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

ENKEL NA AFSPRAAK!

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

GEMEENTELIJKE WERKPLAATS
Bosstraat 14
tel. 089 20 19 50

Openingsuren:
Enkel na afspraak via 089 20 19 50

RECYCLAGEPARK
Kringloopstraat z/n
tel. 089 69 02 32

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAAL HUIS (OCMW)
Nevenplein 1
tel. 089 20 19 80
fax 089 20 19 99
website: bocholt.be/inwoner/hulp en zorg
e-mail: ocmw@bocholt.be

ENKEL NA AFSPRAAK!

Openingsuren balie Kaulille
ma. 9u00-12u00
di. 9u00-12u00 13u30-18u30
wo. 9u00-12u00
do. 9u00-12u00
vr. 9u00-12u00

• Thuishulp: enkel op afspraak
 do. 9u00-12u00
 ‘t Huis van de gemeente Bocholt
 andere afspraken - OCMW Kaulille
• Verwarmingstoelagen: 
 enkel op afspraak 
• Pensioendienst: enkel op afspraak
 di. 13u30 - 18u30 - ’t Huis van de  
 gemeente Bocholt
 do. 13u30 – 16u30 - OCMW Kaulille

WIJKPOLITIE BOCHOLT
Pastoorsdreef  13
tel. 089 84 09 90
e-mail: PZ.CARMA.Wijk.Bocholt@
police.belgium.eu

Openingsuren:
Enkel na afspraak via 
www.politiecarma.be

GEMEENTELIJKE DIENSTEN 
& OCMW januari)

NUTTIGE GEGEVENS
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VOOR WOORDBEVOEGDHEDEN
EN ZITDAGEN

VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN 

Een lange hete vakantie …  
knaldrang ...

Ook genoten van:

• picknicken in het park in Bocholt en/of  Kaulille?

• de Kermiskoers en attracties in Lozen?

• de KSA, Chiro, KLJ, Savianen op kamp?

• het ijsfestijn van Ferm Reppel?

• de fiets 4-daagse van wielerclub Kaulille en 
Lozen

• het in- en outdoor festival Beach Party?

• de tennistornooien in Bocholt en Kaulille?

• de speelpleinwerking Knikkebol en Saviaantjes?

• de avondmarkt van Bocholt?

• de Garageverkopen en rommelmarkt?

• de Sezoenstrail 2022?

• de Sezoens Life muziek op de terrasjes?

• de vele buurtfeesten en speelstraten?

• de St.-Benediktusviering van Landelijke Gilde 
Lozen?

• de Classic Car meetings kerkplein Bocholt?

• de activiteiten van De Keet en Kouter?

• de voetbaltornooien Bocholt VV en FC Kaulille?

• de diverse activiteiten van onze schutterijen?

• de thuisfeestjes en waterpartijen?

• …

Wat een belevingen, initiatieven … en vooral wat 
een leven in de brouwerij. Dankjewel voor zoveel 
initiatieven gedragen door zoveel vrijwilligers. 
Zoveel mogelijkheden en plaatsen om elkaar te 
ontmoeten. Blije mensen zien doet deugd. Daarom: 
doe mee, sluit aan … inspiratie op volgende 
bladzijden.

Je zou bijna vergeten dat het nieuwe schooljaar zich 
aandient. Maar ook hier liggen kansen voor groot 
en klein. En vooral: een deugddoend schooljaar 
aan allen gewenst, … maak er samen wat moois 
van! We horen het graag. Als het even kan: tussen 
pot en pint!

Jan Verjans, schepen.

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

Zitdag: na telefonische afspraak: 089 20 19 17

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

Zitdag: na telefonische afspraak: 0476 43 35 76

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

Zitdag: na telefonische afspraak: 0496 26 38 81

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

Zitdag: na telefonische afspraak: 0473 22 07 72

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

Zitdag: na telefonische afspraak: 0485 97 70 43

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

Zitdag: na telefonische afspraak: 011 44 60 78
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JOB- & BURENKIJKDAG VLIEGBASIS KLEINE BROGEL
Naar jaarlijkse gewoonte wil de vliegbasis van Kleine 
Brogel de inwoners van de buurgemeenten graag 
uitnodigen op hun ‘Burenkijkdag 2022’ die doorgaat op 
vrijdag 9 september. 

Je krijgt een unieke blik achter de schermen van de 
vliegbasis. Op hetzelfde moment van deze burenkijkdag 
organiseert men ook een jobdag. Je kan kennis maken 
met een 70-tal verschillende functies binnen de organisatie. Een gesprek met 
een brandweerman, piloot, technieker, ontmijner, … het kan allemaal. 

Meer interesse in vliegtuigen, 
helikopters, vrachtwagens? 
Je zal ogen tekort komen 
om zowel Belgische als 

internationale voertuigen te ontdekken. Met een vleugje muziek, gezellige sfeer, 
grond- en luchtdemo’s, jobtimisten, … 

Per buurgemeente verloot men twee vrijkaarten voor de Spottersdag inclusief  
een luchtdoop met de A400m Atlas op zaterdag 10 september! Deze tickets 
worden verloot onder alle buren die een ticket kopen voor de burenkijkdag. Bestel 
tijdig je tickets via de link achter de QR-code of  via www.kleinebrogelairbase.be.

GOED OM TE WETEN

PLATINA HUWELIJK 
DEWIT GERTRUDA EN HENDRIK LAMERS | 13 augustus

Op vrijdag 12 augustus hadden wij de eer om Truda Dewit en Harry 
Lamers te ontvangen in ’t Huis van de gemeente. Dit kranig koppel was 
namelijk de dag erna, op 13 augustus, 70 jaar getrouwd. 

Ja jullie lezen het goed, een platina huwelijksjubileum! Dat komt maar 
zeer zelden voor en we konden dat dus niet zomaar voorbij laten gaan. 
De vonk tussen Harry en Truda sloeg meer dan 70 jaar geleden over in 
het spiegelpaleis op de kermis in St.-Huibrechts-Lille! Vandaag geen 
spiegelpaleis of  kermis maar wel nog steeds een vonk in de trouwzaal 
van ’t Huis van de gemeente. 

En die vonk zorgde voor een grote familie, 3 kinderen met hun 
aangetrouwden, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Allemaal waren ze mee naar ’t Huis van de gemeente 
gekomen om hen in de bloemetjes te zetten. Schepen Jan Verjans sprak hen toe met mooie woorden en 
overhandigde verschillende geschenken waaronder ook een geschenk van ons Koningshuis. Het was een 
gezellige receptie met een hapje, een drankje en een babbeltje. 

Nogmaals proficiat, Truda en Harry.

NIEUWS VAN DE PAROCHIE LOZEN 
Met het overlijden van Pastoor Gerard Vinken wordt het parochiaal 
secretariaat Lozen overgebracht naar het klooster in de Rondestraat.

Openingstijden: iedere donderdag van 19u00 tot 20u00.
E-mail: parochie.lozen@gmail.com 
Nieuw adres: Parochiaal tehuis, Rondestraat 41, 3950 Lozen-Bocholt
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IS’T EEN MATCH?
Awel, de luisterlijn voor kinderen en jongeren,   
zoekt vrijwillige beantwoorders.

Onzeker of  het wel bij je past? Awel, ‘t is een match! 
Of  je nu een echte huismus bent, een lange slaper, gekke 
unicorn, klusser of  professor. 
Awel, dat is luisteren naar kinderen en jongeren van thuis 
uit, wanneer jij wil. Diploma maakt niks uit, luisteren wel.

Word beantwoorder. Surf  naar awel.be voor alle info.

EERSTELIJNSZONE
NOORD-LIMBURG

LAAT JE (OPNIEUW) PRIKKEN 
In september start de herfstboostercampagne waarbij 
je een bijkomende vaccinatie tegen het coronavirus kan 
krijgen.

Om ons te beschermen tegen een eventuele golf  van 
besmettingen in de winter, heeft de Interministeriële 
Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist om vanaf  
begin september een ‘herfstbooster’ tegen COVID-19 aan 
te bieden. Net zoals bij de vorige vaccinatiecampagne 
worden de vaccins geplaatst in de VDAB-gebouwen in 
Peer en in de Soeverein in Lommel. In Peer kunnen de 
inwoners van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, 
Peer en Pelt terecht, in Lommel worden de inwoners van 
Lommel verwacht.

