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’T HUIS VAN DE GEMEENTE
Dorpsstraat 16
tel. 089 20 19 18
website: www.bocholt.be
e-mail: gemeente@bocholt.be

ENKEL NA AFSPRAAK!

Openingsuren snelbalie:
ma. 9u00-12u30 13u30-16u00
di.  13u30-19u00
wo. 9u00-12u30 13u30-16u00
do. 9u00-12u30 13u30-17u00
vr. 9u00-12u30

GEMEENTELIJKE WERKPLAATS
Bosstraat 14
tel. 089 20 19 50

Openingsuren:
Enkel na afspraak via 089 20 19 50

RECYCLAGEPARK
Kringloopstraat z/n
tel. 089 69 02 32

Openingsuren:
di. 9u00-12u30 13u00-18u00
wo. 9u00-12u30 13u00-17u00
do. 9u00-12u30 13u00-17u00
vr. 9u00-12u30 13u00-17u00
za.  9u00-12u30 13u00-16u00

G.C. DE KROON
Nevenplein 1
tel. 089 20 19 60
e-mail: de.kroon@bocholt.be

Openingsuren:
di. 9u00-12u00 13u00-19u00
wo. 9u00-12u00 
do. 9u00-12u00 13u00-17u00
vr. 9u00-12u00

Jaarlijks verlof
Van 18 juli tot en met 15 augustus.

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

Openingsuren:
ma. 9u00-12u00
di. 9u00-12u00 13u30-19u00
wo. 9u00-12u00 13u30-16u30
do. 9u00-12u00 13u30-17u00
vr. 9u00-12u00

 Erfgoed
 tel. 089 20 19 77
 e-mail: erfgoed@bocholt.be

Dienst lokale economie
tel. 089 20 19 33
e-mail: lokale.economie@bocholt.be

SPORTDIENST
Brogelerweg 59
tel. 089 20 19 70
e-mail: sportdienst@bocholt.be

Openingsuren:
ma. 8u00-12u00 13u00-16u30
di. 8u00-12u00 13u00-16u30
wo. 8u00-12u00 13u00-16u30
do. 8u00-12u00 13u00-16u30
vr. 8u00-12u00 13u00-17u00

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

Openingsuren:
ma. gesloten
di. 10u00-12u00 15u00-19u00
wo. 10u00-12u00 13u00-18u00
do. 10u00-12u00 gesloten
vr. gesloten 15u00-19u00
za. 10u00-12u00 gesloten

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 januari)

NUTTIGE GEGEVENS
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VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN
EN ZITDAGEN

VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN 

Aan tafel!

Als u onze Maggezien erop naslaat, dan zal u 
ongetwijfeld ook beamen: ‘’Wat zomert ons mooie 
Bocholt toch!” Wat een breed scala aan activiteiten, 
speelstraten en samenkomsten allerhande … De 
agenda illustreert telkenmale hoe gezellig drukjes 
het er aan toegaat in ons Bocholt.

Dat is de verdienste van velen binnen onze gemeen-
schap. Met veel goesting vliegen deze enthousiaste 
vrijwilligers erin om samen met gelijkgestemden 
rond de tafel te gaan zitten, om er te brainstormen, 
te discussiëren, ambitieuze plannen te smeden om 
dan … hupsakee … de hemdsmouwen op te rollen 
ten einde de daad bij het woord te voegen. 

Namens onze ganse gemeenschap: “Dank jullie 
wel daarvoor!”

Mag ik er persoonlijk de nadruk op leggen hoe 
belangrijk het is om rond die ‘tafel’ te gaan zitten. 

Hier begint immers toch alles! Ideeën en inzichten 
worden daar samen gebracht. Er wordt met een 
open blik en respectvol naar mekaar geluisterd. 
Argumenten worden uitgewisseld. Soms is het wat 
water bij de wijn doen, maar uiteindelijk komt er die 
bruisende Bocholter cocktail aan evenementen uit.

Ons bestuur vindt deze respectvolle dialoog ook 
uitermate belangrijk. Waar mogelijk nodigen 
we graag uit aan tafel. Dat kan gaan van een 
gesprek over de organisatie samen met Bocholter 
handelaars en brouwerij voor de SezoensTrail, het 
samenbrengen van verschillende stakeholders 
rond het Dorpshuis, tot het gezamenlijk uitwerken 
met buurtbewoners van een mobiliteitsplan rond 
het Kauliller Nevenplein en schoolomgeving. Of  
om samen met de Reppeler verenigingen een 
feestelijk project te organiseren voor de opening 
van de nieuwe Reppeler dorpskerk en buurthuis. 
Daar willen graag op blijven inzetten.

Geniet allen van een leuke zomer in Bocholt!

Stijn

Stijn VAN BAELEN
Burgemeester (Via)
Kloosterstraat 33 
tel. 089 20 19 00
e-mail: stijn.van.baelen@bocholt.be
algemeen beleid & coördinatie | veiligheid | informatie | 
dienstverlening | communicatie & public-relations | 
bevolking & burgerlijke stand | personeel | Intergemeentelijke  
samenwerking/IGS | participatie & buurtwerking begraafplaatsen

Zitdag: na telefonische afspraak: 089 20 19 17

Jan VERJANS
Schepen (Via)
Hoogstraat 22
gsm: 0476 43 35 76
e-mail: jan.verjans@bocholt.be
financiën | erediensten | sport | ICT | landbouw | AGB | 
plattelandsbeleid (Leader) | plaatsvervangend burgemeester

Zitdag: na telefonische afspraak: 0476 43 35 76

Erik VANMIERLO
Schepen (Samen)
Bosheidestraat 15 
gsm: 0496 26 38 81
e-mail: erik.vanmierlo@bocholt.be
openbare werken | patrimonium | groendienst | mobiliteit | 
technische dienst | nutsvoorzieningen | milieu | 
waters en bosbouw | natuur

Zitdag: na telefonische afspraak: 0496 26 38 81

Lieve THEUWISSEN
Schepen (Via)
Kaulillerdorp 58 
Tel. 0473 22 07 72
e-mail: lieve.theuwissen@bocholt.be
dienst vrije tijd | cultuur | toerisme | jeugd | bibliotheek | 
erfgoed | vrijwilligers | recreatie | economie/KMO

Zitdag: na telefonische afspraak: 0473 22 07 72

Bert SCHELMANS
Schepen (N-VA)
Saffraenbergstraat 2
Tel. 0485 97 70 43
e-mail: bert.schelmans@bocholt.be
ruimtelijke ordening | wonen en Kwalitatief  wonen in 
Bocholt en Peer | Limburg.net | sluikstorten | duurzaamheid 
| jumelages | markten en kermissen | feestelijkheden | 
ontwikkelingssamenwerking | Kempisch Tehuis | buitengebied 
functies | dierenwelzijn | jacht | omgevingsvergunningen

