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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 juni.
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 Sofie
Vanoverberghe uit de Cassierslaan in Houthulst.
Proficiat! Sofie kan haar waardebon afhalen aan
het onthaal van het gemeentehuis.
% De foto werd genomen in een korte bocht langs
het Guido Bilckepad in Klerken.

Verlof gemeentelijke diensten
De administratieve diensten, de bibliotheek en haar uitleen
posten, het recyclagepark, de buitenschoolse kinderopvang
(BKO) en het Sociaal Huis zijn gesloten:

,
woensdag 1 mei 2019,
Dag van de Arbeid
,
donderdag 30 mei 2019,
Hemelvaartsdag

Op de dienst burgerzaken verschuift de zaterdagopening van 1 juni naar zaterdag 8 juni.
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,
vrijdag 31 mei 2019,
brugdag
,
maandag 10 juni 2019,
pinkstermaandag

Beste mensen van onze gemeente,

De Vrijetijdscampus wordt stilletjesaan de
ontmoetingsplek voor iedereen. Er zijn nog wat
kleinere gebreken, maar alles komt goed.
Het kruispunt van de Jonkershovestraat met de
Stokstraat en de Groenebosdreef is afgewerkt.
We hopen met ons allen dat we daar voorgoed
gespaard blijven van zware ongevallen.
Ook bij ons personeel blijft de tijd niet
stilstaan. Gemeentesecretaris Jocelyne Schacht
is na haar pensionering vervangen door
algemeen directeur Dries Braeye. Van harte
dank aan Jocelyne voor de jarenlange goede
samenwerking en welkom aan Dries!
Straks is het weer mei. Dit is een hoogtepunt in
het sociale leven van onze gemeente. Ik hoop
jullie allemaal te ontmoeten tijdens één van de
vele activiteiten gedurende de meifoor!

Met vriendelijke groeten,
Joris Hindryckx,
burgemeester
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GEBOORTEN

HUWELIJKEN

04.01.2019	Izora Preyers, kind van Rocky
Preyers en Nacha Sabbe
05.01.2019	Maité Desender, kind van Ben
Desender en Kelly Rollé
07.01.2019	Henri Depuydt, kind van Wim
Depuydt en Sarah Depover
14.01.2019	Seth Debel, kind van Yoni
Debel en Evelien Vanduyfhuis
30.01.2019	Emma Simons, kind
van Tom Simons en
Stefanie Meulemeester
31.01.2019	Wodan Despret, kind
van Kenzie Despret en
Bieke Desplenter
01.02.2019	Amy Hast, kind van Christophe
Hast en Eva Depoorter
15.02.2019	Djenna Karim, kind van Sander
de Groot en Miriam Karim
17.02.2019	Pippa Moerman, kind
van Sander Moerman en
Jolien Lecluse
18.02.2019	Maja Herdzik, kind van Lukasz
Herdzik en Justyna Herdzik
26.02.2019	Alexis Haverbeke, kind
van Yoery Haverbeke en
Nayomi Broucke

02.03.2019 Jan Raes & Faith Aigbogun
30.03.2019 Sidney Aelbrecht
& Vanessa Brazeau
12.04.2019 Robert De Kimpe
& Nancy Van Gestel

OVERLIJDENS

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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14.02.2019
15.02.2019
16.02.2019
18.02.2019
19.02.2019
19.02.2019
23.02.2019
24.02.2019
25.02.2019
27.02.2019
03.03.2019
04.03.2019
15.03.2019
16.03.2019
17.03.2019
18.03.2019
19.03.2019
21.03.2019
22.03.2019
25.03.2019
26.03.2019
28.03.2019
01.04.2019
01.04.2019
03.04.2019
04.04.2019
06.04.2019

Carina Devreker
Denise Deschoemaeker
Luc Monbaillieu
Rosa Maeckelbergh
André Marchand
Walter Jansseune
Jean-Pierre Dewyse
Elie Tanghe
Daniel Derdaele
André Desodt
Georgette Van Damme
Georges Crombez
André Vanlerberghe
Michel Vanhems
Roland Noyelle
Julien Dekindt
Andrea Hillewaere
Luc Ingelbeen
Germaine Willemyns
Rosa Prinzie
Johan Joos
Maria Calmeyn
Roger Danneel
Robert Parmentier
Laura Tant
Lucienne Lapere
Kristien Vangheluwe

HUWELIJKS
JUBILARISSEN
Briljanten jubileum
26.03.1954 Henri Kuyle & Rosa Schacht
30.04.1954 Robert De Vos
& Godelieve Delodder

Diamanten jubileum
30.04.1959 Gabriel Saelens
& Marie Jeanne Hoorelbeke

Gouden jubileum
11.03.1969 Daniel Minu
& Lutgarde Lammertyn
14.03.1969 Gustaaf Clauw
& Fridda Decaestecker
15.03.1969 Hugo Sohie
& Rosita Ligneel
19.03.1969 Pol Vandevenne
& Christine Vandromme
28.03.1969 Julien Ampe
& Christiana Masselin
11.04.1969 Joseph Pynnebrouck
& Liliane Simons
12.04.1969 Daniel Haneca
& Andréa Vandamme

Heuglijk geboortenieuws
verdient een cadeautje
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 admini
stratief centrum, Markt 1 in Houthulst.

LEVEN

Klaar om te kermissen?
Maakt jouw Houthulsts hart ook een sprongetje als de maand
mei dichterbij komt? Ongetwijfeld wel, want dan strijkt de
Meifoor weer neer in het dorp en kan je kermissen tot je geen
pap meer kunt zeggen. Dit is een greep uit het aanbod, met
de voornaamste activiteiten die op jou staan te wachten.
1. Wie graag de kermisattracties gaat opzoeken, kan dat op
zondag 19 en 26 mei en zondag 2 juni telkens vanaf 14 uur,
zaterdag 25 mei (vanaf 17 uur) en 1 juni (vanaf 18 uur) en
donderdag 30 mei vanaf 14 uur. Koninklijke Harmonie
De Woudfanfare wandelt de foor officieel in op zaterdag
25 mei om 17 uur.
2. Houd je ervan om af en toe eens in oude foto’s te duiken,
dan kom je zeker aan je trekken op de fototentoonstelling
‘Houthulst door de jaren heen’. Voor het eerst vindt deze
jaarlijkse kermisexpo niet plaats in de raadszaal van het
gemeentehuis, maar in OC Het Markthuis. Je krijgt er zowel
een overzicht van nog bestaande en ook van intussen
verdwenen gebouwen en van de Houthulstse bevolking.
De makers putten daarvoor uit de rijke voorraad in de
beeldbank van Westhoek Verbeeldt. De tentoonstelling is
gratis te bezichtigen op zaterdag 25 mei vanaf 18 uur, op
zondag 26 mei van 14 tot 18 uur, op donderdag 30 mei vanaf
14 uur en op zondag 2 juni van 14 tot 18 uur.

, Op de tentoonstelling zullen foto’s zoals deze en onderstaande
twee te bewonderen zijn.