START MET MEEST KWETSBAREN
De herfstcampagne start met de meest kwetsbaren, 
dit zijn de mensen met een verzwakt immuunsysteem 
en de 65+’ers. De eerstelijnszorgprofessionals komen 
samen met deze groep aan bod. Nadien volgt de rest 
van de volwassen bevolking. Alle volwassenen die een 
basisvaccinatie tegen Covid-19 gekregen hebben, 
worden immers uitgenodigd voor deze boostercampagne.
 
UITNODIGING 
De uitnodigingen voor de herfstbooster worden vanaf  eind 
augustus verstuurd. In de brief  staat een code waarmee 
iedereen een vaccinatiemoment naar keuze kan kiezen. 
Het is de bedoeling dat iedereen voor eind oktober een 
uitnodiging voor de boosterprik ontvangt. Het wordt dus 
een korte, maar krachtige campagne.

VRIJWILLIGERS
Voor de organisatie van de vaccinatiecentra doen we 
opnieuw een beroep op vrijwilligers. Zij zorgen samen 
met de professionele zorgverstrekkers voor een vlotte 
afhandeling van de herfstboostercampagne.

ANONIEMPJES GEZOCHT!



OM GEVING

MELDEN VAN 
PROBLEMATISCHE SITUATIES 
OP DE HUURMARKT
Heb je klachten over de staat van de woning die je huurt? 
Dan is het belangrijk om dit te melden aan de eigenaar 
(liefst met een aangetekende brief). Weigert de eigenaar 
de nodige werken uit te voeren of  reageert men niet op 
je klacht? Dan kan je terecht bij de gemeente Bocholt 
voor een woningkwaliteitsonderzoek waarbij er gekeken 
wordt of  de woning voldoet aan de huidige normen 
(bv. goed werkend sanitair, verwarming en elektriciteit, 
geen vocht, dubbel glas, dakisolatie, …). Als er teveel 
gebreken worden vastgesteld, zal een procedure 
opgestart worden bij Wonen-Vlaanderen. De verhuurder 
zal dan aangemaand worden om herstellingen uit te 
voeren maar als dit niet gebeurt, kan de woning ook 
ongeschikt of  onbewoonbaar verklaard worden. Vul het 
meldingsformulier ‘gebreken aan een huurwoning’ in op 
www.bocholt.be.

Word je gediscrimineerd op de private huurmarkt?   
Dan kan je een melding doen bij Unia op www.melding.unia.be. 

Heb je hulp nodig bij het doen van één van deze meldingen, maak 
dan een afspraak op dinsdag of  donderdag of  contacteer ons via 
mail (wonen@bocholt.be) of  telefonisch (089 20 19 18).

Heb je informatie of  advies nodig over de juridische gevolgen van 
problemen waarmee je kampt in verband met je huur, dan kan je 
terecht bij de jurist van het OCMW voor juridische hulp. Bel naar 
089 20 19 80 voor meer informatie.

Interessante link: https://wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit
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LANGS BOCHOLTER WEGEN

WIL JIJ MEEDENKEN OVER DE MOBILITEIT 
IN BOCHOLT-CENTRUM?
Inloopmoment mobiliteitsstudie Bocholt-centrum | donderdag 29 september |  
bib Bocholt | 17u00 tot 20u00

Het gemeentebestuur van 
Bocholt wil een studie laten 
maken van de mobiliteit in 
het centrum van Bocholt. 

Wie is er beter geplaatst dan 
de rechtstreeks betrokken 
bewoners om hieraan mee 
te werken? Jullie zijn immers 
de terreinexperten die dagelijks met de mobiliteit in het 
centrum geconfronteerd worden. 

Als start voor deze studie organiseren we daarom een 
inloopmoment waar alle Bocholtenaren de kans krijgen 
om hun visie over de mobiliteit in het hart van onze 
gemeente te geven. 

• Wat zie jij graag verwezenlijkt? 
• Wat vind jij goed op dit moment? 
• En wat vind je niet goed? 
• Waar dient er meer op ingezet te worden? 
• Wat vind jij van de verkeersveiligheid in het centrum? 
• Wat zou je veranderen?

Dit inloopmoment wordt begeleid door het studiebureau 
PLOT Ruimtelijk Management. Zij begeleiden de  
aanwezigen en nemen alle opmerkingen 
en adviezen van de deelnemers mee 
in hun studie om zo te komen tot een 
gedragen plan.

De inwoners van Bocholt-centrum worden 
nog per brief  uitgenodigd om deel te 
nemen aan dit inloopmoment. Maar ook 
alle andere bewoners (Kaulille, Lozen, 
Reppel) zijn natuurlijk van harte welkom.



SOCIAAL HUIS

SAMEN VOOR MEER VEERKRACHT 
Met de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, zetten we in Bocholt het belang 
van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Het doel? 
Mentaal welbevinden en psychische kwetsbaarheid nog beter 
bespreekbaar maken. 
 
Heb je ook al gemerkt dat we meestal pas over 
mentale gezondheid spreken als het niet goed 
gaat? Daarom is het belangrijk én nodig om 
te werken aan geestelijke gezondheid nog 
vóór er zich problemen stellen. En dat 
doen we tijdens deze 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid. Door positieve 
geestelijke gezondheid aandacht te 
geven, creëren we tegelijkertijd meer 
begrip voor mensen die psychisch 
kwetsbaar zijn. 
 

JAARTHEMA 2022  
 #SAMENVEERKRACHTIG,  
MET DE NADRUK OP ‘KRACHT’ 
Dit jaar staat de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 
in het teken van ‘kracht’. We hebben allemaal sterktes waar we 
trots op mogen zijn. Alleen … soms zien we ze niet of  lijken ze 
vanzelfsprekend. 
 
Onder het motto ‘samen veerKRACHTig’ nodigen we mensen 
uit om hun kracht te ontdekken, roepen we hen op om samen 
trots te zijn op deze krachten - groot en klein - en om ze ook 
in te zetten om anderen te helpen. Als we die gewoontes 
inbouwen in ons dagdagelijks leven krijgt ons geluksgevoel 
een enorme boost volgens de Geluksdriehoek. 

KRACHTIGE INWONERS VAN NOORD-LIMBURG 
Annie kreeg vorig jaar een deuk in haar veerkracht. Samen 
met de beweegcoach zette zij, door het project Bewegen Op 
Verwijzing, in op haar mentaal welbevinden en hervond zij het 
plezier en de KRACHT van het leven! 
 
Milan voelt zich helemaal thuis bij Bocholter Jeugdbeweging 
‘De Saviaantjes’. Hij is er sinds 2016 leider en stapte in 
2020 mee in het bestuur. Hij is daarnaast ook lid van de 
participatieraad Dorpshuis en is dus op meerdere vlakken 
sociaal geëngageerd. “Hierdoor heb ik veel contacten, leer 
ik veel nieuwe mensen kennen en kan ik over verschillende 
onderwerpen praten; over algemene zaken, maar ook over 
wat ik heb meegemaakt. Je kan dus altijd wel met iemand iets 
delen. Dat versterkt mijn veerKRACHT.” 

TIJD VOOR ACTIE 
Van 1 tot 10 oktober vind je in onze gemeente weer 
‘Spreuken in het straatbeeld’ terug. Met fijne woordspelingen, 
deugddoende boodschappen of  quotes in het teken van 
‘kracht’ willen we een glimlach of  ontroering toveren op 

het gezicht van voorbijgangers en doen we hen 
nadenken over hun veerKRACHT. 

 

WORKSHOP: 
GELUK ZIT IN  
EEN KLEIN DRIEHOEKJE
Een gelukkig leven … Dat wensen we 
elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig 
voelen’ of  ‘gelukkig zijn’: wat is dat 

precies? Antwoorden op die vraag vind je 
in de Geluksdriehoek. 

In de gratis workshop ‘Geluk zit in een klein 
driehoekje’ leer je de Geluksdriehoek van dichtbij 

kennen: van de bouwblokken van geluk tot de oranje 
bol die ons soms uit balans brengt. We toveren de informatie 

uit de driehoek tot leven zodat je daarna zelf  
aan de slag kunt met je geluksgevoel. 
 
De avond wordt begeleid door een 
erkend lesgever, opgeleid door 
Gezond Leven. 

dinsdag 4 oktober van 19u30-
21u30 in GC ‘de Kroon’ en op
dinsdag 18 oktober om 
19u30-21u30 in bib ‘de 
Priool’ 

Leeftijd: vanaf  16 jaar 
Prijs: gratis 

Kom je inschrijven in de bib, bel naar 089 20 19 75 of  mail naar 
bib@bocholt.be vóór 27 september om 12u00.
 
