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Wat mag er in
de nieuwe blauwe zak?
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WAAR IN HOUTHULST
HEBBEN WE DIT ZICHT
GEFOTOGRAFEERD?

Waar in Houthulst hebben we deze foto
genomen? Mail het juiste antwoord met
vermelding van je naam, adres en telefoon
nummer naar communicatie@houthulst.be en
dat vóór 1 augustus 2019. 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
Jeoffrey Lerminez uit Houthulst. Proficiat!
Jeoffrey kan zijn waardebon afhalen aan
het onthaal van het gemeentehuis.

AD
 e foto werd genomen aan de ingang van
’t Jonkerschooltje in Jonkershove.

Verlof gemeentelijke diensten
De administratieve diensten,
de bibliotheek en haar uitleenposten,
de buitenschoolse kinderopvang (BKO)
en het Sociaal Huis zijn gesloten:
,
donderdag 11 juli 2019,
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
, vrijdag 12 juli 2019, brugdag
, donderdag 15 augustus 2019,
O.L.V. Hemelvaart
, vrijdag 16 augustus 2019, brugdag
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,
De administratieve diensten zijn
tijdens juli en augustus bijkomend
gesloten op woensdagnamiddag.
,
Het recyclagepark is gesloten op
donderdag 11 juli en donderdag
15 augustus 2019
,
De buitenschoolse kinderopvang
is bijkomend gesloten van maandag
24 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus 2019.

,
De hoofdbibliotheek is bijkomend
gesloten op maandag 15, dinsdag 16,
maandag 22, dinsdag 23, maandag 29
en dinsdag 30 juli 2019 en maandag
5, dinsdag 6, maandag 12 en dinsdag
13 augustus 2019. Tijdens de periode
van maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 16
augustus 2019 zijn de uitleenposten
van Klerken en Merkem gesloten.

Beste mensen van onze gemeente,

De kans dat de kinderen die nu geboren worden
meer dan honderd jaar zullen worden, is heel groot.
Maar zij zullen op het einde van de eeuw ook leven
met een temperatuur van enkele graden warmer dan
nu, ook al doen we wereldwijd onze uiterste best om
het energieprobleem aan te pakken. Ieder moet op
zijn niveau de nodige aanpassingen doen, ook de
gemeente. Tegenwoordig is er aandacht voor de nieuwe
PMD-zakken, maar dit is normaliter het begin van een
reeks aanpassingen in ons afvalbeleid.
Toch snakken we, met een stralende zon en aangename
temperaturen in gedachten, terug naar leuke
evenementen. In onze zomeragenda van deze editie
zien we dat onze gemeente veel te bieden heeft.
Wanneer deze Boskrant verschijnt, zullen de meeste
van onze leerlingen en studenten de examens al achter
de rug hebben. We hopen dat het voor iedereen
meegevallen is.
Ik hoop dat jullie allemaal straks wat vakantie kunnen
nemen, om daarna op volle kracht verder te kunnen.

Met vriendelijke groeten,
Joris Hindryckx,
burgemeester
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GEBOORTEN

OVERLIJDENS

10.03.2019

17.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
30.04.2019
01.05.2019
05.05.2019
07.05.2019
09.05.2019
10.05.2019
11.05.2019
18.05.2019
25.05.2019
26.05.2019
28.05.2019
31.05.2019
01.06.2019

11.03.2019
20.03.2019

21.03.2019

26.03.2019
26.03.2019
30.03.2019
12.04.2019

28.04.2019
08.05.2019

22.05.2019

Merlevede Juliette, kind
van Merlevede Jan &
Houthoofd Charlotte
Lapon Lucas, kind van Lapon
Stijn & Vanacker Stefanie
Janseghers Bufkens Eléna,
kind van Janseghers Ashley
& Bufkens Chloë
Prinsier Doutzen,
kind van Prinsier Wim
& Sijbrandij Grietje
Meyns Lisa, kind van Meyns
Diederik & Dezeure Lore
Cuypers Siebe, kind van
Cuypers Mike & Mesure Jolien
Ostyn Finn, kind van Ostyn
Leandro & Vanlerberghe Sarah
Verkinderen Ruiz, kind van
Verkinderen Nicholas &
Derommelaere Sharona
Bryon Niyo, kind van Bryon
Jordy & Verdurmen Natasha
Staelens Jana,
kind van Staelens Nicky
& Anthoons Vicky
Verhoustraete Eli,
kind van Verhoustraete Jasper
& Dewaele Lore

HUWELIJKS
JUBILARISSEN
Briljanten jubileum
30.06.1954

HUWELIJKEN

02.05.1959

20.04.2019

16.05.1959

27.04.2019
28.04.2019
04.05.2019
17.05.2019
17.05.2019

Ten gevolge van de wet
op de privacy en de GDPRwetgeving worden gegevens
van huwelijksjubilea pas na
de respectieve datum in de
Boskrant opgenomen en
niet langer op voorhand.
Bedankt voor uw begrip.
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Woon je in Houthulst en werd je de trotse ouder van
een flinke zoon of dochter, of wie weet zelfs van een
meerling? Dan verdient dat niet alleen welgemeende
felicitaties, maar ook een klein cadeautje. Wij
verwelkomen onze jongste inwoners van Houthulst
met Houthulstbonnen ter waarde van € 30. Deze kan
je komen ophalen bij de dienst Bevolking, na het

Joseph Demedts
& Jacqueline Maenhoudt

Diamanten jubileum
02.05.1959

Aneca Mathias
& Vermeersch Hanne
Garcia Ortega Jan
& Samaey Bo
Du Moulin Koen
& Sintubin Sandra
Lammens Kris
& Vanderhaeghe Sofie
Phlypo Gilles
& Grymonpon Anke
Vergote Bart
& Stopyra Magdalena

Vandromme Hilda
Vanlerberghe Augusta
Vanlerberghe Gérard
Verscheure Maria
Scholeer Magdalena
Bossant Maria
Goemaere Peter
Depoorter Agnes
Devolder Gerarda
Trotteyn Michel
Coopman Nadine
Verghote Willy
De Bruyne Ernie
Deruytter Marie- Louise
Myny Roger
Debruyne Jinette

Willy Depover
& Maria Leeman
Raymond Durnez
& Noella Depoorter
Willy Verslype
& Christiana Vanacker

Gouden jubileum
14.05.1969
24.05.1969
07.06.1969
28.06.1969

Norman Ramboer
& Beatrys Theunynck
Gilbert Strubbe
& Marie Sarrazyn
Eric Casier
& Marie-Louise Zeenaeme
Willy Durnez
& Gerarda Prinzie

ontvangen van de welkomstbrief die maandelijks door
onze dienst verstuurd wordt. Je zal er tegelijk ook
worden gevraagd of de geboorte, samen met de namen
van de ouders, in het gemeentelijk infoblad ‘De Boskrant’
mag worden gepubliceerd. Met de komst van de GDPRwetgeving rond persoonsgegevens is hiervoor immers
uitdrukkelijke toestemming nodig.