5. Tal van verenigingen organiseren in de kermisweek en ook in
de periode er kort voor en na heel wat leuke evenementen.
Zo is er ‘Leef’, de grootse gymshow van turnclub Jumping
Jack in de vrijetijdscampus op zaterdag 18 en zondag
19 mei, en het themaconcert ‘Sterren en planeten’ van
muziekvereniging De Woudfanfare in de Muziekdoos op de
vrijetijdscampus op vrijdag 24 mei. De Buskanters organiseren
een wandeltocht met drie verschillende afstanden op
zaterdag 25 mei en de Sportkringvissers houden een
hengelwedstrijd op diezelfde dag. Je auto kan je laten
zegenen op de autozegening aan de kerk van Sint-Kristoffel
op zondag 2 juni en diezelfde dag kan je tussen 10 en 17 uur
ook gratis naar Stay Tuned, een tuning evenement op de
parking van de vrijetijdscampus. Op zondag 19 mei is er een
rommelmarkt in de Eugène de Grootelaan, op woensdag
29 mei om 15 uur de regionale bedevaart met eucharistie
in de kerk, in een organisatie van Okra Houthulst en op
donderdag 30 mei een eucharistieviering aan de Lourdesgrot
om 16.30 uur.

3. Dé hoogdag van de Meifoor valt uiteraard op
Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei. Het hele marktplein
wordt dan niet alleen ingepalmd door foorkramers, maar ook
door de handelaars op de jaarmarkt, heel wat randanimatie
en terrasjes – soms uitgebaat door lokale verenigingen – waar
het zeker bij mooi weer over de koppen lopen is.
4. Met de neus in de lucht en een blik van ver- en bewondering
op het gezicht de oplichtende donkere hemel in staren? Dat
doe je natuurlijk tijdens het spetterende vuurwerkspektakel
op zondag 2 juni rond 22.30 uur, ter hoogte van de kerk.

,,
Voor een volledig overzicht van de Meifoor én van SintKristoffel kermis verwijzen we jullie graag door naar de
kermisaffiches, te zien bij tal van handelaars en in de
gemeentelijke diensten, en te raadplegen op Houthulst.be.
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HET
ALFA
BET
VAN
HOUT
HULST

ABCDEF
GHIJKLM
NOPQ ST
UVWXYZ
DE C… VAN
COUREURS EN
CYCLOCROSSERS
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 derde
aflevering brengt ons bij
de C van ‘coureurs’, maar
ook van ‘cyclocrossers’.

Een zolder vol
trofeeën en een
wasmachine vol
modderkleren
Wie in Houthulst coureur en/of cyclocrosser
zegt, belandt al snel bij de familie Vermeersch
uit Klerken. Vader Stefaan won in zijn carrière
meer dan 200 koersen, zoon Gianni staat
meer dan zijn mannetje in het professionele
veldrijden. Dé stille kracht achter deze twee
beide heren? Echtgenote en mama Anja
Callewaert! “Een dag zonder koers, dat
bestaat hier bijna niet.” Met Moederdag in
het vooruitzicht zochten we haar op.
Vertel eens, Anja: koerste Stefaan al
toen jullie elkaar leerden kennen?
Anja Callewaert: “Ik denk dat hij toen wel
al bij de juniores fietste, ja. Hij werkte in de
garage van familie van ons en zo ontmoette
ik hem daar voor het eerst. En aangezien
mijn pa een grote koersliefhebber was,
vond die het natuurlijk fantastisch dat ik
iets begon met een renner. Al snel gingen
zowel hij als ik elke week mee naar de
koersen. Op dat moment was hij nog niet
de renner die elke wedstrijd naar zijn hand
wist te zetten.”
“Na verloop van tijd mocht hij een jaar
stage lopen bij de profs. Maar net in
die periode kreeg hij een tumor op zijn
bovenbeen. Er volgde een zware operatie
in november, en in april zat hij alweer op
de fiets. Op de plaats waar er beenmerg
was verwijderd, kwam er een metalen staaf
van 30 centimeter lang. Die moest er twee
jaar blijven zitten en in die periode was het
éigenlijk beter van niet te koersen. Stoppen
met koersen heeft hij niet gedaan, maar zijn
mogelijke profcarrière gaf hij op dat punt
wel op.”
Zijn loopbaan bij de liefhebbers legde
hem evenmin windeieren: hij won niet
minder dan 220 koersen, waaronder drie
keer de Kattekoers in Ieper. Begon dat
nooit tegen te steken, al dat winnen?
Anja Callewaert: “Het is vreemd om te
zeggen, maar het wende op den duur wel,
ja. Of hij een beetje de Mathieu Van Der
Poel van zijn tijd was? Die vergelijking kan
je echt niet maken, hoor! (lacht)”
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, Papa Stefaan met Gianni op de ‘buuze’ van de
fiets, mét een mooi boeket voor mama Anja.

Opvallend: zo vaak gewonnen en we
zien hier niet één trofee op de schouw
staan…
Anja Callewaert: “Vroeger stonden de
mooiste of de belangrijkste hier wel
beneden uitgestald, maar na zijn loopbaan
is alles naar de zolderverdieping verhuisd.
Tegenwoordig worden er amper nog
trofeeën – laat staan van die plastic
bloementuilen – gegeven, trouwens.”
Als echtgenote moest je ongetwijfeld om
kunnen met zijn ontgoocheling na een
koers die hij niét wist te winnen, en nog
meer met zijn bezwete koerstenuetjes.
Anja Callewaert: “Ik heb inderdaad héél
vaak wielerkleren gewassen. Dat doe ik
op vandaag trouwens nog altijd, maar
dan voor Gianni. Je kunt wel raden dat
de outfits van een veldrijder nog veel
vuiler zijn! Gelukkig was het dit jaar een
behoorlijk droge en zachte winter. Het
viel mee met de modder (lacht). En van
zodra Gianni van onder onze vleugels
is – op korte termijn gaat hij hier vlakbij
samenwonen met zijn vriendin Shauny –
is het aan hen om de was en de plas te
doen.”
Stefaan zette rond zijn veertigste een
punt achter zijn carrière toen Gianni met
cyclocross begon. Werd hij toen meteen
zijn belangrijkste mentor?
Anja Callewaert: “Toch wel, ja. Aanvankelijk
had hij het er soms wat moeilijk mee
dat Gianni er naar zijn indruk te weinig