Neem zeker een kijkje op www.samenveerkrachtig.be. 
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VERWARMINGSPREMIE 
VAN 100 EURO
Sinds 1 augustus 2022 kan je je verwarmingspremie 
van € 100,00 aanvragen als je die nog niet ontving van 
je elektriciteitsleverancier. Deze premie wordt normaal 
automatisch toegekend aan elk gezin dat beschikte over 
een elektriciteitscontract voor de woonplaats op 31 maart 
2022. 

Controleer eerst op de rekeningen 
van je energieleverancier of  je de 
premie al gehad hebt. Indien niet: kijk 
dan op http://news.economie.fgov.
be/217050-verwarmingspremie-
van-100-euro-nog-niet-ontvangen-
dit-moet-je-doen wat je moet doen 
om de premie te ontvangen.

TOELAGE VAN 225 EURO 
VOOR GEZINNEN DIE 
MET HUISBRANDOLIE 
OF PROPAAN IN BULK 
VERWARMEN
De regering heeft verschillende maatregelen 
genomen om de energiefactuur van de 
huishoudens te verlichten naar aanleiding van 
de forse stijging van de energieprijzen. 

De meeste maatregelen werden al eerder 
genomen en worden automatisch toegekend. 
Enkel de toelage van € 225,00 voor huishoudens 
die verwarmen met huishoudolie of  propaan, 
moeten dit zelf  aanvragen. 

De aanvraag moet online gebeuren of  via een 
aangetekende brief. Wie daar moeite mee heeft 
kan een afspraak maken met de dienst Thuiszorg 
(via 089 20 19 18). Breng dan wel zeker je eID, 
je pin-code, de factuur en het betalingsbewijs 
mee. Als je eID en pincode niet bijhebt, helpen 

we je wel met het invullen 
van de aanvraag, maar 
moet je zelf  de aanvraag 
aangetekend versturen.

Meer informatie op de 
site via de QR-code.

VERWARMINGSTOELAGE
Personen die hun woning verwarmen met:
• huisbrandolie
• verwarmingspetroleum (type c)
• bulkpropaangas

en behoren tot één van de volgende categorieën:
• categorie 1: als alle leden van het gezin recht hebben 

op een verhoogde tegemoetkoming via de mutualiteit 
• categorie 2: gezinnen met een laag inkomen
 Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw 

huishouden  
is lager of  gelijk aan € 22.034,79 verhoogd met  
€ 4.079,35 per persoon ten laste. 

• categorie 3: de personen met schuldenlast
 Als je een collectieve schuldenregeling of  een 

schuldbemiddeling hebt en bovendien het OCMW 
vaststelt dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen.

hebben recht op een verwarmingstoelage:
Het bedrag hangt af  van de prijs per liter. Voor leveringen 
tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 gelden volgende 
gewijzigde maatregelen:
• er wordt een verwarmingstoelage gegeven voor 

maximum 2000 l 
• personen die voor de periode van 1 juli 2022 al een 

aanvraag gedaan hebben voor 1500 l, mogen met 
een eventuele nieuwe factuur gedateerd na 1 juli 2022 
een afspraak maken bij het OCMW voor de resterende 
liters. Let op: de factuur mag niet ouder zijn dan 60 
dagen. 



DORPSRESTAURANT SEPTEMBER
woensdag 28 september | parochiehuis Bocholt | 12u00

Menu:
• groentebouillon
• gevogelteboomstammetje met fruit en puree
• chocolademousse

De deuren gaan open om 11u30.
Kaarten (€ 10,50) zijn te verkrijgen bij  
’t Huis van de gemeente en het OCMW.

SENIORENNAMIDDAGEN 2022 
HERINNERINGEN MET  
MARC DEX EN ZANGERES ANITA
dinsdag 11 oktober en woensdag 12 oktober | 14u00 
(deuren open vanaf 13u30) | GC ‘de kroon’

MARC DEX weet met zijn meer-dan-50-jaar-ervaring als geen 
ander de mensen te boeien en te amuseren in een aangepast 
programma. Hij brengt zijn gekende Vlaamse luister- en 
levensliedjes met het album ‘Dank voor al die jaren’. Natuurlijk 
mag ‘Oh Clown’ hier niet in ontbreken.

ANITA is een klasse zangeres, die elk genre kan zingen: van 
Vlaamse meezingers tot de mooiste musicalnummers. Haar 
ode aan Vera Lynn wordt op een subtiele en gevoelige manier 
gebracht als herdenking aan de wereldoorlog.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de balie van het huis van de 
gemeente en aan de balie van het OCMW.
Senioren die aangesloten zijn bij een seniorenvereniging kunnen 
hun inkomkaarten bekomen via hun seniorenvereniging.
Inkom: € 5,00 (inbegrepen: drankje, koffie of  thee en koffiekoek).

Vervoersproblemen: 
contacteer Goossens 
Diane, tel. 089 20 19 34, 
diane.goossens@bocholt.be

Organisatie: 
seniorenraad 
Bocholt i.s.m. het 
gemeentebestuur

VERKOOP AZALEA’S T.V.V.  
‘KOM OP TEGEN KANKER’
verkoopstanden op verschillende locaties in 
Bocholt

Het plantjesweekend van ‘Kop op Tegen Kanker’ vindt 
dit jaar plaats op 16, 17 en 18 september. In heel 
Vlaanderen worden dan azalea’s te koop aangeboden 
ten voordele van ‘Kom op Tegen Kanker’.

Ook onze gemeente doet weer mee! Je kan een plantje 
kopen bij Bakkerij Knapen. Op zaterdagvoormiddag 
verkopen vrijwilligers van de gezinsraad azalea’s aan 
AD Delhaize, Carrefour Market te Bocholt en aan de 
Spar te Kaulille. 

Met de opbrengst van de plantjesverkoop ondersteunt 
Kom Op Tegen Kanker verschillende steun- en 
zorgprojecten voor kankerpatiënten. Zo worden 
er onder meer speciale activiteiten georganiseerd 
voor kinderen en jongeren met kanker. Een deel 
van de opbrengst gaat naar palliatieve zorg en 
lotgenotengroepen. 

Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
komoptegenkanker.be/plantjesweekend.
Voor € 8,00 ben je een azalea rijker en steun je meteen 
het goede doel. En … elke verkochte azalea maakt 
écht een verschil!

BABBELWANDELING 
EEN WANDELING VOOR 
INDIVIDUEN
dinsdag 20 september | Kerk Kaulille | 13u30

Wil jij nieuwe mensen leren kennen? Je leefwereld 
verruimen? Dit kan tijdens een babbelwandeling. 
Neem je kans en leer een andere Bocholtenaar beter 
kennen!

Het opzet is simpel:
1. Je babbelwandeling start aan de kerk in Kaulille. 

Twee begeleiders zijn aanwezig. We wandelen in 
groepjes van maximum 4 personen. De route (kleine 
of  grote afstand) wordt onderling besproken.

2. Tijdens de wandeling maak je met elkaar kennis en 
praat je over dagelijkse onderwerpen. Maak er een 
gezellige ontmoeting van.

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.
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WEEKEND VAN DE KLANT
1 & 2 OKTOBER 2022
Het Weekend van de Klant is een organisatie van UNIZO, 
Comeos en UCM, en staat voor een feestelijk winkelweekend 
in heel België. Dit jaar viert men al weer de vijfde editie, op 
zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022. 

Tienduizenden winkeliers (zelfstandigen en ketens), maar 
ook horeca-zaken, kappers en schoonheidsspecialisten, 
bankkantoren, reisbureaus, … verrassen hun klanten met 
een cadeautje of  leuke actie. 

Ook in Bocholt doen diverse handelaars mee!
Je vindt de deelnemende zaken op 
https://www.weekendvandeklant.be/ 

KINETEAM BOCHOLT
Kineteam Bocholt is een groepspraktijk van 
gespecialiseerde kinesitherapeuten. Wij 
streven naar een kwalitatief  hoogstaande 

zorgverlening. Naast kinesitherapie hebben we 
elk onze eigen specialisaties waar we ons in het 
bijzonder op toeleggen.

We houden onze kennis up-to-date door 
het regelmatig volgen van bijscholingen en 
seminaries
 
Als TEAM zoeken wij 
naar een oplossing 
van jouw probleem.