LEVEN

Ga mee de strijd aan tegen
de Aziatische hoornaar
Vorig jaar is de Aziatische hoornaar echt
zijn invasie in ons land begonnen. Jong
of oud, natuurliefhebber of gewone
wandelaar, specialist of leek, echt
iedereen kan een steentje bijdragen
door de ogen open te houden en bij het
zien van een hoornaar of nest dit zo snel
mogelijk te melden. Dit kan je doen op
het portaal van de werkgroep Aziatische
hoornaar: vespawatch.be.
De Aziatische hoornaar is een grote,
donkere wesp. Ze is groter dan een
gewone wesp en iets kleiner dan de
inheemse Europese hoornaar. Je kan
een Aziatische hoornaar goed herkennen

aan haar unieke kleurencombinatie (zie
figuur). Op de kop en het borststuk zijn
ze volledig zwart. Ook het achterlijf is
grotendeels zwart met slechts één brede
gele band. De pootjes zijn zwart met
opvallende gele tipjes.
Van de hoornaars hoef je zelf weinig
schrik te hebben. De Aziatische hoornaar
mag dan wel zeer agressief zijn als je
haar nest verstoort, in de vrije natuur
toont ze geen interesse in de mens.
Met haar angel kan de hoornaar wel
meermaals pijnlijk steken zoals andere
wespen. Daag ze dus zeker niet uit!

Akten
Burgerlijke
Stand gaan
digitaal
Vanaf 1 april 2019 is de
digitalisering van de akten van
de Burgerlijke Stand van start
gegaan, via DABS.

Honingbij

Duitse wesp

Aziatische
hoornaar

Europese
hoornaar

De nieuwe blauwe PMD zak
Vanaf 1 juni gelden in onze
gemeente de nieuwe sorteerregels
voor PMD. Vanaf dan mogen niet
alleen plastic flessen en flacons,
maar alle lege plastic verpakkingen
in de nieuwe blauwe zak.
Ook yoghurtpotjes, botervlootjes,
fruitbakjes, bloempotjes, zakjes
en folies dus. Je mag wel geen
verpakkingen in elkaar stapelen en
ook geen zakjes of potjes vullen
met andere verpakkingen. De oude
zakken die je nog hebt, mag je
ook nog blijven gebruiken na
1 juni. Ook hier mogen de nieuw
toegelaten plastic verpakkingen in.
De prijs van de nieuwe blauwe zak
blijft dezelfde.

Concreet houdt dit in dat
elke gemeente in België
toegang heeft tot alle akten
van de burgerlijke stand die
digitaal opgemaakt werden,
dus ook die akten die werden
omgezet (gemigreerd) uit de
bestaande akten van vroeger.
In principe is het dus voor de
burger niet meer nodig naar
de stad/plaats van geboorte
langs te gaan om een afschrift
van de geboorteakte te
verkrijgen. Dit kan nu gewoon
bij de dienst Burgerzaken van
uw woonplaats.
Wel kan het zijn dat de
stad die de oorspronkelijke
akte opgemaakt heeft
(vb. Roeselare, Ieper…), deze
nog niet gedigitaliseerd heeft,
met gevolg dat er soms nog
enkele dagen moet worden
gewacht tot de gewenste akte
in digitale vorm ter beschikking
staat in DABS.
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HET
ALFA
BET
VAN
HOUT
HULST

ABCDEF
GHIJKLM
NOPQ ST
UVWXYZ
DE D… VAN
DUIVENMELKER
26 edities lang gaat
de redactie van de
Boskrant op zoek naar
onderwerpen en thema’s
die Houthulst typeren of
beroeren. Soms de logica
zelve, soms verrassend,
maar altijd aan de hand
van het alfabet. De vierde
aflevering brengt ons bij
de D van ‘duivenmelker’
of ‘duivenliefhebber’.

