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WAAR IN HOUTHULST
HEBBEN WE DIT ZICHT
GEFOTOGRAFEERD?

Mail het juiste antwoord met vermelding
van je naam, adres en telefoonnummer naar
communicatie@houthulst.be en dat vóór 1 februari.
Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige
hand een winnaar. Die krijgt € 25 in Houthulstbonnen
die gebruikt kunnen worden bij deelnemende
partners. We maken de winnaar bekend in het
volgende nummer.

De winnaar van de vorige fotowedstrijd is
Phaedra Eggermont uit de Terreststraat in Houthulst.
Proficiat! Phaedra kan haar waardebon afhalen aan
het onthaal van het gemeentehuis.
% De foto van dit speeltoestel werd genomen
op het speelplein Chiro in de Jonkershovestraat.

Verlof gemeentelijke diensten
De administratieve diensten, de bibliotheek en haar
uitleenposten, het recyclagepark, de buitenschoolse
kinderopvang (BKO) en het Sociaal Huis zijn gesloten:
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, dinsdag 1 januari 2019, Nieuwjaarsdag
, woensdag 2 januari 2019, vergadering gemeentepersoneel

Beste mensen van onze gemeente,

We staan aan de vooravond van een nieuwe bestuursperiode. In de voorbije
legislatuur werd er heel hard gewerkt om van Houthulst een nog mooiere
gemeente te maken. Heel wat initiatieven werden gerealiseerd ten voordele
van onze inwoners en we zijn ook bijzonder trots op de pas afgewerkte
Vrijetijdscampus. Kom gerust een kijkje nemen tijdens de nieuwjaarsreceptie
op zondag 13 januari 2019 waarop jullie allemaal van harte welkom zijn.
Aan het einde van deze legislatuur houd ik eraan om de voltallige
gemeenteraad te danken voor hun inzet ten dienste van onze gemeente.
Het was een fijne samenwerking en een eer om burgemeester te zijn van
deze fijne gemeente! We blikken terug op een heel leerrijke en aangename
periode met de diverse herdenkingsplechtigheden in het kader van 100 jaar
WO I, heel wat interessante ontmoetingen, veel werk en voldoening over
de gerealiseerde projecten. Ik geef nu de fakkel door aan Joris Hindryckx en
wensen hem veel succes toe!
In de komende legislatuur blijf ik me inzetten als schepen en voorzitter
van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Ik wens ook de nieuw
verkozen gemeenteraadsleden en leden van het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst veel ondernemingszin en succes toe in deze nieuwe uitdaging
ten dienste van onze gemeente. 2019 wordt op gemeentelijk vlak een
planningsjaar waarbij de meerjarenplanning voor de periode 2020-2026
wordt voorbereid. De gemeente is in volle evolutie en er staat veel werk op
stapel. Ik hoop op een goeie, constructieve samenwerking in de komende
zes jaar.
Tot slot wens ik ieder van jullie een schitterend en gezond 2019 toe!
Tot ziens in Houthulst!
Van harte,
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GEBOORTEN

OVERLIJDENS

20.10.2018
20.10.2018
22.10.2018
25.10.2018
26.10.2018
30.10.2018
31.10.2018
05.11.2018
12.11.2018
13.11.2018

18.10.2018
18.10.2018
30.10.2018
31.10.2018
01.11.2018
03.11.2018
05.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
18.11.2018
19.11.2018
20.11.2018
29.11.2018
02.12.2018
07.12.2018
11.12.2018

Lily-May Vermeire
Jule Coucke
Batist Viaene
Senne Verbeke
Lucas Van de Sompele
Feline Dumortier
Senne Claeys
Liam Craeynest
Amélie Deschepper
Esmée D’hulster

HUWELIJKEN
31.10.2018
07.12.2018

Dimitri Vandewalle
& Annelore Maes
Timothy Verhelle
& Jana Vereecke

Anneke Demeulenaere
Anna Goderis
Daniel Deroo
Lucienne Gesquiere
Laura Vanhulle
Godelieva Lamaire
Gaspar Defever
Ivo Vandevyvere
Marie Jaecques
Omer Demolder
Maria Mylleville
Godelieve Verslype
Ivan Vuylsteke
Luc Igodt
Maria Vandendriessche
Mariette Dulle
Maurice Hogie

100-JARIGE

HUWELIJKSJUBILARISSEN

18.11.1918

Diamanten jubileum

Bertha Coppens

27.12.1958

Daniël Rambour
& Diane Vermandel

Gouden jubileum
16.11.1968
14.12.1968
18.12.1968

Daniël Rosseel
& Rosa Vanlerberghe
Norbert Braem
& Sonia De Wulf
Joseph Demeulenaere
& Hendrika Maes

Ten gevolge van de wet op de privacy en de verstrengde GDPR-reglementering worden gegevens van huwelijksjubilea pas
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na de respectieve datum in de Boskrant opgenomen en niet langer op voorhand. Bedankt voor uw begrip.

LEVEN

“De kindjes
zijn toch zo
dankbaar”
Op zaterdag 19 januari, van 9 tot
12 uur, organiseert de Politie
zone Polder een gratis opleiding
tot gemachtigd opzichter in
de lokalen van de buitenschoolse
kinderopvang in de Smissestraat
7A in Klerken. Na een theoretisch
onderdeel krijg je de kans om
de taak van gemachtigd opzichter
al eens uit te oefenen. Wie je het
alvast niét meer moet uitleggen,
is Klerkenaar Rudy Struyve.
De Boskrant-redactie zocht hem op
voor de nodige tekst en uitleg.
Een gemachtigd opzichter heeft
de bevoegdheid om het verkeer stil
te leggen om groepen voetgangers
(kinderen, scholieren, bejaarden,
personen met een handicap) veilig te
laten oversteken. Dit is niet hetzelfde als
verkeer regelen.
Deze taak wordt voornamelijk
uitgevoerd door personeelsleden van
lagere en middelbare scholen, leiding
van jeugdbewegingen, begeleiders van
groepen bejaarden, begeleiders van
personen met een handicap, ... kortom
begeleiders van groepen.

Trouw op post
Voor de vrijwilligers die als gemachtigd
opzichter optreden aan de basisscholen
van Groot-Houthulst voorziet het
gemeentebestuur een vergoeding
van 5 euro per beurt. Rudy Struyve
uit Klerken is ook zo’n vrijwilliger. Elke
schooldag staat hij trouw paraat als
gemachtigd opzichter aan het zebrapad
ter hoogte van de basisschool van
Klerken.
“Ik werkte nog toen ik al nadacht om
‘later iets te doen rond verkeer’”,
vertelt de intussen gepensioneerde
Rudy, terwijl zijn aandacht op de
schoolomgeving niet verslapt. “In
september 2016 heb ik dan zo’n

opleiding tot gemachtigd opzichter
gevolgd in Koekelare. Kort nadien ben
ik hier al kunnen beginnen. Sindsdien
doe ik het dag in, dag uit. En zowel ’s
ochtends, ’s middags twee keer – bij
het naar huis gaan én bij het terugkeren
naar school – en ’s avonds.”

er ook die al gas beginnen geven
terwijl ik nog niet helemaal opzij ben
gegaan. Of een wielertoerist die tussen
de kinderen en mij heen slalomt…”
Je moet als gemachtigd opzichter wel,
letterlijk en figuurlijk, op je strepen
staan dus.

Hij doet het graag, knikt Rudy
overtuigd. “Vooral de kindjes zijn toch
zo dankbaar dat je hen veilig de straat
over helpt. De meeste ouders trouwens
ook, al zijn sommigen te gehaast
om veel oog voor je te hebben. Niet
iedereen parkeert zich ook zoals het
hoort en daar durf ik hen toch wel eens
op aan te spreken. Dat is hier bij wijze
van spreken ‘mijn zebrapad’ hé, dan
moet ik zorgen dat het er veilig aan toe
gaat.”

“Wat een goeie gemachtigd opzichter
kenmerkt? Dat je te allen tijde op hem
of haar kunt rekenen”, vindt Rudy tot
slot. “Eén keer was ik helemaal doornat
geregend, maar dat houdt me niet
tegen om hier de kinderen te helpen
oversteken. Weer of geen weer, ik ben
op post.”