Zitdag: na telefonische afspraak: 0485 97 70 43

Marc VANHERK
Schepen (Via)
Marsestraat 22 
Tel. 011 44 60 78
e-mail: marc.vanherk@bocholt.be
sociale zaken | welzijn | integratiebeleid | seniorenzorg | 
gezinsbeleid | andersvalidenbeleid | kansarmoede | 
Welzijnsregio | commissie thuiszorg | kinderopvang | 
gelijke kansen | preventieve volksgezondheid

Zitdag: na telefonische afspraak: 011 44 60 78
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GOED OM TE WETEN

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN
Alle diensten van gemeente en OCMW Bocholt  
zijn gesloten op:

• maandag 11 juli (Vlaamse feestdag)
• donderdag 21 juli (Nationale feestdag)
• vrijdag 22 juli (brugdag)
• maandag 15 augustus (OLV-Hemelvaart)

ST.-VINCENTIUSVERENIGING 
‘DE KLEINE DREMPEL’ | EETFESTIJN
St.-Vincentiusvereniging ‘De Kleine Drempel’ is een vereniging die zich inzet 
voor kansarmen uit het zorggebied Bocholt, Bree en Meeuwen-Gruitrode 
als deelgemeente van Oudsbergen. Dit doet ze in nauwe samenwerking 
met het Sociaal Huis. 

‘De Kleine Drempel’ organiseert haar jaarlijkse eetfestijn op zondag 11 
september in zaal Jan van Abroek in Beek. Je kan er genieten van een 
heerlijk 3-gangenmenu in buffetvorm.

Praktische informatie:
• Prijs: € 25,00 voor volwassenen (inclusief  tombola-lotje)
  € 10,00 voor kinderen (te koop aan de kassa)
• Keuzemogelijkheid voor inschrijving:
  > middag (van 11u30 tot 14u00) of
  > avond (van 17u00 tot 20u00)
• Kaarten reserveren: Liesbeth Jacobs 0476 35 97 19 |   

Theo Prentis 0475 54 37 21 of  Boudewijn Jaeken 0471 65 56 03
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LAAT JE FIETS LABELEN
Bij een fietslabelacties drukken gemeen-
schapswachten van politiezone CARMA 
je rijksregisternummer af  op een fraude-
bestendig label en plakken dat op je fiets. 
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.

De volgende fietslabelacties vinden plaats op 
de gemeentelijke werkplaats, Bosstraat 14 op
• maandag 4 juli 
• maandag 1 augustus
telkens van 13u30 tot 15u30. 

Ondertussen kan je je fietslabel online 
aanvragen. Je ontvangt van ons een geper-
sonaliseerd fietslabel, een fietspas en 
een folder met tips tegen fietsdiefstal. Een 

fietslabel is gratis. Breng wel je identiteitskaart mee (want daarop staat 
je rijksregisternummer).

BEWIJS VAN LEVEN LATEN INVULLEN
Ontvang jij een pensioen van het buitenland? En vragen zij om een levensbewijs 
in te laten vullen? Dan heb je 2 mogelijkheden:

1.  Via de snelbalie: wij vullen het formulier voor jou in en sturen het ook op naar 
jouw pensioenkas. Kostprijs € 2,00 (voor de verzendingskosten) of  gratis als er 
een enveloppe ‘port betaald door bestemmeling’ bijzit.

2.  Via een afspraak: maak een afspraak online via onze website www.bocholt.be/
afspraak of  bel naar het nummer 089 20 19 18. Je krijgt jouw ingevuld formulier 
onmiddellijk terug mee, waarna jij het zelf  kan opsturen. Deze dienst in gratis.



bij hommel

OM GEVING

MOETEN WE ELK WESPENNEST VERDELGEN?
Neen! In tegendeel zelfs. Het klinkt misschien raar, maar wespen zijn onze bondgenoten.

De gewone (of  Duitse) wesp is van nature een vleeseter. En dat maakt haar nu net zo belangrijk. Ze 
vangt enorm veel insecten in onze (moes)tuin en zorgt ervoor dat het aantal insecten min of  meer 
onder controle blijft waardoor we veel minder verdelgingsproducten moeten gebruiken. Een tweede 
voordeel is dat ze enorm veel huisvliegen en muggen vangt. Wespen zijn dus belangrijk voor het 
opruimen van schadelijke of  hinderlijke insecten.

Een wespennest dat ver weg in de tuin hangt, levert weinig hinder voor jezelf, je gezin of  je huisdier(en) 
en kan je best ongemoeid laten. Deze wespen kunnen hun taak in de natuur ongestoord vervullen. 
Als iemand in je gezin allergisch is voor wespengif  kan je wel beter het wespennest laten verwijderen. 

Dit risico zal nooit opwegen tegen het voordeel van de natuur. Wespennesten kort bij huis vormen en 
groter risico.

Veel mensen denken dat wespen zonder aanleiding steken. Dat is niet waar: een wesp valt, net als heel 
veel andere insecten en dieren, aan als zijzelf  of  haar nest in gevaar is. En dat gevaar zit voor een wesp 
soms in een klein hoekje. Naar een wesp slaan of  er van weglopen is nooit een goed idee. In dergelijk 
gevallen maak je een wesp agressief  waardoor deze zich gaat verdedigen door te steken. Rustig blijven 
staan of  wegwandelen is de boodschap. Heel vaak druipt de wesp gewoon vanzelf  af.

Ook is het interessant om te weten waarom wespen op onze zoetigheden afkomen. Tijdens de bouw van 
het nest voeden de werksters (vrouwtjeswespen) zich met het zoete braaksel van de larven. Hier zijn ze 
heel het wespenseizoen mee bezig. Naar het einde van de zomer toe zijn er geen nieuwe larven meer in 
het nest. Hierdoor stopt de eigen productie van zoetigheid. Het gebrek aan voedsel dwingt de werksters 
om extern op zoek te gaan. En daarbij komen ze al snel op het pad van de mens. Ons leven is gespijsd 
met allerlei zoetigheden. Laat nu net die zoetigheden zo interessant zijn voor wespen ...

Als je een hinderlijk nest wil laten verwijderen, vraag je dit aan via:
https://noord-limburg.hulpverleningszone.be/pagina/wespenverdelging 

Meer info:
Algemene website: www.wespennest.vlaanderen
Een imker zoeken: www.imkerzoeken.be
Alles over wespen: www.allesoverwespen.be
Verschil tussen wespen en bijen: www.wespenenbijen.be

HELP ONZE ZWALUWEN!
Om de bedreigde huis- en boerenzwaluw een steuntje in de rug te geven, kan je 
in Bocholt terugvallen op een financiële tussenkomst van het gemeentebestuur 
voor het behoud en de bescherming van de zwaluwnesten.

