is mooi meegenomen.

Wat zijn jullie favoriete plekjes in Bocholt? 
Voor ons kan er niets op tegen de veelzijdigheid 
van Kreyel. De wandelroutes, het lekkere ontbijt 
van diverse horecazaken en b&b’s, zelfs een eigen-
ste dameskledingzaak. 

Dat alles omgeven door natuur en landbouw, met 
centraal gelegen de school. Dat groene, als het 
ware het hart van Kreyel, was tevens onze inspi-
ratiebron bij het vernieuwen van de speelplaats. 
Bomen bleven behouden, een blotevoetenpad en 
houten speeltoestellen…)

De prachtige wandelroutes hebben in corona ook 
regelmatig gediend als alternatieve vergaderloca-
tie. Zeg nu zelf: vergaderen en in beweging blijven, 
dat is pas multi-tasken.  

Welke tip zou jij andere (Bocholter) vrouwen wil-
len meegeven?
Hoe klein je ook bent, iedereen kan bergen verzet-
ten! Zolang je maar in je dromen en jezelf gelooft, 
dat is de grootste kracht die je kunt bezitten. En die 
les proberen we onze kinderen ook mee te geven. 

Welke vrouw inspireert jullie?
Alle mama’s (inclusief de onze!) die - elk met hun  
eigen struggles – er toch elke dag staan en zich 
door hun taken en verwachtingen weten te sparte-
len, elk in hun eigenheid.
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WIST JE DAT?

50 KM PER UUR 
OP KAULILLERWEG TER HOOGTE VAN KRUIS-
PUNTEN MET BOSSTRAAT EN  
GALGENBERGSTRAAT

Op de Kaulillerweg voert het gemeentebe-
stuur als proef een snelheidsbeperking in. Je 
mag  ter hoogte van de kruispunten met de 
Bosstraat en de Galgenberg straat nog maxi-
maal 50 km per uur rijden. Hier ligt immers een 
drukke bushalte en de kruispunten zijn de toe-
gangsweg tot Goolderheide en industrieterrein  
Meelderbroeksheide. 

De snelheidsbeperking geldt vanaf huisnummer 
128 tot huisnummer 152 in de richting van Kau-
lille en vanaf huisnummer 159 tot huisnummer 
139 in de richting van Bocholt. 

Deze proefopstelling geldt voorlopig tot 31 de-
cember en zal dan geëvalueerd worden. 

HULP BIJ HET INVULLEN VAN JE

BELASTINGBRIEF 2022
Wens je hulp bij het invullen van je belastingbrief, dan 
kan telefonische hulp krijgen via het 
nr. 02 576 19 80.

Je kan ook een afspraak maken met een medewerker 
van de FOD belastingen. Zij houden zitdag op het 
OCMW (Nevenplein 1, Kaulille) op:

DONDERDAG 16 JUNI &
MAANDAG 20 JUNI
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u00

Je kan niet vrij naar deze zitdagen komen! Je moet 
eerst een afspraak maken 
via www.bocholt.be/belastingaangifte of 
via 089 20 19 80 of via 089 20 19 18.
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Bereiding
Snijd de limoen in parten. 

Verdeel de blaadjes van de munt met de stukken limoen en rietsuiker in een glas. 

Stamp de munt en limoen met een houten stamper of lepel fi jn zodat de 
smaken goed vrijkomen. 

Vul het glas tot boven toe met enkele ijsblokjes of crushed ice en overgiet 
met tonic. Roer door, serveer met een rietje, extra limoen en munt en klaar is 
je virgin mojito! 

Schol! 

Kouter Pré-Café 
Virgin Mojito 

Op uw 
gezondheid

KOUTER PRÉ-CAFÉ 

Ingrediënten 
• ½ limoen 
• 1 takje verse munt 
• 1 el rietsuiker   
• 3 ijsblokjes 
• 250 ml tonic

22

Wist je dat JC De Kouter elke eerste woensdag van de schoolvakanties 
de deuren van 14u00 tot 16u00 opent voor Bocholter tieners uit het 
eerste en tweede middelbaar? 

