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Zo ziet de nieuwe

Een babbel met de nieuwe
algemeen directeur

Gratis bus naar
woensdagmarkt

gemeenteraad eruit
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"Het Vrijbos is
een grote troef
voor Houthulst."
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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 telefoonnummer naar
communicatie@houthulst.be en dat vóór 1 april.
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
Luc Cappoen uit de Cassierslaan in Houthulst.
Proficiat! Luc kan zijn waardebon afhalen aan
het onthaal van het gemeentehuis.
% De foto werd genomen langs de Terreststraat
op de hoek met de Gentseleenstraat.

Verlof gemeentelijke diensten
De administratieve diensten, de bibliotheek en haar uitleenposten, het recyclagepark,
de buitenschoolse kinderopvang (BKO) en het Sociaal Huis zijn gesloten:
, maandag 22 april 2019, Paasmaandag
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Beste mensen van onze gemeente,
Het nieuwe gemeentebestuur is ondertussen al uit de startblokken. Ik wens alle nieuwe
raadsleden van harte welkom en dank ook iedereen die zich de voorbije periode hard heeft
ingezet voor de gemeente. Hierbij danken wij jullie allemaal ook voor het vertrouwen voor
de komende zes jaar.
De uitdagingen blijven groot. De gemeente blijft niet alleen groeien, maar vooral ook
verjongen. Voor jonge mensen is het hier goed wonen vanwege de goede sfeer en het
mooie uitzicht van de gemeente, maar ook omdat er heel veel mogelijkheden zijn tot
ontspanning, cultuur, sport, vrije tijd… De Vrijetijdscampus blijkt hiervoor al een bloeiende
mogelijkheid te zijn. Maar ook kinderopvang is een absolute noodzaak. We hebben hier al
vroeg veel in geïnvesteerd, maar het is een prioriteit om de capaciteit uit te breiden.
Meer gezinnen betekent ook meer drukte en meer verkeer. Daarnaast wordt het doorgaand
verkeer steeds zwaarder en voelen we in de dorpskernen ook de gevolgen van de
schaalvergroting van veel van onze ondernemingen en veel van onze landbouwbedrijven.
Wij vormen daarop geen uitzondering in het landelijk gebied. Omdat de gemeente er is
voor iedereen, is het een absolute noodzaak de volgende jaren te zoeken naar oplossingen
voor de combinatie van groei en bloei van de gemeente én voor de leefbaarheid voor
de mensen, vooral in de dorpskernen. Een nieuwe visie en aanpak inzake een vlotte
verkeersdoorstroming, het afremmen van de snelheid en het verminderen van de
voelbaarheid van het verkeer tot in de huizen dringen zich dan ook op.
De uitbreiding van de bedrijvenzone, het resultaat van hard werken in de vorige
bestuursperiode, gaat stilaan naar de finale fase. In de volgende editie ongetwijfeld
meer hierover.
Met weinig middelen, met veel creativiteit en met een grote doorzetting wordt het opnieuw
een periode waarin we stappen vooruit zullen zetten. We zijn volop bezig met het volledige
beleidsplan voor de komende jaren. Wordt vervolgd.
Tot ziens in Houthulst!

Van harte,
Joris Hindryckx,
burgemeester
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GEBOORTEN

HUWELIJKEN

11.12.2018 Davina Vereecke
12.12.2018 Elias Vandewiele
13.12.2018 Marie-Lou Maeckelbergh
14.12.2018 Raven Van Eeckhoutte
17.12.2018 Emma Es
17.12.2018 Lieze Blanckaert
18.12.2018 Obe De Keyser
18.12.2018 Mathéo Cloet
19.12.2018 Aria Tanushaj
24.12.2018 Maylinn Hoet
24.12.2018 Demi De Cuyper
28.12.2018 Gisèle Zwaenepoel
28.12.2018 Laurent Zerifi
29.12.2018 Jack Planckaert
31.12.2018 Otis Borra
04.01.2019	Izora Preyers, dochter
van Rocky Preyers
en Nacha Sabbe
01.02.2019	Amy Hast, dochter
van Christophe Hast en
Eva Depoorter

31.12.2018

HUWELIJKS
JUBILARISSEN
Briljanten jubileum
27.02.1954

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. Kom
je heuglijk geboortenieuws melden
op de bevolkingsdienst en ontvang
in ruil Houthulstbonnen ter waarde
van € 30. Dit geldt voor geboortes
vanaf 1 januari 2019. 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 GDPR-wetgeving rond
persoonsgegevens is hiervoor
immers uitdrukkelijke toestemming
nodig. De bevolkingsdienst bevindt
zich in het administratief centrum,
Markt 1 in Houthulst.

Michel Verfaillie
& Godelieve Claes

Diamanten jubileum
31.01.1959

Raphaël Gillebert
& Nicole Roelens

Gouden jubileum
28.02.1969
11.01.1969
17.01.1969

Heuglijk geboorte
nieuws verdient
een cadeautje

Thomas Vandenbilcke
& Shana Mommerency

Jacques Deforche
& Paula Vanacker
Emmanuel Spruytte
& Diana Rosseel
Bertrand Ryheul
& Ria Degrauwe

OVERLIJDENS
09.12.2018
18.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
28.12.2018
01.01.2019
04.01.2019
04.01.2019
07.01.2019
07.01.2019
08.01.2019
13.01.2019
13.01.2019
13.01.2019
13.01.2019
20.01.2019
21.01.2019
30.01.2019
03.02.2019
04.02.2019
05.02.2019
07.02.2019
07.02.2019

Julien Ryckewaert
Marcel Stragier
Beatrice Wittebolle
Marie Terryn
Maurice Beeckaert
Georges Pattyn
Ginette Vanden Broecke
Rachella Crombez
Camille Hoornaert
Jeffry Vermeulen
Raphaël Vandecandelaere
Palma Hillewaere
Luc Schacht
Christine Caesteker
Mario Maeseman
José Demeulenaere
Lucien Schouten
Agnes De Vlieghere
Marie Louise Cardon
Huguette De Bruyne
Michel Huyghe
Georgette Beausaert
Hubert Coppenolle

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

LEVEN

Nieuwe algemeen
directeur aangesteld
In de gemeenteraad van januari is Dries Braeye aangesteld als algemeen directeur
bij de Gemeente Houthulst. Die nieuwe functie bundelt de taken van gemeenteen OCMW-secretaris. Alle steden en gemeenten moesten ten laatste vanaf
1 januari 2019 het OCMW in de gemeente laten ‘inkantelen’.
een oefening die ik natuurlijk niet alleen
zal maken. We zullen hier samen met
alle medewerkers voor moeten gaan.”
Slagkrachtig en modern: wat bedoel
je daar mee?
Dries Braeye: “Slagkrachtig betekent dat
we een organisatie zijn die zich aanpast
aan de noden van haar inwoners. We
moeten anticiperen op de evoluties in
onze maatschappij en op zoek gaan
naar (boven)lokale samenwerkingen
om deze vragen zo goed en efficiënt
mogelijk te beantwoorden.”