Bijna ondersteboven gereden
Of hij wel eens zijn eigen lijf en
leden moet riskeren, willen we
weten. “Eén keer ben ik bijna van
de sokken gereden”, herinnert hij
zich. “De chauffeur lette niet op het
verkeer en ging maar net op tijd in
de remmen. Ze is gestopt en is zich
komen verontschuldigen. Het gros
van de bestuurders heeft ook geduld,
wanneer ik bijvoorbeeld een lange rij
schoolkinderen laat oversteken. Al zijn

De mama’s aan de schoolpoort hebben
alvast niets dan lovende woorden
voor Rudy. “Altijd vriendelijk, zeker
ook tegen de kinderen”, omschrijven
ze hem. “En hij zal zich niet laten
doen. Da’s ook nodig, want sommigen
durven de snelheidsregels hier wel
eens aan hun laars lappen. Dan is een
gemachtigd opzichter geen overbodige
luxe!”

,,
Ben je hierin ook geïnteresseerd
of wens je je in te schrijven voor
de opleiding op 19 januari,
laat dit dan weten vóór
16 januari via 051 46 07 31 of
ina.allaert@houthulst.be.
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HET
ALFA
BET
VAN
HOUT
HULST

ABCDEF
GHIJKLM
NOPQ ST
UVWXYZ
DE A… VAN
AVONTUURLIJK
De komende 26 edities
van dit gemeentelijk
infoblad gaat de
redactie op zoek naar
onderwerpen en thema’s
die Houthulst typeren.
Soms voor de hand
liggend, soms verrassend,
en altijd aan de hand van
het alfabet. We trappen
uiteraard af bij de A,
van ‘avontuurlijk’.

“Hoe lastiger,
hoe liever ik het heb!”
Voor de A van ‘avontuurlijk’ zochten we Jeroen Hillewaere (32) uit Merkem op. Veel spieren
en amper vet, zoals het een ware sportman betaamt. Jeroen werd in november nog door de
sportraad uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. De hoogste tijd dus voor een babbel met
deze obstacle runner.
Jeroen, je woont hier met je vriendin
Hannelore en jullie zoontje Sky van nog
geen half jaar oud langs de Wulvestraat in
Merkem. Ben je hier ook opgegroeid?
Jeroen Hillewaere: “Absoluut. En ik ben
hier ook al altijd sportief actief geweest. Zo
heb ik nog bij Merkem Sport gevoetbald en
nadien nog cafévoetbal gespeeld. Sporten
heeft er al altijd een beetje in gezeten: ook
aan boksen en thaiboksen heb ik me nog
gewaagd, net als aan fitness.”
Maar sinds een vijftal jaar leg je je toe op
‘obstacle running’, een loopwedstrijd met
hindernissen en loodzware opdrachten.
Hoe ben je in dat wereldje gerold?
Jeroen: “Via een vriend, halvelings voor
de grap. We zouden de Gladiator Run in
Tervuren samen afwerken, en de versie
van 12 kilometer meteen overslaan. Wij
zouden wel de 24 kilometer doen. Toen
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puntje bij paaltje kwam ging die kameraad
niet mee… Maar prompt had ik de smaak
wel te pakken. Sindsdien heb ik al talloze
wedstrijden gelopen, zowel in binnen- als
in buitenland, gaande van Nederland en
Engeland over Denemarken, Italië of Kroatië
tot zelfs Spanje of IJsland, waar het WK
betwist werd. Een dure hobby inderdaad,
want de reiskosten durven al eens oplopen.
Daarom probeer ik het zo veel mogelijk te
combineren met de reisjes die we met het
gezin maken.”
Want rijk zal je wellicht ook nooit worden
van deze sport…
Jeroen: “Er zijn obstacle runners die er
kunnen van leven, maar dat zijn inderdaad
uitzonderingen. Ze verdienen genoeg door
sponsorcontracten, niet zozeer door het
binnenrijven van prijzengeld. Voor mij zal het
altijd wel een hobby blijven.”

LEVEN
Eind 2017 werd je nog zesde op het
WK in IJsland, op een deelnemersveld
van zo’n 500 atleten. Dat moet
ongetwijfeld de prestatie zijn waarop
je het meest trots bent?
Jeroen: “Absoluut. De omstandigheden
waren bijzonder: de wedstrijd duurt er
24 uren lang en het komt er op aan zo
veel mogelijk kilometers af te leggen,
met om de haverklap hindernissen die
je moet zien te overbruggen of zware
opdrachten die je moet uitvoeren.
Zware gewichten over een lange afstand
meesleuren bijvoorbeeld. Uiteindelijk
liep ik 92 kilometer bij elkaar, of zowat
zeven keer het volledige parcours. De
ondergrond was evenmin alledaags:
nu eens ijs, dan weer sneeuw, of zelfs
plaatsen waar de stoom uit de grond
kwam. En ja, ik had wel degelijk tijd om
te genieten van dat prachtige uitzicht en
die schitterende natuur – ook al liepen
we 18 van de 24 uren in het donker…
Weet je, naar het einde van de wedstrijd
toe dacht ik plotseling een muis te zien
lopen langs het parcours. Ik begon aan
mezelf te twijfelen en was opgelucht
toen ik nadien van anderen hoorde dat
ze die muis ook hadden gezien! (lacht)”
“Voor de rest was 2018 éigenlijk een
frustrerend jaar qua resultaten, met
iets te veel vierde plaatsen op mijn
palmares. Telkens nét niet op het
podium… Ik was dan ook aangenaam

verrast om toch de titel van Sportman
van het Jaar binnen te halen. Een pluim
trouwens aan de sportraad om deze
innovatieve sportdiscipline naar de
juiste waarde te schatten. Sommige
afstandslopers noemen obstacle
running wel eens geringschattend ‘een
veredelde veldloop’, terwijl je er toch
heel wat voor moet opofferen. Je mag
de recreatieve evenementen ook niet
vergelijken met de competitieve.”

Waar kan je eigenlijk terecht om te
trainen? Je kunt moeilijk dagelijks
over de omheining van de buren
kruipen…
Jeroen: “Er zijn trainingsparcours in
Gent en Antwerpen, maar intussen heb
ik in de schuur achter onze woning ook
één en ander in mekaar gestoken. Een
ladderconstructie aan het plafond –
‘monkeybars’ in het vakjargon – en een
opstelling aan de muur bijvoorbeeld,
waardoor ik ook gewoon thuis kan
bijtrainen. Een automatische loopband
heb ik dan weer op een hellend vlak
gezet om het wat lastiger te maken.”
Je bent dus nog niet van plan om
meteen te stoppen?
Jeroen: “Zeker niet, al wordt 2019
wel wat rustiger nu ons gezinnetje is
uitgebreid. Ik ga minder wedstrijden
lopen, maar wil me meer toeleggen
op de ‘ultra’-versie, zoals op het WK.
Daarbij speelt snelheid minder een
rol – op mijn 32 begint die immers al
wat af te botten – en is je uithouding
belangrijker. Dat heb ik graag: dat het
op karakter moet. Hoe lastiger het is,
hoe liever ik het heb!”

HOUTHULST BOSKRANT
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LEVEN

Kinderbijslag
wordt Groeipakket
Vanaf 1 januari 2019 is de kinder
bijslag een bevoegdheid van de
Vlaamse overheid. Elk kind dat in
Vlaanderen woont, krijgt vanaf dan
een Groeipakket: een pakket op
maat van elk kind en elk gezin. Het
bedrag kan dus verschillen van kind
tot kind. Kinderen geboren vanaf
2019 ontvangen een Groeipakket
met de nieuwe bedragen. Kinderen
geboren voor 2019 behouden in hun
Groeipakket de bedragen van hun
huidige kinderbijslag. Elk kind kan
daarnaast ook recht hebben op een
toeslag uit het Groeipakket.