De jongeren kunnen in het jeugdhuis darten, een toernooitje 
kickeren, 4-op-een-rij spelen of gewoon chillen in de zetels en 
plaatjes kiezen. 

Verder zijn er (non-alcoholische) drankjes en mocktails te verkrijgen aan 
democratische prijzen. 

Heb je al goesting gekregen in zo’n heerlijke mocktail? Check dan 
onderstaand recept en ga zelf aan de slag! 

Ac
tivit
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n



Kouter Pré-Café 
Virgin Mojito 

Ingrediënten 
• ½ limoen 
• 1 takje verse munt 
• 1 el rietsuiker   
• 3 ijsblokjes 
• 250 ml tonic
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‘Uit in Bocholt’ in juni
Zondag 5 juni 
Pinksterkermis 
Nevenplein Kaulille 

Maandag 6 juni 
Pinkstermaandag 
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten zijn gesloten.  
Ook het fi etslabelen aan de technische dienst gaat niet door! 

Vrij dag 10 juni 
Vokras Seniorenhappening
De vier OKRA-trefpunten organiseren op 10 juni een senioren-
happening voor alle senioren van Bocholt, in samenwerking met 
de seniorenraad en de gemeente Bocholt (projectsubsidie). 
Iedereen is rond 11u30 welkom aan de lokalen van Chiro Lozen 
(’t Lodje). Via jouw eigen trefpunt kun je kaarten krijgen aan de 
prijs van € 5,00. Bij inlevering van de kaart ontvangt je een pick-
nick (soep met 3 broodjes en 2 consumpties)  
In de namiddag is er een wandeling en kunnen er diverse volkssporten en eenvoudige 
oude volksspelen worden gespeeld.  In de kantine is er de 
mogelijkheid om te kaarten of andere gezelschapsspelletjes te spelen. 
Meer info: Pierre Creemers - 0485 513 673  

Vrij dag 10 juni 
Classic Car Meeting Bocholt 
Bijeenkomst voor eigenaars en liefhebbers van alle oldtimervoertuigen. De editie van 
juni staat in het teken van Volkswagen, andere merken zijn natuurlijk ook welkom. 
Kerkplein Bocholt vanaf 18u00. 
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Vrij dag 10 juni om 13u30.
Opening LOOPOMLOOP Kaulille
Locatie: parking sporthal de Steenakker.
Trek je loopschoenen aan en loop met ons de nieuwe 
loopomloop van Kaulille in.
Keuze uit diverse afstanden : 555m, 1,2 km, 3,6 km en 5,7.

Iedereen welkom!!

Zaterdag 11 juni 
Cycling Club Caulille de 100 
km van Kaulille
Naast de traditionele mountainbikewedstrijd is er ook 
een gravel- en wegrit uitgestippeld over de mooiste 
wegen en paden in de ruime omgeving. Evenemen-
tenweide Molenstraat van 10u00 tot 18u00. Alle info 
en inschrijvingen via https://cyclingclubcaulille.be/. 

Zaterdag 11 juni 
Dancing on Wheels
Twee keer per maand organiseert Dancing on Wheels 
een voormiddagje rolstoeldansen in sporthal ‘de 
Steenakker’ in Kaulille. Ook nieuwe rolstoeldansers 
en/of begeleiders zijn welkom tussen 10u00 en 12u00 
(ook op zaterdag 25 juni). 

Zaterdag 11 juni 
Examendag
Kringgroep Rakerheide 

Hondenschool Kringgroep Rakerhei-
de organiseert een examendag op 11 
juni.  Keursmeester is Diane Seger, Pak-
werkers Arne Vandewaetere en Jeroen 
Vrinssen en spoorlegger is Luc Verne-
len. Intrainen kan op woensdagen 1 en 
8 juni vanaf 18u30.  