Kineteam Bocholt
Cornelius a Lapideplein 17, 3950 Bocholt
KineteamBocholt@gmail.com
Telefoon: 0474 72 42 80

NECTAR
Leef het leven dat jij verdient!

Kundalini yoga: yoga voor emotionele, mentale en lichamelijke 
gezondheid. Werkt snel en is voor iedereen. Groepslessen, 
kinderlessen of  individueel.

Gongbad: diepe ontspanning dankzij de magie van geluid en 
trilling in een gongbad, terwijl je heerlijk op een matje ligt.

Mantra-cirkel: ervaar de helende en verbindende kracht van 
samen zingen tijdens een mantra-cirkel.

Coaching: traject op maat voor persoonlijke, spirituele en/of  
zakelijke groei. Voor jezelf, je kind, je partner, jullie als koppel, je 
bedrijf  …

Business yoga: in weinig tijd het beste uit jezelf  
en je werknemers/collega’s naar boven halen.

Meer informatie of  inschrijven?
Contacteer Maartje uit Bocholt:
Whatsapp : 0476 98 28 00
e-mail: info@nectar-coaching.com
www.nectar-coaching.com

LOKALE ECONOMIE



ZILVEREN MEDIALLE VAN VERDIENSTE 
VOOR KUNSTENAAR JAN LATINNE
Op 3 juli jl. werd in GC ‘de Kroon’ een tentoonstelling geopend met werken 
van Jan Latinne en wijlen Herman Brood. Het college van burgemeester en 
schepenen overhandigde Jan bij deze gelegenheid de zilveren eremedaille 
van verdienste van de gemeente Bocholt. 

Jan Latinne woonde jaren in Bocholt, zetelde 
er in de gemeenteraad en gaf  er les aan het 
Biotechnicum. Hij is alom gekend met zijn 
typische, kleurrijke en authentieke beeldentaal. 
Ondanks zijn verhuis bleef  hij met Bocholt 
verbonden en zijn artistieke kwaliteiten droegen 
ongetwijfeld bij aan de uitstraling van onze 
gemeente. Hij mocht daarom op 3 juli uit 
handen van burgemeester Stijn Van Baelen de 
zilveren eremedaille van de gemeente Bocholt 
ontvangen. 

Daarnaast krijgt zijn foto ook een plaatsje in de 
eregallerij van verdienstelijke Bocholtenaren in  
‘t Huis van de gemeente.

DE FRIVOLE FRAMBOOS 
‘TROPPO MATURO’
zaterdag 1 oktober | 20u15

Da’s al drieënveertig jaren dat zij in het vak zitten. 
Ze hebben getourd, rondgetrokken,  
gereisd van Nederland tot Zwitserland. 
En maar liefst acht keer een halfjaar Parijs. 
Ze hebben zalen doen vollopen, ze hebben zalen doen overlopen. 
Ze hebben succes gekend, en toen nog meer succes gekend. 
Ze hebben toejuichingen gehad, bloemekes, verzoeknummers: 
Beethoven, Mozart, Hazes en Liszt. 
En nu is er TROPPO MATURO. 

   Zo fruitig en fris. 
   Geestig, virtuoos. 
   Echt typisch Framboos. 

Twee tenoren, één cello, één vleugelpiano, en hopen humor: 
Peter Hens en Bart van Caeneghem, De Frivole Framboos!

Kassa € 24,00 | voorverkoop € 22,00 | abonnement € 20,00 | 
jongerencultuurpasbocholt € 12,00

KROON IEK

© Roger Dreesen
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PROGRAMMA SEIZOEN 2022-2023
2022

zaterdag 1 oktober Frivole Framboos - Froppe Naturo
zaterdag 15 oktober Buurman - Vuurman
zaterdag 22 oktober Stephan Simons 
donderdag 24 november Kamal Kharmach (UITVERKOCHT)
woensdag 7 december Lieven Scheire - Artificiële intelligentie
zaterdag 17 december Els de Schepper - Els ziet ze vliegen  
  (UITVERKOCHT)

2023

zaterdag 28 januari Guga Baul & Jonas van Tielen - 
  Een badje vol met stro
zaterdag 11 februari Bas Birker - In blijde verwachting
zaterdag 4 maart Mattias Romir - Life is … short stories
zaterdag 18 maart Floris and The Flames
zaterdag 22 april  History of  Songfestival  
  met o.a. 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

TICKETS
de.kroon@bocholt.be

089 20 19 60



CULTUUR DIENST

GARAGEVERKOOP BOCHOLT 
zaterdag 10 en zondag 11 september 

Op zaterdag 10 en zondag 11 september zetten heel wat mensen 
hun garagepoort open voor een gezellige garageverkoop.
Ben je nog op zoek naar iets leuks, dat unieke stuk … dan weet je 
waar je moet zijn.
De garageverkoop start om 9u00. Het einde is voorzien om 16u00 
(beide dagen).

De deelnemerslijst is vanaf  7 september terug te vinden op de 
facebookpagina GarageverkoopBocholt2022.

Meer info? garageverkoopbocholt2022@gmail.com

OBSERVATORIUM GEORGES LEMAÎTRE 
DE MAAN IN DE KIJKER
vrijdag 2 september | GC ‘de Steen’ | 20u00

Kom samen met ons naar de wassende maansikkel kijken op onze eerste 
speciale kijkavond in het najaar van 2022. Met onze telescopen gaan we de 
maan afspeuren naar inslagkraters, zeeën, rillen en ruggen.
Kunnen we de landingsplekken van de Apollomissies zien?
We zullen het samen ontdekken op 2 september vanaf  20u00.

Inkom: volwassenen € 3,00 | 12 tot 18 jaar € 2,00 | -12 en leden gratis

CLASSIC CAR MEETING 
BOCHOLT 
vrijdag 9 september | 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 9 september gaat de laatste editie 
van dit seizoen door. Vanaf  18u00 wordt het plein 
gedeeltelijk voorbehouden voor de eigenaars van 
oldtimers. Alle merken, zowel twee- als vierwielers, 
zijn steeds welkom. 
 
De inkom is gratis, inschrijven is niet nodig.   
Info: 089 20 19 31 vrijetijd@bocholt.be 
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DAVIDSFONDS BOCHOLT 
VERS GEPERST
21, 22 en 23 september | bib ‘de Priool 

Het nieuwe cultureel jaar van het Davidsfonds komt er aan 
en dit jaar verandert er heel wat aan het lidmaatschap. 
Door een nieuwe wetgeving wordt het lidmaatschap 
losgekoppeld van de verkoop van boeken. Je zal boeken 
kunnen aankopen met een fikse korting en daarbij ook nog 
onze afdeling steunen.

Ben je benieuwd naar deze formule? Op donderdag 22 
september om 20u00 in de bib komt niemand minder dan 
Kris Opdedrynck, algemeen directeur van het Davidsfonds, 
jullie er alles over vertellen bij een hapje en een drankje.

Je kan uiteraard weer een ruime selectie uit het grote 
Davidsfonds Boeken- en cd-pakket komen inkijken in 
bibliotheek ‘de Priool’ op:
• woensdag 21 sep van 14u00 tot 18u00
• donderdag 22 sep van 18u00 tot 19u30
• vrijdag 23 sep van 16u00 tot 19u00.

Bestuursleden van het Davidsfonds zullen je daar 
verwelkomen en je graag een extra woordje uitleg geven.

FILOSOFIEGROEP KWEETNIX
dinsdag 20 september | parochiehuis Bocholt | 
19u30

Ook de jonge Bocholter filosofiegroep KWEETNIX heeft 
twee maanden vakantie genomen. Maar nu vliegen ze er 
terug in. De onderwerpen van het voorjaar waren divers 
en boeiend, alleen al door de soms verrassende insteek 
van een aantal leden. Ze gaan op die weg verder: geen 
moeilijke onderwerpen, maar teksten waar iedereen wel 
een mening over heeft. Na een paar maanden kennen 
we elkaar al beter en dat zal de kwaliteit nog verhogen. 
Hiermee willen we een oproep doen om onze groep uit te 
breiden. We nodigen iedereen uit die een keer per maand 
een leuke, beleefde discussie wil meemaken. Iedere 
derde dinsdag van de maand komen we om 19u30 in 
het parochiehuis samen. De samenkomsten zijn gratis en 
herbeginnen op 20 september.

De bijeenkomsten zijn geen maandelijkse verplichting,.
Dus hoe groter onze groep geïnteresseerden, hoe meer 
mensen we maandelijks aan onze tafel hebben. 