Een traditie die Houthulst nog steeds
typeert, is die van de duivenmelkers.
We moeten niet lang zoeken vooraleer de
namen van Gabriël en Jan Saelens worden
genoemd. Zij behoren tot de top van de
duivenmelkers in Houthulst, zo wordt
ons gezegd. Wij trekken op pad om hun
geheim te achterhalen.
Gabriël zelf blijft eerder bescheiden. “De
beste… Wanneer ben je de beste? Als je
veel wint? Er zitten veel goeie duivenmelkers
of -liefhebbers in Houthulst en het zijn de
duiven die het doen.” Gabriël maakt deel uit
van Duivenmaatschappij Recht voor Allen.
De club is een fusie van de vroegere clubs
Eenieders Recht en Welzijn uit Houthulst en
Recht voor Allen uit Jonkershove. “Er komen
ook liefhebbers van buiten de gemeente,”
weet Gabriël. “De groep duivenliefhebbers is
een hechte bende, maar af en toe heerst er
toch wat rivaliteit. Wij vliegen vooral op het
Franse Clermont, exact 183,8 km van onze
duiventil verwijderd. De duiven doen hier
gemiddeld zo’n 2,5 uur over om terug thuis
te komen.”
We hebben ons altijd al afgevraagd hoe
die duiven zo makkelijk de weg naar huis
terug vinden. We vragen Gabriël hoe dit
komt.
“Niemand weet hier eigenlijk de echte
reden voor. Er zijn al verschillende studies
uitgevoerd, maar het blijft een raadsel. Als
duivenmelker proberen we dit wel wat aan
te wakkeren door het weduwschap toe te
passen. De doffer en de duivin worden voor
de vlucht een week van elkaar gescheiden.”
Ervaring, dat heeft Gabriël genoeg. Hij
speelt zo ongeveer 60 jaar met de duiven.
Even lang als hij getrouwd is met zijn
vrouw Marie-Jeanne, want onlangs nog
vierden zij hun diamanten jubileum.
“Het één heeft niets met het ander te
maken”, antwoordt Marie-Jeanne die zit
mee te luisteren. “Mijn vader speelde ook
met de duiven, net als de vader van Gabriël.
Gabriël zet de traditie verder, nu samen met
onze zoon Jan. Jan is nu de duiventil aan het
schoonmaken wat voor onze 70 duiven toch
al gauw zo’n halve dag werk in beslag neemt.
Voor mij is de zondagmiddag het lastigste
moment. Ik weet nooit wanneer het eten
klaar moet zijn als de duiven vallen.”
“Het roepen van de duiven, schuddend met
een potje voer, dat hoort er nog steeds bij,”
valt Gabriël in. “We moeten ons wel niet
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meer zo snel als vroeger naar onze duiventil
haasten om de ring af te doen. De registratie
gebeurt nu elektronisch via een chipring. Als
de duiven geland zijn, moeten we eerst naar
het lokaal om de tijden te laten registreren
voor het klassement.”
“En hoe het allemaal echt begon? In 1987
haalden mijn zoon Jan en ik onze eerste
duif bij Roger Lamote, de vader van Dirk,
ook fervent duivenliefhebber. Ik kocht
duiven bij Liliane Demely uit Moorsele,
Stijn en José Van Laere uit Kruishoutem en
laatst nog bij Gert Rondags uit Spouwen,
allen gerenommeerde namen in de
duivenmiddens. Ik kweek mijn duiven zelf,
maar soms wil je een nieuwe bloedlijn.
Een zuivere bloedlijn met stamboom is dan
wel belangrijk. Tegenwoordig krijg je de
stamboom er ook bij in het Chinees.”
Er is inderdaad veel belangstelling vanuit
China voor Europese duiven. De bedragen
die hier genoemd worden zijn enorm.
Hebben jullie ooit al een Chinees aanbod
gekregen?
“Chinezen moeten hier niet komen
aankloppen.”, lacht Gabriël. “Ik begrijp hen
toch niet. En voor ‘Saelens Gabriël & Jan’,
is en blijft het per slot van rekening een
liefhebberij."

VAN 1 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2019

• De vragen staan gerangschikt in volgorde van het parcours. Het antwoord
op vraag 1, kom je als eerste tegen,
daarna het antwoord op vraag 2,…
• De foto’s staan niet in volgorde van
het parcours. Het is dus mogelijk dat
je bv. de 4e foto op het antwoordformulier als eerste tegenkomt. Van
zodra je een foto tegenkomt, noteer
je de juiste straatnaam (van de plaats
waar de foto genomen is) op het antwoordenblad. Stel je dus in de plaats
van de fotograaf.
• Noteer je antwoorden op de schrijfwijze zoals ze ter plaatse zijn vermeld.
Het lettertype is van geen belang.
• Wat op uw routeblad niet tussen
dubbele aanhalingstekens staat,
duidt op het voorwerp of een afbeelding ervan. Vb. “kruis”: het woord
kruis moet ergens te lezen zijn, kerk:
we zoeken een kerk of een afbeelding
ervan.
• Zoek geen val in het gebruik van
voorzetsels zoals: aan, in, op, nabij, …
• Waar we ‘in de omgeving van’ gebruiken, bedoelen we binnen de 20 meter
(met inbegrip van het voorwerp zelf).
Waar we ‘in de onmiddellijke omgeving van’ gebruiken, bedoelen we
binnen de 5 meter (met inbegrip van
het voorwerp zelf).
• Affiches, graffiti en vlaggen tellen niet
mee in de zoektocht (geldt niet voor
foto’s). Het is verboden om private
grond te betreden om antwoorden
op vragen te zoeken.

REGLEMENT

• Zoek geen oplossingen achter
vensterglas (uitstalramen of vensters
van woningen). De gegevens achter
beschermglas, plexi, pvc….. (vb. ter
bescherming van een heiligenbeeld)
tellen wel mee!
• Een opgegeven aantal moet steeds
correct zijn (vb. 3 letters ≠ 4 letters).
• Zoek ook geen valstrik op het gebruik
van het woord ‘bord’. Het is zowel de
benaming van een plank, een plaat,
een bord,... in pvc, metaal, steen,...
Een bord aangebracht door een aannemer of dergelijke die er bv. tijdelijke
werken uitvoert, telt nooit mee.
• In de vragen staan er geen tikfouten
tenzij door de samensteller gewild.
• Wijzigingen tijdens de zoektocht
zullen uithangen bij de diensten
van toerisme en op www.staden.be,
www.langemark-poelkapelle.be en
www.houthulst.be.
• Door hun deelname aanvaarden de
deelnemers dit reglement en zullen
zij zich ook neerleggen bij de beslissingen van de samenstellers.
• U kunt nooit antwoorden met ‘nul’,
‘niemand’ of ‘strikvraag’.
• Vragen met mogelijke antwoorden
(M.A.) kunnen één of meerdere
correcte antwoorden hebben.
• Enkel de 26 letters van ons alfabet
zijn geldig. De klinkers zijn: a, e, i, o,
u, y. De overige 20 letters zijn medeklinkers.

Het antwoordformulier moet ten laatste
op maandag 2 september 2019 onder gesloten omslag, in de brievenbus worden
gestopt bij één van volgende locaties: Administratief Centrum/ Dienstencentrum
(Ieperstraat 109, Staden), gemeentehuis
Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1)
of gemeentehuis Houthulst (Markt 1) met
vermelding: “Zomerzoektocht 2019”.

De deelnemers verklaren dat zij deelnemen op eigen risico. Volg daarom steeds
de wegcode.

Deze zoektocht staat open voor iedereen vanaf het eerste leerjaar en loopt van
1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2019.
Antwoordformulier: Er mag slechts één
antwoordformulier per deelnemer (vanaf
het eerste leerjaar) worden ingediend.

