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Zwanger?
Schrijf je nu al in!

Sintintocht
in Houthulst

Rookmelders verplicht
vanaf 1 januari

LEES MEER OP PAGINA 5

LEES MEER OP PAGINA 9

LEES MEER OP PAGINA 13

Funerair erfgoed uitgelicht
LEES MEER IN HET ALFABET
OP PAGINA 6 & 7

WAAR IN HOUTHULST HEBBEN WE
DIT 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 december 2019.
Uit alle correcte inzendingen
loot een onschuldige hand
een winnaar. Die krijgt e 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
Marleen Jonckheere uit Merkem. Proficiat!
Marleen kan haar waardebon afhalen aan
het onthaal van het gemeentehuis.
B De foto werd genomen op het
kruispunt van de Wulvestraat met de
Nieuwestedestraat in Jonkershove.

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
A Vrijdag 1 november 2019, Allerheiligen
A Zaterdag 2 november 2019, Allerzielen
A Maandag 11 november 2019, Wapenstilstand
A Vrijdag 15 november 2019, Dag van de Dynastie
A Woensdag 25 december 2019, Kerstdag
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A Donderdag 26 december 2019, 2de Kerstdag
A Woensdag 1 januari 2019, Nieuwjaar
Tijdens november en december gelden voor sommige
diensten andere openingsuren. Een uitgebreid overzicht is
terug te vinden op pagina 12 van deze Boskrant.

Beste mensen van onze gemeente
Op het ogenblik van dit schrijven gaat de natuur stilletjes aan in
slaapmodus ter voorbereiding van de winter. Dit belet evenwel
niet dat wij opnieuw een Boskrant kunnen voorleggen met tal van
activiteiten zoals het seniorenfeest en de intocht van ‘De Sint’.
Een gemeente besturen is meer dan wegen aanleggen en
onderhouden. De gemeente heeft steeds meer en meer een
zorgfunctie. Wij zijn met enkele andere gemeenten in de
provincie opnieuw ingestapt in het project ‘Livelabs’, waarin
studenten van verschillende disciplines uit de zorg samenwerken
om gezinnen te ondersteunen om langer thuis te kunnen wonen.
Het gemeentepersoneel nam ook massaal deel aan de Dag tegen
Kanker. De gemeente voorziet tevens subsidies aan het Instituut
voor Medische Dringende Hulpverlening en verzekert hiermee
een goede werking van de West-Vlaamse MUG-helikopter, die
jaarlijks gemiddeld 40 extra levens redt.
November is de maand waarin we iedereen herdenken die ons
dierbaar was. Op de herdenking van de Slag om het Bos van
Houthulst (101 jaar geleden) was er een massale aanwezigheid
vanuit de wijde omgeving. Het onwezenlijke van ons bestaan
is nog versterkt door te veel jonge goede mensen uit onze
gemeente die de voorbije periode van ons zijn heengegaan.
Ik wens jullie veel leesgenot.

Met vriendelijke groeten
Joris Hindryckx
burgemeester
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MENS