Gerard Corstjens geeft je graag meer informatie op het 
telefoonnummer 011 44 69 26.

GEZINSBOND BOCHOLT | 
FAMILIEDAG 
zondag 11 september | Broekxhof, Mgr. Broekxstraat 6, 
3990 Peer | 13u45

Dieren knuffelen en voederen, konijntjes, cavia’s, geitjes, kalfjes, 
poesjes, hamsters en nog veel meer … 
Voor groot en klein, jong en oud, iedereen welkom! Deelname voor 
het bezoek is gratis voor leden van de Gezinsbond. Niet-leden 
betalen € 3,00 per persoon.

De activiteit duurt ongeveer 2 uur, daarna is er voor de kinderen 
nog gelegenheid om te spelen en de ouders kunnen gezellig 
samen zitten bij een kopje koffie of  een ander drankje. Er zullen 
beelden geprojecteerd worden van het weekend Reigersnest 
eerder dit jaar.

We voorzien ook pannenkoeken. Je kan kiezen uit gewone 
pannenkoek of  Boggese kook (€ 3,00 per pannenkoek voor leden 
en € 5,00 voor niet-leden).

Kom je mee?  
Laat het ons weten via e-mail: bocholt.gezinsbond@gmail.com 



THEATERSHOW NANZ & ZETJE 
EEN NIEUW EINDE
zaterdag 24 september 2022 | GC ‘de Kroon’ | 
20u15

Soms heb je gewoon even een zetje nodig! Dat duwtje in 
de rug dat iedereen wel ooit eens nodig heeft. Een manier 
om te zeggen “komaan hé!”. Met dat idee ontwikkelde wijlen 
Lisette Geusens ‘Zetje’, in de vorm van een lappenpop met 
doe-boek speciaal voor kinderen. Een vertrouwenspop waar 
ze al hun vragen en verhalen aan kwijt kunnen. Dochter 
Nancy heeft dit idee verder ontwikkeld en brengt Zetje tot 
leven. Elk einde heeft een nieuw begin en elk nieuw begin 
ook weer EEN NIEUW EINDE.

Dit theaterstuk is niet alleen voor kinderen. Grote mensen 
kunnen dit ook zeker appreciëren. Want gevoelens van 
alleen zijn, gepest worden, ziek zijn en geheimen hebben, 
komen niet alleen bij kinderen voor!

Inkom: VVK € 9,00 | kassa € 10,00
Reservaties: dekroon.bocholt.be | 089 20 19 60 |  
de.kroon@bocholt.be

OBSERVATORIUM GEORGES 
LEMAÎTRE | OVER DE BOMEN 
HEEN, WEGWIJS AAN DE 
STERRENHEMEL
woensdag 28 september | ‘de Steen’ | 19u00

Tijdens deze cursus bekijken we de sterrenkunde vanuit 
een andere hoek. Die van de leek die wel eens wat meer 
wil weten over al dat moois daarboven. Wat zie je als je 
naar de hemel kijkt? En wat zijn de relaties en invloeden 
daarvan ten opzichte van de aarde? Zo leren we je over de 
sterren, sterrenbeelden herkennen, de maan, planeten, 
kometen, satellieten en nog veel meer.

Er zijn vier theorieavonden:
28 september, 5, 12, 19 oktober.
Er is één waarnemingsavond voorzien: 26 oktober
en één waarnemingsochtend op 29 oktober
Prijs: leden € 40,00 | niet-leden € 50,00
Inschrijven via info@oglb.be

SJILDER | OPEN SCHILDERAVOND
donderdag 29 september | 19u00 | JCH de Steen

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

Heb je ‘Sjilder-kriebels’? Kom dan zeker meedoen! Op donderdag 29 
september organiseren we een open schilderavond vanaf  19u00 in de 
Steen. Materialen worden gratis ter beschikking gesteld.

Voor meer info neem gerust contact op via mail: sjilderbocholt@gmail.com 
of  kom gerust vrijblijvend langs op donderdagavond. Van harte welkom!

© Daian Gan via Pexels
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CULTURELE HULDIGINGSAVOND 2022
vrijdag 7 oktober | G.C. ‘de Kroon | 20u15 

Cultuurraad Bocholt organiseert, na de corona-
editie van 2021, wederom de vertrouwde Culturele 
Huldigingsavond in G.C. ‘de Kroon’. Dit jaar is 
gekozen voor het thema ‘Woordkunst’ in al zijn 
facetten.

Armand Schreurs, bekend van radio, krant of  TV, 
is onze centrale gast maar ook enkele plaatselijke 
schrijvers zullen stukjes voorlezen uit hun werk.

De jubilerende verenigingen worden gehuldigd. 
Ook dit jaar is er een passend eerbetoon aan een 
plaatselijk opkomend talent en wordt er een life-
time achievement award uitgereikt. Alles wordt 
afgesloten met een receptie.

Nieuwgierig? Reserveer dan een plaats via 
de.kroon@bocholt.be of  via 089 20 19 60. 
De inkom is gratis maar reserveren is verplicht.

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 kwam 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   
(incl. inclusief  lunch, gidsen, toegangstickets en busvervoer) 
Vertrek: 8u15 Nevenplein, Kaulille.   
Terugkomst voorzien omstreeks 18u45. 
Inschrijven: cultuur@bocholt.be | 089 20 19 31 | J.C.H. ‘de Steen’.

REVUE 2022
‘De vonk tösse auwt en jonk’

Vrijdag 25 november en 2 december 20u15
Zaterdag 19, 26 november en 3 december 20u15
Zondag 20 en 27 november 20u15
Zondag 4 december 14u15 

Start ticketverkoop:
dinsdag 20 september – 9u
online: dekroon.bocholt.be
per e-mail: de.kroon@bocholt.be
telefonisch: 089 20 19 60
balie: zie openingsuren GC ‘de Kroon’ pagina 2



DIGI-ASSISTENT
Na twee maanden vakantie kan je opnieuw terecht 
bij de digi-assistent met je vragen over software 
op jouw smartphone, tablet of  laptop. 

Kom naar de bib op dinsdagvoormiddag tussen 
10u00 en 12u00 met het toestel waarover je een 
vraag hebt. Een afspraak maken is niet nodig.

VOORLEESHALFUURTJE
zaterdag 3 september | bib ‘de Priool’ |  
10u30 – 11u00

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, de concentratie, de 
creativiteit en de sociale vaardigheden bij kinderen. Vanaf  
september kan je elke eerste zaterdag komen luisteren naar 
de leukste verhaaltjes. Noteer alvast 3 september in je agenda 
en hopelijk zien we je dan!

BEGINNERSCURSUS ANDROID  
5 LESSEN
dinsdag 11, 18 en 25 oktober en 8 en 15 november 
telkens van 13u00 - 16u00

In deze beginnerscursus word je begeleid in je eerste 
contact met een tablet en/of  smartphone (besturingssysteem 
Android) en krijg je de basisvaardigheden aangeleerd. Zonder 
voorkennis. 

Meebrengen: tablet of  smartphone, pen en papier 
Aantal deelnemers: min. 3 en max. 10 
Kostprijs: € 25,00 (online syllabus inbegrepen) 
Lesgever: digi-assistent Chris Janssen 

Inschrijven is verplicht voor alle cursussen mediawijsheid. 
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 cursus je in wenst te schrijven!

MEDIAWIJZE 
THEMA-AVOND: 
E-ID EN ITSME®
maandag 17 oktober | bib ‘de Priool’ | 
19u00-22u00

itsme® is je digitale identiteit waarmee je op internet 
veilig kan laten weten wie je bent. Een waslijst aan 
wachtwoorden of  een kaartlezer zijn niet langer 
nodig. Makkelijk inloggen, transacties bevestigen 
en documenten ondertekenen, doe je voortaan 
met itsme®: één app voor een brede waaier aan 
toepassingen op het allerhoogste veiligheidsniveau. 

Op maandag 17 oktober geeft de bib een infosessie 
over itsme® en helpen we je ondermeer met het 
installeren van de app op je smartphone en tonen 
we je waarvoor je itsme® kan gebruiken. 

Deelnemers moeten meebrengen
• je smartphone
• je identiteitskaart met de juiste pincode
• indien je itsme® reeds geïnstalleerd hebt op 

je smartphone, breng je je code mee om in te 
loggen op itsme®

• je mailadres + wachtwoord

Het is aan te raden om in de maand voorafgaand 
aan de les de pincode van je eID te testen. Indien 
deze niet werkt, kan je nog een nieuwe pincode 
aanvragen op het gemeentehuis. (Het kan 2 
weken duren vooraleer die beschikbaar is op het 
gemeentehuis.) 