• kleine zwaluwkolonie (1 t.e.m. 3 nesten): € 25,00 per jaar
• middelgrote zwaluwkolonie (4 of  5 nesten): € 40,00 per jaar
• grote zwaluwkolonie (6 of  meer nesten): € 50,00 per jaar
• grote kolonie huiszwaluwen (10 of  meer nesten): € 65,00 per jaar

Het aanvraagformulier vind je op www.bocholt.be.
Meer info: milieu@bocholt.be of  089 20 19 14



7

LANGS BOCHOLTER WEGEN

GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE ROND HET NEVENPLEIN
Onze gemeentediensten kregen de voorbije jaren vaak meldingen van 
sluipverkeer en gevaarlijke situaties in de omgeving van het Nevenplein. 
Onder andere de wijk ‘Bierkensveld’ kreeg heel wat sluipverkeer te 
verwerken. In combinatie met overdreven snelheid gaat dit ten koste 
van de leefbaarheid en veiligheid in deze wijk en bij uitbreiding het hele 
leefgebied rondom het Nevenplein.

Daarom herbekeken we de verkeerssituatie rondom het plein en werkten 
we een voorstel uit dat voldoet aan de hedendaagse mobiliteitsnormen. 
Hierbij werd vooral rekening gehouden met veiligheid, duurzaamheid, 
duidelijkheid en leefbaarheid voor iedereen.

Eind maart werd er een bewonersvergadering met de betrokken 
bewoners gehouden in GC ‘de Kroon’. Het bleek dat er een draagvlak 
was voor verandering en daarom werd besloten om een werkgroep op 
te richten met een vertegenwoordiging van bewoners uit de omgeving 
om de voorstellen vanuit de gemeente met een kritische blik te bekijken 
en deze waar nodig aan te passen. Deze werkgroep is begin mei 
samengekomen om het voorstel verder uit te werken en wijzigingen aan 
te brengen. 

Dit resulteerde in de volgende proefopstellingen die begin juli werden 
toegepast:

• het inrichten van fietsstraten om de verbinding met de scholen en 
kinderopvang voor de zachte weggebruiker te beveiligen;

• het afsluiten van de wijk voor het doorgaand verkeer;
• het inrichten van enkele éénrichtingsstraten;
• het uitbreiden van de zone 30.

Deze proefopstellingen hebben als doel om het sluipverkeer uit te 
sluiten, een veilige doorgang te creëren voor de zachte weggebruiker 
en de leefbaarheid, de beleving en de veiligheid rondom het Nevenplein 
te verhogen. 

De proefopstellingen zullen na een proefperiode 
(tot 31 december 2022) geëvalueerd worden en 
indien dat nodig blijkt, verder aangepast worden. 
Bijkomend zullen de proefopstellingen een beter 
beeld vormen over de mobiliteit op en rond het 
Nevenplein.



NIEUWE ZAAK?
Start je een nieuwe zaak in Bocholt? Gelieve dit dan 
even te melden bij de dienst lokale economie via 
e-mail: lokale.economie@bocholt.be of  telefonisch 
op het nummer 089 20 19 33. Wij nemen je op in 
onze databank voor handelaars en contacteren je 
voor acties, campagnes e.d.

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

SAPORI DI NAPOLI
Authentieke Napolitaanse pizzeria, rosticceria 
en pasta-take-away. 

Cornelius A Lapideplein 21
3950 Bocholt

Pizza/pasta vooruit bestellen of  reserveren  
via WhatsApp-berichtje: 0472 53 56 28

Woensdag tot en met zondag geopend
van 16u30 tot 20u00.

https://www.facebook.com/SaporidiNapoliBocholt/
https://www.instagram.com/saporidinapoli_bocholt/

PUUR TOEVAL
Zes jaar geleden startte Desy met 
haar eerste ‘Puur Toeval’ in Ophoven. 
Bij toeval stuitte zij op de locatie aan 
het Cornelius a Lapideplein nr. 9 en 
dacht: “Daar wil ik mijn tweede zaak!”. 
En nu een jaar later is het zover: op 
12 juni jl. werd de zaak voor het publiek 
geopend.

Bij ‘Puur Toeval’ verkopen ze niet alleen ijs en koffie 
maar ook allerlei ‘trendy food’, bubble wafels, bubble 
tea, pokébowls, burrito’s, mocktails, croqueske, enz. 
Ontbijten of  lunchen kan ook. 

Puur Toeval is iedere dag open van 9u00 tot 21u00 
(behalve op dinsdag)
Je kan ons bereiken via 0470 35 84 09.

“We proberen voor iedereen een fijn plekje en iets 
lekkers te bieden, van jong tot oud. Hartelijkheid en 
gastvrijheid staan bij ons op één, dus iedereen is 
van harte welkom!” vertelt Desy.

LOKALE ECONOMIE

DE PADDOCK
Nieuw fietscafé in Bocholt!

René en Jeannine verwelkomen je in de 
Kakebeekstraat 15, dagelijks vanaf  10u30. 
Geniet in rust en kalmte van een drankje op 
deze unieke locatie! 

Zij fungeren als vertrek- en aankomstpunt voor 
fietsers, wandelaars, ruiters en koetsen … 
kortom voor iedereen die de prachtige groene 
omgeving willen gaan verkennen. 

Er is gratis parking voorzien voor je fiets, auto 
of  paard en/of  koets!

The place to be: Kakebeekstraat 15 (in Kreyel)
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SOCIAAL HUIS

PROEF HET EERSTE 
DORPSRESTAURANT 
NA CORONA!
woensdag 31 augustus | GC ‘de Kroon’ | 12u00 

Vroeger op school leerden we het spreekwoord ‘Honger is de beste 
saus’. Maar ook het gezelschap geeft je eten meer smaken. En dat 
hebben ze bij het dorpsrestaurant begrepen. 
 
Vanaf 31 augustus kan je elke laatste woensdag van de maand 
afwisselend terecht in GC ‘de Kroon’ in Kaulille en het Parochiehuis 
van Bocholt voor een gezellig dorpsrestaurant. Voor amper € 10,50 
kan iedereen er terecht om te genieten van een lekkere maaltijd. Je 
krijgt er soep, een hoofdschotel en dessert. En eigenlijk moet het niet 
beperkt blijven tot eten alleen: je krijgt er informatie over interessante 
thema’s, er wordt eens een plezante activiteit georganiseerd, …
Dit omdat het de onderlinge samenhang in een dorp versterkt en 
omdat het mensen samen brengt. Enthousiaste vrijwilligers zorgen 
ervoor dat je gemakkelijk, gezellig, gezond en goedkoop kan eten. 
Het initiatief  wordt promoot door de gemeente Bocholt en daar 
kunnen we alleen maar heel blij om zijn.
 
Hoe gaat het concreet in zijn werk? 
• Je koopt (minstens drie dagen) op voorhand een kaart in ’t Huis 

van de gemeente of bij het OCMW. Ook ter plaatse kan je een 
kaart kopen voor het volgend dorpsrestaurant (enkel bankkaart).
> Eens de kaarten uitverkocht zijn is het dorpsrestaurant volzet. 

De volgende maand ben je dan natuurlijk wel weer van harte 
welkom maar zorg dat je je kaart op tijd koopt.