Jocelyne Schacht zette op 11 december
2018 een definitief punt achter haar
actieve loopbaan, exact 32 jaar
nadat ze de eed had afgelegd als
gemeentesecretaris in Houthulst.
32 jaar, da’s ook de leeftijd van
Roeselarenaar Dries Braeye, die op
maandag 11 maart aan de slag gaat als
algemeen directeur. Hij krijgt Bernard
Deweerdt als adjunct-algemeen
directeur aan zijn zijde. Bernard was
jaren OCMW-secretaris en momenteel
ook waarnemend algemeen directeur
tot 11 maart.
Wat wordt van een moderne
algemeen directeur verwacht?
Dries Braeye: “Mijn taak is tweeledig. Ik
adviseer het college van burgemeester
en schepenen en garandeer de
wettelijkheid van hun beslissingen.
Daarnaast sta ik aan het hoofd van
het personeel en krijg ik het mandaat
om het lokaal bestuur van Houthulst
zo goed mogelijk te organiseren.
Concreet is het mijn doelstelling om
van Houthulst een slagkrachtige en
moderne organisatie te maken. Dat is

“Een moderne organisatie betekent dat
we mee evolueren met de maatschappij
waarbinnen we werken. We moeten
een antwoord ontwikkelen op de vraag
naar digitale dienstverlening, maar
ook anticiperen op nieuwe vormen
van communicatie en voorbereid zijn
op uitdagingen zoals de bescherming
van de persoonsgegevens. Maar dat
betekent ook dat we samenwerkingen
oprichten, die ervoor zorgen dat het
aanbod aan dienstverlening in Houthulst
hoog blijft. De ontwikkeling van de
Vrijetijdscampus is een mooi voorbeeld
van zo’n initiatief, dat andere besturen
vandaag al komen bezoeken om er van
te leren.”
“Sowieso komt er heel wat op ons af:
het aantal lokale bevoegdheden neemt
toe, terwijl de financiering tegelijk
onder druk staat. Maar ook de digitale
evoluties, het recente samenvoegen
van OCMW en gemeentebestuur en de
stemmen die opgaan om over te gaan
tot verplichte fusies tussen gemeenten,
vergen onze aandacht.”
Hoe zullen je eerste maanden
eruit zien?
Dries Braeye: “Onze organisatie moet
een aantal veranderingen doorgaan.
Dat is niet iets wat je zomaar even

doorvoert. Hoewel het verleidelijk kan
zijn om snel wijzigingen door te voeren
en er meteen in te vliegen, zal ik mijn
tijd nemen om mijn collega’s te leren
kennen, de uitdagingen te herkennen
en samen met de medewerkers een
visie op te bouwen die onze leidraad
kan zijn om het gemeentebestuur
modern en slagkrachtig te maken.”
“Houthulst heeft in elk geval veel
potentieel. Ik werd intussen al
rondgeleid langs tal van gemeentelijke
gebouwen en was best wel onder
de indruk. Niet alleen de nieuwe
Vrijetijdscampus, maar ook het
brandweerarsenaal in Merkem – en
het uitgebreide wagenpark – en de
verschillende ‘huizen’ (Markthuis,
Heuvelhuis, enz.) zijn de moeite waard.”
Welke waarden zijn voor jou belangrijk
als algemeen directeur?
Dries Braeye: “Transparantie: het moet
voor elke medewerker duidelijk zijn
waar we naar toe willen en hoe we daar
willen raken. We kunnen op dat vlak niet
genoeg communiceren. Openstaan voor
feedback: bedenkingen bij bepaalde
keuzes of ideeën om de zaken anders
aan te pakken moéten uitgesproken
kunnen worden. En ten derde een goed
ondernemerschap: oog hebben voor
kansen en opportuniteiten. We mogen
niet te veel naar onszelf kijken, intern
georiënteerd zijn. Niet elke uitdaging
die op ons af komt is een bedreiging.”
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“Een bos in het centrum van
je gemeente: een grote troef!”
Aan bos en groen geen gebrek in Houthulst en deelgemeentes. Zeker het Vrijbos is genoegzaam
bekend. Het biedt verkoeling en schaduw in de zomer, maar ook een prachtig kleurenpalet
in de herfst en een perfect decor voor een winterse wandeling. Boswachter Mathieu Foré
beantwoordde met plezier al onze prangende vragen.
Vooraleer we een boompje opzetten
over het Vrijbos, kan je jezelf misschien
even voorstellen? Vermoedelijk kent niet
elke inwoner van Houthulst al de vaste
boswachter…
Mathieu Foré: “Ik ben al boswachter sinds
1996. Tot dan werkte ik in de banksector,
maar - op het gevaar af veel te melig en
‘geitenwollensokken’ te klinken - ik vroeg me
af wat ik op het einde van mijn leven aan de
wereld bijgedragen zou hebben als ik al die
tijd gewoon in bankzaken had gedaan. Ik had
al altijd een voorliefde gehad voor natuur en
groen en wist dat ik me daarin nuttiger kon
maken.

ABCDEF
GHIJKLM
NOPQ ST
UVWXYZ
DE B… VAN
BOSRIJK

, Boswachter Mathieu Foré bij de ingang van
het Vrijbos: “Het blijft mijn ambitie om de
verschillende bossen en bosjes in Houthulst via
die dreven met elkaar te kunnen verbinden.”
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Hoe ‘belangrijk’ is het Vrijbos in
vergelijking met andere bossen?
Mathieu Foré: “Het Vrijbos staat
gecatalogeerd als prioritair gebied en staat
daarmee op gelijke hoogte als bijvoorbeeld
het Polygoonbos in Zonnebeke of domein
Bulskampveld in Beernem. Behoorlijk
hoog in de ranking dus, onder andere
dankzij de uitstekende ligging,
centraal in een dorpskern. Da’s een
bijzonder grote troef die maar weinig
gemeentes hebben.”
De Houthulstenaars boffen
inderdaad met zo’n stukje groen
op wandelafstand. Bovendien kan
je er al eens wat dieren spotten,
hé?
Mathieu Foré: “Als je wat geluk
hebt, zie je hier of daar zeker een
eekhoorn of een marter opduiken.
Er zitten zelfs reeën in het Vrijbos.
Ook ruim aanwezig zijn vogels als de
boomklever en de specht.”

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
tweede aflevering brengt
ons bij de B van ‘bosrijk’.
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Beginnen deed ik rond het Kortrijkse, in het
Preshoekbos, en gaandeweg kwamen er
bossen en domeinen bij in mijn takenpakket.
Toen Raymond Simoen met pensioen ging,
volgde ook het Vrijbos, nu zo’n 12, 13 jaren
geleden. Intussen heb ik een 30-tal domeinen
in beheer, verspreid over acht gemeentes in
onze provincie.”

Een aantal van die beestjes
kan je desnoods gewoon als
houtsculptuur bewonderen, want
sinds vorig najaar staan er zo een
stuk of 10 in het Vrijbos. Ideaal
voor gezinnen met kinderen.
Mathieu Foré: “Zeker, en niets sluit
uit dat er in de toekomst hier en
daar nog aan toegevoegd worden.
Waait er bijvoorbeeld een boom om
nabij een dreef, of moet een zieke
boom worden gekapt, dan kan onze
medewerker zich uitleven op de
resterende stam.”

LEVEN
Over kappen gesproken: het rooien
van bomen in het Vrijbos stoot vaak
op onbegrip bij de bevolking. Bomen
die er perfect gezond uit zien, worden
geveld.
Mathieu Foré: “’Voor het geld’, denken
de meesten er dan meteen bij. Terwijl
het ANB kapt volgens het voorziene
beheersplan, met de bedoeling een
nog waardevoller bos te creëren. Het
financiële speelt daarbij geen rol. Een
bos moet wél ecologisch renderen: de
gekapte bomen zijn diegene die de nog
betere bomen hinderen. ‘Beter’ in de zin
van mooier, dikker, gezonder… Vooral
inheemse bomen worden behouden,
omdat die ook een grotere ecologische
waarde hebben naar het aantrekken van
bepaalde insectensoorten.
Een bepaald percentage van het
naaldwoud moest ook verdwijnen, onder
andere vanwege een lagere ecologische
waarde. Daar is er gedeeltelijke kaalkap
gebeurd, met als positief gevolg dat het
al jaren verdwenen heidelandschap in
dat ‘opener’ bos terugkeerde. Zaden die
al jaren in de bodem lagen, begonnen
opnieuw te kiemen en het aantal kam- en
vinpootsalamanders nam daardoor ook
toe.
Maar ik begrijp dat er nog altijd veel
vragen bestaan bij de bevolking. Zo ook
over dood hout bijvoorbeeld, dat ‘niet
wordt opgeruimd’. Terwijl dood hout net
zorgt voor nieuw leven in het bos.”
Eigenlijk is het historische Vrijbos
tijdens de wereldoorlogen helemaal
van de kaart geveegd. De bomen die
er nu staan zijn dus hoogstens 100 jaar
oud.
Mathieu Foré: “Inderdaad, al staat er
achteraan het Rotsebos (het stukje bos
waarin ook de Mariagrot staat, nvdr) nog
één boom die de dans is ontsprongen en
van véél vroeger dateert. Echt een kanjer
van een boom!”
Het Vrijbos is er op vandaag vooral
één om in te wandelen of te joggen,
al mag er langs de centrale dreven
ook gefietst worden. Zijn er nog
andere concrete plannen? Sommige
gebruikers vragen bijvoorbeeld naar
een ruiterpad of een single track voor
mountainbikers.
Mathieu Foré: “Ik heb zeker niets tegen