Wat zit er in het Groeipakket?
Bij de geboorte of de adoptie van een
kindje krijg je een startbedrag van
1.122 euro. Daarna krijg je maandelijks
een basisbedrag van 163,20 euro.
Jaarlijks krijgt elk kind een schoolbonus.
Naargelang je situatie kun je ook
recht hebben op een toeslag. Er is
een sociale toeslag en een jaarlijkse
schooltoeslag voor gezinnen die het
financieel wat moeilijker hebben.
Een zorgtoeslag is er voor kinderen
die extra ondersteuning nodig hebben

(kinderen met een
aandoening, wezen
en pleegkinderen).
Gaat je kind naar een
kinderopvang waar je
niet betaalt volgens
je inkomen of gaat je
kleuter van 3 of 4 jaar
naar de kleuterklas?
Dan is er ook de
kinderopvangtoeslag
en de kleutertoeslag.

Hoe krijg je het Groeipakket?

,,
Gratis infoavond

Ontvang je vandaag al kinderbijslag?
Dan hoef je niets te doen. Je kinder
bijslagfonds heeft een opvolger
in Vlaanderen. Die betaalt vanaf
februari 2019 (recht van januari 2019)
automatisch je Groeipakket uit.
Krijg je een kindje vanaf 2019? Dan
kies je zelf je uitbetaler. Er zijn vijf
uitbetalers: de publieke uitbetaler FONS
en vier private uitbetalers. Meer weten
over het Groeipakket of de uitbetalers?
Neem een kijkje op groeipakket.be en
fons.be.

rond het Groeipakket

Omdat deze overgang bij
sommige ouders misschien
nog voor onduidelijkheid of
vragen zorgt, organiseert het
Huis van het Kind Houthulst in
samenwerking met Famifed een
gratis bij te wonen infoavond
rond het Groeipakket. Iedereen
is, zonder inschrijving, welkom
op woensdagavond 9 januari om
19.30 uur in OC Markthuis op de
Markt van Houthulst. Meer info via
huisvhkind@ocmwhouthulst.be.

Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners
Om het nieuwe jaar 2019 in te luiden, trakteert de
gemeente Houthulst haar inwoners graag op een hapje en
een drankje op zondag 13 januari van 10.30 tot 13 uur.
De nieuwjaarsborrel vindt plaats in de polyvalente zaal van
de nieuwe Vrijetijdscampus die op de terreinen rond de
sporthal werd opgericht. De hoofdingang en ruime parking
bevinden zich langs de Paardedreef.

,,
Wil je er graag bij zijn? Schrijf dan voor 7 januari
in met vermelding van je naam en het aantal
personen in je gezelschap. Gebruik hiertoe het
webformulier op de gemeentelijke website
www.houthulst.be/nieuwjaarsreceptie, stuur een mailtje
aan onthaal@houthulst.be of bel 051 46 07 31.
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LEVEN

Denk mee na over het gemeentelijke beleid
Het nieuwe jaar 2019 brengt tegelijk ook een nieuwe
politieke legislatuur. De termijnen van de verschillende
gemeentelijke adviesraden sluiten daarbij aan. Dat betekent
dat er in de verschillende raden ook een nieuw bestuur
wordt samengesteld.
Ben je zelf gebeten door alles wat sport, jeugd of cultuur
aanbelangt? Wil je mee kunnen nadenken over het beheer
van de verschillende gemeentelijke zalen? Zegt het je wel
iets om mee de lijnen te kunnen uitzetten in de dagelijkse
werking van de gemeentelijke bibliotheek en haar
afdelingen? Is milieu helemaal jouw dada? Voel je je nauw
betrokken bij het seniorenbeleid en wil je daar ook graag je

zegje in hebben? Dan is het nu het moment bij uitstek om
je in één of meerdere van deze adviesraden te engageren.

,,
Voel je je aangesproken voor één of meerdere
van bovenstaande beleidsdomeinen en
onderwerpen, aarzel dan niet en stuur een mailtje
met je kandidatuur of eventuele bijkomende
vragen naar vrijetijd@houthulst.be. Meer info
is ook verkrijgbaar op de Dienst Vrije Tijd,
Markt 17 in Houthulst. De kandidaturen zijn
welkom tot en met vrijdag 1 maart 2019.

Gratis
brand
preventie
aan huis
Eén op drie Belgen
denkt nooit of
sporadisch aan brand,
is beperkt proactief en
is zich vaak niet bewust
van de risico’s. Slechts
2 procent is bezig
met brandpreventie.
Nochtans kan iedereen
zelf heel wat stappen
ondernemen om zijn
woning te beveiligen
tegen brand of in elk
geval de risico’s te
beperken.
Amper 3 minuten heeft een brand
nodig om zich ten volle te ontwikkelen.
De rook veroorzaakt meer slachtoffers
dan de vlammen. De slachtoffers
worden vaak verrast door de rook die
zich sneller verspreidt dan het vuur.
Op dat moment is het meestal te
laat om nog te vluchten of adequate
maatregelen te nemen.

Het is dan ook van levensbelang om
de nodige preventieve voorzorgen
te nemen. Omdat brandveiligheid
een zaak is van iedereen, heeft
Brandweer Westhoek een team
van brandpreventieadviseurs (BPA)
opgericht. Zo’n adviseur komt langs
om de bewoners van een privéwoning
advies te geven over een brandveilig

leven. Hij of zij zal de bewoners
sensibiliseren rond brandrisico’s, maar
geeft bijvoorbeeld ook tips rond
brandpreventie enzovoort.

,,
Een gratis huisbezoek vraag je aan
via https://brandpreventieadviseur.
brandweerwesthoek.be.

HOUTHULST BOSKRANT

9

LEVEN

Bescherm je waterleiding en watermeter
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je waterleiding en watermeter bevriezen. Dat is niet alleen onaangenaam, het kan
je ook heel wat geld kosten. Hieronder vind je zes vuistregels om die ellende te vermijden.

1. Zorg ervoor dat de
temperatuur in alle ruimtes met
waterleidingsbuizen steeds boven
het vriespunt blijft.

2. Is het niet mogelijk een
vorstgevoelig lokaal te verwarmen?
Plaats dan een elektrisch
verwarmingslint parallel met de
leiding en de watermeter. Let wel
op voor kunststofbuizen en voor
het binnenwerk van de watermeter:
ze kunnen smelten door de
warmte. Wikkel dus nooit een
verwarmingslint rond de leiding,
maar leg het verwarmingslint
parallel. Knutsel niet zelf iets in
elkaar, maar doe een beroep op
een vakman.

3. Geef de nodige aandacht aan
buitenkraantjes en leidingen in of

tegen koude buitenmuren, vooral
als die zijn blootgesteld aan koude
wind.

4. Is de woning in de winter
onbewoond? Speel dan op veilig
en sluit het water af. Vergeet niet
vooraf alle leidingen leeg te laten
lopen. Draai daarom alle kranen
open nadat je de hoofdkraan hebt
dichtgedraaid.

5. Aangezien niet alle lekken
(onmiddellijk) zichtbaar zijn,
controleer je best regelmatig
de stand van je watermeter. Stel
je plots een hoog verbruik vast?
Ga dan op zoek naar de oorzaak.
Je kunt bijvoorbeeld ’s avonds
voor het slapengaan de stand
van je watermeter noteren. Heb
je ’s nachts geen water verbruikt

en stel je ’s morgens toch een
gewijzigd verbruik vast, dan zit je
waarschijnlijk met een lek.

6. Om goed voorbereid te zijn,
controleer je best voor de winter
of de hoofdkraan goed sluit en de
leegloopkraantjes in de buurt van
de hoofdkraan goed werken. Zo
kom je in de koude wintermaanden
niet voor verrassingen te staan.