Véél zoektochtplezier en succes!

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag
4 oktober om 19.00 u in het GC DORPSHUIS,
Mgr. Schottestraat 1, 8650 Jonkershove.
De kandidaten moeten persoonlijk aanwezig zijn op de prijsuitreiking. Je kan je niet
laten vervangen. Verontschuldigingen
worden niet aanvaard. De hoofdprijzen
gaan naar verschillende gezinnen.

Iedereen fietst graag langs nette wegen. Toch stellen we vast dat het
zwerfvuil ook op onze landelijke wegen toeneemt. Zeg neen tegen
zwerfvuil en deponeer je afval in de voorziene afvalbakken!

Deze zoektocht is een fietszoektocht, een samenwerking tussen de gemeenten
Langemark-Poelkapelle, Houthulst en Staden. Het parcours bestaat uit een fietslus
van ongeveer 37 km en is bewegwijzerd vanaf 1 juli met pijlen van de Krant van WestVlaanderen. Je kan starten waar je wil, maar je volgt de route best in de juiste volgorde.
Deelnemen aan deze gratis zoektocht is belangrijker dan prijzen winnen.

ZOMERZOEKTOCHT

HOLA POSTA

2. Welk Arabisch cijfer komt niet voor op het
bord met “DR. P. VANDEWALLE” én “RAADPLEGINGEN”?

We stappen op de fiets en vervolgen onze weg in de
Grote Veldstraat tot aan het kruispunt met de Rysseveldstraat. We slaan links af en dwarsen vervolgens de
Sint-Janstraat om onze weg te vervolgen in de Kerkhofblommenstraat waar we halt houden ter hoogte van
het huis met huisnummer 4.

1. Hoeveel woorden komen tweemaal voor op
de voorzijde van het bord waarop “DUIVEN”
wordt vermeld?

We houden halt ter hoogte van café-feestzaal ‘Taboe’, Grote Veldstraat 7 voor onze eerste vraag.

De Zomerzoektocht start aan het nieuwe AC/DC gebouw, Ieperstraat 109 van de gemeente Staden. Ergens
anders starten kan uiteraard ook. Hou hierbij rekening
met het invullen van de antwoorden. Gelieve dan ook
het juiste antwoord bij het overeenstemmende nummer van de vraag te willen noteren. We rijden richting
centrum via de Ieperstraat. Bij bord met “ZONE 30” gekomen, vervolgen we rechts, in de richting van het gemotoriseerd verkeer d.i. richting Roeselare, Kortemark
(d.i. de Vredestraat). Na ± 200 meter, nét voorbij het
zebrapad, bij “Celine”, slaan we rechtsaf (d.i. De Grote
Veldstraat).

Langs het parcours kom je tal van horecazaken tegen.
Vergeet in je zoektocht zeker niet af en toe een stopplaats in te lassen.

ZOEKTOCHT & VRAGEN

4. In welk seizoen van het jaar viel de dag die
wordt aangeduid door de datum die hier
binnen een straal van 10 meter van bovenbedoeld bord voorkomt?
M.A.: lente – zomer – herfst – winter.

We bevinden ons opnieuw in de Processiestraat die wat
verder overgaat in de Kleine Stadenstraat. Die Kleine
Stadenstraat, volgen we tot het eind, waar we links de
Grote Stadenstraat nemen. Wat verder houden we, nét
voor de grote baan (= Bruggestraat) halt aan het grote
kruisbeeld (crucifix) nabij een grote boom waar zich een
bord met “Mountain bikeroute WK 2007” bevindt.

We vervolgen de Oude Rozebekestraat tot aan het kruispunt, waar we, voorbij de kapel, links aanhouden en de
Wulfhoekstraat inslaan. Bij de volgende driesprong (d.i.
na ± 700 meter) slaan we opnieuw links af, om in de
Schuddebeurzestraat onze weg te vervolgen. Aan het
T-kruispunt slaan we rechts af.

3. Welk dier wordt hier niet op een bord afgebeeld?
M.A.: een paard – een koe – een vogel
een varken – een leeuw.

Na ± 600 meter houden we halt t.h.v. het Gravenswegeltje (aan onze linkerzijde) waar zich een bord
bevindt waarop een dier wordt afgebeeld.

Na het oplossen van deze vraag volgen we de Kerkhofblommenstraat tot het eind (dit is ± 1,4 km). Daar gaan
we links de Processiestraat in, om vervolgens bij bord
met het nummer 11 van het fietsknooppunt (d.i. na ±
300 meter) rechts de Processiestraat te volgen tot het
eind. We komen uit op de Diksmuidesteenweg. Blijf gerust aan de linkerkant van deze drukke weg want 100
meter verder slaan we de Oude Rozebekestraat in.

We blijven de Hogestraat volgen tot aan het T-kruispunt
(= ± 700 meter). Daar slaan we rechts de Klerkenstraat in
en beginnen aan de klim van ’s Graveneike. Bovengekomen, gaan we rechts af en houden de Klerkenstraat aan,
die eventjes overgaat in de Vlaestraat.

7. Wat was de naam van de pastoor die volgens
plaatselijke vermelde gegevens, in een welbepaald jaar, in deze straat een gebouw stichtte? Weet je ook in welk jaar?

We slaan links de Handzamestraat in, die we tot op het
einde volgen (dit is over een afstand van ± 1,2 km). Daar
slaan we links de Vuilpanstraat in. Op het einde van
deze straat fietsen we eventjes naar links (= Diksmuidestraat) en slaan vervolgens de eerste straat rechts (d.i.
de Hogestraat) in.

6. Mochten we hier op dit kruispunt nu rechts
afslaan, in welke gemeente zouden we dan
terecht zijn gekomen wanneer we ons aan de
linkerkant van de weg zouden bevinden?

De Renaat Desmedtstraat volgen we tot het eerste kruispunt.

5. Hoeveel maal komt de naam ‘Hazewind’ (al
dan niet gesplitst) voor op het infobord met
“100 jaar Groote Oorlog” dat we hier aan onze
linkerzijde bemerken?
M.O. “Hazewind” is niet gelijk aan “Hazewindhoeve”.