> Heb je nog een kaart van vóór de coronapandemie? 
Deze kan je omruilen in ’t Huis van de gemeente of  bij het 
OCMW.

• De deuren gaan open om 11u30. Om 12u00 wordt de soep 
opgediend. De tafels staan per 8 gedekt. Je schuift aan en dan 
wordt je eten – net als in een restaurant – opgediend. 

Weet je niet goed bij wie je kan zitten? Vrijwilligers zullen er voor 
zorgen dat je er direct op je gemak bent en aangenaam gezelschap 
krijgt (en bent). 
 
Eén keer per maand maar? Wel ja, misschien moet je naar iets 
uitkijken om het naar waarde te schatten. Wij kijken er naar uit om 
je te ontmoeten in het dorpsrestaurant. Het kost je misschien wat 
moeite om de stap te zetten, maar we zijn er zeker van dat je het 
leuk en gezellig gaat vinden! 

En wat schaft de pot?
De vrijwilligers van het dorpsrestaurant hebben voor 31 augustus 
in GC ‘de Kroon’ het volgende menu voor je samengesteld:
• courgettesoep 
• kalkoenfilet met druivensaus, Parijse worteltjes en kroketten 
• dame blanche 



OCMW’S NOORD-LIMBURG EN 
MAATWERKBEDRIJF DE BIEHAL BREIDEN 
KLUS- & GROENDIENST VERDER UIT 
In 2019 mocht De Biehal de opstart van z’n klussendienst aankondigen 
binnen de gemeenten Hamont-Achel, Hechtel-Eksel en Peer. Nu breidt de 
dienstverlening zich uit naar de gemeenten Bocholt, Lommel en Pelt!

De dienst op zich blijft hetzelfde: een lekkende kraan, woekerend onkruid, 
een haag die alle kanten uitschiet, de living die een likje verf  kan gebruiken 
… het zijn allemaal kleine klusjes in en rond je huis die niet voor iedereen 
vanzelfsprekend zijn. Hiervoor kan je beroep doen op de Klus-en Groendienst 
Noord-Limburg.

In de eerste plaats is deze dienst er voor senioren vanaf  65 jaar en voor personen 
met een invaliditeit, die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en 
met een beperkt inkomen. Maar als men het standaardtarief  betaalt kunnen alle 
inwoners uit de vernoemde gemeenten beroep doen op deze klussendienst.

Meer weten over deze Klus- en Groendienst in Noord-Limburg? 
Neem een kijkje op de gemeentelijke websites of  op www.debiehal.be of  
contacteer het OCMW voor meer info over de mogelijke klussen en voorwaarden  
(tel. 089 20 19 80 of  ocmw@bocholt.be).

Voor het standaardtarief  kan je rechtstreeks bij de Biehal terecht:
klusengroendienstnoordlimburg@debiehal.be | tel. 011 79 03 90

ZITDAGEN 
LEVERANCIERSVERGELIJKING
• Geschrokken van de jaarlijkse afrekening gas en/of  

elektriciteit?
• Betaal jij niet te veel voor je energieverbruik?
• Zit je bij de juiste energieleverancier?

Dat zijn, zeker met de huidige energieprijzen, geen 
onterechte vragen! Energiehuis Limburg organiseert - 
i.s.m. de Limburgse gemeentebesturen en Sociaal Huizen 
- zitdagen voor inwoners met energievragen.

• dinsdag 6 september in de voormiddag op ’t Huis van 
de gemeente 

• donderdag 15 september in de namiddag op het OCMW 

Inschrijven is verplicht via: https://energiehuislimburg.be/
zitdagen-leveranciersvergelijking/ of  telefonisch via de 
balie van het OCMW (089 20 19 80).

© www.freepik.com/vectors/diy-tools by macrovector
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HET HUIS VAN HET KIND 
IN BOCHOLT
Bij het Huis van het Kind - geen echt huis maar een digi-
huis - kunnen (toekomstige) (groot)ouders, opvoeders, 
kinderen en jongeren terecht met vragen rond opvoeden, 
opgroeien, participatie, vrije tijd, jeugdwerkinitiatieven, 
gezondheid, ontwikkeling ...

Bezoek het digi-huis via https://huisvanhetkind.bocholt.be/ 

ZOEKEN NAAR OPVANG 
WORDT KINDERSPEL

Heb je het al gehoord? Er is nu één 
platform voor kinderopvang, voor heel 
Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, 
Lommel, Peer en Pelt!

Via Opvang.Vlaanderen kun je zoeken 
naar een kinderopvang die past bij jouw 
kind

DEELNAME AAN SOCIALE, 
CULTURELE EN/OF 
SPORTIEVE ACTIVITEITEN
Sociale, culturele en sportactiviteiten zijn een basisrecht. 
Dit heeft ook vele voordelen: het helpt je om met andere 
mensen in contact te komen, om je beter in je vel te voelen, 
om even te ontsnappen aan de dagelijkse stress, …

Iedereen heeft behoefte aan ontspanning, maar jammer 
genoeg kosten deze activiteiten soms veel geld. Onder 
bepaalde voorwaarden kan de gemeente/OCMW vanuit 
het Lokaal Netwerk Vrije Tijd jaarlijks (januari tot december) 
80 % van het inschrijvingsgeld voor sociale-, culturele- en/
of  sportieve activiteiten met een maximum van € 200,00 
per persoon terugbetalen.

Je kan dit aanvragen bij het OCMW, bij de bibliotheek ‘de 
Priool’ en het Jeugd- en Cultuurhuis ‘de Steen’. 

Je komt hiervoor in aanmerking als je: 
• verhoogde tegemoetkoming hebt – nodig: klevertje 

mutualiteit of  attest mutualiteit 
• recht hebt op leefloon of  een daarmee gelijkgesteld 

bedrag – nodig: attest leefloon of  attest Inkomens 
Garantie Ouderen (IGO) 

• in budgetbegeleiding, budgetbeheer of  collectieve 
schuldbemiddeling bent – nodig: attest van het OCMW 
of  van de schuldbemiddelaar 

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

GEZOCHT:  
VRIJWILLIGERS 
BUITENSCHOOLSE OPVANG 
SCOOBY DOO
Heb jij een hart voor kinderen? En wil je graag je steentje 
bijdragen? 
We zoeken vrijwilligers die tijdens de grote vakantie willen 
helpen in onze buitenschoolse kinderopvang Scooby Doo 
bij de opvang van kind(eren) met specifieke zorgbehoeftes.