ruiterpaden, ook niet
in het Vrijbos. Natuur
en Bos heeft echter
nog nooit die vraag
van ruiters gekregen,
ook niet toen het
bosbeheersplan
ter goedkeuring
voorlag en iedereen
opmerkingen kon
maken.
In elk geval moet je
naar een ruiterpad
kunnen gaan dat
volledig afgesloten
wordt voor wandelaars
en fietsers. Een paard
kan opschrikken en
bij draven wordt de
ondergrond zo kapot
getrappeld dat er niet
meer gewandeld kan
worden.”

, In het Vrijbos kunnen kinderen ook de zoektocht
‘Vrijbos op stelten’ beleven. De brochure is te koop
aan € 1 per stuk op de Dienst Vrije Tijd.

En de mountainbikers?
Mathieu Foré: “Voor afzonderlijke single
tracks voor mountainbikers sta ik niet te
springen. Het bos is nu ook niet zó groot
en de dieren moeten nog voldoende
plaatsen hebben waar ze ongestoord
kunnen leven – een opmerking die ook
opgaat voor dat ruiterpad, trouwens.
Mountainbikers kunnen nu al langs de
hoofddreven. De realiteit is trouwens
dat er soms danig hoge snelheden
worden gehaald, dat het niet leuk meer
is voor toevallige wandelaars die worden
voorbijgesneld of gekruist.
Bovendien ontbreekt de verbinding met
andere dreven in de buurt van het bos
ook nog. Houthulst beschikt over een
prachtig drevenlandschap en Natuur en
Bos wil met plezier mee de schouders
zetten onder het openstellen ervan. Tot
op vandaag is dat echter nog niet gelukt.
Doodzonde, want het blijft mijn ambitie
om de verschillende bossen en bosjes
in Houthulst via die dreven met elkaar te
kunnen verbinden. Op die verbindingen
zouden schitterende ruiter-, fiets- en
wandelparcours gemaakt kunnen
worden. Een unicum voor de streek!”
Nabij de parking is er ook een stukje
speelbos. We kregen al de vraag of
er extra toestellen komen. Is dat een
optie?
Mathieu Foré: “Dat is in elk geval niet

aan de orde. Speeltoestellen vragen
ook een maandelijkse controle en een
gedegen opvolging. Bovendien hebben
kinderen niet veel nodig om zich uit te
leven in een bos.”
Nog een eeuwige discussie om
dit interview mee af te ronden:
vuilnisbakken en of die thuishoren in
een bos…
Mathieu Foré: “Ik heb het zelf
gepromoot om er geen meer te zetten,
omdat ik van oordeel ben dat het alleen
maar meer vuilnis aantrekt. Wie spullen
meebrengt naar het bos, kan ze nadien
ook leeg weer meenemen naar huis. Ik
zie dat het loont, want er ligt nu minder
zwerfvuil dan vroeger.
Mag ik tot slot nog een boodschap
meegeven aan de hondeneigenaars?
Nu er geen vuilnisbakken meer staan in
het Vrijbos, hebben sommigen er niets
beters op gevonden dan de drollen in
een hondenpoepzakje op te ruimen en…
het zakje vervolgens ostentatief aan een
tak van een boom te hangen! Wellicht
om duidelijk te maken dat ze niet
anders kunnen, nu er geen vuilnisbak
meer staat. Terwijl het heel simpel is:
neem een takje en veeg daarmee de
hondenpoep van het wandelpad af, de
zijkant in, waar het kan composteren.
Meer is niet nodig.”
Kortom: niet élk kakje in een zakje, en
al zeker geen zakje aan een takje…
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Nieuwe gemeenteraad en BCSD samengesteld
In het Dorpshuis in Jonkershove
werden op woensdagavond 2 januari
2019 de nieuwe gemeenteraad
en het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst (BCSD) geïnstalleerd.
De verschillende raadsleden legden
er hun eed af. Ze komen dit jaar nog
in gemeenteraad samen op 28 maart,
25 april, 23 mei, 20 juni, 22 augustus,
19 september, 17 oktober, 21 november
en 19 december. De gemeenteraad
van maart vindt al zeker plaats in het
Dorpshuis in Jonkershove en nog niet
in de raadszaal in het gemeentehuis.
Van zodra de verbouwingen op de
bovenverdieping van het gemeentehuis
zijn afgerond, zal de gemeenteraad
opnieuw daar in vergadering
samenkomen. Hiernaast vindt u
een overzicht van de verschillende
gemeenteraadsleden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Joris Hindryckx Burgemeester
Broeders Xaverianenstraat 68, 8650 Houthulst
Jeroen Vandromme Eerste schepen
Westbroekstraat 114, 8650 Houthulst Merkem
Ann Vansteenkiste Schepen
Nijverheidsstraat 18, 8650 Houthulst
Erik Verbeure Schepen
Beukhoutstraat 10a, 8650 Houthulst
Tessa Vandewalle Schepen
Iepersteenweg 80, 8650 Houthulst Merkem
Peter Van Ryckeghem Schepen
Pastoor Costenoblestraat 24, 8650 Houthulst
Geert Van Exem Gemeenteraadsvoorzitter
Zuidwallandstraat 1, 8650 Houthulst Merkem
Kelly Es Gemeenteraadslid
Boomgaardstraat 12, 8650 Houthulst
Birger Kimpe Gemeenteraadslid
Predikboomstraat 5, 8650 Houthulst Klerken
Nadine Bailleul Gemeenteraadslid
Kouterstraat 49b, 8650 Houthulst Merkem
Dries Delheye Gemeenteraadslid
Beukhoutstraat 51, 8650 Houthulst
Eric Beghein Gemeenteraadslid
Esenstraat 5, 8650 Houthulst Klerken
Filip Despierre Gemeenteraadslid
Steenbeekstraat 32, 8650 Houthulst Jonkershove
Marc Pysson Gemeenteraadslid
Iepersteenweg 53, 8650 Houthulst
Nico Stroobant Gemeenteraadslid
Koordendraaiershoek 29, 8650 Houthulst
Julie Descheppere Gemeenteraadslid
Nijverheidsstraat 20, 8650 Houthulst
Filip Vanhevel Gemeenteraadslid
Akkerwindestraat 5, 8650 Houthulst Merkem
Kristof Vande Moortel Gemeenteraadslid
Ooievaarstraat 2, 8650 Houthulst Klerken
Dirk Gheysen Gemeenteraadslid
Mgr. Schottestraat 47, 8650 Houthulst Merkem
Karien Vanthuyne Gemeenteraadslid
Groenestraat 1c, 8650 Houthulst Merkem
Karlos Debouck Gemeenteraadslid
Hoge Ieperweg 3, 8650 Houthulst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst komt in de plaats
van de gesloten zitting van de OCMW-raad. De agendapunten
van de openbare zitting van de vroegere OCMW-raad
behandelt men voortaan in de gemeenteraad. Hieronder vindt
u een overzicht van de verschillende raadsleden van het BCSD:
1

1
2
3
4
5
6

8

Elien Clauw
N-VA
Ronny Goderis
CD&V - Plus
Daan Blomme
N-VA
Lisa Callebert
CD&V - Plus
Martine Beauprez CD&V - Plus
Maya Vervaeke
N-VA
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3