Prijs: € 7,50 
Aantal deelnemers: minimum 5, maximum 20 
Inbegrepen: syllabus online 

BIB LIOTHEEK
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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!
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JEUGDHUIS DE KEET: 
GEGARANDEERD HET 
PLEZANTSTE JEUGDHUIS VAN 
KAULILLE!
Heb jij al van ‘De Keet’ gehoord? 

Het is het langverwachte jeugdhuis dat 
ruim één jaar geleden opende op de 
parking bij sporthal ‘de Steenakker’.
Na een reeks goede feestjes en 
activiteiten, is het momenteel erg 
rustig in De Keet. Maar we willen van 
De Keet een plaats blijven maken waar 
elke jongere van Kaulille zich thuis voelt en terecht kan om te 
ontspannen, chillen, feesten, iets drinken, …

Daarom zijn we op zoek naar enthousiastelingen die van De Keet 
‘the place to be’ in Kaulille willen maken. 

Heb jij altijd al een jeugdhuis willen openhouden? Steek je graag 
de handen uit de mouwen? Ben je goed in dingen organiseren? 
Sta je al eens graag achter de toog? Heb je leuke en originele 
ideeën? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Meer info? Check https://jhdekeet.be, de Facebookpagina  
(@jeugdhuiskaulille) of  spring binnen bij de jeugddienst.

FEESTELIJKE OPENING
VILLA REPLO
vrijdag 23 september | Villa Replo | 19u30

Enkele jaren gelden begonnen de bezielers 
van VZW Villa Replo te dromen van een nieuw 
jeugdlokaal voor jeugdvereniging KSA Reppel.
 
De werkgroep ging aan de slag met een grote 
groep van enthousiaste vrijwilligers. In september 
2022 zijn we trots dat onze droom werkelijkheid 
geworden is. De hoofdfunctie van Villa Replo is 
natuurlijk een jeugdlokaal, maar daarnaast zal 
het ook mogelijk zijn om het gebouw te huren 
voor gezellige samenkomsten. 

Kom zeker eens een kijkje nemen!

We heffen 
samen het 
glas op de 
feestelijke 
opening van 
Villa Replo, 
iedereen 
welkom!

DE LEESJURY | GROEP 3 
(3DE EN 4DE LEERJAAR) 
Hou je van lezen en praat je graag over 
boeken? Dan is de De Leesjury écht iets 
voor jou! Onze bib start dit schooljaar met 
een Leesjury groep 3 voor kinderen van het 
derde en vierde leerjaar. Samen met andere 
kinderen lees en beoordeel je een lijst van 8 
boeken waarbij je elke schoolvakantie 1 halve 
dag met de andere kinderen samen komt om 
de boeken te bespreken. Aan het einde stem 
je voor het beste jeugdboek. 

De eerste 10 kinderen die zich inschrijven 
voor het startmoment op vrijdag 30 september 
2022 om 18u00 zijn verzekerd van een plekje 
in de leukste leesclub van Vlaanderen!

Data De Leesjury Bocholt: 
30/09/2022 18u00: startmoment   
   kinderen en
   hun ouders 
04/11/2022 9u30-12u00:  bijeenkomst 1 
06/01/2023 9u30-12u00:  bijeenkomst 2 
24/02/2023 9u30-12u00:  bijeenkomst 3 
07/04/2023 8u30-12u00:  bijeenkomst 4 
   + stemmen 
06/05/2023:  slotmoment
(onder voorbehoud)

DE SCHRIJFWIJZEN, HET GROOT 
DICTEE HERUITGEVONDEN  
ISM DAVIDSFONDS BOCHOLT
vrijdag 7 oktober | bib ‘de Priool’ | 20u00

Op vrijdagavond 7 oktober 
verwelkomen we je graag in de 
bib om deel te nemen aan De 
Schrijfwijzen, Het Groot Dictee 
Heruitgevonden. Een tof  spel in 
drie rondes voor íédereen die 
graag speelt met letters. Je hoeft 
dus zeker geen spellingkrak te 
zijn om mee te doen. 

Het dictee start om 20u00 stipt en dat simultaan in meer dan 80 bibs 
over heel Vlaanderen en Brussel. Trommel je taalminnende vrienden 
op en speel mee! Inschrijven is gratis en kan door een e-mailtje te 
sturen naar bib@bocholt.be of  via www.deschrijfwijzen.be/speelmee/
deelnemer. 

Wat valt er te winnen? Toffe prijzen en eeuwige roem! De winnaars van 
alle bibliotheken en van het online dictee van De Standaard en NRC 
nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen 
die later plaatsvindt. 

De Schrijfwijzen – Het Groot Dictee Heruitgevonden is een initiatief  
van Creatief  Schrijven vzw en De Standaard, in samenwerking met 
NRC Handelsblad, de Vlaamse bibliotheken en Team Taaladvies. 

JEUGD DIENST



FILM ‘GELUKZOEKERS UIT ONZE 
GRENSSTREEK’
vrijdag 23 september | GC ‘de Kroon’ | 20u00

Docufictiefilm over 400 jaar Teutenhandel in de Kempen
Organisatie: Ronny Buteneers en Relinde Paredis

Je hebt wellicht al ooit gehoord van de geheimzinnige naam “De Teuten”. 
Maar wie weet eigenlijk wat dat precies betekent. In deze docufictiefilm 
brengen de makers aan de hand van korte interviews met specialisten, 
gespeelde en geacteerde scenes met lokale acteurs en actrices, het 
leven van de teutenfamilies in beeld.

Verwacht geen ellenlange betogen met 
onbegrijpelijke inhoud, maar wel een 
bioscoop-waardige film voor jong en oud 
met veel emotie gebracht. Dankzij prachtig 
camerawerk word je anderhalf  uur lang 
meegenomen op een tijdreis die je nooit 
meer zal vergeten. 

Inkom: € 9,00
Reservaties: zaterdag 3 september van 
9u00 tot 12u00 in de foyer van ‘de Kroon’ of  
online: www.gelukzoekersdefilm.be |  
relinde.paredis@gmail.com |  
0032 485 30 87 42

MOLENNETWERK
KEMPEN~BROEK
Het Molennetwerk heeft vier fietsroutes 
doorheen het grenspark Kempen~Broek 
gerealiseerd. Met de gratis ErfgoedApp van 
Faro hoor je verhalen, anekdotes, en 
weetjes over de molens langs de routes.

Info over de molenfietsroutes kan je vinden 
aan de inkom van het molenhuis.

ERF GOED

OPEN MONUMENTENDAG 2022 
10DE EDITIE VAN DE MOLENFEESTEN
zondag 11 september | Molenstraat 34 | 10u00 tot 17u00

SEVENSMOLEN ZET DE DEUREN OPEN!

Het thema duurzaamheid staat centraal tijdens de Open Monumentendag 
van dit jaar. De molenaars geven uitleg over de werking van deze unieke 
grondzeiler. 

In het molenhuisje vind je informatie over de geschiedenis van Kaulille.
Er is animatie voorzien voor jong en oud en heerlijke vlaaien en dranken.

Praktisch:
Molenstraat 34
welkom van 10u00 tot 17u00
Parking: voetbalterrein Kaulille

OPENING BAKOVEN
Vorig jaar zamelde Ovenbuur Bocholt geld 
in voor het bouwen van een authentieke 
bakoven. Deze zomer startte het team met de 
werken en op enkele weken tijd realiseerden 
ze de bouw van de bakoven.

Op zondag 11 september om 14u00 wordt 
deze feestelijk geopend.

Het is belangrijk dat de oven 6 weken rustig 
kan uitdrogen. Hierdoor kan er niet gebakken 
worden in de nieuwe bakoven.

Om jullie toch te voorzien van veel lekkers 
staan bakker Jack, Arne en Giel er met 
mobiele bakovens.
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SPORT DIENST

BOCHOLT BEWEEGT
CURSUSSEN

ROTS EN WATER
Rots en water is een ervaringscursus waarbij je al spelenderwijs je lichaam 
en haar mogelijkheden leert kennen en gebruiken. Thema’s zijn o.a. sterk 
leren staan, grenzen aangeven, lichaamstaal, het concept ‘rots’ en ‘water’, 
negeren, je buikgevoel vertrouwen en mentale kracht. 