Voor meer informatie: benhamers@outlook.com, 
tel. 0498 41 13 88

Zaterdag 11 en zondag 12 juni 
Garageverkoop Kaulille 
Garageverkoop in Kaulille op zaterdag 11 en zondag 
12 juni van 10u00 tot 17u00. Info en inschrijvingen 
via garageverkoopkaulille@gmail.com of Facebook-
groep ‘Garageverkoop Kaulille’. 

Zondag 12 juni 
Open Sevensmolen
De Molenvrienden van Kaulille zetten de deuren van 
de Sevensmolen open voor het publiek. Je bent er 
welkom van 13u00 tot 17u00 (ook op zaterdag 25 juni).

Zondag 12 juni 
Jubileum-schoolfeest ‘het Heesje’ 
Wijkschool ‘het Heesje’ bestaat al 
meer dan 60 jaar. Samen met jullie wil-
len we graag ons jubileum vieren! 
Het is echt een vrolijke bende op wijk-
school ‘het Heesje”’ Anders, een kleu-
ter van vier, woont in een vrolijk huis 
vol met stippen en strepen. Mama is 
verliefd op stippen en bolletjes terwijl 
papa houdt van zebra’s, tijgers en vlag-
gen. En Anders? Hij danst, zingt en 
geniet samen met onze 
kleuters. Het belooft een 
gezellig schoolfeest te worden in ons charmant, groen 
wijkschooltje! 
Iedereen is van harte welkom in de Bremstraat 
nr. 7, vanaf 13u00. 

Vrij dag 17 juni 
Casa di Cocon
Voor de ouderraad van Kreyel Sjoal is 
geen moeite te veel om de kids een  
aangenaam schooltje te bezorgen. Ze 
stampen creatieve acties uit de grond 
waardoor sympathisanten het hele jaar 
gratis kunnen steunen. Eénmaal per jaar 
organiseren ze een verkoopactie. En 
laat nu net lukken dat ze ook dit met de 
alombekende fl air en motivatie doen! 
Met Casa di Cocon verkoopt de school pizza, pasta, 
enz. tegen eerlijke prijzen.  Opnieuw kozen ze voor 
een samenwerking met Ateljee94. Je kan nog bestel-
len tot 8 juni via www.dedriehoek.be.  
Op 17 juni tussen 17en19u kunnen alle bestellin-
gen afgehaald worden. Voor bedrijven bestaat de 
mogelijkheid om de bestelling te laten leveren. Met 
de opbrengst van deze actie wil men de verouderde 
sanitaire voorzieningen vernieuwen. 

Zaterdag 18 juni 
Davidsfond & ECNS
Afstanden in het heelal 
Op zaterdag 18 juni organiseert het Davidsfonds 
Bocholt i.s.m. het ECNS een laatavond activiteit in het 
Observatorium Georges Lemaître (De Steen, Cornelius 
a Lapideplein 3). 
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Na een korte lezing “Afstanden in het heelal” krijgen 
we een eerste kennismaking met de sterrenbeelden 
boven Bocholt en met de sterren boven ons hoofd. 

Met een van de sterren-
kijkers gaan we dan op 
zoek naar enkele objec-
ten die dan boven de ho-
rizon staan. Alles wordt 
begeleid met de nodige 
uitleg en omkadering. 
We komen samen aan 
‘de Steen’ om 21u30. Het 

einde is voorzien rond 24u00. 
Prij s: € 8,00, met DF-cultuurkaart: € 6,00. 