Wat doe je als de leidingen toch
bevroren zijn?
• Als er nergens in de woning
water is, dan is de aansluiting
hoogstwaarschijnlijk bevroren. Sluit
eerst de hoofdkraan af en ontdooi
het gedeelte binnenshuis met de
haardroger, vertrekkende van het
tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik
nooit een brander. Pas op met
leidingen in kunststof omwille van
smeltgevaar. Beweeg de haardroger
voortdurend heen en weer.
• Draai nadien de hoofdkraan slechts
een beetje open, want er zouden
wel eens buizen gesprongen kunnen
zijn en dan zit je met waterschade
na ontdooiing. Na controle kan de
hoofdkraan volledig opengezet
worden.
• Als de watermeter of de aansluiting
buitenshuis bevroren is, roep je best
de hulp in van je drinkwaterbedrijf.
• Slaag je er niet in om de leidingen
te ontdooien, dan kan je alleen maar
wachten tot het warmer wordt en
dan ontdooien de leidingen vanzelf.
In dat geval houd je de hoofdkraan
best dicht als je niet thuis bent of gaat
slapen. Zo vermijd je eventuele lekken
bij plotse dooi.
• In geval van waterschade neem je
best contact op met je verzekeraar.
Maak ook de nodige foto’s.

,,
Voor meer tips kan je terecht op
www.dewatergroep.be/wintertips
van De Watergroep.
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Landschapsfonds Westhoek steunt
jouw groen initiatief
groen speelelement om de hoek, een
vlindertuin aanleggen, een boomgaard
of klein bosje aanplanten…? Meld je
voor 15 januari aan en maak kans op
een bijdrage tot 5.000 euro.
Hoe ga je aan de slag? Wel, maak om
te beginnen een campagnepagina
aan voor 15 januari 2019 via www.
rlwesthoek.be/landschapsfonds. Binnen
de week krijg je feedback van het
Regionaal Landschap Westhoek. Zij
geven, waar nodig, nog wat tips om je
initiatief te verfijnen.
Start met crowdfunden voor jouw
groen initiatief in jouw dorp of buurt.
Het Landschapsfonds Westhoek
draagt tot 5.000 euro bij! Heb jij een
voorstel? Een buurttuin uitbreiden, een

Eind januari 2019 woon je samen
met de andere deelnemers een
workshop bij om vlot en efficiënt je
crowdfundingcampagne op te zetten.

Groepsaankoop
groene stroom en gas
De provincie West-Vlaanderen biedt haar inwoners
opnieuw de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een
groepsaankoop groene stroom en gas. Die was in 2017
alvast een succes, met 55.936 gezinnen en 2.830 bedrijven
die zich inschreven. Respectievelijk 68 en 66 procent van
hen stapte via groepsaankoop over naar een voordelig én
groen contract. Gemiddeld bespaarden zij zo maar eventjes
200 euro.
Inschrijven kan voor elektriciteit en/of gas en is mogelijk
voor iedereen met een leveringsadres in Vlaanderen. Je
hoeft je alleen maar vrijblijvend in te schrijven via www.
samengaanwegroener.be. Ook ondernemers met een
professioneel contract en een jaarlijks gemeten meter
(met een verbruik beperkt tot 50.000 kWh elektriciteit en
100.000 kWh gas) kunnen inschrijven.

Het crowdfundingsplatform Voor je
Buurt geeft deze workshop. Uiterlijk
15 februari 2019 beslist de jury of je al
dan niet een bijdrage ontvangt vanuit
het Landschapsfonds Westhoek. Vanaf
20 februari loopt de crowdfunding.
Wanneer je alle centen verzameld hebt,
kun je met jouw groen initiatief aan de
slag!

,,
Interesse? Lees hoe
alles in zijn werk gaat via
www.rlwesthoek.be/landschapsfonds
of contacteer het Regionaal
Landschap Westhoek via
nele.saint-germain@rlwesthoek.be
of 0471 42 22 09.

Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling
krijg je een persoonlijk voorstel van de leverancier die
voor jouw verbruik het meest voordelige aanbod uitbracht.
Aanvaard je het aanbod, dan begeleidt men je bij de
overstap naar je nieuwe energiecontract. Je hoeft hier zelf
niets voor te doen.

Begeleiding en inschrijvingen
De provincie zorgt voor begeleiding vanaf de vrijblijvende
inschrijving tot en met de overstap naar het voordelige
groepsaankoopcontract. Ook de opzeg van je huidige
energiecontract wordt volledig voor jou geregeld.

,,
Vrijblijvend inschrijven kan tot en met 5 februari via de
website www.samengaanwegroener.be (doorklikken op
provincie West-Vlaanderen). Neem een jaarlijkse afrekening
voor elektriciteit en/of gas bij de hand en schrijf je online in
of bel 0800 18 711. Heb je geen toegang tot internet, dan
helpt het Sociaal Huis in Houthulst je graag verder. Je kunt er
elke weekdag van 9 tot 12 uur terecht in de Vijverstraat 30.

De provincie West-Vlaanderen bundelt alle inschrijvingen
en biedt die grote groep als één aantrekkelijke klant
aan op de energiemarkt. Op een veiling brengen
energieleveranciers hun beste bod uit voor een 1-jarig
energiecontract voor elektriciteit en/of gas. De leverancier
die het meest voordelige bod doet, mag alle deelnemers
een 1-jarig energiecontract aanbieden.

HOUTHULST
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Een optreden met
Artiest zoekt Feestneus
Ben je muzikant of performer?
Heb je een fantastisch aanbod aan
kinderanimatie of heb je een act die
een breed publiek aanspreekt? Tot
uiterlijk donderdag 28 februari 2019
kan je inschrijven als kandidaat voor
‘Artiest zoekt Feestneus’. Of organiseer
je samen met enkele buren een straat-,
wijk- of buurtfeest of -receptie? En ben
je ervan overtuigd dat samen feesten
het leven van iedereen in je omgeving
een stuk aangenamer kan maken?
Ook daarvoor ben je bij ‘Artiest zoekt
feestneus’ aan het juiste adres.
‘Artiest zoekt feestneus’ geeft lokaal en
regionaal artistiek talent speelplekken
en speelkansen door hen gratis ter
beschikking te stellen aan straat-,
wijk- of buurtfeesten. ‘Artiest zoekt
Feestneus’ biedt je als artiest een pak
extra podia aan in de regio, op feesten

georganiseerd door de inwoners.
Een jury selecteert de artiesten die ze
geschikt acht voor dit soort feesten.
Ben je geselecteerd, dan kunnen
organisatoren je boeken voor een
optreden. ‘Artiest zoekt Feestneus’
vergoedt je optreden. ‘Artiest zoekt
feestneus’ staat open voor alle talent en
genres.
Ben jij dus een lokaal/regionaal talent,
op zoek naar nieuwe speelplekken in de
regio, bezorg ‘Artiest zoekt Feestneus’
dan je inschrijvingsformulier en demo
voor eind februari. Organiseer je een
straat- of buurtfeest? Bezorg ons dan je
aanvraagformulier en kies je artiest.

,,
Inschrijvingsformulieren en
praktische details kan je vinden
op www.artiestzoektfeestneus.be

Jeugdboekenmaand 2019:
Vriendschap!
Er zijn goede vrienden,
beste vrienden, verloren en
vergeten vrienden, vrienden
van op school, vrienden van
de voetbalclub, vrienden
die familie zijn, oude
vrienden, nieuwe vrienden,
voorlopig onbekende
vrienden, onzichtbare
vrienden, boekenvrienden,
dierenvrienden, Facebook
vrienden, verre vrienden,
vrienden voor heel even en
vrienden voor altijd. Tijdens
de Jeugdboekenmaand vieren
we in de bibliotheken van
Houthulst de vriendschap!
In maart kan je in de bibliotheek
terecht voor boeken rond
het thema vriendschap en
kan je deelnemen aan enkele
Prikkelsactiviteiten. We mogen
ook heel wat klassen uit onze
gemeente ontvangen voor het
bibliotheekspel. Er worden
affiches gemaakt, verhalen
geschreven, meningen gedeeld,
woordzoekers ingevuld, prenten
geknipt en geplakt en nog
zoveel meer!