4

5

6

CD&V - Plus
CD&V - Plus
CD&V - Plus
CD&V - Plus
CD&V - Plus
SP.A
CD&V - Plus
CD&V - Plus
CD&V - Plus
CD&V - Plus
CD&V - Plus
CD&V - Plus
CD&V - Plus
CD&V - Plus
SP.A
N-VA
N-VA
N-VA
N-VA
N-VA
N-VA

LEVEN

Na de website
en de pagina
op Facebook:
de app!
Sinds kort kan je alles rond de
Gemeente Houthulst ook te weten
komen via de app ‘Houthulst’. Die
is zowel beschikbaar voor iPhone
als voor smartphones die op
Android draaien. Je vindt er alle
nieuwsberichten die ook op Houthulst.
be worden gepubliceerd, alle info
over de verschillende gemeentelijke
diensten en zalen, en zelfs info over

Gratis met de
bus naar de
woensdagmarkt
Vanaf 6 maart brengt een pendelbus je
elke woensdagnamiddag gratis vanuit
de deelgemeenten naar het centrum
van Houthulst en terug. Ideaal voor een
bezoekje aan de wekelijkse markt, de

de monumenten en waar je in het
groen kunt spelen in onze gemeente.
Wil je er de recentste uitgave van
de Boskrant nog eens op naslaan,
dan kan dat ook. Via de app kan je
ook moeiteloos doorklikken naar
‘Gemeente Houthulst’ op Facebook.
Bovendien maakt de app het jou
ook gemakkelijk om iets te vragen of
zelfs te melden. Merk je bijvoorbeeld
een geval van sluikstorten of wil je
signaleren dat de openbare verlichting
in je straat defect is, dan kan dat via de
functie ‘doe een melding’.
De app ‘Houthulst’ is volledig gratis
te downloaden.

bibliotheek, het gemeentehuis of de
gemeentelijke begraafplaats Ter Ruste.
De pendelbus vertrekt om 13.30 uur
aan de kerk van Sint-Kristoffel en
stopt achtereenvolgens aan de
kerk van Klerken, de parking van
bezoekerscentrum De Blankaart, het
oud gemeentehuis van Merkem, de kerk
van Jonkershove, de kerk van Houthulst
en de begraafplaats Ter Ruste om

uiteindelijk aan te komen op de markt
van Houthulst. De terugrit vertrekt om
16.30 uur van aan de kerk in Houthulst.
Vooraf reserveren is een must – de
plaatsen zijn beperkt – en kan ten laatste
voor dinsdagmiddag van die week bij
de Dienst Vrije Tijd op 051 46 08 94.
Enkel ingeschreven personen worden
opgehaald en teruggebracht.

De markt is altijd een beetje vakantie
Houthulst zal in april,
net als heel wat
andere West-Vlaamse
gemeentes, deelnemen
aan de Week van de
Markt. Deze actie van
de provincie WestVlaanderen heeft
als centraal thema
‘De markt is altijd een
beetje vakantie’.
Kom zeker tijdens de
eerste week van de
paasvakantie, meer
bepaald op woensdag

10 april, naar de wekelijkse markt in
Houthulst. Per aankoop ontvang je een
invulstrook van de marktkramers, die
je in de aanwezige wedstrijdurne moet
deponeren. Op het eind van de marktdag
worden er 30 winnaars uitgetrokken. De
hoofdprijs betreft een weekendje weg in
West-Vlaanderen.

,,
Meer info volgt iets dichter bij
het evenement nog via onze
website Houthulst.be en/of
onze pagina op Facebook.
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Omnisportkamp tijdens
krokusvakantie
Ook dit jaar organiseert de Dienst Vrije Tijd in het kader van
de Krokus-Prikkels een sportkamp voor leerlingen van de
lagere school (6 tot 12 jaar) in en rond de vrijetijdscampus.
Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart – de volledige
krokusvakantie dus – krijgen de kinderen een zeer uiteenlopend
aanbod voorgeschoteld onder professionele sportbegeleiding.
De groep trekt er ook een namiddag op uit: op donderdag
namiddag 7 maart gaat men schaatsen in Gullegem.
De sportactiviteiten lopen telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot
16 uur. Er is opvang in de vrijetijdscampus vanaf 8 uur en tot
17 uur. Wie wil, kan onder toezicht ook blijven over de middag
en een lunchpakket meebrengen.

,,
Deelnemen kost € 60 per kind (€ 5 korting met een
Prikkelspas). Inschrijven doe je via vrijetijd@houthulst.be
of op 051 46 08 94. De inschrijving is pas definitief
na betaling. Dat kan tijdens de openingsuren op
de Dienst Vrije Tijd, Markt 17 in Houthulst. Er kan
niet voor losse dagen worden ingeschreven.

Leer je kind fietsen in een handomdraai
Kan jouw kleuter al vlotjes overweg
met een fietsje met steunwieltjes, maar
heeft hij/zij die belangrijke laatste stap
nog niet durven zetten? Dan is het
concept ‘Kijk, ik fiets!’ het perfecte
ultieme duwtje in de rug - zowel
letterlijk als figuurlijk. Op zaterdag
4 mei strijkt ‘Kijk, ik fiets’ van 9 tot
12 uur neer op de Vrijetijdscampus van
Houthulst in de Paardedreef 6.
In een drie uren durende, op
kindermaat gesneden, opleiding
begeleid je als papa of mama je eigen
kind terwijl het op speelse wijze leert
fietsen op twee wielen. De ervaren
lesgever toont je hoe je dat in de beste
omstandigheden doet en springt overal
meteen bij waar er nog extra tips nodig
zijn. De kinderen die tegen het einde
van de voormiddag al vlotjes zonder
steunwielen fietsen, krijgen meteen
ook een mooi diploma mee naar huis.
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De opleiding start stipt om 9 uur, zorg
dat je kind zijn/haar fietsje mee heeft
en dat de steunwieltjes al op voorhand
zijn verwijderd. Halfweg de opleiding is
er een korte pauze voorzien en wordt
de kleine innerlijke mens versterkt.

,,
Deelnemen kost € 5 per kind.
Inschrijven via vrijetijd@houthulst.be
of op 051 46 08 94. De inschrijving
is pas volledig na betaling van
€ 5 op de Dienst Vrije Tijd,
Markt 17 in Houthulst.

LEVEN

Organiseer je iets?
Vul de meldingsfiche in!

Het AEDtoestel:
hoe gebruik
je dat?
Houthulst blijft zich engageren
als ‘hartveilige gemeente’.
Vorig jaar werden er daardoor
heel wat AED-toestellen – AED
staat voor automatische externe
defibrillatoren – opgehangen
op verschillende plaatsen in
de gemeente. Zo hangt er een
toestel aan het gemeentehuis in
Houthulst, aan de buitenschoolse
kinderopvang van Jonkershove,
aan het Stationshuis in Merkem,
aan de kerk op Sint-Kristoffel,
op de vrijetijdscampus in de
Paardedreef en tot slot aan de
Vleugels in Klerken.
De aanwezigheid van dergelijke
toestellen is een uitstekend begin,
maar minstens even belangrijk is
het om te weten hoe je ermee
aan de slag gaat. In 2019 zullen
daarom enkele opleidingen
worden georganiseerd die voor
iedereen toegankelijk zijn.
Een eerste opleiding is er op
donderdag 18 april om 19 uur
in het Heuvelhuis in Klerken.
Inschrijven op voorhand
is noodzakelijk en kan
via een mailtje naar
preventie@houthulst.be of
telefonisch op 051 46 08 96.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Ook in mei en in juni zal er nog
een opleiding georganiseerd
worden.