LEVEN
voor deed. Stefaan is altijd een echt
trainingsbeest geweest: overdag gaan
werken, thuiskomen, de fiets op en
nog een paar uren gaan trainen. Terwijl
Gianni ook af en toe gaat lopen of in
de fitnesszaal te vinden is. De tijden
zijn nu eenmaal veranderd: er wordt
meer ingezet op data, op wattages,
op voldoende rust, op evenwichtige
voeding…”
“Maar al snel zag Stefaan dat hij
Gianni zijn ding moest laten doen.
Hij offert zowat de helft van zijn
vakantiedagen op om op tijd met de
camper te kunnen vertrekken naar
de internationale wedstrijden. Hij is
zijn eerste leermeester, mecanicien
en supporter tegelijk. ’s Avonds
herbekijken Stefaan en Gianni ook nog
altijd even samen de gereden koers.
Vaak geeft Stefaan dan opmerkingen,
die al dan niet door Gianni worden
gewaardeerd… (lacht) En ja, er worden
wel eens steken uitgedeeld, elkaar
een beetje jennen over wie nu echt de
beste is.”
Ook jij bent al die jaren een trouwe
supporter geweest die amper een
wedstrijd of een cross miste. Bij
wie heb je al het meeste je hart
vastgehouden?
Anja Callewaert: “Toch bij Gianni. Als
moeder is het soms bang afwachten of

je eigen vlees en bloed die chaotische
start van een veldrit goed doorkomt
en nergens tegen de vlakte gaat. Naar
de start ga ik dan ook nooit kijken, ik
durf het niet aan. Deze zomer gaat
Gianni ook enkele wedstrijden op de
weg fietsen, bij Corendon, de ploeg
waar ook Van Der Poel bij op de weg
rijdt. Massaspurten ga ik in dat geval
ook niet live bekijken, want die maken
me verschrikkelijk bang. Ik stuur hem
ook altijd een berichtje, dat hij toch
voorzichtig moet zijn…”
“Weet je, ik lees ook zelden interviews
of wielerreportages over Gianni, want
kritiek op je kind kan zo veel pijn
doen…”
Verwijs je daarmee naar het incident
uit 2015 op een veldrit in Bredene,
waar Sven Nys Gianni beschuldigde
dat hij hem in de hekken had
gereden en hem in één moeite ook
nog een ‘snotneus’ noemde?
Anja Callewaert: “Inderdaad. Na de
wedstrijd kwam ik bij de mobilhome
en stonden er daar hele hordes
journalisten, cameraploegen en
fotografen. Het hele voorval was
zelfs een hoofdpunt in het Journaal.
Onvoorstelbaar. Als je daar op dat
moment je zoon ziet zitten en merkt
hoe hij afziet, dan heb je als moeder
ook gigantisch veel pijn.”

, Drie generaties Vermeersch: Gianni,
Stefaan en opa Robert.

Cyclocross is dan ook een echt
familiegebeuren: je trekt met het
gezin in de camper het land rond,
om ergens op een grasveld te
gaan kamperen voor het weekend,
en iedereen werkt mee voor de
renner: de banden blazen, het eten
klaarmaken... Dat moet een hechte
band scheppen.
Anja Callewaert: “Dat maakt het
veldrijden ook zo veel persoonlijker
dan het wielrennen, waar die jongens
in een grotere ploeg meedraaien en
meestal afgescheiden van hun gezin
leven. Veel meisjes willen graag samen
zijn met een coureur, maar ze beseffen
vaak niet hoe saai hun leven kan
zijn. Pas op, ook voor een prof in het
veldrijden offer je als partner veel op:
hij zal nooit of amper zwaar uitgaan, let
op wat hij eet en drinkt…”
Wat is je mooiste herinnering in
al die jaren fietsende Vermeerschjongens eigenlijk?
Anja Callewaert: “De manier waarop
Gianni als kind stond te supporteren
voor zijn papa. Toen Stefaan voor de
derde en laatste keer de Kattekoers
won, stond Gianni erbij te huilen. Dat
vond ik zó aangrijpend!”

,G
 ianni in volle actie in het veld.
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Vraag tijdig je identiteits- en
reisdocument aan, ook voor
kinderen < 12 jaar (kids ID)
Kids-ID

eID

Paspoort

€7

€ 20

<18j: € 47
>18j: € 77

3 jaar

12-18j: 6 jaar
18-74j: 10 jaar
>75j: 30 jaar

<18j: 5 jaar
>18j: 7 jaar

EU- landen*

EU- landen

Alle landen

Wie vraagt aan?

Kind vergezeld van ouder die
ouderlijk toezicht uitoefent

Betrokkene zelf

Kind vergezeld van ouder die
ouderlijk toezicht uitoefent

Leveringstermijn

3-4 weken

3-4 weken

5-10 werkdagen

Prijs

Geldigheidstermijn

Waar geldig?

* Verenigd Koninkrijk aanvaardt bij +12-jarigen enkel identiteitskaarten (geen kids-ID’s). Alle recente informatie i.v.m.
reisdocumenten vind je op www.diplomatie.be

Wat meebrengen?

Voor elke aanvraag dien je een recente pasfoto (minder dan 6 maanden oud) mee te brengen die
voldoet aan de ICAO-normen.

De Kids-ID is:

Reistoelating:

,,
een elektronisch identiteitsdocument
voor < 12 jarigen, maar vooral een
reisdocument dat kinderen nodig
hebben om naar de meeste Europese
landen te reizen.
,,
Info www.diplomatie.be
,,
Levering na 3 à 4 weken

Indien het kind of de minderjarige alleen
op reis vertrekt of vergezeld is van een
andere persoon dan een ouder, is het
aangewezen dat de ouder hiervoor een
reistoelating aanvraagt bij de dienst
burgerzaken.

Indienen aanvragen
en bijkomende info
Dienst Burgerzaken
T. 051/46 07 38 en 39
,,
Meer info over de Kids-ID:
www.eid.belgium.be

Kiezers uit Sint-Kristoffel
stemmen straks in Vrijetijdscampus
Er is binnenkort niet alleen Meifoor in Houthulst: het is ook
weer tijd voor de bolletjeskermis. Op zondag 26 mei gaan
we opnieuw massaal naar de stembus, nu voor Vlaamse,
federale en Europese verkiezingen. In Houthulst gaat het om
in totaal 7.698 kiesgerechtigden die die dag het stemhokje
binnenstappen.
Voor het eerst zal zowel de kieswijk Houthulst (met
4 stembureaus) als de kieswijk Sint-Kristoffel (met
1 stembureau) worden geïnstalleerd in de polyvalente zaal
van de Vrijetijdscampus in Houthulst, met hoofdingang via
de Paardedreef 6. Er is een ruime parking voorhanden. Voor
Houthulst gaat het om 3.082 kiezers, voor Sint-Kristoffel
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zijn dat er 727. Er zal dus geen stembureau meer worden
ingericht in het zaaltje van de school in Sint-Kristoffel.
Voor de deelgemeenten Klerken, Merkem en Jonkershove
blijven de stembureaus op dezelfde locatie als de
vorige keer. Voor Klerken is dat het Heuvelhuis in
de Dorpsstraat 27, waar er 2 stembureaus zijn voor
respectievelijk 586 en 584 kiezers. Voor Merkem is dat het
Stationshuis op het 9e Linieplein 1 met 2 stembureaus voor
respectievelijk 712 en 711 kiezers. Kiezers uit Jonkershove
tot slot trekken zondag 26 mei naar het Dorpshuis in de
Mgr. Schottestraat 1. Ook daar zijn er 2 stembureaus, voor
respectievelijk 645 en 646 kiezers.