Na het oplossen van deze vraag vervolgen we onze
weg en aan de grote baan gekomen slaan we rechts af
(d.i. Delaeystraat). Eerste straat links. We bevinden ons
in de Grote Hazewindstraat die bij de overgang van de
gemeentegrens, verandert in de Renaat Desmedtstraat.

We slaan links de Langemarkstraat in en krinkelen deze
weg tot het eind. Op het T-kruispunt, bij “Nadine”, gaan
we opnieuw naar links en volgen de weg tot aan het
knooppunt 20. Daar slaan we rechts af in de Pottestraat.

10. Welke klinker komt na de ‘E’ (‘e’) het vaakst
voor op de zitbank van de Landelijke Gilde
Merkem?
M.A.: A – I – O – U.

We vervolgen onze weg in de Melanedreef. Bij het kruispunt met de Groenebosdreef gaan we rechtdoor.

9. Wat is het woord dat een anagram is van
“NERVEUS STILSTAAN” en hier wordt vermeld
op het bovenbedoelde infobord?

Aangekomen op de viersprong aan de Markt, slaan we
rechts af (d.i. de Kerkstraat). Die rijden we tot aan het
eind, en slaan dan links de Poelkapellestraat in. We rijden op het fietspad en slaan de eerste straat rechts in
(d.i. de Melanedreef). Na ± 100 meter houden we halt
aan het infobord ‘Melane’.

8. Welke dubbele medeklinker komt er voor in
de voornaam van de persoon, die hier in deze
straat onder “Eduard” op een steen wordt
vermeld?

Die Vlaestraat verlaten we door de eerste straat links,
de Terreststraat in te slaan. Deze Terreststraat gaat over
in de 7de Geniestraat. Op het kruispunt met de Terrestdreef op grondgebied Houthulst, gaan we rechtdoor. Bij
bord met “STOP” nemen we de tweede straat rechts, de
Gentseleenstraat. Die volgen we tot het eind. We slaan
links af en nemen de Terreststraat tot aan de Markt. Ondertussen gaan we op zoek naar het antwoord op de
volgende vraag.

14. Hoeveel witte hekpunten tel je op het rode
hek ter hoogte van het gebouw waarop het
huisnummer 7 is aangebracht?
(d.i. nét voor de kapel)

We zitten opnieuw in de Ieperstraat die we vervolgen
tot we weer aan het nieuwe gemeentehuis AC/DC van
Staden en dus aan ons startpunt zijn gekomen.

16. Wat is de Franse benaming van ‘een berg’, die
hier werd aangebracht in deze straat?
M.A.: Mont des Cats – Mont Noir – Mont de l’Enclus – Mont Musique – Mont Staeden.

We vervolgen onze weg in de Schreiboomstraat.

13. Welk soort boom was de legendarische
eeuwenoude schreiboom?

We vervolgen onze weg en ter hoogte van de hoofdingang van de Duitse Militaire Begraafplaats gaan we
links het kleine met putten bezaaide weggetje in. Op het
eind slaan we rechts af en rijden de Hooyaardstraat tot
het eind. We gaan links de Poelkapellestraat in. Na een
500-tal meter slaan we opnieuw links af (d.i. de Schreiboomstraat).

12. Noteer de ontbrekende letters op de plaats
van de vraagtekens, volgens de gegevens
die voorkomen in de nabijheid van het
bovenbedoelde Vredesmonument.
USA – CAN – GBR – ITA – ??? – RUS – GBR – BEL

We keren een 100 tal meter terug en slaan links, de Oude
Langemarkstraat in. De eerste straat links, de Wulverstraat, slaan we in. We dwarsen de drukke Houthulstseweg en vervolgen onze weg in de Wulverstraat. Aan het
kruispunt met de Poorterstraat gaan we opnieuw rechtdoor. De weg gaat over in de Peerdebeekstraat die een
bocht naar rechts neemt. We rijden in de Peerdebeekstraat tot we op het kruispunt met de Bruggestraat komen. Daar gaan we links af. We blijven de Bruggestraat
volgen en gaan rechtdoor bij het gehucht ‘De Ruste’. De
Bruggestraat gaat over in de Watervlietstraat, die we
blijven volgen tot het eind. Op het kruispunt met de SintElooistraat, gaan we naar links en slaan onmiddellijk
rechts af, in de Ieper Heirweg. Ter hoogte van de bocht
naar links, gaat de Ieper Heirweg over in de Drevestraat,
die we aanhouden. Bij de volgende splitsing, ter hoogte
van huisnr. 6, gaan we rechts richting FENIKS. Bij het volgend kruispunt, bij het bord met “208 en 210”, gaan we
rechtdoor en beklimmen we Stadenberg, via de Ieperstraat. We nemen de grote baan niet. Bovengekomen,
slaan we links de Kasteelstraat in.

15. Welke letter staat er té veel in de foutief
gespelde naam van de Rodenbachstad, die
werd aangebracht op een infobord van het
bovenbedoelde monument?

We vervolgen onze weg in de Schreiboomstraat en rijden tot aan het monument dat werd opgericht ter ere
van Jozef Lister én dat zich aan je linkerzijde bevindt.

De Beekstraat rijden we tot het eind. We slaan rechts,
de Klerkenstraat in. Wat verder houden we halt bij het
zeven meter hoge Vredesmonument op de site van de
Duitse Militaire Begraafplaats.

11. Wat mag je volgens het volksverhaal niet
doen, alvorens het ei gelegd is?

Na ± 500 m slaan we de eerste straat links in (d.i. de
Kleine Merkemstraat). Ter hoogte van het gehucht ‘De
Kwakkel’ fietsen we rechtdoor. We volgen de Kleine
Merkemstraat tot het eind, waar we links, de Beekstraat
nemen.
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Wat zal het reservegetal zijn van de lottotrekking
van woensdag 4 september 2019?
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ANTWOORDEN OP DE FOTO’S

ANTWOORD
FORMULIER

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN

Het antwoordformulier moet ten laatste op maandag 2 september 2019 onder gesloten omslag,
in de brievenbus worden gestopt in één van volgende gemeentehuizen:
Staden, Langemark-Poelkapelle of Houthulst met vermelding: ‘Zomerzoektocht 2019’.