Een dikke pluim voor burgers en
verenigingen die de handen uit de
mouwen steken om een evenement op
poten te zetten: wat extra leven in de
brouwerij zorgt voor de nodige ambiance
en samenhorigheid. Bonuspunten
bovendien voor wie daarrond ook de
meldingsfiche invult. Die is immers
verplicht!
Ben je van plan om een fuif of een
concert te organiseren in Houthulst of
één van de deelgemeenten? Voorzie je
een rommelmarkt of een vinkenzetting?
Denk je eraan een avondmarkt uit te
bouwen? Of dat nu in een gemeentelijke
zaal, op een openbare plaats of op
privéterrein gebeurt, altijd dien je
hiervoor een meldingsfiche in te vullen.
En dan nog wel minstens drie maanden

voorafgaand aan je evenement.
De meldingsfiche vind je op de
homepagina van Houthulst.be maar
kan je ook afhalen bij het onthaal in
het gemeentehuis, Markt 1 in Houthulst.
Een degelijk ingevulde meldingsfiche
zorgt ervoor dat de verschillende
betrokken diensten meteen weten
waaraan ze toe zijn. Zo kom je, als je
aanvraag is goedgekeurd, als organisator
ook te weten met welke voorwaarden
je eventueel rekening dient te houden.
Want goeie afspraken maken dikke
vrienden.

,,
Dit aanvraagformulier kan je
terugvinden op Houthulst.be of
afhalen in het gemeentehuis.

Ingebruikname openbaar domein
Ook wie van plan is een deel van het
openbaar domein – een stuk van de weg,
het voetpad… – tijdelijk in te palmen
voor een private aangelegenheid zoals
een verhuizing of verbouwingen, moet
dit aanvragen bij de dienst Openbaar
Domein en wel minstens vijf werkdagen
op voorhand. Je hebt er immers een
toelating van de burgemeester voor
nodig. Wie langer dan vijf dagen
openbaar domein in gebruik wil nemen,
moet hiervoor een retributie betalen.

Wie tot slot zonder vergunning hinder
veroorzaakt op het openbaar domein,
is niet enkel strafbaar, maar ook
verantwoordelijk voor eventuele schade
die dit met zich kan meebrengen aan
andere weggebruikers.

,,
Dit aanvraagformulier kan je
terugvinden op Houthulst.be of
afhalen in het gemeentehuis.

‘La Kantina’ opent binnenkort
La Kantina, de cafetaria/bistro in de
Vrijetijdscampus, opent in de loop
van maart voor het eerst de deuren.
Uitbater Laurent Gervoyse uit Ieper
heeft al ervaring in de horeca en kan
in Houthulst beschikken over een
ruime horecazaak met buitenterras.

La Kantina zal elke dinsdag,
donderdag en vrijdag open zijn
vanaf 16 uur en op woensdag en
in het weekend telkens vanaf 11 uur.
Maandag wordt de wekelijkse
sluitingsdag.

HOUTHULST
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Het jaar rond het langste
bloemenlint van West-Vlaanderen
Steffie Vandierendonck uit Houthulst
wil het langste bloemenlint van WestVlaanderen doen ontstaan. Een lint
bovendien dat het hele jaar rond
blijft bloeien. Daarvoor heeft ze ook
jouw hulp nodig. Meld je aan met
jouw balkon, terras of tuin en plant
een bloemenweide of miniboompje.
Ontdek hoe je met weinig inspanning
niet alleen de hommels en bijen helpt,
maar ook meebouwt aan de vrolijkste en
kleurrijkste buurt die je kent.
“Ik leg meerdere malen per week de
afstand af van Houthulst waar ik woon
tot Kortemark waar ik werk”, vertelt
Steffie. “Telkens valt het me weer op

hoe eentonig het landschap eruitziet.
Een bloemenlint van tuin naar tuin zou
de buurt niet alleen mooier maken,
maar ook de dieren en onszelf vooruit
helpen. Wist je dat een bij gemiddeld
maar in een straal van 800 meter vliegt?
Met een bloemenlint kunnen we dus
de bijen, hommels en andere insecten
ondersteunen.”
Het initiatief van Steffie ontstond
naar aanleiding van de actie van het
Landschapsfonds Westhoek, die de
deelnemers crowdfunding campagnes
op poten laat zetten en zelf ook een
financieel duwtje in de rug geeft, met
bedragen tot 5.000 euro.

,,
Meer info op https://voorjebuurt.be/nl/projects/bloemenlint-westvlaanderen/plan

Houthulst
blijft groeien
‘We zijn weer met meer’.
Het bevolkingscijfer in Houthulst
lag op 1 januari 2019 opnieuw
hoger dan een jaar eerder.
Intussen zijn ‘we’ al met 10.071,
op 1 januari 2018 was dat nog
met 10.033.
Van die 10.071 wonen er
4.719 in Houthulst (+21),
1.923 in Klerken (+15),
2.013 in Merkem (-23)
en 1.416 in Jonkershove (+25).
In vergelijking met het jaar
2000 steeg de bevolking
met 1.124 eenheden, in de
laatste tien jaren was dat met
592 eenheden.

Dikke vriendjes met de bib
Vriendschap, dat is dit jaar het thema
van de jeugdboekenmaand. Van 1 tot
31 maart gaan ze in de bib op zoek hoe
het zit met de vriendschappen die jij
hebt. Wat betekent vriendschap en wat
kunnen we van vrienden verwachten?
In de bibliotheek vind je allerlei
boeken over de verschillende soorten
vriendschappen, maar krijg je ook tips
hoe je vrienden maakt of hoe je ermee
kunt omgaan.

Tijdens de jeugdboekenmaand worden
alle leerlingen van de tweede en derde
graad getrakteerd op een auteurslezing.
De klassen komen bovendien op bezoek
om het bibspel te spelen. Kom zeker
ook eens met jouw kroost langs in één
van onze bibliotheken en ontdek hoe
veelzijdig vriendschap kan zijn.

Infoavond rond GDPR
In mei 2018 werd de nieuwe Europese privacywetgeving van
kracht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming
(GDPR) is een geheel van regels om de gegevens van
Europese burgers beter te beschermen. Deze regelgeving is
ook van toepassing op verenigingen en organisaties.
Scwitch werkte een GDPR-logboek met stappenplan en tools
uit op maat van socioculturele organisaties. Luk Tas geeft
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je inzicht in de GDPR en zet je op weg om je organisatie of
vereniging in regel te stellen met de GDPR.
,,
Iedereen kan deze avond gratis bijwonen op
woensdag 24 april van 19.30 tot 22.30 uur in ‘City’
in de Valkestraat 18 in Nieuwpoort. Je schrijft vooraf
in op www.vormingplusow.be of via 059 50 39 52.

LEVEN

Chatten over autisme
Voortaan kan al wie met vragen zit rond autisme terecht op een gratis
en anonieme chatbox van Liga Autisme Vlaanderen. Kreeg je zelf de
diagnose en zit je met vragen of bots je op moeilijkheden, of heb je
opvoedingsvragen over je kind met autisme? Of wil je graag kwijt wat je
moeilijk valt in de relatie met je kind, partner, broer of zus met autisme?
Surf dan snel even naar www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat.
De chatbox zal bemand worden door medewerkers van de Vlaamse
thuisbegeleidingsdiensten autisme, elke maandag, dinsdag en donderdag
van 18 tot 22 uur en elke woensdag van 14 tot 22 uur.

Laat je controleren op dikkedarmkanker
De maand maart is de internationale actiemaand in de strijd
tegen dikkedarmkanker. Ook de Vlaamse overheid en het
Centrum voor Kankeropsporing organiseren een campagne
om het belang van vroegtijdige opsporing te benadrukken.
Die moedigt mannen en vrouwen van 51 tot en met 74 jaar
aan om elke twee jaar gratis een stoelgangtest te doen. Wie
tot deze leeftijdscategorie behoort, krijgt binnenkort een
uitnodiging in de brievenbus om langs te gaan voor een
onderzoek rond dikkedarmkanker.