LEVEN

Vernieuwd Heuvelpad: ideale uitstap voor het hele gezin
Het Heuvelpad, een route van 7,5 km
in en rond Klerken die zowel te voet
als met de fiets afgelegd kan worden,
steekt in een nieuw jasje. Het traject,
met start achter de kerk van Klerken,
doet nog altijd de mooiste plekjes van
deze deelgemeente aan – de Holleweg,
de Vredesmolen, de Brandhoekstraat,
het Guido Bilckepad… – maar schenkt
tegenwoordig nog meer aandacht aan de
verschillende sites van De Vleugels (het
vroegere Maria Ter Engelen).
Zo verken je, komende vanuit een stukje
onverharde weg, via de Stokstraat op het
domein d’Hofstee, waar de route je langs
de gestalde paarden en door een stukje

groen leidt. Via een ommetje langs het
Guido Bilckepad en het Covemaekerpad
arriveer je even later op de eigenlijke
site van De Vleugels, waar je het zin
tuigenpad kunt ontdekken. Voor de
kinderen een absolute belevenis!
Het Heuvelpad is voortaan bovendien
meer dan ‘alleen maar’ een wandel- en
fietstocht. Wie dat wil, kan bij de folder
ook een kleine quizkaart meenemen.
Zoon- en dochterlief worden daarbij
uitgedaagd om tien beestige vragen
op te lossen. De antwoorden vind je
gaandeweg langs het traject… als je
goed oplet, natuurlijk.

De vernieuwde route bevat in totaal vier
stukken onverharde weg, waar het zeker
na een periode van regen aangewezen is
om stevige wandelschoenen te dragen.
Bij twee van de vier stroken zal een
kinderwagen mogelijk ook eventjes
gedragen moeten worden.
,,
De kraakverse wandelbrochures en
de quizkaarten liggen gratis voor het
grijpen op de Dienst Vrije Tijd (Markt
17 in Houthulst), in het Heuvelhuis
(Dorpsstraat 29 in Klerken), in tearoom
De Cockpit op het Coppensplein
in Klerken en aan het onthaal van
De Vleugels (Stokstraat 1 in Klerken).
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Nieuwsanker Karl Vandenberghe (59) vindt rust in Houthulst
Wat is volgens jou de definitie van
een Westhoeker?
In de Westhoek heerst een aparte
volksziel. Collega’s zeggen me soms
dat ik wel eens echte Westhoekopmerkingen geef. Een Westhoeker
heeft blijkbaar een apart gevoel voor
humor, is wel eens koppig, maar is zeker
ironisch. Ik hou wel van die speelsheid
van de Westhoek.
Welke troef maakt van de Westhoek
de perfecte plek om te wonen?
De open ruimte is de grootste troef.
Maar die moeten we dan wel koesteren.
Ik volg Vlaams Bouwmeester Leo
Van Broeck als hij zegt dat we de
woonkernen moeten versterken en de
open ruimte tussen de woonkernen
moeten bewaren.

“Ik hou van de speelsheid
van de Westhoek”
De zondagsdienst op de redactie van Focus-WTV trekt zich op gang. Nieuwsanker Karl
Vandenberghe is eindredacteur van dienst. Hij leest reportageteksten in en stuurt een
cameraploeg naar een protestactie in Brugge. Straks geniet hij na het werk van zijn
tuin in Houthulst. “Ik zag onlangs twee reeën in het Vrijbos huppelen. Dat is toch een
prachtig tafereel in de Westhoek?”
Jouw moeder was Limburgse en
kwam in de jaren ’50 in Houthulst
wonen. Geen evidente keuze lijkt me.
Je mag wel zeggen dat ons gezin – we
waren met vijf kinderen – ‘speciaal’
werd bekeken in Houthulst. We spraken
algemeen Nederlands thuis, stel je voor!
Mijn moeder was gelukkig niet op haar
mondje gevallen. Ze kon heel goed haar
mannetje staan in het Houthulst van die
tijd.
Hoe wordt iemand nieuwsanker bij
WTV-Focus?
Ik ben begonnen als onderwijzer in het
college in Oostende en was ook al snel
freelance regiomedewerker voor het
Nieuwsblad in en rond Houthulst. In die
tijd ging ik bij de Koning Boudewijn
stichting in Brussel werken in een milieueducatief project. Bijna drie jaar lang
heb ik toen heel Vlaanderen doorkruist
om jongeren milieubewust te maken.
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“Westhoekers hebben een
apart gevoel voor humor,
ook in de dagelijkse omgang.
Ik hou wel van de speelsheid
die in de Westhoek heerst.”
Ik kwam bij Radio 2 na enkele acties
met ons actiecomité. Ze waren er op
zoek naar een nieuwe medewerker en
na enkele interviews zagen ze blijkbaar
iets in mij.
Na vijf jaar VRT vroeg Focus me of
ik interesse had in een job als eind
redacteur. Dat was in 1997. Ondertussen
ben ik hier al bijna 22 jaar nieuwsanker.
Je woont nog steeds in Houthulst.
Ik woon in het huis van mijn groot
moeder. De tuin grenst aan het Vrijbos.
Ik zag er onlangs twee reeën huppelen.
Dat is toch een prachtig tafereel in de
Westhoek, niet?

Er staat nogal wat bouwkundig
erfgoed in de Westhoek. Moet alles
bewaard blijven?
Er moet een symbiose zijn tussen
erfgoed en nieuwbouw. Het zou fout
zijn een glazen stolp te plaatsen over
de Westhoek om zo alle vernieuwing
tegen te houden. Erfgoed kan perfect
mee geïntegreerd worden in een
vernieuwingsoperatie.
Gaat het de goede kant uit met de
Westhoek?
Ik vind van wel. We moeten onze
energie stoppen in een positief verhaal
voor de Westhoek. Het heeft geen zin
om verloren veldslagen uit te vechten.
Ik denk bijvoorbeeld aan het jarenlange
gekrakeel rond de doortrekking van de
A19. Het wordt tijd om die strijdbijl te
begraven.

LEVEN

Advertorial

Als we vooruit willen met deze regio,
innovatief en ondernemend willen zijn,
moeten alle neuzen in dezelfde richting
wijzen. We moeten alle troeven van de
Westhoek onder ogen zien en goed
afwegen welke algemene belangen
er primeren. Het is een kwestie van
een goed evenwicht te zoeken tussen
ecologie, mobiliteit, economie, open
ruimte….

“De open ruimte is onze
grootste troef. Die moeten
we zo goed mogelijk weten
te bewaren. Dat kan enkel
door samen te werken, op
alle niveaus.”