Cultuurbrochure voorjaar 2019 is er!
De Dienst Vrije Tijd werkte de voorbije weken aan een fonkelnieuwe cultuur
brochure. Je vindt er naar goede gewoonte een overzicht van alle activiteiten
georganiseerd door onze verenigingen, partners en gemeentelijke diensten.
Wil je ook een brochure met alle culturele activiteiten van het voorjaar
van 2019 ontvangen? Je vindt ze vanaf begin januari in alle gemeentelijke
diensten en zalen. Liever een cultuurbrochure aan huis? Contacteer ons via
cultuur@houthulst.be en je ontvangt er één in jouw brievenbus.
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Tijdens de jeugdboeken
maand worden alle leerlingen
van de tweede en derde
graad getrakteerd op een
auteurslezing door Stefan
Boonen of Patrick Lagrou.
Kom zeker ook eens met
jouw kroost langs in één van
onze bibliotheken en verdiep
je samen in alle mogelijke
verhalen rond vriendschap.

LEVEN

Geef je kurk een tweede leven
Kraak je al eens een flesje bubbels of
wijn? Heb je een kistje van een goed
jaar klaar liggen voor de feestdagen?
Groot gelijk, maar gooi je kurk niet
zomaar weg! Voortaan zamelen we
op de recyclageparken van MIROM
ook kurk in. Kurk is een beperkt
beschikbaar natuurlijk materiaal met
bijzondere kwaliteiten, het zou dus
zonde zijn om het slechts één keer
te gebruiken. Door kurk(en) in te
zamelen voor hergebruik verkleinen
we de afvalberg, houden we
waardevolle kurkeikbossen
mee in stand en creëren we
werkgelegenheid in de sociale
sector. Sociaal tewerkstellingsproject
De Vlaspit haalt de kurken op en
recycleert ze tot isolatiemateriaal.

Mag ik deze kurk
van jou?

Wat?
We zamelen natuurlijke
kurkdoppen in van
bijvoorbeeld wijn, schuimwijn
of bier, onderleggers en
andere voorwerpen in kurk.
Synthetische kurken (gladde
structuur en koud aanvoelend)
horen er niet thuis, wanden vloerbekleding in kurk
ook niet.

Waar?
Je kan met je kurk(en) terecht
in een inzamelrecipiënt onder
de luifel op je recyclagepark.
Kurk behoort tot de groene
groep. Je kan ook altijd raad
vragen aan je parkwachter.

Laat je kurken
ntspringen.
de dans niet o
Breng je kurken naar het recyclagepark en geef ze een tweede leven
WEST-VLAAMSE
MILIEUFEDERATIE

Meer info op www.mirom.be/kurkinzameling

Wie is er in voor nog een nuchter rondje?
In februari is de campagne rond Tournée
Minérale helemaal terug. Dat betekent:
de hele maand met goesting alcoholvrij
houden.
Als je meedoet aan Tournée Minérale,
krijgt je lichaam de kans om te

recupereren na een jaar ‘gewoon alcohol
verbruiken’. Dat heeft zo zijn voordelen.
Sommige mensen slapen beter, anderen
hebben duidelijk meer energie, nog
anderen merken het meteen aan hun
weegschaal. Veel deelnemers voelen zich
gewoon stukken beter in hun vel.
Dat zijn geen loze
woorden. Na de
vorige editie deed
de universiteit van
Gent een bevraging
bij de deelnemers.
Daarvan antwoordde
9 op de 10 dat ze één
van de genoemde
voordelen aan den lijve
ondervonden hadden.
Door Tournée Minérale
sta je ook stil bij je
alcoholgewoontes.
Dat doet je beseffen
hoe snel je een glas
drinkt zonder erbij na
te denken. Onderzoek
heeft uitgewezen

dat deelnemers zelfs maanden later
minder drinken dan voor de campagne.
Redenen genoeg dus om mee te doen.

Organiseer je eigen actie
Februari 2019 wordt dus opnieuw dé
alcoholvrije maand. Net na januari is dat
het ideale moment om te bekomen van
de overdaad van de feestdagen. Maar
meedoen betekent helemaal niet dat
je een saaie vier weken tegemoet gaat.
Integendeel. Je kan voor de bezoekers
bij jou thuis creatief op zoek gaan naar
smakelijke alcoholvrije drankjes. Je kan
op je sportclub zorgen voor verrassende
alcoholvrije proevertjes. Je kan op
je werk voor de personeelsdrink een
trendy mocktail workshop organiseren…
Inspiratie daarvoor lees je op de
website. Je eigen activiteiten kan je
er natuurlijk ook op posten. Hoe meer
Tournée-Minerale-activiteiten, hoe
beter.

,,
Meer info en inschrijven kan via
www.tourneeminerale.be.
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Afvalzakken op recyclagepark
Restafvalzakken en PMD-zakken kan
je voortaan ook aankopen op het
gemeentelijk recyclagepark in de
Paardedreef in Houthulst. Betalen kan
gemakkelijk, zowel met munten als met
de betaalkaart, via de betaalzuil op

het park. Na betaling ontvang je dan
je gevraagde rol afvalzakken van de
parkwachter. Ook aan het onthaal van
het gemeentehuis, Markt 1 in Houthulst,
kan je nog altijd afvalzakken aankopen.

Een papieren
telefoongids:
hoeft het
nog écht?
Aanpassingen bij
wachtdiensten huisarts
Vanaf 1 januari 2019 zullen
patiënten uit Klerken geen
beroep meer kunnen doen op de
huisarts van wacht van Diksmuide.
Zij sluiten immers aan bij de
Huisartsenwachtpost van Veurne.
We zetten graag even de
verschillende wachtdiensten binnen
Houthulst op een rijtje: Merkem sluit
aan bij de wachtdienst LangemarkPoelkapelle. Op weeknachten is
dit vanaf 18 uur tot 8 uur. In het
weekend is dit van vrijdagavond
18 uur tot maandagmorgen 8 uur.
Op feestdagen is dit vanaf 18 uur
de avond voordien tot 8 uur
de morgen erop. De wachtarts
is te bereiken via het centrale
oproepnummer van LangemarkPoelkapelle: 057 48 58 00.
Houthulst, Jonkershove en
Klerken maken deel uit van het
wachtgebied Houthulst. Het centraal
oproepnummer is 051 24 50 50.
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Dit centraal oproepnummer is altijd
bereikbaar, 24 uur op 24 uur, dus ook
tijdens de nacht en ook in de week.
Mobiele patiënten kunnen
tijdens het weekend naar de
wachtpost komen. Tijdens het
weekend en op feestdagen is deze
doorlopend open van 8 tot 20 uur.
Op weekdagen is de wachtpost
gesloten en kan je de wachtdienst
bereiken via 051 24 50 50.
Huisbezoeken worden
voorbehouden voor patiënten die
zich onmogelijk kunnen verplaatsen,
een lange wachttijd is daarbij
mogelijk. Huisbezoeken zijn bij
voorkeur aan te vragen na 8 uur
’s morgens.

Telefoongidsen: stukje bij
beetje worden het dino’s uit
een lang vervlogen tijdperk.
Tegenwoordig zoeken steeds
meer mensen immers hun
nummers op via het web.
FCR Media, dat zowel de
Witte Gids als de Gouden Gids
uitgeeft en laat bedelen, doet nu
ook een nieuwe oproep naar de
bevolking, om zo in de toekomst
nog meer op papier te kunnen
besparen.
Krijg jij nog steeds twee
zulke lijvige turven aan
huis bezorgd en vind je dat
eigenlijk ferm overbodig?
Surf dan naar de webpagina
fcrmedia.be/uitschrijven-boek/
van FCR Media om je uit te
schrijven.
Doe je dat voor 1 april 2019,
dan zal je bij de eerstvolgende
bedeling geen papieren versie
van de telefoongidsen meer
ontvangen. Alle nodige info
opzoeken kan ook gewoon via
wittegids.be of goudengids.be.

RUIMTE

OPENBA E WERKEN

IN BEELD

Vrijetijdscampus
In de nieuwe vrijetijdscampus is men stilaan toe aan de laatste punten en komma’s.
Ook de eigen technische dienst deed zijn deel in het verhaal. Hieronder enkele
beelden van de inkomhal, de cafetaria en de muziekhal. Die werd afgewerkt met
een houten vloer voor een betere akoestiek en kon intussen in gebruik worden
genomen. In de polyvalente hal en de turnhal werd er eveneens akoestische
isolatie voorzien aan de wanden. Op de buitenterreinen werd de ledverlichting
geplaatst rond de voetbalvelden. Met de voorbije maanden uitgegraven grond
werden enkele heuvels aangelegd ter uitbreiding van het mountainbikeparcours.