GEBOORTEN
06.06.2019

Arben Vandekerkhove, kind van Ike Vandekerkhove en Gill Dejager

27.06.2019

Mattheo Gheldof, kind van Brecht Gheldof en Cheyenne Bens

02.07.2019

Marie Vandekerckhove, kind van Bram Vandekerckhove en Flore Moerman

04.07.2019

Linny Verslype, kind van Tommy Verslype en Amy Staelen

07.07.2019

Axelle Vanacker, kind van Dylan Vanacker en Shauni D’Herck

08.07.2019

Ethan Van de Sompele, kind van Jasper Van de Sompele en Shauni Ramont

11.07.2019

Liz Eggermont, kind van Willem Eggermont en Ines Bouton

16.07.2019

Rachelle Verbeure, kind van Pieter Verbeure en Charlotte Vanderper

20.07.2019

Nasser Bakir, kind van Farah Bakir

27.08.2019

Lidyan Hollevoet, kind van Steven Hollevoet en Mellisa Delcroix

28.08.2019

Rhune Verhoustraete, kind van Jelle Verhoustraete en Kelly Verhaeghe

HUWELIJKEN

OVERLIJDENS

10.08.2019

Koen Mylle en Hannelore Vandamme

30.07.2019

Gaston Dezwarte

10.08.2019

Arnout Gemin en Ilse Gheysen

31.07.2019

Willy Clauw

16.08.2019

Jan Merlevede en Charlotte Houthoofd

05.08.2019

Georgette Delaey

30.08.2019

Frederik Pecceu en Emmely Veremme

06.08.2019

Viviane Casteleyn

31.08.2019

Wesley Bekaert en Joke Muylle

09.08.2019

Laurette Keirschieter

31.08.2019

Gilles Swyngedauw en Lynn Huyghebaert

12.08.2019

Bernard Van Goethem

13.09.2019

Willem Crevits en Fanny Lambrecht

15.08.2019

Monique Tant

20.09.2019

Paul Van Heddegem en Vanessa De Smet

16.08.2019

Rudy Bultinck

20.09.2019

Karl Van den Weghe en Lorette Maertens

14.09.2019

Joris Crombez

18.09.2019

Raphaël Rollez

20.09.2019

Michel Darras

JUBILEA

25.09.2019

Remi Boucquez

03.10.2019

Wilfrida Waeyaert

07.10.2019

Margaretha Bossant

Platina jubileum

10.10.2019

Ivonna Casier

23.09.1949

11.10.2019

Maria Defever

André Verslype en Simonne Deruyter

Gouden jubilea
09.09.1969

Paul Vanneste en Anna Rommelaere

04.10.1969

Roland Deceuninck en Lieve Desodt

16.10.1969

Daniel Igodt en Lieve Depoorter
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Zwanger? Maak al kennis met Kind & Gezin
Wie zwanger is, gaat een bijzondere periode tegemoet. Een
periode van koestering, ontdekking, verandering, maar af en toe
ook van twijfel of onzekerheid. Dat is zo voor een toekomstige
mama, maar evengoed voor haar partner.
Maak tijdens de zwangerschap al kennis met de verpleegkundige
van Kind en Gezin. Registreer je via https://mijnkindengezin.be of
stuur een e-mail naar ieper@kindengezin.be met je gegevens.
Het lokaal team Ieper neemt contact met je op tijdens de drie
laatste maanden van de zwangerschap om samen uit te zoeken
hoe ze je na de bevalling het beste kunnen ondersteunen.
In de magazines Eerste kind op komst, Broertje of zusje op komst
en op www.kindengezin.be zijn er nog veel meer tips, checklists en
praktische info terug te vinden.
A Inspiratie voor een leuke voornaam vind je op www.kindengezin.be/zoekvoornaam

Een kindje in je hart
Nieuw leven in je buik maakt je zo gelukkig. Je gaat fantaseren
over hoe alles zal verlopen en je begint toekomstplannen uit
te stippelen. Maar soms loopt het anders dan verwacht en
dan staat je wereld helemaal stil. Je krijgt van de ene op de
andere dag te horen dat het hartje van je kindje niet meer
klopt of je maakt een buitenbaarmoederlijke zwangerschap
door. Je krijgt te horen dat er tijdens de zwangerschap iets
mis is waardoor je kindje geen overlevingskansen heeft en je
de zwangerschap moet afbreken.
De confrontatie met de omgeving en het alledaagse leven
biedt soms steun, maar dat is vaak ook moeilijk. Het overlijden
van een kindje dat er voor de omgeving en de samenleving
‘nog niet was’, wordt soms nog te weinig beschouwd als een
verlies. Beide partners hebben evenwel recht op rouwen,
moeten het verlies verwerken en een plaats geven in hun
leven. Rond dit verlies hangt nog steeds een grote taboesfeer.
Onder de vier dakplatanen op het kerkhof “Ter Ruste” in
Houthulst vind je de sterretjesweide. Een plaatsje waar
ouders terecht kunnen om hun verdriet te verwerken van een
misgelopen zwangerschap of geboorte. De bomen werden
zo aangeplant dat ze naar elkaar toegroeien en een groen dak
vormen waaronder een plaats van geborgenheid ontstaat.
Ouders van een levenloos geboren kindje kunnen een sterretje afhalen aan het onthaal op het gemeentehuis.
Dit kan ter nagedachtenis in één van de bomen worden gehangen. De dakplatanen bieden ook plaats voor een ander,
persoonlijk aandenken.
A Wie meer info wil over sterrenkinderen, kan terecht op www.sterrenkinderen.be
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HET
ALFA
BET
VAN
HOUT
HULST
ABCDEF
GHIJKLM
NOPQ ST
UVWXYZ
DE F... VAN
FUNERAIR
ERFGOED
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. Deze
aflevering brengt ons
bij de F van Funerair
erfgoed.