Ga je soms op stap in de Westhoek?
De Westhoeksteden hebben pit. Ik
vertoef er graag. Ook Heuvelland vind
ik fantastisch. Ik ontdek er telkens weer
iets nieuws. Het fietsnetwerk in de
Westhoek leent zich perfect voor een
uitgebreide verkenning. Ik hou ook erg
van de Westkust. Niets leuker dan op
zondagochtend aan zee gaan wandelen
en dan wat visjes kopen aan de Vismijn.
Over enkele jaren lonkt het pensioen.
Heb je al plannen?
Ik verlang er niet naar. Daarvoor
werk ik te graag. Onlangs zat ik in
de jury van het Landschapsfonds om
toekomstprojecten voor de Westhoek te
beoordelen. Dat vind ik wel boeiend en

zoiets wil ik wel verder doen. Er is dus
zeker nog leven na de tv ...

,,
Lees het uitgebreide interview op
www.denieuwewereld.be/
karl-vandenberghe

,,
Benieuwd naar meer getuigenissen
over het wonen, ondernemen en
werken in de Westhoek? Bekijk deze
dan op www.denieuwewereld.be

Westhoek. De nieuwe wereld.
Ruimte om te wonen, ondernemen en werken

“ De goesting om te ondernemen hangt hier in de
lucht! De Westhoek is fantastisch om in te wonen.
Je zal hier niet snel in de file staan waardoor je
weinig tijd verspilt.”
STEVEN MAEYAERT - Gedelegeerd Bestuurder Furnibo
Het volledige interview vind je op: www.denieuwewereld.be/steven-maeyaert of via de QR-code

UITNODIGING WORKSHOP
Brugge
Veurne
Dunkerque

Diksmuide

DE WESTHOEK

Ontdek de troeven
van de Westhoek op
Dunkerque

Brugge
Kortrijk

Info en inschrijven bij
Sylvie.Allemeersch@voka.be
of Jilly.Deconinck@unizowvl.be

Volg jij ons al op
Westhoek. De nieuwe wereld?

“Westhoek. De nieuwe wereld” wordt gesteund door:

www.denieuwewereld.be
DE WESTHOEKRijsel
Ontdek
de troeven
van de Westhoek op

www.denieuwewereld.be

Hoe je medewerkers de
bedrijfscultuur laten uitstralen?
dinsdag 4 december om 20:00

Veurne
Poperinge Ieper
Diksmuide

Poperinge

Employer Branding

“Westhoek. De nieuwe wereld” wordt gesteund door:

Kortrijk
Ieper
Rijsel
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Ravotten op de
speelpleintjes
Als jonge ouder ken je het ongetwijfeld
wel: de zon lokt je kind(eren) naar
buiten en geeft ze zin om te spelen en
te ravotten. En omdat die eigen tuin
ook altijd maar dezelfde blijft, wil je wel
eens een andere omgeving opzoeken.
Erg ver hoef je dan niet te gaan, want
je kunt gerust terecht op één van de
gemeentelijke speelruimtes.
In Houthulst kan je naar de speelweide
van de Chiro in de Jonkershovestraat
101C (uitgezonderd tijdens de
werkingsuren van de BKO en van
speelpleinwerking ’t Ravottersnest),
maar ook naar de speelpleintjes in de
Printaniastraat of de Zwaluwstraat.
Je behendige zoon of dochter kan
zich ook op wieltjes uitleven op het
skatepark van de Vrijetijdscampus in de
Jonkershovestraat 103a.
In Jonkershove zijn er speelpleintjes
nabij de buitenschoolse kinderopvang

in de Jonkershovestraat 247 (niet
open tijdens de werkingsuren van de
BKO) en in de Bosdreef. Klerken
heeft er ook twee in de aanbieding:
‘Harlekijn’ in de Dorpsstraat (niet
openbaar tijdens werkingsuren van de
speelpleinwerking) en het speelterrein
aan het Covemaekerpad. In Merkem
tot slot is er een speelpleintje in de
Kouterstraat 26b (niet openbaar

La Kantina trakteert
Uitbater Laurent Gervoyse van La Kantina, de nieuwe
bistro en cafetaria op de tweede verdieping van de
Vrijetijdscampus, houdt eraan om zijn horecazaak nog wat
extra bekendheid te geven bij de lokale bevolking.

Inzameling
landbouwfolie
Ben je een land- of tuinbouwer uit onze gemeente, dan
kan je op woensdag 15 en donderdag 16 mei, telkens
tussen 9.30 en 12 uur, gratis terecht op het gemeentelijk
recyclagepark in de Paardedreef 4 voor de inzameling van
zuivere, bezemschone en droge landbouwfolie. Breng je
identiteitskaart mee en meld je naam en bedrijfszetel aan
de parkwachter.
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tijdens BKO en speelpleinwerking
Marsipulami’s) en in de Pletstraat.

,,
Alle speelpleintjes zijn,
behalve tijdens de genoemde
uitzonderingen, dagelijks
toegankelijk van 8 tot 22 uur.

Er is een officiële opening voorzien op vrijdagavond 10 mei
vanaf 19 uur. Inwoners van Groot-Houthulst zijn er welkom
voor een gratis drankje. Alle gerechten die standaard op de
menukaart worden aangeboden, zullen die avond in kleine
porties worden getrakteerd.

De folies worden opgesplitst in dikke en dunne landbouw
folie en worden dan ook afzonderlijk ingezameld. Onder
dikke landbouwfolie wordt onder andere silo- en kuilfolie
verstaan, maar ook meststof-, veevoeder- en turfzakken,
loopfolie, tunnelfolie en flodder-gaatjesfolie. Dunne land
bouwfolie omvat dan weer stretchfolie en groene en witte
wikkelfolie. Bespaar dus heel wat werk tijdens het lossen
door vooraf thuis al gescheiden te laden. Zorg daarnaast
dat je de landbouwfolie bezemschoon en droog kunt
aanbieden, samengebonden in manipuleerbare ‘pakketjes’.
Zwarte folies van aardbei, courgette of asperge, vliesdoek,
acryldoek, big bags, nylonzakken, afdekzeilen, netten en
touwen horen niet tot de groep van landbouwfolie.

LEVEN

Samen
de fiets op
richting
Veurne
Het gemeentebestuur van
Houthulst, dienstencentrum
De Schakel en de senioren
adviesraad organiseren op
woensdag 19 juni opnieuw
samen een fietstocht. Er wordt
verzamelen geblazen in het
Dorpshuis van Jonkershove, waar
er vanaf 7.30 uur een ontbijt met
twee boterkoeken met koffie kan
worden genomen tot 8.15 uur.
Om 8.30 uur start de begeleide
fietstocht richting Veurne via
Merkem, Oudekapelle en
Eggewaartskapelle en terug
via Steenkerke, Lo-Reninge en
Merkem. In de voormiddag
wordt er een stop ingelast
om een drankje te nuttigen.
’s Middags houd je halt voor een
dagschotel en in de namiddag
voor een dessertje.
De tocht is ongeveer
70 kilometer lang – met daarbij
ook een strook van 3,5 km
autovrije fietsroute – en telt drie
stopplaatsen. De seniorenfietsers
van Merkem en Jacky Debruyne
zorgen voor de begeleiding.
Inschrijven is verplicht en kan
tot en met 14 juni in De Schakel
(naast de bibliotheek in de
Broeders Xaverianenstraat), bij de
leden van de seniorenadvies
raad en op de Dienst Vrije Tijd
(Markt 17 in Houthulst of op
051 46 08 94). Bij deze instanties
kan je ook terecht voor meer info.