Interesse? Check dan zeker even onze website:   
https://bocholt.be/ .../vrijwilligerswerk-buitenschoolse .../



WIJZIGING OPENINGSTIJDEN IN JULI EN AUGUSTUS!
Vanaf  vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus gelden er andere openingstijden in de bibliotheek:

 
maandag gesloten
dinsdag 10u00 - 12u00 en 15u00 - 19u00
woensdag 10u00 - 12u00 en 13u00 - 18u00
donderdag 10u00 - 12u00 | namiddag gesloten
vrijdag  voormiddag gesloten | 15u00 - 19u00
zaterdag 10u00 - 12u00 | namiddag gesloten
 
Sluitingsdagen tijdens de zomermaanden: 
• maandag 11 juli (Vlaamse feestdag)
• donderdag 21 juli (Nationale feestdag)
• vrijdag 22 juli (brugdag)
• maandag 15 augustus (OLV Hemelvaart)

ZADENBIBS
NOORDLIMBURG
Wist je dat er in de bibliotheek een Zadenbib 
staat waar je zelf  geoogste (biologische) 
zaden gratis kan mee nemen? Mooi verpakt 
per soort met heel wat uitleg en … klaar om 
te zaaien. Vrijwilligers zaaien, oogsten en 
verpakken deze zaden en iedereen mag 
ze gratis komen halen. Natuurlijk mogen 
jullie ook zelf  geoogste zaden binnen 
brengen. Zo houden wij de kringloop 
van de Zadenbib en de diversiteit in 

stand. Op die manier willen we zoveel 
mogelijk ‘vergeten’ groenten, kruiden 
en bloemen weer populair maken. Zo 

willen we ook een rem zetten op genetisch 
gemanipuleerde zaden die niet alleen slecht 

zijn voor het milieu maar ook gepatenteerd 
zijn en specifieke bestrijdingsmiddelen en 

meststoffen eisen. Het zijn meestal ook nog hybride zaden die 
geen ‘nageslacht’ geven: m.a.w. het oogsten van vruchtbare 
zaden uit deze gewassen is onmogelijk. Hiervan wordt alleen 
maar de producent beter. Boeren, beroeps- en hobbytelers 
betalen het gelag.

Heb je dus nog een plaatsje vrij in je tuin of  op je balkon … dan 
snel naar de Zadenbib.

Vergeet niet om je kinderen van jongsafaan te betrekken bij het 
zaaien, oogsten en smullen van je gezonde groenten en kruiden. 
En geniet samen van deze zelf  gezaaide mooie bloemenpracht 
deze zomer en najaar.

Meer info en tips vind je op www.zadenbibnoordlimburg.be

ZOMER VAN HET 
SPANNENDE BOEK 
Laat het warme weer jou nog niet genoeg zweten 
deze zomer? Kom dan naar de bibliotheek! De 
allernieuwste spannende boeken – thrillers, 
detectives – liggen hier op jou te wachten. Maak er 
een spannende leeszomer van. 

Heb je geen tijd om naar de bib te komen, maar 
je bent wel al lid bij ons en wil toch een zomer 
boordevol leesplezier? Ontdek dan het online 
e-boekenplatform CloudLibrary. Een handig 
stappenplan hiervoor kan je terugvinden op onze 
website: bibliotheek.bocholt.be 

BIB LIOTHEEK
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BESTEMMING: BIB! 
van 1 juli tot 3 september

Deze zomer loopt in onze bib de tweede editie van 
‘Bestemming: bib!’. Kinderen en jongeren tussen 3 en 
18 jaar kunnen in de bibliotheek een reispas afhalen. Op 
de reispas vinden ze vier bestemmingen terug, waar ze 
telkens een boek bij zoeken. Ze worden uitgedaagd om 
deze zomer vier boeken te lezen. Voor elk gelezen boek 
krijgen ze een stempel op hun reispaspoort. Als ze vier 
stempels verzameld hebben en de reispas vol is, leveren 
ze hem in bij de bibliotheek. Wie zijn reispas inlevert, 
maakt kans op mooie prijzen van Iedereen leest, maar 
ontvangt ook een geschenkje van de bib. Wie meer wil 
lezen, kan nog twee bonusboeken kiezen en zo extra 
kans maken op een prijs.

SCHATTEN VAN VLIEG
van 1 juli tot 31 augustus

Ik ruik, ik ruik wat jij niet ruikt en het is ... Kom tijdens 
de zomervakantie naar de bibliotheek en kom de schat 
van Vlieg zoeken! Vlieg heeft dit jaar opnieuw een schat 
verstopt in onze bib, maar er zit een luchtje aan. Letterlijk! 

Om de schat te vinden zal je als een echte speurneus 
tewerk moeten gaan en deze keer goed je neus moeten 
gebruiken. Steek jij graag jouw curieuze neus tussen de 
boeken? Dan zal de schat vinden voor jou geen enkel 
probleem worden.

BOEKENVERKOOP
van 5 tot 16 juli

Om plaats te maken voor nieuwe boeken 
hebben we de afgelopen maanden weer stevig 
gesnoeid in ons aanbod. Ons archief  puilt 
uit met honderden boeken die zo maar eens 
van jou kunnen zijn! Kom langs van dinsdag 
5 juli tot en met zaterdag 16 juli en snuister 
tussen een breed aanbod van afgeschreven 
boeken. Alles gaat weg aan € 0,50 per stuk! 
Let op, in juli en augustus gelden er andere 
openingstijden, de aangepaste uren kan je 
terugvinden op de vorige pagina en op pag. 2 

GEEN DIGI-ASSISTENT
Tijdens de zomervakantie zal onze digi-
assistent Chris Janssen niet beschikbaar 
zijn. Hij geniet dan van een welverdiend 
verlof. Vanaf  september kan je hem weer 
elke dinsdagvoormiddag terugvinden op 
zijn vertrouwde plek in de bib. 



CULTUUR DIENST

FERM REPPEL | IJSTFESTIJN
zondag 10 juli | Buurthuis Reppel | 13u30 – 18u00

Wees welkom op het ijsfestijn van Ferm Reppel op zondag 
10 juli in het Buurthuis van Reppel. 

We serveren coupes dame blanche, aardbeien, vers fruit, 
of  suikervrij. Geen ijsliefhebber? Je kan bij ons ook terecht 
voor koffie, vlaai, frisdrank en bier. Hou de datum dus vrij 
en kom gezellig bij ons langs, allen welkom!

CLASSIC CAR MEETING BOCHOLT
vrijdag 8 juli en 19 augustus | Kerkplein Bocholt | vanaf 18u00

Voor alle eigenaars en liefhebbers van oude voertuigen organiseert de dienst Vrije 
Tijd in 2022 weer enkele oldtimerbijeenkomsten op het Kerkplein te Bocholt. 
Vrijdag 8 juli en vrijdag 19 augustus wordt het Kerkplein vanaf  
18u00 gedeeltelijk voorbehouden voor de eigenaars van 
oldtimers. De editie van 8 juli staat in het teken van Opel, 
andere merken zijn natuurlijk ook nog steeds welkom.

De inkom is gratis, inschrijven is niet nodig.   
Info: 089 20 19 31 | vrijetijd@bocholt.be

LANDELIJKE GILDE LOZEN | 
SINT-BENEDIKTUSVIERING
zaterdag 2 juli | De Leemskuil | vanaf 18u30

Het feest van Benediktus, patroonheilige van de parochie 
willen we na een coronastilstand extra in de verf  zetten. 
Vanaf  18u30 kan je in ‘de Leemskuil’ terecht voor heerlijke 
streekgerechten tegen een zeer democratische prijs.