Funerair erfgoed
De term funerair is afgeleid van het
Latijnse woord funus dat staat voor
‘dood’ of ‘begrafenis’. Meer en meer
staat funerair voor alles wat verband
houdt met riten en rituelen rond de dood
en begrafenissen en met kerkhoven of
begraafplaatsen, vandaar de term funerair
erfgoed of funeraire cultuur.
Vaak wordt een kerkhof of begraafplaats
gezien als een spiegel van een welbepaalde
samenleving, dorp of stad. Daarom nam
men op veel plaatsen de voorbije decennia
al verschillende initiatieven om dit funerair
erfgoed te inventariseren, te fotograferen
en in kaart te brengen. Een vooropgestelde
reden van dergelijke inventarisaties, is het
behouden en eventueel restaureren of
hergebruiken van waardevolle graven.
Over de geschiedenis van het begraven
en de evolutie van kerkhoven naar
begraafplaatsen bestaan verschillende
naslagwerken.
Een belangrijke wet waardoor echter veel
funerair erfgoed verloren ging, is de Wet
van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en
de lijkbezorging, waarbij de eeuwig- of
altijddurende concessies werden afgeschaft.
De graven waarvan de concessies niet meer
verlengd werden, konden volgens die wet
weggenomen worden om nieuwe graven
te plaatsen. Zo gingen veel graftekens
verloren, graftekens die nochtans van
historisch, cultuurhistorisch, artistiek,
esthetisch, stedenbouwkundig en sociocultureel belang waren.

A Graven van Britse oud-strijders uit WOII
Ook is er een perk met graven van
Belgische oud-strijders uit zowel de Eerste
als de Tweede Wereldoorlog. Men vindt er
ook een 7-tal Britse gesneuvelden uit WO II.
Enkelen onder hen sneuvelden tijdens
Operatie Dynamo in mei 1940. Enkele
anderen sneuvelden als bemanningslid
van een boven Houthulst neergeschoten
bommenwerper in april 1941.
Op het kerkhof van Houthulst zijn veel
graven met interbellumarchitectuur
terug te vinden alsook veel katholieke
grafsymboliek. Wat heel typisch is voor
deze streek van de Westhoek zijn de talrijke
betonnen grafkruisen in allerlei vormen en
met allerlei versieringen.
Een opvallende persoonlijkheid die in
Houthulst begraven ligt, is Lucien Knockaert
(1935-1959). Deze wielrenner overleed
in Templeuve op 5 juli 1959 tijdens het
Belgisch Kampioenschap.

Het kerkhof van Houthulst
Het kerkhof van Houthulst is gelegen rond
de Sint-Jan Baptistkerk. Op de hoeken
van het kerkhof vindt men verschillende
monumenten ter herdenking van de vele
Belgische soldaten die streden in het Vrijbos
in september 1918. De oorspronkelijke kerk
werd tijdens WO I helaas volledig verwoest.
Aan de overzijde van de straat, gescheiden
van het huidige kerkhof, vindt men nog
een gedeelte van het vroegere kerkhof. De
nieuwe Sint-Jan Baptistkerk, met daarrond
het huidige kerkhof, werd na de oorlog
heropgebouwd.
Links van de ingang van de kerk, liggen er
gesneuvelde soldaten uit WO I begraven.
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A Graf Lucien Knockaert

Merkem
Het ommuurde kerkhof van Merkem ligt vlakbij het kasteel.
Het imposante familiegraf van de adellijke familie de
Coninck-de Merckem bevindt zich dan ook net naast de
ingang van de kerk. Op het grafmonument wordt uiteraard
het wapenschild van de familie afgebeeld.
Een andere belangrijke familie die hier begraven ligt, is de
familie La Grange-Buysschaert. Het familiegraf vindt men
aan één van de hoofdwegen vlakbij de kerkingang. In het
grafteken is tal van funeraire grafsymboliek verwerkt zoals de
vijfpuntige ster, de eikelkrans, de obelisk, enz.

A Graf van de adellijke familie de Coninck - de Merckem

A Heldenhulde zerk
Op het oorspronkelijke gedeelte van het kerkhof, aan
de overzijde van de straat, vindt men oudere en meer
monumentale graftekens, vooral langs de hoofdlanen. Een
mooi voorbeeld hiervan is het neogotische graf van de
familie Beauprez. Aan het einde van de toegangsweg vindt
men de restanten van een Calvarie, met net daarvoor het
graf voor de Houthulstse pastoors. Ook op dit gedeelte ziet
men verschillende varianten van de typerende betonnen
grafkruisen. Opvallend zijn ook enkele kindergrafjes, waarbij
de grafomheining lijkt op een kinderledikant.