Wanneer:
zaterdag 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12
Waar: sportcomplex ‘de Damburg’ van 13u00-14u00
Doelgroep: geboortejaren 2013-2010 (4de-5de-6de leerjaar)
Lesgeefster: Uschi Mockers Bachelor Orthopedagogie
Deelnameprijs: € 60,00 (incl. verzekering)

Kan je niet op zaterdag? De sportdienst van Bree organiseert deze cursus 
op donderdag. Meer info via de sportdienst van Bree.

AERONATICS
Sportcomplex ‘de Damburg’: 
maandag van 10u30 tot 11u30 – start 5 september 

SENIORENSPORT
Sporthal ‘de Steenakker’: 
woensdag van 10u30-11u30 - start 7 september
Onderhoudsturnen en spelvormen. 

SPORTSNACK
Meer info over de sportsnack zal via een folder aan de scholen verdeeld worden.

De cursussen kosten slechts € 2,50 per les.

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



ROPE SKIPPING  
“SALIRE VZW”
Rope skipping is de gevorderde vorm van touwtje 
springen waarbij het gaat om kracht, acrobatiek 
en uithoudingsvermogen en vooral veel plezier! 
Deze sport, zowel voor meisjes als jongens, kan 
individueel als in teamverband beoefend worden.

Kinderen tussen 6 en 12 jaar trainen op zaterdag 
van 9u30 tot 10u30 in ‘de Damburg’ vanaf  17 
september.

Tieners vanaf  13 jaar en volwassenen trainen op 
zaterdag van 10u30 tot 11u30, eveneens vanaf  17 
september.
Kom de eerste lessen gratis meedoen!

De meest actuele informatie vind je terug op onze 
website
https://sites.google.com/view/salire/homepage 
contact: salirevzw@gmail.com of  0494 84 68 69

START-TO- MTB
Op 5 zondagen (4/9, 11/9, 25/9, 2/10 en 9/10) leer 
je van 9u00 tot 12u00 de basisbeginselen van het 
mountainbiken. Na deze sessies ben je klaar om 
het winter-fietsseizoen aan te vatten in de bossen.

Minimumleeftijd: 12 jaar!
Prijs: € 25 exclusief  mountainbike
Meer: www.buurtsportdiensten.be

MAAND VAN DE SPORTCLUB 
OPEN-DEURDAG 
zaterdag 10 september| 10u00-12u00

Wil je je kind aan het sporten zetten in september? Je kind weet niet 
welke sport te kiezen?

Kom dan zeker naar deze open-deurdag.

Sportcomplex ‘de Damburg’ gooit de deuren open en verschillende 
sportclubs organiseren diverse open trainingen, demowedstrijden, 
info-standen …

Iedere kind ontvangt een stempel kaart die kan ingeleverd worden 
voor een praktisch gadget.

September is het ‘Maand van de Sportclub’. Een hele maand lang 
openen verschillende Bocholter sportclubs hun deuren om je met 
verrassende en superleuke initiatieven te verleiden om eens binnen 
te springen. 

Een overzicht van je deelnemende Bocholter clubs met hun 
programma vind je op www.bocholt.be. Nog heel wat Bocholter 
sportclubs die niet op deze lijst staan bieden in september gratis 
‘proeflessen’ aan. Informeer bij de sportdienst.

SPORTVAN DE

#sportersbelevenmeer

CLUB
ONZE GEMEENTE DOET OOK MEE!

1 - 3 0  S E P T E M B E R

MEER INFO?  
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER
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BOCHOLTER SPORTELWEEK 
maandag 5 september
Wandeltocht: 3 en 7 km
Vertrek: om 13u30 aan SC ‘de Damburg’

woensdag 7 september
Fietstochten 
Vertrek: ingang Goolderheide 
• 13u00  45 km aan 18 km/u
• 14u00  25 km aan 16 km/u
Aankomst: Buurthuis Reppel

donderdag 8 september
Kubb-namiddag aan sportcomplex ‘de Damburg’
Programma: 
13u30: deel 1
15u00: Pauze
15u30-17u00: deel 2 
De terreintjes worden buiten aangelegd. 
Er zal 3 tegen 3 gespeeld worden.

vrijdag 9 september
Petanque: 13u30 – 17u00 
Locatie: De Dam
Organisatie: sportdienst Bocholt

ANCCE BELGICA  
CAMPEONATO CENTRO EUROPEO 
DEL CABALLO ESPAÑOL
zaterdag 3 en zondag 4 september | rijhal ‘de Damburg’

De mooiste PRE’s (Pura Raza Española’s, Spaanse 
raspaarden) zullen hier te zien zijn in Spaanse sferen! Op 
zaterdag start eerst een internationale morfologiewedstrijd 
met de jeugdsecties met daarna de merries. De avond 
wordt afgesloten met een spetterende avondshow met 
enkele bekende namen zoals Alizée Froment, Cathy Mittig, 
Hester Bisschops, ... Op zondag komen de hengsten in 
actie en zal er op de buitenterreinen een Working Equitation 
wedstrijd georganiseerd worden. Naast paarden, kun 
je het hele weekend sneusteren in de verschillende 
leuke winkeltjes, zal de bar gevuld zijn met o.a. Spaanse 
wijnen en cava en zullen de foodtrucks het buikje vullen 
met Spaanse maar ook Belgische delicatessen (er is ook 
gedacht aan de vegetariërs onder ons!) 

Meer informatie vind je op website:
https://www.ancce-belgica.be/cce-nl/ 
ANCCE-Bélgica i.s.m. Vereniging van
het Spaanse Paard Nederland (VSPN)

TURNKRING BLIJF JONG
Samen met het nieuwe schooljaar begint ook een nieuw 
sportjaar. 

Jeugdprogramma zaterdagvoormiddag
• 9u30 tot 10u30: 1ste en 2de leerjaar. 
• 10u30 tot 11u30: 3de en 4de leerjaar. 
• 11u00 tot 12u30: 5de en 6de leerjaar & secundair. 
Inschrijving en eerste les: zaterdag 3 september in de 
sporthal. 

Volwassenen- dames
Woensdagavond: van 20u00 tot 21u00
Lenigmakende en versterkende oefeningen, aerobic, 
balsporten … 

Inschrijving en eerste les: woensdag 7 september. 
Info: Linda Custers: 0479 93 62 03
 Rina Schetz: 0484 85 92 26

Heren
Maandag 5 september start de turnkring Heren Bocholt 
hun wekelijkse sessies onderhoudsturnen om 19u30  
in sportcomplex De Damburg. Wij nodigen alle 50+  
van Bocholt uit om deel te nemen aan deze gezellige 
sportactiviteit. Na een uurtje turnen ronden we af  met 
een half  uur volleybal. Geinteresseerd? Kom vrijblijvend 
kennismaken.

Meer info:
Leo Boonen | 0474 31 03 55 | leoboonen1@gmail.com

Alle senioren zijn van harte welkom.
De deelname is gratis.
Koffie en Vlaai: € 3,00

CLUBNIEUWS

OVERDEKTén GRATIS



DANSSCHOOL MKM 
OPEN-DEURDAGEN
zaterdag 3 september | 20u30 | volwassenen.

zaterdag 10 september | 14u00 voor jeugd/kids | 
20u30 volwassenen.

Met mooie optredens van eigen leden. Aanbod: voor alle 
leeftijden, elk niveau, inschrijven solo of  met partner.
• voor koppels: stijldansen - swing solution - openingsdans
• voor solo: urban clipdance - breakdance - buikdans 

- zumba - kidsdance - high heels - kleuterdans - 
latinodance • freestyle dames

• pré ballet

Info: Kaulillerweg 6A 3950 Bocholt gsm: 0498 15 01 81
www.dansschoolmkm.be | dansschoolmkm@live.be

COOL DOWN 
SPORTVERENIGING KAULILLE
Maandag: PILATES van 20u30 tot 21u30
Waar: balletzaal ‘de Kroon’   
Start: maandag 12 september

Dinsdag: STEPAEROBIC van 9u30 tot 10u30
Waar: balletzaal ‘de Kroon’
Start: dinsdag 13 september

Dinsdag: YOGA van 19u30-20u30 
Dinsdag: PILATES van 20u30-21u30
Waar: sporthal ‘de Steenakker’
Start: dinsdag 13 september

Voor de nieuwkomers: 1ste les GRATIS
Inlichtingen: Ellen Ackema ellenackema@hotmail.com  
of  0479 21 21 58.