Zaterdag 18 juni 
JBC- Classic 
WTC De Sluistrappers Lozen organiseren op 18 juni 
weer de JBC-Classic. Je kan kiezen uit tochten van 
50, 80, 110 of 140 km. Vertrekken kan vanaf 8u00, aan 
café The Bridge, Lozerstraat 17. Er is een gratis T-shirt 
voor elke deelnemer en een ruime bevoorrading. 
Meer info: www.sluistrappers.be  

Zondag 19 juni 
Bocanto – Midzomerconcert 
Zangkoor Bocanto heet jullie hartelijk welkom op het 
‘Midzomerconcert’ in de kerk van Lozen. Ons koor 
onder leiding van Guido Beckers en begeleid door 
Jeroen Beckers op piano en het Pharaldis Ensemble 
onder leiding van Veerle Claes, maar ook ons dames- 
en herenkoor zullen u verwennen, met een zeer ge-
varieerd programma! Onder de pauze verhuizen we 
naar de Leemskuil (langs de kerk) waar u verwend zal 
worden met een kop koffi e en heerlijk zelfgebakken 
gebak door onze leden. Start concert om 15u00. 
Inkom: VVK € 10,00 – kassa € 12,00 – inclusief 
koffi e en gebak. Kaarten te verkrij gen bij  de leden 
of via ticket@bocanto.be. 

Dinsdag 21 juni 
Geef bloed! 
Rode Kruis Bocholt-Kaulille organiseert een bloedaf-
name in het Parochiehuis van Bocholt. Je bent wel-
kom tussen 18u00 en 20u30. 

Dinsdag 21 juni 
Babbelwandeling
Wil jij nieuwe mensen leren kennen? Je leefwereld 
verruimen? Dit kan tijdens een babbelwandeling.   
Start: kerk  Kaulille 13u30.  Twee begeleiders zijn 
aanwezig.  We wandelen in groepjes van maximum 
4 personen.  De route (kleine of grote afstand) wordt 
onderling besproken. Tijdens de wandeling maak je 

met elkaar kennis en praat je over dagelijkse onder-
werpen.  Maak er een gezellige ontmoeting van. 
Meer informatie: Diane Goossens: 
diane.goossens@bocholt.be – 089 20 19 34. 

Zaterdag 25 juni 
Alle planeten op één lijn voor 
het ontbijt 
We hebben de hele winter op onze honger moeten 
zitten als het op het waarnemen van planeten aan-
komt. Gelukkig kunnen we daar in juni iets aan doen. 
Alle planeten zijn dan terug zichtbaar. En we zorgen 
niet alleen voor het fi guurlijk stillen van die honger: je 
kan komen genieten van alle planeten op één lijn en 
aansluitend van een heerlijk ontbijt bij zonsopkomst 
en dit op het hoogste terras van Bocholt (observa-
torium George Lemaître, ‘de Steen’). Je moet er wel 
vroeg voor opstaan. De waarnemingen beginnen om 
04u00 (zeker aanwezig zijn). Maar zoals steeds geldt: 
ochtendstond heeft goud in de mond. En bij ons be-
tekent dat ook nog eens een heerlijk ontbijt (croissant, 
broodje, koffi ekoek, beleg, yoghurt en fruit, 1 koffi e, 
1 fruitsap inbegrepen) en natuurlijk de toegang tot 
het observatorium.
Prij s leden € 12,00, niet leden € 15,00.  
Meer info via www.oglb.be/agenda. 

25 juni 
Rommelmarkt 
Gezellige rommelmarkt op zaterdag 25 juni op het 
Matthijsplein (parking Biotechnicum) van 8u00 tot 
17u00. 

Zondag 26, maandag 27, dinsdag 28, 
woensdag 29 juni en donderdag 30 juli 
92ste St.-Kristoffelbedevaart 
Na twee jaar corona kan de St.-Kristoffelbedevaart 
eindelijk weer plaatsvinden zoals we dat kennen. 
Je leest er alles over op pag. 26.
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Onze Bocholter St.-Kristoffel 
verwelkomt dit jaar

         reus ‘Sjtuf’ uit Roermond
2020 had voor de Bocholter St.-Kristoffelbede-
vaart een jubileumeditie moeten worden: het 
was immers de 90ste editie en de organiseren-
de broederschap had net de titel van ‘Konink-
lij ke vereniging’ gekregen. Toen kwam echter 
de coronapandemie waardoor de edities van 
2020 en 2021 in mineur georganiseerd werden. 
Maar uitstel is geen afstel: de 92ste editie van 
de voertuigenzegening zal op 26 juni a.s. in 
Bocholt weer ‘leven in de brouwerij ’ brengen. 