Kenmerkend voor dit kerkhof is de aanwezigheid van
verschillende heldenhuldezerkjes. Wat de heldenhuldezerkjes
typeert is het opschrift AVV/VVK en de afbeelding van
de blauwvoet, geïnspireerd op het gedicht van Albrecht
Rodenbach.
Ook in Merkem keren de typische betonnen grafkruisjes in
verschillende vormen terug. Links van de kerkingang liggen
enkele oorlogsslachtoffers uit 1944 begraven. Vanop de
straatzijde ziet men het indrukwekkende familiegraf waar ook
burgemeester Syoen, overleden in 1841, zijn laatste rustplaats
vond. De architectuur van dit grafmonument is typerend voor
de tweede helft van de 19de eeuw.
Om het behoud en beheer van ons funerair patrimonium te
verzekeren, is een inventaris onontbeerlijk. Op basis van deze
inventaris kunnen waardevolle graftekens zelfs beschermd
worden. Een andere manier om het behoud van belangrijke
en/of waardevolle graven te garanderen, is het stimuleren van
hergebruik van graven. In bepaalde steden en gemeenten
kent men zelfs ‘peter- of meterschap’ van bepaalde graven.
Er zijn nog tal van andere mogelijkheden om ons funerair
patrimonium niet verloren te laten gaan, zoals de inrichting
van een lapidarium, de opmaak van een herwaarderings- of
behouds- en beheersplan, het gebruik van een GIS-module
of andere softwareapplicaties. De mogelijkheden zijn legio
en zo zouden enkele funeraire pareltjes van de gemeente
Houthulst behouden kunnen blijven voor toekomstige
generaties. Want ons verleden maakt onlosmakelijk deel uit
van het heden en van de toekomst.

A Typische betonnen kruisen uit het interbellum

Een speciaal woordje van dank aan Evy Van de Voorde en Guy Desloovere.
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LEVEN

#Reveil19 brengt
Casa DuWeau
Reveil is een non-profitproject dat mensen op 1 november
dichter bij elkaar brengt met muziek en/of lokale levensverhalen.
In de wereld van Reveil is een begraafplaats geen kille plek, maar
een verzamelplaats waar duizenden verhalen de wortels van
een gemeente vormen.
Op 1 november doorbreekt Reveil rond zonsondergang de
stilte op zo veel mogelijk begraafplaatsen met intieme muziek
en/of lokale verhalen. Toeschouwers brengen lichtjes mee en
dragen zo bij tot de golf van warmte die Reveil verspreidt. Zo is
Reveil een eerbetoon aan de wortels van elke gemeente. Met
het diepste respect voor elke overtuiging.

Op Reveil Houthulst speelt de band Casa Duweau.
A Vrijdag 1 november 2019 om 17 uur
A Begraafplaats Ter Ruste,
Paardedreef 1, Houthulst
A Toegang: gratis

A Info: T 0497 531195 | E valerie_depoorter@hotmail.com of Dienst Vrije Tijd T 051 46 08 97 | E cultuur@houthulst.be

Allerheiligen brengt bloemen
Gemakkelijker planten
Voor de tijdelijke plaatsing van chrysanten of
andere bloempotten op het kerkhof worden
ijzeren staven voorzien. De bloemen mogen
niet meer in de grond worden geplant waar
er grasstroken voor de gedenkstenen zijn
voorzien. M.a.w. in het grasperk mogen
geen putten gemaakt worden.
Om omwaaien te voorkomen, kunnen
de bloempotten met een ijzeren staafje
vastgemaakt worden in de grond.
De staafjes liggen ter beschikking bij
het waterbevoorradingssysteem op de
begraafplaats.

Verwijderen van
verwelkte herfstbloemen
Elke eerste werkweek van december, dit jaar dus vanaf
2 december, start de groendienst met het opruimen van
de bloemen op de gemeentelijke begraafplaatsen (tenzij
uitzonderlijk goed weer de bloemen een week langer in
conditie houdt).
• Alle verwelkte bloemen worden verwijderd, alsook
kapotte en niet onderhouden potten.
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• Bloempotten en bloembakken die opnieuw gebruikt
kunnen worden, blijven uiteraard staan (cache-pots,
arduin, keramiek, smeedijzer,…).
• Bloemstukken die niet mogen worden verwijderd,
worden best voor 2 december door de eigenaar
weggehaald.