Voetpad Nieuwstraat
De technische dienst legde
een nieuw voetpad aan in de
Nieuwstraat.

Tafeltennistafel in Merkem
Op het speelplein van Merkem
kan je je voortaan ook uitleven
in een spelletje tafeltennis. Daar
werd nu een permanente tafel voor
geïnstalleerd. Balletjes en palletjes
breng je uiteraard best zelf mee.

VERKEERSHINDER EN WEGENWERKEN
, Herinrichting kruispunt
Jonkershovestraat – Stokstraat – Groenebosdreef
In 2019 zal het kruispunt van de Jonkershovestraat met
de Stokstraat en de Groenebosdreef heraangelegd
worden. De voorbereidende werken zijn al gestart. Van
zodra verdere planning en hinder gekend is, zullen wij
dit op de gemeentelijke website bekend maken.

, Andere verkeershinder
Alle verkeershinder (zoals door grotere werken
aan nutsvoorzieningen, door evenementen,
door wielerwedstrijden en dergelijke) wordt
ook steevast gepubliceerd op de website
www.geopunt.be/hinder-in-kaart. Een link vind je terug
op onze website onder ‘openbaar domein’.
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MEER TIPS OP WWW.UiTINDEWESTHOEK.BE

JANUARI

SPREEKUUR DIGIDOKTER
Cursus of workshop
Zaterdag 5 januari van 10 tot 12 uur
Je zit aan je computer en er loopt iets
fout … Je raakt gefrustreerd en durft al eens
te vloeken. Herkenbaar? Bij de digidokter
kan je elke eerste zaterdag van de maand
terecht in de bib met al je vragen over
computers, tablets, internetaansluiting,
smartphones en noem maar op. Let wel,
de digidokter zal jouw laptop of computer
niet depanneren. Hij helpt je op weg om
een juiste diagnose te stellen zodat je het
probleem zelf kunt oplossen en gelijkaardige
problemen in de toekomst kunt voorkomen.
• Bibliotheek Houthulst,
Brs. Xaverianenstraat 10, Houthulst
• Gratis
• Meer info via bibliotheek@houthulst.be
•

GEEN KLEINE OORLOG
Theatervoorstelling
Donderdag 24 januari om 20 uur
Vlaanderen kent een lange traditie van
zwijgen over de collaboratie met de Duitse
bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De tweelingbroers Hein en Toon Van den
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Brempt doorbreken die stilte. Hun vader
en drie van hun ooms waren bij de SS, hun
moeder werkte als secretaresse voor Richard
Jungclaus, hoofd van de Belgische SS. Hun
getuigenis vormde een indrukwekkende
bijdrage aan de succesvolle Canvasreeks
‘Kinderen van de collaboratie’. In het besef
dat er veel meer te vertellen en te ontdekken
viel, gingen ze in zee met schrijfster Kristien
Hemmerechts. Samen gingen ze op pad
én op zoek naar de waarheid achter de
taboes, de halve waarheden, de leugens
en de mythes. Ze doken in archieven en
gingen op reis naar de ‘beladen’ plekken.
Het resulteerde in een voorstelling over
hun boeiende en verrassende zoektocht.
Hein en Toon vertellen en spelen muziek,
Kristien vertelt en zingt een lied.
• Vzw De Boot,
Ieperleedijkstraat 1a, Merkem
• Tickets € 5 in voorverkoop
en € 8 aan de deur
• Info en reserveren via info@deboot.be

FEBRUARI

EETFESTIJN VAN ’T MUZIEK
Eten en drinken
Zondag 3 februari van 11.30 tot 14 uur
De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Merkem nodigt iedereen uit op het
‘eetfestijn van ’t muziek’. Je tafelt gezellig
bij een aperitiefje en geniet daarna
van beenham met frietjes en groenten.
De kinderen kunnen ook kiezen voor
frikadellen. Daarna is er ook nog taart.
• Brandweerkazerne,
Westbroekstraat 26, Merkem
• Tickets aan € 15 euro per persoon
• Meer info bij de leden van
de KH Sint-Cecilia Merkem

BIBLIOTHEEKNACHT
Theatervoorstelling
Vrijdag 8 februari van 18.30 uur tot 23 uur
De bibliotheek van Houthulst & Lo-Reninge
bezorgt u een warme, romantische
bibliotheeknacht in de bibliotheek van
Houthulst. Verteller Veerle Ernalsteen
brengt vanaf 20 uur donkere en lichterotische volksverhalen voor volwassenen.
Ze brengt sprookjes en volksvertellingen
van over de hele wereld, via mondelinge
overlevering of uit de literatuur. Verhalen rijk
aan magie en verwondering, maar het mag
er gerust ook ondeugend aan toe gaan.
Speels en met een ferme draai aan gegeven,
dan eens sensueel en dan weer romantisch
maar af en toe ook wreed. Verhaald in
interactie met het publiek: met ritme en
humor, expressief en wel eens uitbundig,
vertellend en spelend liefst van al tot je
samen met haar in een andere wereld zit.
Voorafgaand kunnen kinderen en jongeren
van 18.30 tot 19.30 uur komen luisteren
naar verhalen over liefde en vriendschap.
Veerle volgde een opleiding Drama aan
de Academie voor Woord en Muziek
in Gent. Ze is nu voltijds ‘verteller’ in
tal van bibliotheken, evenementen
en Internationale vertelfestivals.
• Bibliotheek Houthulst,
Brs. Xaverianenstraat 10, Houthulst
• Gratis toegang
• Info en reserveren via
bibliotheek@houthulst.be of 051 70 59 50
OPEN LEDENVERGADERING VVMK
Congres of lezing
Vrijdag 8 februari vanaf 19.30 uur
De Vriendenkring van de Vredesmolen
Klerken organiseert een open
ledenvergadering met nieuwjaarsreceptie.
Welkom met drankje en hapje. Overzicht
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werkjaar 2018 met fotoprojectie, onder
andere van de feestelijke herdenking
‘100 jaar na de herovering van de molen’.
Woordje van shepen Erik Verbeure
namens de gemeente. Voorstelling
programma 2019. Mogelijkheid om het
lidmaatschap te vernieuwen of lid te
worden. Doorlopend hapje en drankje.
Iedereen met interesse welkom.
• OC Heuvelhuis, Dorpsstraat 27, Klerken
• Gratis toegang
• Meer info via eric.beghein1@outlook.com
ASPICAFÉ
Eten en drinken
Vrijdag 8 februari vanaf 21 uur
Chiro Houthulst houdt zijn jaarlijkse
Aspicafé in de eigen lokalen en serveert de
pintjes aan 1 euro. Iedereen is welkom.
• Chirolokalen, Jonkershovestraat 101S,
Houthulst
• Gratis toegang

WORKSHOP ‘BESTANDEN
OPSLAAN IN DE CLOUD’
Cursus of workshop
Woensdag 13 februari van 14 tot 16 uur
Cloudopslag is de laatste jaren de norm
geworden, zowel in privécontext als op
het werk. Sinds we altijd en overal met
het internet verbonden zijn, is het heel
begrijpelijk dat we ‘fysieke dragers’ (zoals
USB-sticks) meer en meer links laten liggen
en voor het gemak van cloudopslag kiezen.
Maar hoe gaat dit nu precies in zijn werk?
De digidokter legt het je haarfijn uit.
• Organisatie: Bibliotheek
Houthulst & Lo-Reninge i.s.m.
Dienstencentrum De Schakel
• Gratis
• Meer info via bibliotheek@houthulst.be
of op 051 10 59 50