Vanaf  20u00 barst het spektakel los met de verkoop per 
opbod van land- en tuinbouwproducten. Tevens zullen er 
ook enkele persoonlijke spullen van onze pastoor Gerard 
Vinken worden geveild.
 
Organisatie: Landelijke Gilde en Kloosterbestuur Lozen.
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GEZINSBOND BOCHOLT 
VIERDE WANDEL- EN  
FIETSFOTOZOEKTOCHT
van 1 juli t.e.m. 30 september 2022

Wandel of  fiets je graag? Zoek je graag naar dingen en los je graag vragen op? Of  zoek je 
een leuke activiteit voor jouw gezin? Dan is dit zeker iets voor jou.

De wandelfotozoektocht is ongeveer 3,8 km lang en situeert zich in Kaulille met vertrek aan 
het Theatercafé, tegenover de kerk. De fietsfotozoektocht is ongeveer 21,5 km lang en is meer 
op gezinnen met oudere kinderen gericht. De fietstocht komt door Bocholt, Reppel, Lozen en 
Veldhoven/Kreyel. Van 1 juli tot en met 30 september 2022 kan je de zoektochten doen. Langs 
de beschreven route vind je de te zoeken foto’s terug. Als je een foto gevonden hebt, kan je 
de bijbehorende vraag oplossen. Het antwoord vind je in de buurt van de locatie op de foto.

De kostprijs voor een wandel-of  fietsboekje bedraagt € 2,00 voor leden op vertoon van de 
Gezinsbondlidkaart, en 4 euro voor niet-leden. 
De boekjes kan je kopen bij: Bakkerij Knapen, Dorpsstraat 13 en Theater Café, Nevenplein 1a

Er zijn mooie prijzen te winnen!

De antwoordbladen moeten uiterlijk op 30 september 2022 bezorgd worden aan Cindy 
Brenkers, Lechtenstraat 8, 3950 Bocholt. De prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte 
gebracht.

CULTURELE UITSTAP  
Z33 HASSELT EN LABIOMISTA GENK
Zaterdag 22 oktober | 08u15

Tijdens deze eerste culturele uitstap sinds twee jaar verkennen we twee unieke 
locaties in Limburg.
 
Z33 is een grensverleggende kunstinstelling in Hasselt die jaarlijks een prikkelend 
programma van tentoonstellingen en projecten rond kunst, design en architectuur 
aanbiedt. In 2020 opende de nieuwe tentoonstellingsruimte ‘Vleugel 19’, een 
architecturaal hoogstandje van de Italiaanse architecte Francesca Torzo. Deze 
innovatieve toevoeging aan het bestaande gebouw bezorgde Z33 een nominatie 
voor de prestigieuze Europese architectuurprijs ‘De Mies van der Rohe award’.
 
Op een buitengewone locatie komt een bijzondere samenwerking tussen 
kunstenaar Koen Vanmechelen en Stad Genk tot stand in ‘Labiomista’. Koen 
neemt je in dit park van 24 hectare mee in zijn unieke visie over fertiliteit, identiteit 
en culturele biodiversiteit. Hij maakt universele en maatschappelijke thema’s 
tastbaar door middel van kunst.
 
Praktisch:
Deelname: € 51,00 (inclusief  lunch, gidsen, toegangstickets en busvervoer)
Vertrek: 8u15 Nevenplein, Kaulille. Terugkomst voorzien omstreeks 18u45.
Inschrijven: J.C.H. ‘de Steen’ | cultuur@bocholt.be | 089 20 19 31 



- Live muziek in Bocholter horeca -

SEZOENSTRAIL.BE

30 JULI
VANAF 20:00

Waar:   Beukenhof
Wanneer:  zondag 10/07 van 14u00-17u00
Muziek en animatie
Breng zelf je picknick mee 
(in samenwerking met lokale handelaars)

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

PICKNICK 
IN HET PARK

LEVEN IN DE BROUWERIJ
PICKNICK IN HET PARK
Ook in onze gezellige parkjes zorgen we in 2022 voor Leven 
in de brouwerij! We organiseren dit jaar twee picknicks!

BOCHOLT 
Op zondag 10 juli wordt het Beukenhof  omgetoverd tot één 
grote picknickplek. Breng je picknickdekentje mee of  gebruik 
één van de gezellige banken die we voorzien hebben. Bestel 
vooraf  een lekker picknickpakket bij één van onze lokale 
handelaars of  breng zelf  je knapzak mee. 

Wij zorgen voor een gezellige omkadering, achtergrondmuziek 
en feeërieke zeepbellenconstructies voor jong en oud. 

Tijdens de picknick zullen ook de hoofdprijzen van de 
kraslotenactie van de handelaars uitgedeeld worden. 

Waar: Beukenhof  
Wanneer: zondag 10 juli – 14u00-17u00
Inkom gratis

KAULILLE
In augustus kan je ons terug vinden in Kaulille op het grasveldje 
van Bierkensveld-Nevenplein-Cooppalweg.

Ook hier kan je een picknick bestellen bij de lokale handelaars 
en kan je komen genieten van je lekkere picknick in een 
gezellige setting. Kom je mee genieten van een gezellige 
zondag vol leven in de brouwerij?

Waar: grasveld Bierkensveld-Nevenplein-Cooppalweg
Wanneer: zondag 14 augustus – 14u00-17u00
Inkom gratis 

SEZOENS LIVE 
Zaterdag 30 juli vindt de tweede 
editie van Sezoens live plaats.

De Bocholter terrassen zullen weer 
bruisen van gezelligheid. Met een 
hapje en drankje kan je genieten 
van spetterende live optredens bij 
de deelnemende horecazaken. 

Voor meer details hou je best onze website 
(www.levenindebrouwerij.be) en sociale media 
in de gaten. Er valt begin juli ook nog een apart 
krantje rond Sezoens Live en de Sezoens Trail in 
je brievenbus.
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SEZOENSTRAIL.BE

31 JULI
VANAF 12:30

- WANDELEN EN LOPEN DOOR BOCHOLT-

SEZOENS TRAIL
Ook dit jaar is er weer een knallende editie van onze Sezoens trail 
vol leven in de brouwerij. 
De Sezoens Trail is een wandel- en loopparcours doorheen 
Bocholt met start en aankomst op het Kerkplein.
 
Tijdens het wandelen leg je een kleine 7 km af  door gebouwen 
en plaatsen waar je anders nooit komt. Onderweg is er leuke 
animatie voorzien. Je kan zelfs een stukje van het parcours 
afleggen met de Sezoensexpress.
De inkomprijs bedraagt € 10,00 incl. 2 consumpties. Als kers 
op de taart is er een spetterende afsluiter door een sfeervolle 
coverband.
 