Bellen blazen is
gezond(er dan
roken)
Elke week beginnen in ons land
honderden kinderen te roken. Generatie
Rookvrij wil dit een halt toeroepen.
Het doel: kinderen die geboren worden
in 2019 rookvrij laten opgroeien. Zodat
ze over 18 jaar, als ze meerderjarig zijn,
een rookvrije generatie vormen.

Wil jij meehelpen om dit doel te bereiken,
geef kinderen dan het goede voorbeeld.
Want kinderen kopiëren gedrag, ook
rookgedrag. Rook niet in het zicht of in
het bijzijn van kinderen. Bijvoorbeeld
aan de schoolpoort, bij de sporthal, op
de speeltuin… Maak plaatsen waar veel
kinderen komen rookvrij.
Vind jij ook dat kinderen het recht
hebben om rookvrij op te groeien?
Geef mee een sterk signaal door op
31 mei, de Werelddag zonder Tabak,
bellen te blazen. Post je foto of filmpje
op sociale media met de hashtag
#generatierookvrij.

,,
Lees meer op
www.generatierookvrij.be.

Overvloedige regenval
erkend als algemene ramp
De Vlaamse Regering heeft de
overvloedige regenval, die heeft
plaatsgevonden van 21 mei tot
10 juni 2018, binnen een afgebakend
geografisch gebied erkend als een
algemene ramp. Ook de gemeente
Houthulst valt binnen deze zone.
Wie in onze gemeente schade heeft
opgelopen door deze langdurige
regenval, kan daarvoor een aanvraag
voor financiële tegemoetkoming
indienen.
Het gaat daarbij zowel om
particulieren als om land- en tuin
bouwers. Alle gedupeerden hebben
hiervoor de tijd tot ten laatste 31 mei
2019, exact een jaar na de zware
wateroverlast in Houthulst.
Het gemeentebestuur van Houthulst
ontving na deze ramp 18 aangiftes
van schade. Al wie zo’n dossier
indiende, ontvangt vanuit de dienst
Burgerzaken een schrijven met
de nodige informatie. Op basis
daarvan kunnen zij hun aanvraag
tot tegemoetkoming zelf verder

afhandelen, hetzij via het e-loket,
hetzij via de papieren versie.
Ook wie schade opliep maar nog
géén aangifte had gedaan, kan
nu nog een dossier indienen om
een tegemoetkoming te verkrijgen
naast de eventuele tussenkomst
van hun verzekeringsmaatschappij.
Ook landbouwers, die geen aan
gifte hebben gedaan, kunnen
via een privé-expert een schade
verslag voorleggen, als de
landbouwschattingscommissie
de schade nog niet zou hebben
vastgesteld.

,,
Alle info is ook terug
te vinden via deze link:
overheid.vlaanderen.be/
rampenfonds. Wie nog met
vragen zit, kan terecht op
het algemeen nummer van
het Vlaams Rampenfonds op
02 553 50 10 of per mail op
rampenfonds@vlaanderen.be.

HOUTHULST
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Omnisportkamp
in de zomervakantie
In de voorlaatste week van de
zomervakantie, meer bepaald van
maandag 19 tot en met vrijdag
23 augustus, is er opnieuw het
jaarlijkse omnisportkamp in de vrije
tijdscampus van Houthulst. Ervaren
lesgevers begeleiden de deel
nemende kinderen tussen de 6 en
de 12 jaar bij een ruim aanbod van
leuke, gevarieerde sportdisciplines.
Nu eens op het scherp van de snee,
dan weer ludiek en speels, maar
vooral altijd met de bedoeling om
de kinderen een onvergetelijke week
te bezorgen.
Het sportkamp begint dagelijks om
9 uur en eindigt om 16 uur.

Voortaan ook
padel op vrije
tijdscampus

Er is telkens opvang vanaf 8 uur
en tot 17 uur. Deelnemen kost
€ 60, houders van een Prikkelspas
genieten van € 5 korting. Inschrijven
doe je bij de Dienst Vrije Tijd op
vrijetijd@houthulst.be of telefonisch
op 051 46 08 94.

Ken je de padelsport al?
Die houdt zowat het midden
tussen squash en tennis en
wordt in open lucht, tussen
hoge glazen wanden gespeeld.
Sinds kort beschikt ook de
gemeente Houthulst over
enkele padelvelden op de
vrijetijdscampus, tussen het
voetbalveld en het skatepark.
Padelclub Houthulst, actief sinds
begin april, werft momenteel
leden aan om hier een bloeiende
werking rond uit te bouwen.
Wie graag eens een gratis
partijtje wil gaan spelen om
de smaak te pakken te krijgen,
kan de club contacteren op
padelclubhouthulst@hotmail.com.

Dries Vanysacker over de Italianen in Houthulst
land begraven liggen. Uiteraard komen
de 81 Italiaanse soldaten (van wie
7 onbekend) van de Belgische militaire
begraafplaats in Houthulst aan bod in
het boek.
Het boek is van de hand van professor
Dries Vanysacker (afkomstig van
Houthulst), Ludwich Devlieghere,
Marc Glorieux en Gilbert Ossieur.
De lezing in december 2015 in zaal
Maeke Blyde, met een bijzonder grote
opkomst, door professor Vanysacker
over de Italiaanse graven in Houthulst
was de start van het boek.

Sinds maart kan je in het In Flanders
Fields Museum in Ieper ook ‘Ai nostri
gloriosi morti’ in de boekenstand
terugvinden. Het werk bespreekt de
548 Italiaanse soldaten die tijdens
en kort na de Eerste Wereldoorlog
in België gestorven zijn en op
9 verschillende begraafplaatsen in ons
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‘Ai nostri gloriosi morti’ verklaart
hoe die Italianen hier in België
terecht kwamen. Enerzijds zijn het
krijgsgevangenen die na de slag van
Caporetto in het najaar van 1917 via
Duits-Oostenrijkse gevangenkampen
hier in België als dwangarbeiders
werden tewerkgesteld en door
ontbering of ziekte stierven. Anderzijds

zijn het soldaten van Secondo Corpo
d’Armata Italiano die vanaf 11 juni 1918
streden in Belgisch-Luxemburg, na de
herovering van de Chemin des Dames
(een 30 km lange weg in de streek van
Laon, Soissons en Reims en het toneel
van vreselijke gevechten tijdens de
Eerste Wereldoorlog) en de Maas.
In het boek worden enkele Italiaanse
soldaten van de Belgische militaire
begraafplaats van Houthulst
geportretteerd en wordt komaf gemaakt
met de mythe dat zij instonden voor de
verdedigingsgordel in het Vrijbos en
later door de Duitsers als kanonnenvlees
in de strijd gebruikt werden.