JE EIGEN ACTIVITEIT IN DEZE UiTK ALENDER?
VOER ZE IN VÓÓR 12 FEBRUARI OP WWW.UiTDATABANK.BE

GEZELSCHAPSSPELLENAVOND
Spel of quiz
Zaterdag 16 februari vanaf 17 uur
Bord- en kaartspellen zijn al enkele jaren
aan een opmars bezig. Enkele van de
bestuursleden van Gezinsbond Merkem
zijn ondertussen fervente verzamelaars
geworden. Na het succes van de vorige
gezelschapsspellenavond halen zij met
plezier opnieuw enkele van hun eigen
spellen uit de kast. Daar zitten bekende
en minder bekende spelletjes tussen. Kom
langs en speel mee! Heb je trouwens thuis
ook eigen spellen, breng ze gerust mee.
• OC Stationshuis, 9de Linieplein, Merkem
• Gratis toegang
• Meer info via
bestuur@gezinsbondmerkem.be

ZWEETHUT
Cursus of workshop
Zaterdag 19 januari van 11 tot 19 uur en
vrijdag 22 februari van 19 tot 23.30 uur
Buiten warmt een vuurman of -vrouw stenen
roodgloeiend op in een stevig vuur. De
zweethut zelf is een lage hut gemaakt van
wilgentakken bedekt met dekens. In het
midden van de hut is er een ronde put
waarin de hete stenen worden gelegd.
De mensen zitten in een cirkel rond de
gloeiende stenen op de aarde. Er worden
eerst kruiden op de stenen gestrooid en
dan water. Er vindt een diepe reiniging
plaats van lichaam, geest en gedachten.
• Aluvuwa, Iepersteenweg 84, Merkem
• Deelnameprijs € 35 per persoon
• Info en reserveren via
virginie.luc@skynet.be of 0476 47 98 51
VLINDERS IN DE BUIK
Cursus of workshop
Donderdag 14, 21 en 28 februari
van 9.30 tot 16 uur

‘Vlinders in de buik’ is een vormingsreeks
van drie sessies, georganiseerd door Konekt,
voor mensen met een beperking die meer
willen weten over relaties en seksualiteit.
In kleine groepjes praat je over het lichaam
van de man en de vrouw, over seksuele
gevoelens, zoenen, knuffelen en vrijen.
• Ondersteuningscentrum De Vleugels,
Stokstraat 1, Klerken
• Deelnameprijs € 36 per persoon,
kansentarief voor Uitpas
Westhoek € 7,2 per persoon
AL DENTE
Eten en drinken
Zaterdag 23 februari vanaf 17.30 uur
De jaarlijkse spaghettiavond van
Chiro Houthulst kan je zowel bijwonen
in de chirolokalen, maar je kunt je
maaltijd ook aan huis laten leveren.
• Chirolokalen, Jonkershovestraat
101S, Houthulst
• Volwassenen €9 per persoon, kinderen
€7. Aan huis geleverd voor €8.
• Info en reserveren via 0496 31 33 70 of de
Facebookpagina van Chiro Houthulst

MAART
SNOEIEN VAN KLEIN- EN LEIFRUIT
Cursus of workshop
Zondag 3 maart van 9.30 tot 12 uur
De Groene Hemel waagt zich deze
keer aan de snoei van klein- en leifruit.
Huissnoeier Maxime Vanwynsberghe
geeft de aanwezigen tekst en uitleg en
maakt hen wegwijs in de technieken
van deze snoeivormen. Dit is een
organisatie van Velt IJzervallei.
• De Groene Hemel,
P. Costenoblestraat 21, Klerken
• Deelnameprijs € 5 per persoon
• Info en reserveren via
info@groenehemel.be of op 0495 80 26 35
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MEER TIPS OP WWW.UiTINDEWESTHOEK.BE

JE EIGEN ACTIVITEIT IN DEZE UiTK ALENDER?
VOER ZE IN VÓÓR 12 FEBRUARI OP WWW.UiTDATABANK.BE

Nadien ga je naar huis met een
gepersonaliseerd schriftje, veel inspiratie
en hopelijk nog meer goesting om
zelf aan de slag te gaan. Inschrijven is
verplicht, want de plaatsen zijn beperkt.
• Bibliotheek Houthulst,
Brs. Xaverianenstraat 10, Houthulst
• Deelnameprijs € 5 per persoon
• Info en reserveren via
bibliotheek@houthulst.be
of op 051 70 59 50
VRIENDSCHAPSBANDJES MAKEN
Cursus of workshop
Dinsdag 5 maart van 13.30 tot 16 uur
De bib trapt de Jeugdboekenmaand
2019 af met een voorleesmoment en een
knutselactiviteit. We luisteren naar verhalen
over vriendschap en leren in de workshop
zelf kleurrijke vriendschapsbandjes maken
om uit te delen. Voor kinderen vanaf 6 jaar.
• Bibliotheek Houthulst,
Brs. Xaverianenstraat 10, Houthulst
• Gratis
• Info via bibliotheek@houthulst.be
of op 051 70 59 50

WORKSHOP HANDLETTEREN
Cursus of workshop
Dinsdag 5 maart van 19 tot 21.30 uur
Mooi gehandletterde quotes of kaartjes,
je hebt ze ongetwijfeld al wel zien
verschijnen. Wil je graag van nul beginnen,
wat oefenen of gezellig in groep werken?
Met veel plezier leert Fien van de weblog
Fientastisch jou de kneepjes van het
handletteren. Je krijgt van haar een
uitgebreide introductie in de wereld van
het handletteren, met heel wat tips en
tricks om zelf onmiddellijk aan de slag
te gaan. Zo kom je te weten hoe je het
typische handlettering-effect op je blad
tovert, en waar je best rekening mee houdt
bij het opstellen van een compositie.
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Ondersteuningscentrum De Vleugels
organiseert een Dag van de Zorg, waarbij
je kennis kunt maken met de dagelijkse
werking van deze organisatie. Je wordt er
ook rondgeleid in de nieuwe gebouwen.
• Ondersteuningscentrum De Vleugels,
Stokstraat 1, Klerken
• Gratis

‘ARTHUR NAEYAERT, DE
SCHRIK DER DUITSERS’
Theatervoorstelling
Donderdag 7 maart om 14 uur
Jong van Hart Klerken nodigt uit naar de
theatermonoloog ‘Arthur Naeyaert, de schrik
der Duitsers’ door Ignace Goethals. Een
paar jaar terug kon Klerken kennismaken
met het voordrachttalent van Ignace
Goethals. Niemand kon de ogen droog
houden tijdens de opvoering van het stuk
‘Ons moeder binst den grooten oorlog’, een
monoloog op tekst van Felix Timmermans.
Velen vroegen om een vervolg, en dit
jaar brengt Ignace opnieuw een stuk van
de Eerste Wereldoorlog tot leven met de
bewerking van de tekst geschreven door
Jozef Vackier uit Torhout. Ook nu weer is
WO I het kader waarin de karakters botsen
en waarbij universele thema’s als leven en
dood, schuld en schaamte, hoop en verzet
verrassend actueel aan de oppervlakte
komen. De ultieme vraag zal zijn: aan
welke kant staat finaal het publiek?
• OC Heuvelhuis, Dorpsstraat 27, Klerken
• Gratis toegang
DAG VAN DE ZORG
Begeleide uitstap of rondleiding
Zondag 17 maart van 10 tot 18 uur

THE FABULOUS FOUR
Sportactiviteit
Zondag 24 maart
De Gezinsbond Merkem wil de verschillende
lopers van The Fabulous Four een sportief
hart onder de riem steken tijdens hun
100 km-run voor Kom op tegen Kanker.
Wie de vier teams met enkele (voormalige)
leden van de Gezinsbond over de streep
wil helpen supporteren en dit unieke
evenement van dichtbij wil meemaken, kan
mee met de supportersbus naar Boom.
Kom op Tegen Kanker zorgt voor heel wat
animatie ter plaatse. De bus vertrekt ‘s
morgens uit Merkem, gaat richting Boom en
brengt je ‘s avonds veilig en wel terug thuis.
• OC Stationshuis, 9de Linieplein, Merkem
• Kostprijs wordt nog bekend gemaakt
• Info en reservaties via
fab4koptk@icloud.com

SOCIALE
MEDIA F T I

We tweeten, liken en delen foto’s en updates over onze gemeente
naar hartenlust. Deel je knapste foto uit onze gemeente via
Facebook, Twitter of Instagram met #Boskrant of mail die naar
communicatie@houthulst.be met onderwerp ‘Foto Boskrant’.
Wie weet komt jouw foto hier binnenkort op deze pagina!