Een laboratorium onderzoekt of je stoelgangstaal
bloedsporen bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen
op dikkedarmkanker of op poliepen, de voorlopers van
dikkedarmkanker. Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de
ziekte of het risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen
verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden
vermeden en is de kans op volledige genezing groter.
In onze gemeente Houthulst liet in 2017 niet minder dan
68,8 procent van de mannen en vrouwen van 55 (intussen
is de instapleeftijd verlaagd naar 51) tot en met 74 jaar zich
preventief onderzoeken. Een prima score waar we trots op
mogen zijn. Maar het kan nog altijd beter.
,,
Wil je meer weten over het bevolkingsonderzoek,
bel dan gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing
op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur,
mail naar info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.

Vleermuizen onder je dak?
Laat het ons weten!
Wist je dat er in België wel meer dan
twintig soorten vleermuizen leven? Niet
alleen in het bos of op het platteland,
trouwens: enkele soorten hebben zich
dapper aangepast aan de nieuwe
‘stadsnatuur’. Vleermuizen zijn vaak
onze onzichtbare bondgenoten: plotse
pieken in insectenpopulaties ruimen ze
snel en effectief op. Sommige soorten
zijn daarin zo efficiënt dat er in bepaalde
landbouwstreken in het buitenland
speciale vleermuiskasten worden
geïnstalleerd om vleermuizen aan te
trekken. Op sommige plekken werkt dat
zo goed dat landbouwers uiteindelijk

geen bestrijdingsmiddelen meer hoeven
te gebruiken. Ze zien er misschien een
beetje eng uit, maar onze inheemse
vleermuizen zijn van nature heel
zachtaardig en vallen nooit actief mensen
aan. Enkel wanneer je ze (verkeerd)
vastneemt, zullen ze soms van zich af
proberen te bijten.
Om de zeldzame soorten voor uitsterven
te behoeden, maar ook om het
samenleven met vleermuizen in steden
en dorpen goed te laten verlopen,
ondertekende de Vlaamse regering
het ‘Soortenbeschermingsprogramma

vleermuizen’. Ook onze gemeente
wil daar, samen met het Regionaal
Landschap Westhoek, haar schouders
onder zetten. Heb je dus vleermuizen
onder je dak of weet je waar er zitten of
heb je een vraag over vleermuizen, neem
dan even contact met onze milieudienst
bij Henk Vanhove in het gemeentehuis
(Markt 1) via henk.vanhove@houthulst.be
of op 051 46 08 95.

HOUTHULST
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OPENBA E WERKEN

IN BEELD
Heraanleg Paardedreef
Om de toegang naar
de vrijetijdscampus te
verbeteren, werd de
Paardedreef verbreed
en heraangelegd.

Inkom oud gemeente
huis Merkem
De technische dienst
heeft de inkomhal van het
oud gemeentehuis van
Merkem opgefrist.

Perscontainers
recyclagepark
Op het recyclagepark
werden twee nieuwe
perscontainers
geïnstalleerd: voor brand
baar grofvuil en voor
papier en karton.
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Herinrichting kruispunt
Op het kruispunt van
de Stokstraat met de
Jonkershovestraat
werden de nutsleidingen
aangepast en de riolering
aangelegd. Men is gestart
met de aanleg van de
bovenbouw. Het einde
van de werken is voorzien
voor half maart.

Vrijetijdscampus
In de gangen van de
campus werd opvallende
belijning aangebracht.

Lift gemeentehuis
In het gemeentehuis is de
technische dienst gestart
met de voorbereidende
werken voor de installatie
van een lift.

RUIMTE

Hinder door wielerwedstrijden
Op zondag 3 maart is er Gent-Staden
voor beloften en elite. Tussen 12.30
en 15.30 uur is het verboden stil te
staan en te parkeren in de Dorpsstraat,
Smissestraat, Klerkenstraat (deel tussen
Mosselstraat en Jonkershovestraat)
en Poelkapellestraat. Er is enkel
doorgang in de richting van de
wielerwedstrijd: komende vanuit Zarren
in de Steenstraat naar Esenstraat,
Dorpsstraat, Smissestraat, Klerkenstraat
en Poelkapellestraat richting LangemarkPoelkapelle.
Op vrijdag 22 maart rijdt de elite met
contract de Bredene-Koksijde Classic.
Van 13 tot 14.30 uur is het verboden
stil te staan en te parkeren in de
Esenstraat (deel tussen Klerkenstraat en

Ooievaarstraat), Ooievaarstraat (deel
tussen Esenstraat en Steenstraat) en
Steenstraat (deel tussen Ooievaarstraat
en Sint-Pietersstraat). Het verkeer kan
ook dan enkel mee in de rijrichting
van de koers: komende van Zarren
via de Steenstraat naar de Esenstraat,
Ooievaarstraat, Steenstraat,
Sint-Pietersstraat (Woumen) en
Iepersteenweg richting Ieper.
Nog op vrijdag 22 maart passeert
de Youngster Coast Challenge
(de vroegere Handzame Challenge)
tussen 12 en 13 uur vanuit Woumen
langs de Iepersteenweg richting Ieper.
Er is op dat moment enkel verkeer
mogelijk in dezelfde rijrichting van
de wielerwedstrijd.

Woensdag 27 maart kan je een glimp
opvangen van het elitepeloton in
de Driedaagse Brugge-De Panne.
Tussen 12 en 13.30 uur is het
verboden stil te staan en te parkeren
in de Esenstraat, Dorpsstraat,
Smissestraat, Klerkenstraat (deel tussen
Torhoutstraat en Jonkershovestraat),
Jonkershovestraat en Merkemstraat
(deel tussen Nachtegaalstraat en
Jonkershovestraat). Doorgaand verkeer
is enkel mogelijk in de rijrichting van de
wielerwedstrijd: komende van Zarren
via de Steenstraat naar de Esenstraat,
Dorpsstraat, Smissestraat, Klerkenstraat,
Jonkershovestraat, Merkemstraat en
Iepersteenweg richting Ieper.

VERKEERSHINDER EN WEGENWERKEN
, Rioleringswerken Merkemstraat
Op dinsdag 23 april starten
er rioleringswerken in de
Merkemstraat in Jonkershove

WE

RFZ

ON

E

ter hoogte van huisnummers
15 tot en met 19. Dit gebeurt
naar aanleiding van de bouw van
7 appartementen en 3 woningen.
De werken zullen
vermoedelijk duren
tot half juni. Er zal
geen doorgaand
verkeer mogelijk
zijn. Wegomlegging
wordt voorzien via
de Iepersteenweg
(Woumen), SintPietersstraat
(Woumen),
Jonkershovestraat
(Woumen),
Woumenstraat

(Jonkershove) en Steenbeekstraat
(Jonkershove). De ouders van de
kinderen van de school langs de
Merkemstraat parkeren het best op
het marktplein.
, Andere verkeershinder
Alle verkeershinder
(bijvoorbeeld door grotere
werken aan nutsvoorzieningen,
door evenementen, door
wielerwedstrijden… ) wordt ook
steevast gepubliceerd op de website
www.geopunt.be/hinder-in-kaart.
Een link vind je terug op onze
website onder openbaar domein.