•
•
•
•
•

Staon Oost-West-route: 47 km
Keur-jeuze-neuze route: 40 km
Babbelfietsroute: 15 km
Provinciale Gitsbergroute: 45 km (€2)
Mountainbike heuvelrug: 124 km

FIETSEN

• ’s Graveneike wandelroute: 8,9 km
• Artevelde wandelroute: 10,5 km
• Mandel wandelroute: 8,6 km

Alle wandel- en fietskaarten zijn gratis te verkrijgen.
WANDELEN

STADEN

WANDELEN
Hernieuwd: Seizoenarbeiderspad (Madonna) 7,5 km (gratis)
Malinowski wandelpad (Madonna) 6 km. (€ 4)
Bakelandtpad (Langemark) 10,5 km (gratis)
Pompoenpad (Bikschote) 13 km (gratis)
Rooie Zitapad (Langemark) 11,7 km (gratis)
Toontjespad (Sint-Juliaan) 11,5 km (gratis)
Guynemerpad (Poelkapelle) 10,5 km (gratis)
Klankwandeling ‘Wat je nog niet wist van Madonna - fantastische verhalen’
7,5 km (gratis te downloaden op www.verhalenvooronderweg.be)
• Beeldenwandeling Langemarck Vlucht 1,8 km
(gratis, start: kerk Langemark)
• Hedd Wynpad (gratis, start: gedenkplaat Boezingestraat 158)
FIETSEN
• De Volkverhalenroute: 37 km fietsroute (twee lussen van 18 of 19 km)
met 16 nieuwe bijzondere verhalen (€ 2)
• Vredesroute 45 km (€ 2)
• Bakelandtroute 46 km (€ 2)
• De Gifgasroute 41 km (€ 2)
• In het spoor van de molens 64, 55 of 34 km (gratis)
MOUNTAINBIKEROUTE HEUVELRUG
• Rode lus: 56 km (start Staden en Houthulst) (€ 2)
• Blauwe lus: 36 km (start Langemark en Houthulst) (€ 2)
AUTOROUTES
• Ypres Salient (€ 6)
• Niemandsland (€ 6)
• De Andere Kant van het Front: download de gratis app op www.veertienachttien.be

WANDELEN
• Drie Grachten wandelroute (Merkem) 6,5 km (€ 2)
• Verhalen voor onderweg:
• Op Vrijbosvoeten (Houthulst) 6 km (€ 4)
• Onthaasten op jaagpaden (Merkem) 10, 15 of 6,5 km (€ 4)
• Wandel- en fietsroute Het Heuvelpad (Klerken) 7,5 km (gratis)
• Vrijbos op stelten: speurtocht voor gezinnen (Houthulst) (gratis)
FIETSEN
• Bakelandt fietsroute 46 km (€ 2)
• IJzerbroeken fietsroute 39 km (€ 2)
• Krekedal fietsroute 47 km (€ 2)
• Themafietstocht Fietsen tussen otter en zeehond
48,5 km of 32 km (€ 3)
• Sporen in het landschap 34 of 37 km (gratis)

•
•
•
•
•
•
•
•

LANGEMARK-POELKAPELLE

HOUTHULST

in één van de mooie gemeenten Houthulst, Staden of Langemark-Poelkapelle?
Probeer eens één van deze routes! Kaarten te verkrijgen op de dienst Toerisme van de betreffende gemeente.

Zin in een ander fietstochtje of wandeling

LEVEN

De zusters van Maria in beeld
De voorbije twee jaar dompelden journalist Valentijn Dumoulein en fotograaf Lodewijk
De Decker zich onder in het kloosterleven. Valentijn noteerde het verhaal van vijftien
zusters uit vijf verschillende ordes uit de regio Roeselare, terwijl Lodewijk voor de
bijpassende beelden in een sereen zwart-wit kader zorgde. Dat resulteerde in het
boek Zusters en in een gelijknamige tentoonstelling, die deze zomer te zien is in de
Sint-Bavokerk van Merkem.

Een blik achter de muren
“Het was Lodewijk die me begin 2016
met het idee voor ons fotojournalistiek
project benaderde”, vertelt Valentijn.
“Hij wilde een tijdsbeeld maken van
het kloosterleven in onze streek. Hij zou
de foto’s voor zijn rekening nemen en
vroeg mij om de zusters te interviewen.
Het uitgangspunt was eenvoudig:
het kloosterleven is in sneltempo aan
het verdwijnen. Door nu het nog kon
waardevolle verhalen en anekdotes
te noteren en bijpassende beelden
te maken zouden we tot een mooi
bewaardocument voor de toekomst
komen. Ik was meteen overtuigd van het
potentieel van het project en stemde
toe. Niet lang daarna stapten we
naar erfgoedcel TERF uit Roeselare. Zij
zorgden voor praktische en financiële

ondersteuning. Met hen werd het plan
opgevat om zowel een boek als een
tentoonstelling over het kloosterleven te
maken.”
Uiteindelijk stemden vijftien
kloosterzusters toe om het duo een blik
achter de muren van hun kloosterorde
te gunnen en om hun levensverhaal te
delen. “Ze zeggen wel eens dat iedere
mens een verhaal heeft en dat kan ik
alleen maar beamen”, aldus Valentijn.
“We vroegen de kloosterordes op
voorhand een zuster te mogen spreken
die een zeker verhaal te vertellen had,
maar op voorhand wisten we nooit wat
we te horen zouden krijgen. Het was
dan ook heel verrassend én verfrissend
te mogen merken dat we heel wat
variërende anekdotes te horen kregen.”
Twee van die vijftien zusters
uit het verhaal van Valentijn
en Lodewijk wonen in
Houthulst. Zo komen het
levensverhaal van zuster
Rosaline uit Klerken en zuster
Marie-Ignace uit Merkem
uitgebreid aanbod. Hun
kloostergemeenschappen
zijn respectievelijk
verbonden met de Zusters
van de Heilige Vincentius te
Gits en de Zuster van Maria
van Ingelmunster. Op die
manier is er een directe band
met de gemeenschappen
van de regio Roeselare.
Tijdens de openkerkendagen
in Merkem wordt de
tentoonstelling opgesteld
en kan iedereen een kijkje
nemen. Ze leren er zo de
verhalen van onze zusters en
hun medezusters uit onze
streek kennen.