2
2
11
11

SINT-INTOCHT
SINT-INTOCHT
HOUTHULST
HOUTHULST

ZATERDAG
2
NOVEMBER
19
OM
15
U.
ZATERDAG
2
NOVEMBER
19
OM
15
ZATERDAG 2 NOVEMBER 19 OM 15 U.
U.
VRIJETIJDSCAMPUS
nabij
BKO
|
GRATIS
VRIJETIJDSCAMPUS
nabij
VRIJETIJDSCAMPUS
nabij BKO
BKO || GRATIS
GRATIS
ZWARTEPIETENSTOET | ONTVANGST BIJ DE SINT
ZWARTEPIETENSTOET
ZWARTEPIETENSTOET || ONTVANGST
ONTVANGST BIJ
BIJ DE
DE SINT
SINT

info: dienst vrije tijd | markt 1 - 8650 Houthulst | 051 46 08 93
info:
markt
|| 051
info: dienst
dienst vrije
vrije tijd
tijd || jeugd@houthulst.be
markt 1
1 -- 8650
8650 Houthulst
Houthulst
051 46
46 08
08 93
93
| www.houthulst.be
jeugd@houthulst.be
|
www.houthulst.be
jeugd@houthulst.be | www.houthulst.be
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VRIJE TIJD

De EHBD-tas is nieuw in de bib
Als een diagnose van dementie wordt gesteld
of er is een vermoeden van dementie, roept
dat veel vragen op zowel bij de patiënt als bij
de omgeving. Sinds begin oktober kan je bij
de bibliotheek van Houthulst & Lo-Reninge
een dementietas lenen. De tassen werden
samen met de lokale zorgcentra ontwikkeld.
De tassen zijn er voor iedereen die van
dichtbij of van verder af te maken krijgt met
dementie: de persoon met dementie zelf,
de partner, kinderen, kleinkinderen, familie,
hulpverleners…

Er is een tas voor volwassenen, een tas
met boeken op kinderniveau en één rond
jeugddementie met verhalen, informatieve
boeken en enkele dvd’s.
Er staan drie tassen in de bibliotheek maar
ze kunnen ook ontleend worden via de
zorgcentra in Houthulst en Merkem.
A Info: Bibliotheek Houthulst,
Brs. Xaverianenstraat 10, 8650 Houthulst
T 051 70 59 50

Tuesday Bluesday
Elke tweede dinsdagavond van de maand (behalve
op feestdagen) is er cultuurcafé met een oriëntatie op
Blues, Roots, Bluegrass of Jazz.
De eerste Tuesday Bluesday brengt een optreden
van Dries Bongaerts, de charismatische frontman van
de band New Rising Sun. Hij brengt intieme indiefolk
en blues. Vergezeld van gitaar en mondharmonica
brengt hij je van de ene emotie naar de andere. Met
invloeden als Bob Dylan, Will Oldham en Ry Cooder
hoor je zijn rijpe stem met tomeloze strijdvaardigheid
het kleine en het grote leven bezingen, balancerend
tussen blues en folk.
A Dinsdag 10 december 2019 om 19 uur
A OC Markthuis, Markt 11
A Deelname: 4 euro
A Info: Dienst Vrije Tijd | E cultuur@Houthulst.be
T 051 46 08 97

Lezing
‘Mild ouderschap’
door Nina Mouton
Ouders zitten vaak met zoveel vragen. Bestaat het
perfecte ouderschap wel? Hoe zou dat er dan uit
moeten zien? En als dat niet bestaat, hoe dan wel?
Nina Mouton is gezinspsychologe en schrijft columns
voor Radio 1. Ze brengt deze avond voor ons een warm
pleidooi voor mild ouderschap. Hoe kan je samen met
je partner dit ouderschap vorm geven? Hoe kan dit
jullie als ouders sterker maken? Hoe kan je hierin mild
zijn voor de kinderen maar zeker ook voor jezelf?
A Dinsdag 10 december 2019 om 20 uur
A GC Dorpshuis Jonkershove, Mgr. Schottestraat 1
A Deelname: 5 euro
A Info en reserveren: Bibliotheek Houthulst
E bibliotheek@houthulst.be | T 051 70 59 50
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SENIORENFEEST
woensdag 20 november 19
Vrijetijdscampus Houthulst
aanvang 14 uur
deuren open om 13 uur

KAARTEN
€ 8,00
€ 9,00 (met vervoer)
koffie en dessertbord incl.