De Kristoffelbedevaart van Bocholt is de oudste in 
Limburg en de grootste in België. Bezieler is de se-
cretaris van de broederschap, Wim Nijsen: “In 1931 
vond in Bocholt voor de eerste keer de St.-Kristof-
felbedevaart plaats. Er werden toen 164 auto’s en 
135 motoren gewijd. Ik ben zelf geboren in 1931 
en werd pas één in 1932 én dus zal ik steeds een 
jaartje jonger zijn dan de bedevaart, ook al zijn we 
van hetzelfde jaar.” 

Wat maakt de voertuigenwij ding in Bocholt zo 
speciaal, Wim? 
“Die laatste zondag van juni is Bocholt het trefpunt 
voor honderden auto’s, vrachtwagens, tractoren, 
fi etsen, motoren, … Het is een oorverdovend spek-
takel wanneer al deze voertuigen na de mis van 
10u00, dus omstreeks 11u00, langs de zegenstoel 
rijden om gewijd te worden. Het is intussen ook 
folklore geworden, maar toch houdt de broeder-
schap vast aan de boodschap van St.-Kristoffel.”  

         reus ‘Sjtuf’ uit RoermondReus ‘Sjtuf’
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Donderdag 30 juni 
Mega Gaga fuif 
Fuif voor alle lagere schoolkinderen van 
groot-Bocholt vanaf 19u00 in G.C. de Kroon. 
Inkom: € 5,00

Donderdag 30 juni 
Boottocht: met Neos 
naar Thorn
Iedereen die zin heeft in nieuwe uitdagingen, 
toffe ontmoetingen, boeiende uitstappen en 

veel gezelligheid, kort-
om, iedereen die zijn 
vrije tijd op een aange-
name manier en onder 
vrienden wil invullen, 
is welkom bij Neos, 
netwerk van onderne-
mende senioren. Wat 

NEOS voor jou kan betekenen wil het be-
stuur van NEOS-Bocholt je graag uitleggen 
tijdens een boottocht naar het witte stadje 
Thorn. We vertrekken stipt om 11u00 aan 
de Cruise Terminal Cascade (Havenstraat 20, 
6051 CS Maasbracht).
We verzamelen aan de kerk van Bocholt om 
9u30. 
Inschrij ven (voor 15 juni) doe je door stor-
ting van € 20,00 p.p. op rekening van Neos 
Bocholt BE604570 1146 2170 met als ver-
melding ‘boottocht’. Wees snel: de plaatsen 
zij n beperkt. 

Zaterdag 2 juli 
Minivoetbal Carrefourcup 
2022 
K. Bocholt VV organiseert op 2 juli een mini-
voetbaltornooi op de terreinen in de Eikenlaan. 
Vorm een ploeg van 4 veldspelers en één 
keeper met vrienden, familie, voetbalkamera-
den, collega’s, mannen, vrouwen, enz. (max. 10 
spelers per ploeg). Er zijn drie leeftijdscategorie-
en: Youngsters (15 tot 18 jaar), volwassenen (19 
tot 35 jaar) en veteranen (36-plussers).
Inschrij ven voor 10 juni door € 30,00 (incl. 8 
drankbonnen) te storten op BE88 7350 4456 
7141 met vermelding van ‘carrefourcup’ + 
de categorie. 
Meer info op www.bvvjeugd.be. 