Boek en
tentoonstelling
Het resultaat is het
boek Zusters, waarin de lezer
via verschillende thematische
hoofdstukken een inkijk in het
kloosterleven krijgt. De zusters
vertellen er over hun roeping
en de eerste kloosterjaren,
maar ook over hun werk in
het onderwijs of de zorgsector.
Naast het boek is er ook de
gelijknamige tentoonstelling,
die vanaf 20 juli tot en met
20 augustus te zien is in
de Sint-Bavokerk Merkem.
De tentoonstelling is open
telkens op zaterdag, zondag
en maandag van 13 uur tot
17 uur.

Maria-expo
in de kerk
van Houthulst
Tijdens de maanden juli
en augustus stelt ook
de kerk Sint-Jan-de-Doper
een Maria-expo voor.
Op zaterdag en zondag is er
vrije toegang van 14 tot 16 uur.

HOUTHULST

BOSKRANT
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OPENBA E WERKEN

IN BEELD
Lift gemeentehuis
De technische dienst heeft
de liftkoker verder afgewerkt.

Voetpaden Abraham Hansstraat
In de nieuwe verkaveling werden
de voetpaden aangelegd.

Snelheidsinformatiebord
Op vraag van bewoners plaatst
de gemeente een snelheids
informatiebord op verschillende
plaatsen langs de openbare weg.
De gemeten resultaten worden
geregistreerd en besproken in onze
verkeerscommissie. Zo proberen
we gericht naar maatregelen te
zoeken om probleemsituaties aan
te pakken en op te lossen.

VERKEERSHINDER
DOOR WEGENWERKEN

VERKEERSHINDER DOOR
WIELERWEDSTRIJDEN

Voor de maanden juli en augustus zijn er geen grote
wegeniswerken op het grondgebied van Houthulst
gepland. De meest recente info is steeds terug te vinden
op www.houthulst.be of op www.geopunt.be/hinder-inkaart. Daarnaast wordt grotere hinder ook aangekondigd
via de gemeentelijke facebookpagina.

Op zaterdag 10 augustus zijn er 2 wielerwedstrijden
in deelgemeente Klerken. Het parcours in het centrum
wordt afgesloten tussen 14u en 19u.

16 BOSKRANT

HOUTHULST

Voor info van alle evenementen kunt u terecht op de
website www.houthulst.be/hinder-door-evenementen
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Op de dag van de rally
geldt een parkeer- en
stationeerverbod langs het
volledige traject (zie kaart).
Ook op de vluchtwegen
is een verkeersbeperking
van toepassing. Op het
grondgebied van Houthulst
is de Kloosterstraat, gedeelte
tussen Iepersteenweg en
Kwakkelstraat, voorzien als
evacuatieweg.

De bewoners van de straten
die deel uitmaken van of
grenzen aan het parcours
krijgen kort voor de rally een
bewonersbrief met extra
informatie.

raat

st
Sneppe

N369

De KP Houthulst zal op
zaterdag 7 september drie
keer verreden worden tussen
7 en 24 uur. Na de passage
van de laatste bezemwagen
wordt het parcours terug
opengesteld voor het gewone
verkeer.
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Omloop van Vlaanderen
Op zaterdag 7 september
2019 organiseert de
Automobielclub Midden
Vlaanderen terug een
klassementsproef van de
internationale autorally
‘Omloop van Vlaanderen’
op het grondgebied
van Houthulst, in de
deelgemeente Merkem.

Nieuwe-Sted

RALLY IN
MERKEM

,,
Hemicuda Rally
Op zondag 20 oktober plant ook Autostal Hemicuda terug een klassementsproef in Houthulst.
De proef is identiek aan vorig jaar. Meer informatie volgt in de Boskrant van september – oktober.

HOUTHULST
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AGENDA
MEER TIPS OP WWW.UiTINDEWESTHOEK.BE

JULI
VAN DINSDAG 2 T.E.M.
VRIJDAG 5 JULI 2019
Bende van de groene goeste
RR
De Groene Hemel,
P. Costenoblestraat 21, Jonkershove
RR
Meer info: koen@degroenehemel.be
VRIJDAG 5 JULI 2019 OM 19.30 UUR
Vlaanderen Feest ‘In het spoor van Toon’
RR
OC Markthuis, Markt 11, Houthulst
RR
Deelname: gratis
RR
Info: 051 46 08 94 | cultuur@houthulst.be
ZATERDAG 6 JULI 2019
Tjoenkesove kermesse eetfestijn
met coverband 2 The Limits
RR
GC Dorpshuis, Mgr. Schottestraat
1, Jonkershove
RR
Deelname: € 16 volwassenen,
7 euro kinderen
RR
Info: 0477 43 55 82 | 0485 45 99 28 |
www.feestcomite-tjoenkesove-tope.be
ZONDAG 7 JULI 2019
Rommelmarkt Jonkershove
met muzikale optredens
RR
GC Dorpshuis, Mgr. Schottestraat 1,
Jonkershove
RR
Info en reserveringen: 0478 99 13 38 |
patrick.vanderper1@telenet.be
ZONDAG 21 JULI 2019 OM 9 UUR
Te Deum
RR
Kerk Sint-Jan de Doper, Markt, Houthulst
ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 JULI 2019
Megatour de France voor motoren
RR
OC Stationshuis, 9de Linieplein 1, Merkem
RR
Deelname: 6 euro
RR
Info: 0485 59 50 14 |
mtc.vrijbos@telenet.be
ZATERDAG 6 AUGUSTUS 2019
Heuvelpad met gids
RR
Kerk Sint-Laurentius, Dorpsstraat, Klerken
RR
Deelname: € 3,50 | € 7 per gezin |
leden gratis
RR
Info: www.natuurpunt.be | www.debron.be