Frank Galan

051 46 08 94 (Peter)
051 69 71 76 (Chantal)
of bij de leden van de SAR

Rudi & Kristien
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Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
De buitenschoolse kinderopvang
(BKO), is open op vrijdag 15 november
2019, Dag van de Dynastie.
Het gemeentehuis, het administratief
centrum, de dienst vrije tijd en de
buitenschoolse kinderopvang zijn
gesloten van dinsdag 24 december
2019 t.e.m. woensdag 1 januari 2020.

De (hoofd)bibliotheek is bijkomend
gesloten op zaterdag 16 november
2019, dinsdag 24 en dinsdag 31
december 2019. Tussen kerst en
nieuwjaar zijn de uitleenposten in
Klerken en Merkem gesloten.

Het recyclagepark is gesloten
op dinsdag 24, woensdag 25 en
donderdag 26 december 2019. Op
31 december 2019 is het recyclagepark
open tot 17 uur.

Dienst Burgerzaken
• Zaterdagsopening november: open
op zaterdag 9 van 9.30 tot 11.30 uur
• Open op dinsdag 24, vrijdag 27,
maandag 30 en dinsdag 31 december
2019 van 8.30 tot 12 uur
Het Sociaal Huis is open op dinsdag 24,
vrijdag 27, maandag 30 en dinsdag 31
december 2019 van 9 tot 12 uur.

Nieuwjaarsreceptie 2020
Op zondag 12 januari 2020 zijn alle inwoners van
Groot-Houthulst terug van harte welkom op de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Inschrijven zal mogelijk
zijn vanaf halverwege december via het onthaal van het
gemeentehuis op het nummer 051 46 07 31, via mail (onthaal@
houthulst.be) en via de gemeentelijke website www.houthulst.be.
Hou dus zeker de website, de volgende Boskrant en je brievenbus
in de gaten en stip alvast de datum aan in je agenda!

VACATURE
Binnenkort gaat de gemeente over
tot de aanwerving van een

TECHNISCH ASSISTENT
PATRIMONIUM D1-D3
A Meer info: Dienst Grond - Openbaar domein - T 051 46 07 43
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Kerstboom
gezocht!
Heb jij een grote
kerstboom waar je
graag van af wil?
Wij hebben er een
plaatsje voor bij
GC Dorpshuis
in Jonkershove.
A Meer info: Dienst Grond
Openbaar domein - T 051 46 07 43

En plots klinkt een
rookmelder als
muziek in de oren
Een rookmelder: een overbodige luxe die bovendien een irritant
geluid maakt? Hoog tijd om daar nog eens over na te denken!
Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen
bij brand, dan klinkt dat irritante geluid gegarandeerd als muziek
in de oren!

Hang rookmelders…
Brand verwoest niet alleen woningen, maar ook levens…
Meer nog dan het vuur op zich, maakt vooral de rook
slachtoffers. Rook verspreidt zich razendsnel en vooral ’s nachts
is de kans groot dat je de brand te laat opmerkt. Hang daarom
rookmelders en bescherm jezelf en je gezin tegen de gevaren
van brand. Vanaf 1 januari 2020 zijn ze bovendien verplicht in
elke woning in Vlaanderen.

… en registreer ze!
Heb je al rookmelders hangen in je woning of heb je ze
net opgehangen? Registreer ze dan voor eind 2019 op
hangrookmelders.be en maak kans op een Beats headphone of
een Spotify Premium maandabonnement.