GEZINSBOND BOCHOLT
YOGALESSEN
Iedere maandagavond van 20u00 tot 21u00 in de zaal Dojo 
van het sportcomplex ‘de Damburg’. 

Opgelet! Tijdens de schoolvakanties of  op feestdagen zijn er 
geen lessen. 

Start van het nieuwe seizoen is maandag 5 september.
De lessen worden gegeven door een ervaren lesgeefster en 
zijn zeker ook geschikt voor beginners, men kan iedere les 
instappen. Kostprijs per les: € 3,00. 
Meer info: Nelly Jaeken-Mulkens: 089 46 49 18

KLEUTERTURNEN
Onder begeleiding van een professionele 
lesgever samen met extra begeleiding 
zullen de schoolgaande kleuters van 2,5 
tot en met 6 jaar het sportieve beste van 
zichzelf  kunnen geven. 

De les is, telkens op zaterdag van 10u30 tot 
11u30 in sportcomplex ‘de Damburg’. We starten op zaterdag 
10 september.

Deze probeerles is gratis voor iedereen!
De ganse reeks van 11 lessen kost € 25,00 voor leden van de 
Gezinsbond | € 35,00 voor niet-leden.
Inschrijvingsperiode: van zaterdag 10 september tot en met 
zaterdag 1 oktober.
Vooraf  inschrijven is niet verplicht, maar is wel handig zo 
beschikken we altijd over de juiste gegevens.
Voor meer info: Claudia Ceyssens-Cardinaels: 0477 95 83 07.

PÉTANQUECLUB BOCHOLT
zaterdag 10 september 

PC Bocholt organiseert een benefietnamiddag ten voordele van de MS-Liga. Om 13u30 
beginnen we met petanquen, 2 tegen 2, 3 ronden. Iedereen mag meedoen, ook zonder 
licentie. Vanaf  13u30 kan je ook een mooie wandeling maken van ± 5 km op verharde 
wegen, dus ook geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. Alle consumpties zijn aan zeer 
democratische prijzen. 

Prijs per persoon: € 5,00, een lekkere hotdog in begrepen.
Graag inschrijven vóór 5 september door storting op rek nr. BE72001883198416 met 
vermelding van je naam en ‘deelname aan petanque/wandeling MS-Liga’
Alles gaat door aan ons lokaal ‘De Dam’ in de Eikenlaan in Bocholt.
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MINDFUL MORNING MOVES 
OCHTENDYOGA 
iedere donderdag | 9u00 tot 10u00 |  
dojo sportcomplex ‘de Damburg’

Breng op een zachte, krachtige en veilige manier je 
lichaam terug in balans!

Laagdrempelige, doeltreffende en gevarieerde beweeg-
sessies 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.
Heb je nog vragen of  wil je inschrijven? 
liesbetleurs@skynet.be 

VREEG DAAG  
DE SEZOENS CLASSIC
zondag 25 september | Reppel

Op zondag 25 september herleeft de kermiskoers Sezoens 
Classic in Reppel. Het parcours rond de kerk van Reppel 
is vernieuwd. Om 14u00 kunnen alle wielrenners zonder 
licentie het nieuwe parcours verkennen tijdens de open 
koers. Daarna, om 15u30, meten de wielertoeristen uit 
groot-Bocholt zich aan elkaar tijdens hun dorpskoers. 

De start en aankomstplaats van de koers is op de nieuwe 
feestlocatie aan het nieuwe gebouw van vzw Replo. Daar 
is tot 23u00 nog après-fietsparty met dj VDW.

GROENE 10 MIJL VAN BREE
zaterdag 17 en zondag 18 september 

Loopwedstrijd: 17 september
• 16u15 - 10 mijl
• 16u30 - 5 mijl

Wandeling: 18 september
• 9u00 tot 14u00 - vertrek wandeling
• 10 mijl of  familiewandeling 5k

Start en finish:
Zaal Jan van Abroek, Kerkstraat 8, 
3960 Bree
 
Alle info via www.groene10mijl.be

NOG EINE 
TORENKRUIERS 
CLASSIC 
zondag 4 september

Dorpskoers in het centrum van Bocholt
• 14u00: Open koers
• 15u30: Dorpelingen en Dames

https://www.nogeine.be/dorpskoers/



2 september
Observatorium G. Lemaître –  
De maan in de kijker
JCH ‘de Steen’ – 20u00

3 september 
MkM Dansschool – opendeurdag  
volwassenen
Dansschool MkM – 20u30

3 & 4 september
Ancce Belgica Campeonato
Rijhal ‘de Damburg’

3 september
Voorleeshalfuurtje
Bib ‘de Priool’ – 10u30 tot 11u00

4 september
Nog Eine – Torenkruiers Classic - 
Dorpskoers Bocholt
Bocholt-centrum vanaf  14u00

5 september
Fietslabelen
Werkplaats Bosstraat – 13u30 tot 15u30

5 september
Gezinsbond Bocholt – Start yogalessen
Dojo sportcomlplex ‘de Damburg’ – 
20u00 tot 21u00

5 september
Start cursus Aeronetics
Sportcomplex ‘de Damburg –  
10u30 tot 11u30

7 september
Start cursus Seniorensport
Sportcomplex ‘de Damburg –  
10u30 tot 11u30

JOBDAG
KLEINE BROGEL

UIT IN BOCHOLT

9 september
Classic Car Meeting 
Kerkplein Bocholt – vanaf  18u00

9 september
Burenkijkdag en Jobdag vliegbasis 
Kleine Brogel
Vliegbasis Kleine Brogel – 9u00 tot 
18u00

10-11 september
Garageverkoop Bocholt
Diverse adressen – 9u00 tot 16u00

10 september
Opendeurdag Maand van de sportclub
Sportcomplex ‘de Damburg’ – 10u00 
tot 12u00 

10 september
Gezinsbond Bocholt –  
start kleuterturnen
Sportcomplex ‘de Damburg’ –  
10u30 tot 11u30

10 september
Dansschool MkM – opendeurdag
Dansschool MkM – 14u00 (jeugd/kids) 
en 20u30 (volwassenen)

10 september
Pétanqueclub Bocholt –  
benefietnamiddag t.v.v. MS-liga
‘de Dam’ – vanaf  13u30

10 september
Dancing on Wheels – rolstoeldansen
Sporthal ‘de Steenakker’ Kaulille – 
10u00 tot 12u00

11 september
Open Monumentendag – Sevensmolen
Molenstraat 34 – 13u00 tot 17u00 met 
opening bakoven om 14u00 

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!

© Helene Vermeulen
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11 september
Gezinsbond Bocholt – familiedag 
Broekxhof
Broekxhof  Peer – 13u45

16, 17 & 18 september
Plantjesweekend van Kom Op Tegen 
Kanker
Diverse plaatsen in Bocholt

18 september
Kaulille kermis
Nevenplein – vanaf  16u00

20 september
Babbelwandeling
Kerk Kaulille – 13u30

20 september
Filosofiegroep Kweetnix
Parochiehuis Bocholt – 19u30

20 september
Rode Kruis Bocholt-Kaulille –  
bloedafname
Parochiehuis Bocholt – 18u00 tot 20u30

21, 22 en 23 september   
Versgeperst Davidsfonds   
Bib ‘de Priool’

23 september
Opening villa Replo
Villa Replo – 19u30

23 september
Scholenveldloop
Domein Goolderheide

23 september
Film: “gelukzoekers uit onze  
grensstreek”
GC ‘de Kroon’ – 20u00

24 september
Theatershow Nanz & Zetje – een nieuw 
einde
GC ‘de Kroon’ – 20u15

25 september
Open Sevensmolen
Molenstraat 34 – 13u00 tot 17u00

25 september
Reppel kermis
Kerkenveld (aan de aankomst van de 
Sezoens Classic)

25 september
Vreeg Daag – Sezoens Classic
Reppel-centrum – vanaf  14u00

28 september
Observatorium G. Lemaître -  
Over de bomen heen, wegwijs aan  
de sterrenhemel
JCH ‘de Steen’ – 19u00

28 september
Dorpsrestaurant
Parochiehuis Bocholt – 12u00

29 september
‘Sjilder’ – open schilderavond
JCH ‘de Steen’ – 19u00

29 september
Inloopmoment mobiliteitsstudie 
Bocholt-centrum
Bib ‘de Priool’ – 17u00-20u00

30 september
Startmoment ‘de leesjury’
Bib ‘de Priool’ – 18u00

CABALLO
ESPANOL

© Josette Meus

CLASSIC CAR
MEETING
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