AUGUSTUS

Opening tentoonstelling ‘De Historiek
van de perenstoet’ om 18 uur
RR
Kerk Sint-Laurentius, Dorpsstraat, Klerken
Opening 60-Uren van Klerken
Kermesse om 18 uur
RR
Tent koer Vrije Basisschool,
Smissestraat 7, Klerken
Live concert Barak Friture &
Friday Night Party om 22 uur
RR
Tent koer Vrije Basisschool,
Smissestraat 7, Klerken
ZATERDAG 10 AUGUSTUS 2019
Sint-Laurentiuskoers voor parochianen
en wielertoeristen om 15 uur
RR
Start t.h.v. Vrije Basisschool,
Smissestraat 7, Klerken
Avondcriterium Elite zonder
contract en Beloften om 17 uur
RR
Start t.h.v. Vrije Basisschool,
Smissestraat 7, Klerken
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Langste kermisnacht van
de 60 uren om 22 uur
RR
Tent koer Vrije Basisschool,
Smissestraat 7, Klerken
Oldtimertreffen De Zwartrokers van Toen
RR
OC Stationshuis, 9de Linieplein 1, Merkem
RR
Deelname: gratis
RR
Info en reserveringen: 0479 94 21 63
MAANDAG 12 AUGUSTUS
2019 OM 14.30 UUR
Grote kermisschieting staande wip
RR
Schuttersstand, Ooievaarstraat 1, Klerken
RR
Info: 0495 52 07 16
ZATERDAG 17 AUGUSTUS
2019 OM 19.30 UUR
Movie@ the farm
RR
Hoeve Kris Vermeulen,
Pottestraat 7, Merkem
RR
Deelname: € 5
RR
Info: 0486 12 32 16 |
lgmerkem@outlook.com |
merkem.landelijkegilden.be

Eetfestijn om 19.30 uur

Live Band ‘Rock Circus’ en Nacht
van Klerken Kermesse om 22 uur
RR
Tent koer Vrije Basisschool,
Smissestraat 7, Klerken

ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18
AUGUSTUS 2019 VANAF 8 UUR
12de Memorial Hedwig Debusschere
Classic t.v.v. A.L.S.-Liga
RR
OC Heuvelhuis, Dorpsstraat 29, Klerken
RR
Info: thomas_vanacker13@hotmail.com
RR
Zondag 18 augustus 2019

ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019
Kermisontbijt van 8 tot 10 uur
RR
Tent koer Vrije Basisschool,
Smissestraat 7, Klerken

10de Oogsttocht
RR
OC Stationshuis, 9de Linieplein1, Merkem
RR
Deelname: € 1,50 | € 1,10 ledenprijs
RR
Info: 0489 40 42 26 | johan@buskanters.be

Aperitiefconcert KF Kunst
en Vermaak om 11 uur
RR
Tent koer Vrije Basisschool,
Smissestraat 7, Klerken

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 2019
Opening KD-fietsroute Met Jaak
en Nink op Roverstocht
RR
VBS Madonna, Klerkenstraat 128,
Langemark-Poelkapelle
RR
Info: 051 46 08 94 | toerisme@houthulst.be

RR
OC Heuvelhuis, Dorpsstraat 29, Klerken
RR
Info en reserveringen: 051 50 05 32

Grote kermisbarbecue om 13 uur

RR
Tent koer Vrije Basisschool,
Smissestraat 7, Klerken

Zeepkistenrace om 13 uur

RR
Domein De Vleugels, Stokstraat 1, Klerken
Groot Kubb-tornooi om 13.30 uur

RR
Tent koer Vrije Basisschool,
Smissestraat 7, Klerken

VRIJDAG 9 AUGUSTUS 2019
Open Speelpleinavond om 17.30 uur
RR
Speelplein Harlekijn, Dorpsstraat, Klerken

JE EIGEN ACTIVITEIT IN DEZE UiTK ALENDER?
VOER ZE IN VÓÓR 16 JUNI OP WWW.UiTDATABANK.BE

RR
Info en reserveringen:

verbeure25@hotmail.com

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019
Bezoek aan het voedselbos ‘de Woudezel’
RR
De Woudezel, Iepersteenweg 84, Merkem
RR
Deelname: € 10 | € 8 ledenprijs
RR
Info en reserveringen:
info@groenehemel.be
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019 OM 14 UUR
Jeugddag
RR
Chiro & Vrijetijdscampus,
Jonkershovestraat 101 R, Houthulst
RR
Deelname: gratis
RR
Info: jeugd@houthulst.be

SOCIALE
MEDIA F T I

n Heuvelpad uitgetest

n Kermisconcert KH De Woudfanfare

n Meifoor 2019

n Roodneus op de Boekstartdag
in de bib

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!

n Houthulstse wereldkampioenen
lukken werpen

n Kijk! Ik fiets! Met resultaat

n Op Merkemse velden

n Vinkenzetting De Sparrevink
op de ochtend van de Meifoor

n Huwen in Houthulst

n Luchtballonnen in Merkem

n Reserven Eendracht
Jonkershove kampioen

n Vrijbos Houthulst
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Tijdens juli en augustus kan de
uurregeling van de administratieve
diensten afwijken. De bijkomende
sluitingsdagen vind je op pagina 2.

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

DIENSTVE LENING
GEMEENTE HOUTHULST

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

CONTACTGEGEVENS SCHEPENCOLLEGE
Burgemeester
Joris Hindryckx
Broeders Xaverianenstraat 6
0479 50 02 99
joris.hindryckx@houthulst.be
Algemeen beleid, financiën,
veiligheid: brandweer en politie,
Noord-Zuid, communicatie en jubilea

Erik Verbeure
Beukhoutstraat 10a
0495 21 41 09
erik.verbeure@houthulst.be
Openbare werken, technische dienst,
nutsvoorzieningen en afvalbeleid

Jeroen Vandromme
Westbroekstraat 114
0497 83 03 67
jeroen.vandromme@houthulst.be
Vrije tijd, informatica en burgerlijke stand

Tessa Vandewalle
Iepersteenweg 80
0494 27 70 05
tessa.vandewalle@houthulst.be
Ruimtelijke ordening, landbouw, mobiliteit,
lokale economie, personeel en fietsbeleid

Ann Vansteenkiste
Nijverheidsstraat 18
0495 53 67 78
ann.vansteenkiste@houthulst.be
Sociale zaken, kinderopvang,
gezondheidsbeleid, huisvesting en voorzitter
bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Van Ryckeghem
Pastoor Costenoblestraat 24
0497 15 78 57
peter.vanryckeghem@houthulst.be
Milieu, onderwijs, dierenwelzijn,
klimaat en duurzaamheid