En plots klinkt een
rookmelder als
muziek in de oren.
Brand verwoest niet alleen woningen maar ook levens.
Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook slachtoffers. Hang rookmelders in huis, ze waarschuwen je
bij brand. Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in
veiligheid te brengen, dan klinkt het irritante geluid van
een rookmelder plots als muziek in de oren.

rs
rookmelde maak
er NU je
Registre okmelders.be en e.
ro
phon
op hang
ats head
Be
n
ee
kans op

hangrookmelders.be

De brandweer doet veel meer dan blussen alleen
Brandweer Westhoek heeft als kerndoel het aanbieden van snelle en adequate hulp. Dat kunnen we opsplitsen in
verschillende diensten. De opdrachten van onze brandweerposten zijn wettelijk vastgelegd en zijn zeer uiteenlopend. Ze
beperken zich niet louter tot het blussen van branden maar omvatten een grote waaier aan tussenkomsten.
De volgende opdrachten worden gratis uitgevoerd door de hulpdiensten:
• de interventies betreffende bestrijding van brand en ontploffing;
• de technische hulpverleningswerkzaamheden,
op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;
• bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en catastrofen;
• de coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
• de waarschuwing aan de bevolking;
• de interventie naar aanleiding van een loos alarm;
• de internationale opdrachten van de civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen
vervuiling;
• de drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort
dat een omvangrijk gebied treft.
Voor de overige opdrachten wordt een vergoeding aangerekend. Zoals bvb:
• verdelgen van wespen: e 48,40 €
• vangen en ophalen van loslopende of vastgezette onbeheerde honden die niet in nood zijn: e 150 €
Om een overzicht te verkrijgen van de verschillende diensten en de tarieven kan je het volledige retributiereglement er
op na slaan op de website https://brandweerwesthoek.be/diensten/tarieven/
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Voel jij je soms eenzaam? Je bent niet alleen.
Belgen die zich eenzaam voelen, hebben vier keer meer
kans om ongelukkig te zijn. En bijna de helft (46%) van
de Belgen bevindt zich momenteel in die situatie. Vooral
bij jongvolwassenen onder de 34 jaar en bij generatie X
(35 – 50 jaar) is eenzaamheid een probleem. Dat blijkt uit
nieuwe cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek van
levensverzekeraar NN en UGent over de impact van sociale
relaties op ons bruto nationaal geluk. De nieuwe cijfers
tonen aan dat eenzaamheid voor veel Belgen de harde
realiteit is. Daarbij spelen een laag inkomen en een slechte
fysieke gezondheid een grote rol. Goede vrienden en
relaties, aan vrijwilligerswerk doen en zorgen voor anderen
maken ons een stuk gelukkiger. Investeren in het bestrijden
van eenzaamheid en werken aan kwalitatieve relaties is
daarom essentieel.

Tips
Vrijwilligerswerk en zorg voor anderen kan eenzaamheid
doorbreken. Mensen die zich engageren in een vereniging
of een club, die voor anderen zorgen door bijvoorbeeld
te babysitten of door vrijwilligerswerk te doen en die
maandelijks deelnemen aan culturele activiteiten voelen
zich duidelijk gelukkiger.
Een goede partner maakt ons gelukkig. Drie op vier
Belgen heeft vandaag een vaste relatie. En de kwaliteit van
die relatie is doorslaggevend voor ons geluk. Een goede
relatie zorgt ervoor dat we maar liefst tot vijf keer meer
kans hebben om gelukkig te zijn. Toch is bijna een kwart
van de Belgen niet gelukkig met zijn relatie (een score van
5 of minder op 10). En dat blijkt nefast voor ons geluk,
want een slechte relatie met onze partner maakt ons nog
eenzamer dan helemaal geen relatie hebben.
Ook onze gezondheid speelt een belangrijke rol in
eenzaamheid. Een slechte fysieke gezondheid kan ervoor
zorgen dat we in een isolement belanden en ons bijgevolg
eenzaam voelen.

HOUTHULST

KOM JIJ HIER
SNEEUW
RUIMEN?
Dank je!

In Houthulst is er een ruim aanbod aan activiteiten
ingericht door socio-culturele verenigingen, sportclubs,
seniorenverenigingen, de diensten Cultuur, Sport en Toerisme
van de Gemeente, het Lokaal Dienstencentrum, …
A Wens je meer info over de socio-culturele verenigingen,
sportclubs en seniorenverenigingen, de diensten Cultuur,
Sport en Toerisme, dan kun je terecht bij de Dienst Vrije Tijd,
tel 051 46 08 94. Voor het Lokaal dienstencentrum
De Schakel, kun je terecht op het nr. 051 69 71 76.
A Op de website van de gemeente www.houthulst.be of
verder in deze Boskrant vind je het activiteitenaanbod in
onze gemeente op UIT in Houthulst.
A Een uitgebreid aanbod voor senioren vind je op de website
van dienstencentrum De Schakel www.ldcdeschakel.be
A Wil je graag aan de slag als vrijwilliger? Je vindt tal van
vacatures en informatie over vrijwilligerswerk op
www.vrijwilligerswerk.be