,,
Het boek is te koop in de boeken
stand van het In Flanders Fields
Museum in Ieper en kost € 17,50.

LEVEN

Hulp bij je belastingaangifte
Kan je wat hulp gebruiken bij het
invullen van je belastingaangifte over het
aanslagjaar 2019? Dan kan je daarvoor in
Roeselare, Veurne en Diksmuide terecht.

Zeven nieuwe
sociale koop
woningen in
Klerken
Woonmaatschappij IJzer & Zee
bouwt 7 sociale koopwoningen
aan de Predikboomstraat in
Klerken. De maatschappij mikt
daarbij vooral op startende
gezinnen die aan betaalbare
prijzen een kwalitatieve woning
willen kopen. De woningen
beantwoorden aan de strenge
kwaliteitsnormen van de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen.
IJzer & Zee investeert 1,8 miljoen
euro in dit project in Klerken.
Elke woning beschikt over
drie slaapkamers, een living
met open keuken, een
badkamer, een berging en
een garage. De bewoners
krijgen er ook een mooie tuin
bij. De stedenbouwkundige
vergunning werd vorig najaar
afgeleverd door de gemeente.
Het project omvat ook de
bouw van 6 studio ’s voor de
bewoners van het zorgcentrum De
Vleugels. De woonmaatschappij
zal ongeveer € 1.050.000 in dit
project investeren.
Wil je je inschrijven voor een
koopwoning, contacteer dan
Woonmaatschappij IJzer & Zee
op 058 31 22 40 of via
info@ijzerenzee.be. Meer info
over de voorwaarden is terug te
vinden op www.ijzerenzee.be.

Vanaf donderdag 2 mei kan je je telkens
tussen 9 en 12 uur (en in juni tot 15 uur)
melden in het administratief centrum in
de Peter Benoitlaan 4 in Veurne of in de
Rondekomstraat 30 in Roeselare.
Er zijn ook zitdagen in Diksmuide, in het
lokaal dienstencentrum Ten Patershove
in de Maria Doolaeghestraat 2a. Die
vinden plaats op maandag 27, dinsdag
28 en woensdag 29 mei, telkens van
9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
Let wel: vooraf een afspraak maken is
een must. Dat kan op 051 79 32 80 bij
Ten Patershove.

Meebrengen?
Je komt best niet met lege handen aan:
om te beginnen heb je je identiteitskaart
al zeker nodig – zonder kan je simpelweg
niet geholpen worden. Bij gehuwden of
wettelijk samenwonenden
volstaat 1 eID. Kom
je langs voor iemand
anders? Breng dan ook
een kopie van zijn of haar
identiteitskaart én een
volmacht mee.

aanslagbiljetten van onroerende
voorheffing/grondlasten, verplicht
aan te geven roerende inkomsten,
ontvangen huurgelden handelszaken
enzovoort. Ook alle fiscale attesten
van uitgaven in 2018 breng je best
mee, zoals rond pensioensparen,
giften, attesten van de kinderopvang,
attesten van een levensverzekering
en/of interest/kapitaalaflossingen van
hypothecaire leningen, uittreksels van
het onderhoudsgeld, uittreksel van
voorafbetalingen enzovoort.
Een goeie raad: wacht niet tot het laatste
moment om je aangifte in te dienen.
Zelfs al heb je je aangiftedocumenten
nog niet ontvangen, toch kan je op deze
zitdagen al worden geholpen.

,,
Heb je een algemene vraag over
je aangifte? Dan kan je terecht bij
het Contact Center op 0257 257
57 (gewoon tarief), elke werkdag
bereikbaar van 8 tot 17 uur.

Denk ook aan alle
fiches met betrekking
tot je inkomsten uit
2018: loonfiches,
werkloosheidsuitkering,
vervangingsinkomen
bij ziekte, pensioenen,

Samenstelling gemeenteraad en BCSD
In de Boskrant van maart-april werd de samenstelling van de nieuwe
gemeenteraad en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst gepubliceerd.
Gemeenteraadslid Dirk Gheysen zetelt intussen als onafhankelijke en dus
niet langer voor N-VA. Bij het BCSD werd Maya Vervaeke verkeerdelijk als
afgevaardigde voor N-VA omschreven, waar dat CD&V moet zijn.
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OPENBA E WERKEN

IN BEELD
Herinrichting kruispunt
Het kruispunt van de Stokstraat
met de Jonkershovestraat werd
afgewerkt en opengesteld voor het
verkeer.

Kerkhof Merkem
De grafzerken, waarvan de
concessie verlopen was, werden
verwijderd. De vrijgekomen
plaats werd door de technische
dienst genivelleerd met aarde en
ingezaaid met schaduwgras.

Vrijetijdscampus
De belijning van de gangen werd
doorgetrokken op de parking om
de toegang naar de campus te
accentueren.

Woonproject Predikboomstraat
Op de voormalige rijkswachtsite
in de Predikboomstraat is gestart
met de aanleg van de wegenis.
Hier komen 7 koopwoningen en
6 huurappartementen.
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RUIMTE
Lift gemeentehuis
De bouw van de lift in het gemeentehuis schiet goed op. De technische dienst heeft intussen ook al de liftkoker dichtgemetseld.

VERKEERSHINDER EN WEGENWERKEN

n Rioleringswerken Merkemstraat UITGESTELD
Wegomlegging wordt
In de Merkemstraat ter hoogte van
voorzien via de Iepersteenweg
huisnummers 15 t.e.m. 19 zullen er
(Woumen) – Sint-Pietersstraat
rioleringswerken worden uitgevoerd
(Woumen) – Jonkershovestraat
naar aanleiding van de bouw van
(Woumen) – Woumenstraat
7 appartementen en 3 woningen.
(Jonkershove) – Steenbeekstraat
Hiervoor zal de weg volledig open
(Jonkershove).
gebroken worden en zal er geen
doorgang mogelijk zijn. Omwille van
Van zodra de nieuwe planning
problemen met de nutsleidingen
gekend is, wordt deze op de
(waterleiding) zijn de werken nog
gemeentelijke website gezet.
niet gestart en voor ongekende duur
uitgesteld.

Herstel rijweg Stadenreke
grondgebied Staden
Op grondgebied Staden
wordt de rijweg t.h.v. kruispunt
Stadenreke (Rekestraat –
Houthulststraat – Vrijbosstraat)
hersteld in opdracht van
gemeente Staden. De werken
zullen ongeveer van eind april
tot eind mei duren. Hierdoor
is er geen doorgaand verkeer
mogelijk van Houthulst via
Stadenreke naar Staden.
Wegomlegging is voorzien
via rondpunt Madonna naar
Vijfwegen.