De sportievelingen onder jullie kunnen kiezen voor volgende 
formules: 
• Sezoens Original: 5 km individueel - start 15u00
• Sezoens Aparta: 5 km individueel en verkleed - start 15u00 - 

prijs voor de origineelst verklede deelnemer. 
• Sezoens Opus: 10 km individueel - start 16u30. 
• Sezoen Quattro: 5 km in team van 4 lopers. Vertrek en 

aankomst in team.

Voor de kleinsten is er dit jaar de Junior Brouwer-loop.  
Per leeftijdscategorie is er een aangepaste afstand.
 
Inschrijven kan op 
www.sezoenstrail.be.



TOERISME BOCHOLT

WANDELROUTE 
‘ONTDEK HET DORP’ 
 
Enkele jaren geleden nam Bocholt  
deel aan het project ‘Ontdek het dorp’. 

Onder begeleiding van ‘Landelijke Gilden’ en ‘Innovatiesteun-
punt’ hebben verschillende bewoners van Bocholt hierrond 
een wandeling in ons eigen dorp gerealiseerd.

Met de vakantie in zicht, wilden we 
deze prachtige dorpswandeling nog 

eens in de aandacht brengen. Ideaal om 
kort even de benen te strekken en de allermooiste 
plekjes van Bocholt-centrum te leren kennen!

De wandeling vertrekt aan de mooie ‘Ontdek 
het dorp’-bank aan de St.-Laurentiuskerk van 
Bocholt. Volg de pijltjes!

Meer info:  
http://www.ontdekhetdorp.be/ontdek-bocholt.php
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BOCHOLT ZET ZICH IN VOOR 
DE SAMENLEVINGSDIENST!
Je bent tussen de 18 en 25?
Je wilt even de tijd nemen om na te denken over je toekomst? 
Maar je wilt je ondertussen nuttig bezighouden en solidair inzetten?
 
Dan is een Samenlevingsdienst iets voor jou!
 
Bij Het Platform voor de Samenlevingsdienst werk je 6 maanden lang 
mee aan een maatschappelijk project van jouw keuze, in verschillende 
domeinen: cultuur en onderwijs, milieu, zorg en sport.
 
Daarnaast krijg je de mogelijkheid om vormingen te volgen rond duur-
zaamheid, diversiteit, mediawijsheid en heel wat andere boeiende 
thema’s. Bovendien krijg je een vergoeding, worden je vervoerskosten 
terugbetaald, ben je verzekerd en krijg je een certificaat waarin je 
engagement wordt erkend.
 
Gemeente Bocholt zet haar schouders onder het Platform voor de 
Samenlevingsdienst en ondertekende het charter ‘Een Samenlevings-
dienst voor en door jongeren’. Zo engageert Bocholt zich om 
symbolisch en politiek het project van de Samenlevingsdienst te 
ondersteunen. 
 
Check https://infosessie.samenlevingsdienst.be/ voor meer info.

ONTBIJTMAND  
SPW DE SAVIAANTJES
zondag 11 september | Parochiehuis 
Bocholt | 8u00 - 10u00

Ook dit jaar zorgen de Saviaantjes voor een 
uitgebreid ontbijt!

Geniet jij graag van een ontbijt bij jouw thuis of  
verras je graag iemand met een ontbijt op bed? 
Bestel dan een uitgebreide ontbijtmand bij 
Speelpleinwerking De Saviaantjes uit Bocholt.

Op zondag 11 september kan je je overheerlijke 
ontbijtmand afhalen in het Parochiehuis van 
Bocholt. Heb je liever je ontbijt geleverd aan 
huis? Ook dat kan, want we leveren namelijk 
in Bocholt!

Ontbijt op bed, wat gaat dat wel niet kosten?
Voor € 13,00 heb je al een mand en voor de 
kleine eters onder ons bieden we een 
kindermand aan voor € 6,00. Voor de levering 
vragen we slechts één euro extra. Dit komt 
dus neer op € 14,00 voor een volwassenmand 
of  € 7,00 voor een kindermand.

Overtuigd? 
Aarzel dan niet en schrijf  je snel in  
op www.saviaantjes.be/webshop.
Inschrijven kan tot 21 augustus.

BAL TROPICAL
zaterdag 3 september |  
weide achter Chiro Kaulille

Op zaterdag 3 september organiseert 
Chiro Kaulille BAL TROPICAL op de 
evenementenweide achter de Chiro 
Kaulille (Molenstraat). Nieuw voor dit jaar 
is de 30+ tent! Uiteraard is de tropical 
bar met cocktails en shotjes ook weer 
aanwezig. Gratis busdienst van en naar 
de omliggende dorpen.

VVK: www.baltropical.be

JEUGD DIENST

CHIRO KAULILLE | 40 JAAR
vrijdag 2 september | weide achter Chiro Kaulille | vanaf 19u30

Alle leden en ouders, leiding, oud-leiding, (oud) helpende handen, (oud) 
kokkies, (oud) VeeBee’s, sympathisanten ... van Chiro Kaulille zijn vrijdag  
2 september vanaf  19u30 welkom in de feesttent achter de Chirolokalen 
om samen het 40-jarig bestaan van Chiro Kaulille te vieren!

Er zullen hapjes en drankjes te verkrijgen zijn en dankzij de optredens van 
enkele lokale talenten belooft het een onvergetelijke avond te worden!

Heb jij (alleen/in groep) een talent dat ontdekt mag worden?
Laat het ons zeker weten via: chirogottalent@outlook.com. 
Hopelijk mogen we jullie die avond verwelkomen op ons groot feest!



CLUBNIEUWS

SLUISTRAPPERS LOZEN
Kermiskoers 
zondag 10 juli | Kerkplein Lozen

Programma:
13u15: tijdrit ligfiets en handbike
13u45: koers ligfiets en handbike
15u00: koers gentlemen 
16u15: koers dames
17u30: koers dorpsrenners

Praktische info en inschrijven: www.sluistrappers.be

27ste Fiets-vierdaagse Lozen 
28 t.e.m. 31 juli | ‘de Leemskuil’ (kerkplein) Lozen

10u00-18u00 (zondag tot 15u00)
Keuze tussen 30 en 50 km
€ 2,50 per dag (voor de 4 dagen: € 9,00)
Meer info: www.sluistrappers.be

VWTC KAULILLE
Fiets-vierdaagse
12 t.e.m. 15 juli | Theatercafé Kaulille

Telkens van 10u00 u tot 18u00 
(vrijdag van 10u00 tot 17u00)
Afstand: 30 en 50 km
Vier dagen deelnemen = extra tombola

Info: Jaak Nouwen: 0495 51 19 88

SPORT DIENST

© Roger Dreesen

WTC STIKOP
donderdag 21 juli |  
18de Fietshappening Kempen  
& Maaslandroute
 
Start: Café ’t Lef  Dorpstraat 35
tussen 8u00 en 16u00
Afstand: 50 km
Inschrijving: € 4,00
Een verrassing voor iedereen.