Dansbeentjes op
seniorenfeest
Amper iemand die stil kon
blijven zitten op de vrolijke
tonen van David Vandyck,
Frank Valentino en accordeonist
Rudy Beauprez en zangeres
Kristien, tijdens het jaarlijkse
seniorenfeest. Er waren meer
dan 500 aanwezigen. !

Daar is de Sint! n
Niets dan blije gezichtjes in
Merkem voor de al even blijde
intrede van de Sint. Niemand
ging met lege handen naar
huis, dankzij de goedheilige
man en zijn gulle Pieten.

Schatten jagen in de bib n
In de bibliotheek van
Houthulst vond een geslaagde
boekenverkoop plaats. Heel
wat afdankertjes uit de collectie
vonden een nieuwe thuis bij
leesgrage liefhebbers. De
boekenverkoop is elk jaar
duidelijk weer een succes.

Sportprijzen uitgereikt
In het Dorpshuis in Jonkershove
werden de gemeentelijke
sportprijzen uitgereikt. Naast
Jeroen Hillewaere (Sportman)
was er een trofee voor Amber
Ryheul (Sportvrouw), Jente
Deruytter (Sportjongen), Axel
De Jonckheere (sportjongen
buiten Houthulst), Yorunn
Ligneel (Sportmeisje), Mona
Vanalderweireldt (sportmeisje
buiten Houthulst), Filip
Latré (Sportverdienste), TTC
Woudpalet (Sportclub) en
Jeugdteam TTC Woudpalet
(Sportjongerenclub). !

Voorleesweek n
Tijdens de voorleesweek
kwamen de kinderen uit
het eerste leerjaar van VBS
Houthulst aandachtig luisteren
naar een verhaal in de bib.

Bosje aanplanten
Eind november maakte
Bosgroep IJzer en Leie de
geïnteresseerden in de raadzaal
van het gemeentehuis wat
wijzer over de verschillende
mogelijkheden om een eigen
bosje aan te planten. !
Plastic soep n
De klassen in Houthulst,
Merkem en Jonkershove kregen
workshops over ‘plastic soep’ en
de gevolgen. Zo ontdekten ze
de beste manier om met afval
om te gaan… namelijk ervoor
zorgen dat er geen afval is!

Réveil ontwaakt in Houthulst n
Réveil, het integere project
waarbij overal in het land
muziek weerklinkt op tal van
begraafplaatsen om zo onze
dierbaren te herdenken op
Allerheiligen, vond dit jaar
voor het eerst ook plaats op de
gemeentelijke begraafplaats Ter
Ruste. Coverband Goodiebag
zorgde voor enkele pakkende
momenten.

Digitale week
Digidokter Geert gaf een
gewaardeerde workshop in
de bib naar aanleiding van de
Digitale Week. De aanwezigen
staken er heel wat van op. !
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DIENSTVE LENING
GEMEENTE HOUTHULST
ADMINISTRATIEVE DIENSTEN
051 46 07 31 | onthaal@houthulst.be
maandag
8.30 – 12 u. gesloten
dinsdag
8.30 – 12 u. gesloten
woensdag
8.30 – 12 u. 14 – 16 u.
donderdag 8.30 – 12 u. 16 – 19.30 u.
vrijdag
8.30 – 12 u. gesloten
Gemeentehuis
Markt 1
Diensten: onthaal, secretariaat,
personeel, financiën, kabinet
burgemeester, milieu- en natuurbeleid,
ruimtelijke ordening en huisvesting.
Administratief Centrum
Markt 1 (ingang via Terreststraat)
Diensten: burgerlijke stand, burgerzaken,
gemeenschapswacht, lokale economie,
pwa-dienstenbedrijf, strafregister en
administratie openbaar domein.
Dienst Burgerzaken
051 46 07 39 | burgerzaken@houthulst.be
Dienst Vrije Tijd
Markt 17
Diensten: communicatie, cultuur, jeugd,
sport en toerisme.
TECHNISCHE DIENST
051 46 07 43 | technischedienst@houthulst.be

DIENSTENCENTRUM DE SCHAKEL
Broeders Xaverianenstraat 12
051 69 71 76
dienstencentrum@wzccassiers.be
RECYCLAGEPARK
Paardedreef 4 | 051 70 56 24
recyclagepark@houthulst.be
OPENBARE BIBLIOTHEEK
bibliotheek@houthulst.be
Hoofdbibliotheek Houthulst
Broeders Xaverianenstraat 10
051 70 59 50
maandag
10.30 – 12 u. 15 – 19 u.
dinsdag
gesloten
15 – 19 u.
woensdag
10.30 – 12 u. 15 – 19 u.
donderdag gesloten
gesloten
vrijdag
10.30 – 12 u. 15 – 19 u.
zaterdag
9 – 12 u.
gesloten
Uitleenpost Klerken
Kerkhofstraat 8A
051 51 05 08
maandag
15 – 17 u.
donderdag 16 – 18 u.
Uitleenpost Merkem
Kouterstraat 24
051 54 56 40
dinsdag
15.30 – 17.30 u.
woensdag
17 – 19 u.

SOCIAAL HUIS - OCMW
Vijverstraat 30 | 051 70 41 64
sociaalhuis@houthulst.be
maandag
9 – 12 u.namiddag op afspraak
dinsdag
9 – 12 u. namiddag op afspraak
woensdag
9 – 12 u.namiddag op afspraak
donderdag 9 – 12 u.namiddag op afspraak
vrijdag
9 – 12 u.namiddag op afspraak
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Jonkershovestraat 101r
051 50 58 70 | 0496 52 37 36
kinderopvang.houtekind@houthulst.be
BKO Houthulst, Jonkershovestraat 101r
BKO Jonkershove, Jonkershovestraat 247
BKO Klerken, Smissestraat 7a
BKO Merkem, Kouterstraat 28a

NUTTIGE NUMMERS
Pwa-dienstenbedrijf
Watervoorziening /
Storing water
Openbare verlichting
Gasreuk
Storingen en defecten
Elekriciteit en gas
Politie
Wachtdienst dokter
Wachtdienst apotheek
Wachtdienst tandarts
Brandweer

051 46 07 41
02 238 96 99
0800 6 35 35
0800 6 50 65
078 35 35 00
078 35 35 34
051 57 60 01 of 101
1733
0903 99 000
0903 39 969
0478 26 44 19 of 112

INSTALLATIEVERGADERING NIEUWE
GEMEENTERAAD OP WOENSDAG 2 JANUARI
De nieuwe gemeenteraad komt voor het eerst in zitting samen op woensdagavond 2 januari en dit om 20 uur
in het Dorpshuis in de Mgr. Schottestraat in Jonkershove. Alle raadsleden zullen er officieel de eed afleggen.
Dit worden de bevoegdheden van het nieuwe schepencollege:
Joris Hindryckx, burgemeester: algemeen beleid,
financiën, veiligheid, politie, brandweer, communicatie,
Noord-Zuid, jubilea.
Jeroen Vandromme, eerste schepen: vrije tijd,
informatica, burgerlijke stand.
Ann Vansteenkiste, tweede schepen: sociale zaken,
voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst,
gezondheidsbeleid, kinderopvang, huisvesting.

Erik Verbeure, derde schepen: openbare werken,
technische dienst, nutsvoorzieningen, afvalbeleid.
Tessa Vandewalle, vierde schepen: ruimtelijke
ordening, landbouw, lokale economie, personeel,
mobiliteit, fietsbeleid.
Peter Van Ryckeghem, vijfde schepen: milieu,
onderwijs, dierenwelzijn, klimaat, duurzaamheid.

Iedereen is welkom om de eedaflegging van de raadsleden bij te wonen in het Dorpshuis.