HOUTHULST
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AGENDA
MEER TIPS OP WWW.UiTINDEWESTHOEK.BE

MAART
CARNAVAL GEZINSBOND
Kermis of feestelijkheid
Zaterdag 2 maart van 14 tot 18 uur
Kinderactiviteit van de Gezinsbond met
animatie en knutselen: verschillende standjes
met onder andere cupcakes versieren
en gekke kapsels en carnavalsmaskers
maken. Om 16 uur start de kinderfuif.
Vanaf 16.30 uur zijn ouders en familie
welkom voor een drankje en een
dessertje en een gezellig samenzijn.
• Zaal Maeke Blyde,
Brs. Xaverianenstraat 12, Houthulst
• Deelnameprijs € 6 per kind
• Inschrijven bij Anja op 0494 63 56 72
of via franky.callewaert1@telenet.be
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, Jonkershove
• Deelnameprijs € 5 per persoon
• Info en reserveren via
info@groenehemel.be of op 0495 80 26 35

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, Brs. Xaverianenstraat 10,
Houthulst
• Gratis
• Info via bibliotheek@houthulst.be
of op 051 70 59 50
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De leden van fotografiekring Fodiak stellen
hun knapste beeldmateriaal tentoon.
• Heuvelhuis, Dorpsstraat 29, Klerken
• Gratis
• Meer info bij Emmanuel
Schotte op 051 50 19 86
BENDE VAN DE GROENE GOESTE
Milieu en natuur
Dinsdag 5 maart en dinsdag en
woensdag 16 en 17 april
Zin om samen te koken, knutselen, buiten
spelen, kampen, bouwen? In De Groene
Hemel in Jonkershove maken ze er een
gezellige dag van. Ze koken samen met de
kinderen hun eigen potje, bakken lekkere
koekjes en ravotten er op los. Speelkleren
verplicht! Voor kinderen vanaf 6 jaar.
• P. Costenoblestraat 21, Jonkershove
• Deelnameprijs € 35 per kind voor
de dag in maart en € 70 euro
voor de tweedaagse in april
• Info en reserveren via
koen@degroenehemel.be
‘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. 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
OPLEIDINGEN ROND GPS
Cursus of workshop
Donderdag 7, 21 en 28 maart en 11 en
18 april, telkens van 19.30 tot 22 uur
GPS-club ‘GPS 4 All’ organiseert
enkele gevarieerde opleidingsavonden
rond het gebruik van een gps-toestel,
bijvoorbeeld voor buitensport.
• ’t Rooneplezier,
Iepersteenweg 88, Merkem
• Alle info en inschrijven via
www.gpsclubwestvlaanderen.be
FOTOTENTOONSTELLING
Expositie
Zaterdag 9 maart (14 tot 18 uur) en
zondag 10 maart (10 tot 18 uur)

DAG VAN DE ZORG
Begeleide uitstap of rondleiding
Zondag 17 maart van 10 tot 18 uur
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
HEERLIJK ONTBIJT
Eten en drinken
Zondag 17 maart van 8.30 tot 10 uur
De Gezinsbond van Jonkershove organiseert
een heerlijk ontbijt voor leden en niet-leden.
• Dorpshuis Jonkershove,
Mgr. Schottestraat 1
• € 4 per persoon
• Info en inschrijven via 0470 80 34 52 of op
gezinsbondjonkershove1@gmail.com
NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
Eten en drinken
Donderdag 21 maart om 20 uur
De lokale afdeling van het Davidsfonds
neemt ook dit jaar deel aan dit nationale
evenement. Het thema dit jaar is
‘meesterschap’. Houthulst koos voor
‘brouwmeesterschap’ en ‘kaasmeesterschap’.
Isabel van Kaas Coopman en Chris van de
seizoensbrouwerij uit Lo-Reninge maken de
aanwezigen wegwijs in de wereld van kaas
en bier en laten hen proeven. Een aanrader
voor fijnproever en/of levensgenieters.
• Stationshuis, 9e Linieplein, Merkem
• € 6 voor leden Davidsfonds,
€ 8 voor anderen
• Meer info via houthulst@davidsfonds.net
TONEELVOORSTELLING ‘INGEBROKEN’
Theatervoorstelling
Zondag 24 maart van 17 tot 19 uur
In de grote zaal van De Vleugels kan je op
zondagavond 24 maart gaan kijken naar
‘Ingebroken’, een toneelvoorstelling door
theater Speranza. Die organisatie zet zich in
voor het goede doel. De voorstelling draait
rond de ietwat zonderlinge Meneer Prins en
een onfortuinlijke inbreker in diens huis.
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• Ondersteuningscentrum De Vleugels,
Stokstraat 1, Klerken
• Tickets kosten € 10 voor volwassenen
en € 8 voor kinderen

THE FABULOUS FOUR
Sportactiviteit
Zondag 24 maart
Gezinsbond Merkem wil The Fabulous Four
een sportief hart onder de riem steken
tijdens hun 100km run voor Kom op tegen
Kanker. Wie de vier teams met enkele (oud)
Gezinsbond-leden 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.
• Vertrek aan het Stationshuis,
9e Linieplein, Merkem
• Info en reserveren via
fab4koptk@icloud.com
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Brs. Xaverianenstraat 12, Houthulst
• Gratis
• Info en reservaties via
bibliotheek@houthulst.be
of op 051 70 59 50
AUTOZOEKTOCHT
‘VREDESZOEKTOCHT’
Spel of quiz
Vanaf zaterdag 30 maart
Een aangename familiale autozoektocht
langsheen hoofdzakelijk landelijke wegen
(ongeveer 45 km). Een 40-tal vragen + twee
sponsorvragen (gratis 2 consumpties). Voor
iedere deelnemer is er een waardevolle
prijs en kans op een extra prijs n.a.v. de
gratis tombola op de prijsuitreiking van
zaterdag 3 augustus 2019 in de oude
sporthal van Langemark. De route slingert
langs Langemark-Poelkapelle en Houthulst.
• Deelnameprijs € 10 per formulier
• Meer info bij Danny Vanacker op
0474 56 62 39 of op 057 48 52 64
•
TWEEDEHANDSBEURS
Beurs
Zaterdag 30 maart van 13.30 tot 16 uur
De Gezinsbond organiseert een
tweedehandsbeurs in de grote zaal van de
Vleugels in Klerken. Inschrijven kan vanaf
2 maart tot en met 16 maart. Standplaats
voor leden van de Gezinsbond 10 euro,
voor anderen 20 euro. Wie een eigen
tafel meebrengt, krijgt 4 euro korting.
Toegang voor bezoekers is gratis.
• De Vleugels, Stokstraat 1, Klerken
• Meer info op 0494 63 56 72 of via
tweedehandsbeurs.houthulst@gmail.com

APRIL
AUTEURSLEZING ‘DE KLAP’
Lezing of congres
Dinsdag 26 maart vanaf 20 uur
Sinds september 2018 ligt De Klap in de
boekhandel. Een tragisch liefdesverhaal
tegen de achtergrond van WO1. Schrijver
Miguel Bouttry komt vertellen over zijn
novelle. Niet enkel het thema WO1 en
Les Gueules Cassées wordt uitvoerig
besproken, maar de auteur legt ook
uit hoe hij tot dit verhaal kwam, welke
hindernissen hij moest overwinnen
bij het schrijven en uiteraard leest hij
een aantal van zijn favoriete passages
voor. Een geanimeerde inkijk in de
verborgen wereld van de schrijver.
• Zaal Maeke Blyde,

PLANTENBAK MAKEN
Cursus of workshop
Zaterdag 6 april van 14.30 tot 16.30 uur
De Gezinsbond van Houthulst maakt samen
met jouw kind een plantenbak die geschikt
is om zowel planten, kruiden of bloemetjes
in te kweken. Elk kind dient wel vergezeld
te zijn van een volwassene. De Gezinsbond
zorgt voor al het materiaal. Indien mogelijk
graag een accuboormachine mee te
brengen. Er is plaats voor 15 deelnemers
• Bij Anja De Cuyper,
Mosselstraat 14, Houthulst
• € 15
• Inschrijven via
franky.callewaert1@telenet.be
of op 0494 63 56 72

DE LIJKWADE VAN TURIJN
Lezing of congress
Woensdag 10 april om 14 uur
Pastoor Dirk Durnez van Houthulst geeft
de aanwezigen meer inzicht over de
achterliggende geschiedenis van de
lijkwade van Turijn. In de toegangsprijs is
een koffie met versnapering inbegrepen.
• Dorpshuis, Mgr. Schottestraat 1,
Jonkershove
• Deelnameprijs € 1
• Meer info bij Okra Jonkershove
via jozef.courtens@skynet.be