Info: 089 70 30 35
lugy@hotmail.com
www.tlef.be
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K. BOCHOLT VV 
Op zaterdag 6 augustus 2022 organiseert 
K. Bocholt VV op ‘de Damburg’ het 
jaarlijks tornooi ter nagedachtenis aan Kurt 
Vangompel voor U11 ploegen.

Volgende ploegen strijden voor de winst: 
Antwerp FC, Beerschot, KV Mechelen, 
Eupen, Lommel SK, Racing Genk, OHL 
Leuven, KVC Westerlo. 

Het tornooi start om 14u00.
Dezelfde ploegen strijden bij de Categorie 
U10 voor de ‘Jacky Peeters’-Cup.

Nieuw dit jaar is dat ook de Inter-provinciale 
ploegen deelnemen aan het tornooi en 
dat in hun eigen reeks. Belangrijkste 
deelnemers zijn: Hades, Sporting Hasselt, 
KVK Tienen, Bocholt VV en daarbij nog 6 
andere ploegen. 

Dit tornooi start om 9u30.

VARIA
Zowel sportcomplex ‘de Damburg’, sporthal ‘de Steenakker’ 
en de sportdienst zullen gedurende de ganse maand juli 
gesloten zijn voor al de sportactiviteiten. 

Op maandag 1 augustus openen opnieuw de deuren voor een 
lang en hopelijk spannend sportseizoen.

We wensen al de clubs en sporters dan ook een goede 
vakantie om nadien met frisse moed en opgeladen batterijen 
weer van start te gaan.

ZWEMCLUB DE MEERKOET
CURSUS HOGER REDDER
Locatie: zwembad ‘De Sprink’ in Bree
1ste les: zaterdag 17 september van 18u30 tot 22u30
Uitzonderlijk op zondag van 10u00 tot 14u30
Theorie-examen op zaterdag 14 januari 2023
Praktijkexamen op zondag 21 januari 2023
Alle info via deze QR-code

Info:
Erik Segers | GSM 0477 085093
segers.erik@telenet.be



1 juli
Gezinsbond Bocholt – start vierde  
wandel- en fietsfotozoektocht
Nog tot en met 30 september

2 juli
Landelijke gilde Lozen en Klooster- 
bestuur Lozen – St.-Benediktusviering
‘de Leemskuil’ – vanaf  18u30

4 juli
Fietslabelen
Werkhuis gemeente Bocholt (Bosstraat) 
13u30 tot 15u30

4 juli
Startdag speelpleinwerking Saviaantjes
Basisschool De Driehoek vanaf  13u00

5 juli
Startdag speelpleinwerking Knikkebol
HOB-units aan sporthal ‘de Steenakker’ 
vanaf  13u30

5 juli
Start boekenverkoop
Bib ‘de Priool’ – tijdens de openings- 
uren

6 juli
Kouter Pré-Café (voor tieners van  
het 1ste en 2de middelbaar)
JC De Kouter – namiddag

8 juli
Classic Car Meeting Bocholt
Kerkplein Bocholt – vanaf  18u00

10 & 11 juli
Kermis Lozen
Kerkplein Lozen – vanaf  16u00

SCHAPEN IN HET 
STEENBROEK

ZONSONDERGANG 
BOVEN HET KANAAL

UIT IN BOCHOLT

10 juli
WTC De Sluistrappers Lozen –  
kermiskoers
Centrum Lozen – vanaf  13u15

10 juli
Open Sevensmolen
Molenstraat 34 – 13u00 tot 17u00

10 juli
Ferm Reppel – ijsfestijn
Buurthuis Reppel – 13u30 tot 18u00

11 juli
Rode Kruis Bocholt-Kaulille –  
bloedafname
GC ‘de Kroon’ – 17u30 tot 20u30

11 juli
Vlaamse feestdag
Alle gemeentelijke diensten en OCMW 
gesloten

12 t.e.m. 15 juli
VWTC Kaulille – fiets-vierdaagse
Theatercafé Kaulille – dagelijks vanaf  
10u00

21 juli
Nationale feestdag
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten 
gesloten

22 juli
Brugdag
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten 
gesloten

23 juli
Open Sevensmolen
Molenstraat 34 – 13u00 tot 17u00

Deel jouw foto’s op instagram of  facebook met de #gemeentebocholt, 
#bocholtb of  #ilove3950 #levenindebrouwerij en misschien verschijnt 
die foto dan wel in de volgende editie van Bocholt Maggezien!

© Koen Nijsen

© José Maesen
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28 t.e.m. 31 juli
WTC De Sluistrappers Lozen – 
Fiets-vierdaagse
‘de Leemskuil’ Lozen – elke dag vanaf  
10u00

30 juli
Sezoens Live
Horeca Bocholt – vanaf  20u00

31 juli
Sezoens Trail
Bocholt-centrum – vanaf  12u30

1 augustus
Fietslabelen
Werkhuis gemeente Bocholt (Bosstraat) 
13u30 tot 15u30

3 augustus
Kouter Pré-Café (voor tieners  
van het 1ste en 2de middelbaar)
JC De Kouter – namiddag

4, 5 & 6 augustus
Beach Party Bocholt
Sportzone ‘de Damburg’ – meer info: 
www.beachpartybocholt.be 

7 augustus
Kermis Bocholt
Centrum – vanaf  16u00

8 augustus
Avondmarkt Bocholt
Centrum – vanaf  16u00

14 augustus
Open Sevensmolen
Molenstraat 34 – 13u00 tot 17u00

20 augustus
Rommelmarkt
Bibliotheekplein – van 8u00 tot 15u00

IJS OF PLUISJES OP 
HET PLANKENPAD 
ACHTER DE PASTORIJ 
VAN REPPEL?

© Jackie Kuypers

© Jackie Kuypers

Proficiat aan de gepensioneerden van gemeente en OCMW Bocholt 
van de voorbije twee jaren:

v.l.n.r. Ann Rombaut, André Verbakel, Marijke Dreesen, Bernard 
Neyens, Paula Elias, Jos Bloemen, Rik Bloemen, Marij Hendrikx, Luc 
Louies, Jef  Kusters, Danielle Corstjens, Alida Drijkoningen, Jet Wuyts 
en Annie Huskens.

Proficiat aan de gehuldigden:

René Schetz (35 jaar), Jaklien Janssen (35 jaar),   
Ria Bloemen (35 jaar), Hilde Claes (25), Marleen Boonen (25)
waren niet aanwezig: Annita Teppers (35 jaar),   
Rosita Bellemans (25 jaar), Lieve Stinckens (25 jaar)   
en Hilde Sijbers (25 jaar)



SEZOENSTRAIL.BE

- WANDELEN EN LOPEN DOOR BOCHOLT-

SEZOENSTRAIL.BE

- LIVE MUZIEK IN BOCHOLTER HORECA -

31 JULI
VANAF 12:30

30 JULI
VANAF 20:00