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

MEI

ZATERDAG 18 MEI VAN 9 TOT 12 UUR

ZATERDAG 4 MEI OM 16.30 UUR
Woudfanfare met Bart Verhelle

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

ZONDAG 2 JUNI

Boekstartdag

Stay Tuned

• Bibliotheek, Brs. Xaverianenstraat 10,

Tuning event, van 10 tot 17 uur

Houthulst

• Mariagrot, Eug. de Grootelaan, Houthulst

• Gratis

• Gratis toegang

• Meer info: 051 70 59 50 of
bibliotheek@houthulst.be

• Parking Vrijetijdscampus,
Paardedreef 6, Houthulst
• Gratis toegang voor toeschouwers

ZONDAG 5 MEI VANAF 13.30 UUR
Smoefelfoefeltocht

ZATERDAG 18 MEI (9 TOT 18 UUR)

Wandeltocht, org. Gezinsbond Jonkershove

EN ZONDAG 19 MEI (8 TOT 14 UUR)

Start aan Markthuis, Markt 11, Houthulst

Vrijbosrit voor motoren

• Deelnameprijs € 4 per persoon

Bepijlde rondrit, org. MTC Vrijbos

• Meer info: 0470 80 34 52 of

Start aan Stationshuis, 9e Linieplein, Merkem

gezinsbondjonkershove1@gmail.com

• Deelnameprijs € 5 per persoon
• Meer info: 0485 59 50 14

ZATERDAG 11 MEI VANAF 18 UUR
ZATERDAG 25 MEI VAN 7 TOT 15 UUR

Petje Pasta
Spaghettifestijn KSA Merkem

Muziektocht

• Zaal Hubrecht Willem,

Wandeltocht, org. De Buskanters

Valkestraat 2, Merkem

Start aan het Markthuis, Markt 11, Houthulst

• € 10 (groot) of € 7 (klein)

• Deelnameprijs € 1,5 per persoon

• Meer info: KSA Marsipulami Merkem

• Meer info: 0489 40 42 26 of
johan@buskanters.be

ZATERDAG 11 MEI VANAF 13.30 UUR
ZATERDAG 25 MEI VANAF 18.30 UUR

Kubbtornooi
Org. Famkes Diksmuide Westhoek Merkem

Benefietoptredens De Vleugels

• Terreinen Merkem Sport, Kouterstraat 85

Met LunAcoustic en De Geest

• Deelnameprijs € 16 per team

• Grote zaal De Vleugels,

van max. 6 personen
• Meer info: kubbfamkes@outlook.be

Stokstraat 1, Klerken
• VVK € 12, ADD € 15, steunkaarten € 5
• Meer info: 0486 31 38 99 of

ZONDAG 12 MEI OM 10.30 UUR

petra.devooght@telenet.be

Bevrijdingsherdenking Klerken
Org. Oud-strijders- en soldatenbond Klerken

ZATERDAG 25 MEI VANAF 14 UUR

en Vriendenkring Vredesmolen Klerken

TOT ZONDAG 26 MEI 24 UUR

• OC Heuvelhuis en Vredesmolen Klerken

Tripel M
Muziek, mensen en moto’s

ZONDAG 12 MEI VAN 15 TOT 16.30 UUR
De Verschijningen
Urbanus, Herman Brusselmans, Karl
Vannieuwkerke, Warre Borgmans
en Francesco Vanderjeugd lezen
een tekst over moeder voor.

• Boerderij De Vlamm,
Predikboomstraat 22, Klerken
• € 5 op zaterdag (livemuziek),
gratis op zondag

• Meer info: 0475 21 43 20

ZONDAG 9 JUNI
Vaderdagontbijt
Aan huis geleverd, org. Gezinsbond Merkem
• Meer info: gezinsbondmerkem.be
ZONDAG 16 JUNI VAN 10 TOT 20 UUR
Eetfestijn Landelijke Gilde
Beenham met frietjes
• Markthuis, Markt 11, Houthulst
• € 15 (volwassenen) en € 10 (jonger dan 12)
• Meer info: 0473 22 68 80 of
lghouthulst@gmail.com
ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 JUNI
VAN 10 TOT 18 UUR
Kunstenmarkt
• Vryboshoeve, Groenebosdreef 5,
Houthulst
• Gratis toegang
ZATERDAG 29 JUNI
Ambacht- en rommelmarkt
• In de Smissestraat en
Coppensplein, Klerken
• Meer info: fixall1@telenet.be

facebook.com/tripleMMM
NOG TOT EN MET 14 JULI

JUNI

of info@deboot.be
ZONDAG 2 JUNI
ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 MEI

Van 10.45 tot 12.30 uur op Sint-Kristoffel

• Meer info: 0495 25 83 30 of

• De Boot, Ieperleedijkstraat 1a, Merkem
• Deelnameprijs € 13 per persoon

ZONDAG 2 JUNI
Autozegening

Bushcraft

Autozoektocht ‘Vredeszoektocht’
Autozoektocht langsheen hoofdzakelijk
landelijke wegen in Langemark-Poelkapelle
en Houthulst (ongeveer 45 km).

Gymshow ‘Leef!’

De kunst van het (over)leven in en met

• Deelnameprijs €10 per formulier

Org. Turnclub Jumping Jack

de natuur, org. Gezinsbond Merkem

• Meer info: 0474 56 62 39 of

• Meer info: jumpingjack.be

• Meer info: gezinsbondmerkem.be

18 BOSKRANT

HOUTHULST

057 48 52 64 (Danny Vanacker)

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!

Klasworkshops Brikat
Art Studio Brikat ging in maart op
bezoek bij de leerlingen uit het vierde
leerjaar in Groot-Houthulst om de
kinderen aan het knutselen te zetten.
Voor deze klasworkshops mochten de
jongens en meisjes meteen de mouwen
opstropen en hun creativiteit botvieren.
!

n Knutselen met opa en oma
In De Schakel konden deze jongens
en meisjes op woensdag 3 april hun
grootouders inschakelen om samen
een leuk knutselwerkje te maken in het
paasthema. Een activiteit waar duidelijk
geen leeftijd op stond!.

Jeugdauteurs op bezoek n
De lagereschoolkinderen hadden
duidelijk veel om handen de voorbije
maanden, want ze konden ook hun oren
spitsen bij de interessante verhalen die
jeugdauteurs Patrick Lagrou en Stefaan
Boonen hen kwamen vertellen.

n Auteurslezing Miguel Bouttry
Gepassioneerd verteller en gids, sinds
kort residerend in de Franse streek
de Morvan, en tegenwoordig zelfs
ook bevlogen vlogger én auteur:
Miguel Bouttry is duidelijk van alle
markten thuis. Op 26 maart kwam hij
in de bibliotheek vertellen over zijn
debuutroman ‘De Klap’.

Honkietonkie doet sporten n
Moev! organiseerde ook dit jaar weer
een regionale editie van Honkietonkie
in de vrijetijdscampus van Houthulst.
Op maandag 25 februari kwamen
heel wat leerlingen van het eerste en
tweede leerjaar uit de verschillende
lagere scholen binnen en buiten de
gemeente tal van sportieve activiteiten
uitproberen. Ze konden klimmen en
klauteren, spurten en sprinten, maar
ook mikken en… af en toe eens missen.
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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