Wat houdt die boodschap dan in? 
“St.-Kristoffel is de patroonheilige van iedereen die 
onderweg is. In onze St.-Laurentiuskerk staat een 
imposant Kristoffelbeeld: men maakte vroeger die 
St.-Kristoffelbeelden trouwens altijd zo groot omdat 
het (bij-)geloof vertelde dat ‘als je die dag een beel-
tenis van de heilige had gezien, je veilig door het 
verkeer kon gaan’. Bijgeloof heeft intussen plaats ge-
maakt voor rede: wij zien de wijding als een moment 
waarvan we hopen dat iedereen even stil staat bij zijn 
of haar eigen verkeersgedrag.” 

Ik wil graag mij n voertuig laten wij den: hoe pak 
ik dat aan? 
“Vanaf 9u00 verzamelen alle voertuigen in het cen-
trum van Bocholt. Onze medewerkers -, allemaal vrij-
willigers die je kan herkennen aan hun rode vlag – wij-
zen die voertuigen naar hun plaats: fi etsers, old-timers 
en motoren op het kerkplein, vrachtwagens in Heu-
vel-, Hoog-, Kapel- en Kerkhofstraat. Auto’s kunnen 
zich  plaatsen op de aangegeven pleinen en straten. 
Tractoren verzamelen op het Nevenplein in Kaulille 
en trekken van daaruit in colonne naar de Reppeler-
weg. Tot de wijding begint,  kan je medailles, vlagjes, 
stickers, pins, … kopen om het comité te steunen en 
de bedevaart van volgend jaar weer mogelijk te ma-
ken. Oh ja, we doen ook een warme oproep aan de 
allerjongsten om te komen: zij zijn welkom met hun 
speelgoedtractor, hun gocart of driewielertje.  

Voor wie niet kan komen op zondag, worden er in de 
week, na de ochtendmis van 8u00, op het kerkplein 
van de Bocholt, van maandag tot en met woensdag 
nog auto’s gewijd. 

Op maandag 27 juni zakt het bedevaartcomité af 
naar het Woon- en zorgcentrum De Voorzienigheid in 
Bocholt. Om 10u00 wordt daar een kleine zegening 
van scootmobiels en rollators georganiseerd. Deze 
duiken immers vaker in het straatbeeld op en verdie-
nen onze extra aandacht en bescherming. Daarna ko-
men de bootjes in de passantenhaven en de kom van 
Bocholt aan de beurt. Vanaf 11u00 worden daar de 
aanwezige pleziervaartuigen gewijd.” 

De broederschap mag zich nu ‘Koninklij k’ noemen. 
Gaan we dat merken? 
“We houden vast aan onze traditie, dus aan het 
principe veranderen we niets. We hopen natuurlijk 
dat we weer meer dan 1200 voertuigen zullen wij-
den. Onze levensechte Kristoffel, die traditioneel de 
wijding opent, gaat dit jaar assistentie krijgen van 
‘Sjtuf’. Sjtuf is de St.-Kristoffelreus van de reuzengilde 
van Roermond. Maar meer kan ik daar nu nog niet 
over verklappen. Kom dus zeker kijken en …. breng 
je voertuig mee!” 

We zullen er zij n! 

Onze Bocholter St.-Kristoffel 
verwelkomt dit jaar

         reus ‘Sjtuf’ uit Roermond

92ste ST.-KRISTOFFELBEDEVAART 
BOCHOLT-CENTRUM ZONDAG 26 JUNI vanaf 9u30 

(start wij ding omstreeks 11u00).
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Waar:   Beukenhof
Wanneer: zondag 10/07 van 14u00-17u00
Muzikale act en animatie
Breng zelf je picknick mee 
(in samenwerking met lokale handelaars)

Waar:   grasveld Cooppalweg-Nevenplein
Wanneer: zondag 14/08 van 14u00-17u00
Muzikale act en animatie
Breng zelf je picknick mee 
(in samenwerking met lokale handelaars)

PICKNICK 
IN HET PARK