ROALD DAHL-WORKSHOP
Cursus of workshop
Woensdag 10 april van 13.30 tot 16 uur
We stappen samen met de Oempaloempa’s
in een bootje en varen de chocoladerivier
af. Mathilda en Daantje houden ons
gezelschap. Misschien ontmoeten we
de GVR. En we laten ons door geen
enkele Reuzenkrokodil stoppen!
Wil je je graag laten onderdompelen in
de wonderbaarlijke wereld van Roald
Dahl? Boek tijdig je gouden ticket!
• Voor kinderen vanaf 8 jaar.
• Bib Houthulst, Brs. Xaverianenstraat 10,
Houthulst
• Gratis
• Info en reservaties via
bibliotheek@houthulst.be
of op 051 70 59 50

HOE JE SMARTPHONE
GEBRUIKEN OP REIS?
Cursus of workshop
Woensdag 10, 17 en 24
april van 13 tot 16 uur
Tijdens deze vervolgcursus leer je hoe de
smartphone een handig apparaat kan zijn
tijdens een reis. Zo kan je de smartphone
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gebruiken om nooit meer te verdwalen, je
auto terug te vinden, goede restaurants te
vinden en om de goedkoopste en beste
attracties te vergelijken zodat je genoeg
vakantiecenten overhoudt. Breng je eigen
smartphone (Android of Apple) mee
zodat je alles ter plekke kunt uitproberen
en de nodige vragen kunt stellen.
• Inschrijven is betalen via overschrijving
op het rekeningnummer van
Vief West-Vlaanderen vzw
BE25 3800 8087 9782 met mededeling
747000 Vief Houthulst – 100419.
• LDC De Schakel,
Brs. Xaverianenstraat 12, Houthulst
• Deelnameprijs € 20, inclusief syllabus
• Info en inschrijvingen bij Vief Houthulst op
0497 69 78 68 of via info.houthulst@vief.be
KINDERTHEATER EN
BEZOEK PAASHAAS
Theatervoorstelling
Zaterdag 20 april
In Merkem komt de paashaas niet
onopgemerkt voorbij. Zijn komst
wordt voorafgegaan door een ludieke
kindervoorstelling. Hou de website
gezinsbondmerkem.be in de gaten,
zodat je snel te weten komt wie dit
jaar hun podium zal betreden.
• Stationshuis, 9e Linieplein, Merkem
ROODNEUS QUIZ
Zaterdag 20 april vanaf 19 uur
Voor de vierde keer al organiseert
toneelgezelschap Roodneus een algemene
kennisquiz. Er is plaats voor 28 teams van
maximaal 4 personen. Iedereen heeft prijs.
• Dorpshuis Jonkershove,
Mgr. Schottestraat 1
• € 20 per ploeg
• Info en inschrijven via
nielscourtens@hotmail.com
DE AVONDEN: ‘ZONEN MET VADERS’
Concert
Zaterdag 20 april om 20.30 uur
‘Zonen met vaders’ maakt donkere
popmuziek en heeft verledens in posten indierock. De teksten zijn in het
Nederlands, gelaagd, meeslepend en
belangrijk. Met acht muzikanten gaat het
om een ruime bezetting, die zijn plaatsje
moet vinden ten huize Pauwels-Desodt.
• Familie Pauwels-Desodt,
Stationsstraat 35, Merkem
• Tickets € 10
• Reserveren noodzakelijk, meer
info via www.deavonden.com
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• Zaal Maeke Blyde,
Brs. Xaverianenstraat 12, Houthulst
• Deelnameprijs € 5 per persoon
• Info en reserveren via
bibliotheek@houthulst.be of 051 70 59 50

LIGFIETSEN ‘VIJGEN NA PASEN’
Sportactiviteit
Maandag 22 april van 9.30 tot 17.30 uur
Ligfietsclub ‘De Veloliggers’ onder impuls
van Wim Blomme organiseert een fietstocht
voor alle liggende fietsers of gebruikers
van andere ongewone fietsmodellen. De
landelijke rit van 50 km houdt over de
middag halt voor de lunch in Kortemark
en in de namiddag in Koekelare. Is er
nog voldoende tijd over, dan is er ook
nog een tussenstop in Diksmuide. Deze
rit kan gereden worden door ‘al wie
niet rechtop op zijn fiets zit’, zoals een
velomobiel, ligfiets of trike ligfiets.
• Starten aan de
Kantwerkersstraat 4, Klerken
• Gratis deelname
• Meer info en inschrijven via
info@veloliggers.be

GEZOND ETEN, GEZOND
OUDER WORDEN
Lezing of congres
Woensdag 24 april van 14 tot 16.30 uur
Wat is veroudering en door wat wordt dit
veroorzaakt? En welke rol speelt voeding
in dit proces? Klopt het dat veroudering
al voor de geboorte begint? Wat zijn
de voornaamste elementen van een
gezonde voeding? Wat bedoelt men met
‘gezonde’ koolhydraten? En als het over
vetten gaat, hoeveel mag men ervan
opeten per dag en welke zijn de goede
en welke vetten worden best beperkt? Op
al deze en nog heel wat andere vragen
wordt tijdens deze voordracht van Eric
de Maerteleire dieper ingegaan. Nadien
kunnen er vragen worden gesteld. Een
organisatie van de bibliotheek van Houthulst
i.s.m. dienstencentrum De Schakel.

LENTECONCERT
Concert
Zaterdag 27 april van 18.30 tot 20 uur
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Merkem
brengt tijdens dit lenteconcert de
mooiste muziek uit de filmwereld, met
een optreden van d’Accentjes en van het
trommelkorps. De Sint-Bavokerk vormt
het aparte decor voor dit concert.
• Sint-Bavokerk, Westbroekstraat, Merkem
• Tickets € 8 per persoon
• Info en reservaties via
dpauwels@telenet.be
STEAKFESTIJN DE WOUDSPRINTERS
Eten en drinken
Zaterdag 27 april vanaf 18 uur
Zesde steakfestijn ten voordele van
de wielerwedstrijd Grote Prijs Tom
Compernolle. Voor de volwassenen is
er steak met frietjes aan 15 euro per
persoon, voor kinderen frikandel met
frietjes voor 6 euro per persoon.
• Dorpshuis Jonkershove,
Mgr. Schottestraat 1, Jonkershove
• Info en reserveren op 0499 16 67 09

MEI
WOUDFANFARE EN BART VERHELLE
Concert
Zaterdag 4 mei om 16.30 uur
Aan de Mariagrot van Houthulst speelt
de Woudfanfare de meimaand in samen
met zanger Bart Verhelle. Die komt
de eucharistieviering opluisteren.
• Mariagrot, Eug. de Grootelaan, Houthulst
• Gratis toegang

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!

Druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie
De jaarlijkse gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie vond dit jaar plaats
in de nieuwe evenementenhal van de
vrijetijdscampus. Meer dan duizend
ingeschrevenen zakten af voor een
glaasje en een hapje. !,

Op wandel met de hond n
Altijd fijn als mensen een foto delen
met de hashtag #boskrant. Dat deed
ook Sylvia. Haar hond genoot duidelijk
van de besneeuwde Houthulstse
landschappen.

Opleiding gemachtigd opzichter
In Klerken werd op 19 januari
een opleiding tot gemachtigd
opzichter gegeven. De interesse en
het enthousiasme waren groot en
de theorie werd al meteen in de praktijk
omgezet. !

Twee keer Techniekacademie n
De Techniekacademie ging op 23 januari
weer van start, in het Stationshuis in
Merkem. De interesse was zo groot
dat er twee opeenvolgende sessies
georganiseerd moesten worden. De
kinderen maakten onder andere een
flatgebouw met windturbine.

% Bibliotheeknacht
Op vrijdagavond 8 februari kwam
Veerle Ernalsteen donkere en
licht-erotische volksverhalen voor
volwassenen vertellen in de bibliotheek
van Houthulst. Dat zorgde bij het
publiek voor een brede glimlach
en rode oortjes…
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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

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