Sneeuw ruimen
Minder mobiele mensen kunnen bij hevige sneeuwval niet zelf hun voetpad of oprit vrij
maken. Ben jij iemand die hierbij wel wat hulp kan gebruiken? Vraag gratis de affiche ‘Kom
jij hier sneeuw ruimen?’ aan bij het onthaal van de gemeente en hang die uit aan je raam.
Misschien haalt jouw attente buur zijn sneeuwschop wel spontaan voor je boven.
A Info: Dienst Onthaal, Markt 1, Houthulst | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be
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OPENBA E WERKEN

IN BEELD
Waterloop Schrevelstraat

In de Schrevelstraat werden de oevers van de waterloop van derde categorie verstevigd met grachtelementen door de
technische dienst.

Lift gemeentehuis
De omgeving rond de lift werd
afgewerkt door de technische dienst.

Verkeershinder door wegenwerken
In de Merkemstraat zijn er werken bezig aan de nutsvoorzieningen en de riolering naar aanleiding van de bouw van 7
nieuwe appartementen en 3 woningen. De eerste fase waarbij de nutsvoorziening werden aangelegd, is afgewerkt.
Tijdens de tweede fase wordt de riolering aangelegd en de wegenis hersteld. Er is hierbij geen doorgaand verkeer
mogelijk. Dit zal onder voorbehoud van goede weersomstandigheden tijdens de maanden november en december
2019 gebeuren. Wegomlegging wordt voorzien via de Iepersteenweg (Woumen) – Sint-Pietersstraat (Woumen) –
Jonkershovestraat (Woumen) – Woumenstraat (Jonkershove) – Steenbeekstraat (Jonkershove).
A Meer info kan je steeds vinden op onze gemeentelijke website www.houthulst.be onder rubriek
“Openbaar Domein – Verkeershinder door wegenwerken”.
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AGENDA
MEER TIPS OP WWW.UITINHOUTHULST.BE

NOVEMBER 2019
VR. 1 NOVEMBER OM 17 UUR
#Reveil19 - Optreden Casa DuWeau
• Begraafplaats Ter Ruste,
Paardedreef 1, Houthulst
• Deelname: gratis
A Info: E Valerie2depoorter@gmail.com
ZA. 2 NOVEMBER OM 15 UUR
Sint-intocht
• Vrijetijdscampus nabij BKO,
Paardedreef 6, Houthulst
• Deelname: gratis
A Info: Dienst Vrije Tijd T 051 46 08 93
E jeugd@houthulst.be
DO. 7 NOVEMBER OM 19 UUR
VR. 8 NOVEMBER OM 19 UUR
Winterbbq
• De Groene Hemel, P. Costenoblestraat 21, Jonkershove
A Info en reservatie: T 051 57 13 63
E luc.delodder@pandora.be
ZA. 9 NOVEMBER
VAN 18 TOT 21 UUR
Sint aan huis
• Centrum Merkem
A Info: www.gezinsbondmerkem.be
ZA. 9 NOVEMBER
VAN 16 TOT 21 UUR
Sint aan huis
• Centrum Jonkershove
A Info: T 0470 80 34 52
E gezinsbondjonkershove1@gmail.com
DO. 14 NOVEMBER OM 13.30 UUR
Infonamiddag Orgaandonatie
• OC Heuvelhuis, Dorpsstraat 29,
Klerken
• Organisatie: Samana afdeling
Klerken i.s.m. Jong van Hart Klerken
A Info: E eric.beghein1@outlook.com
ZA. 16 NOVEMBER
VAN 10 TOT 22 UUR
7de Wijndegustatie D’Accentjes
• OC Stationshuis, 9de Linieplein,
Merkem
• Deelname: gratis
A Info: E christyclyncke@hotmail.com
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WO. 20 NOVEMBER OM 14 UUR
Seniorenfeest
Optredens van Frank Galan en
Rudi en Kristien
• Vrijetijdscampus, Paardedreef 6,
Houthulst
• Deelname: € 8 | € 9 (met vervoer)
A Info en reservatie: Dienst Vrije Tijd
T 051 46 08 94 | Dienstencentrum
De Schakel T 051 69 71 76
ZA. 23 NOVEMBER
VAN 14 TOT 18 UUR
Spelletjesnamiddag
• Vrije Basisschool, Terreststraat 4D,
Houthulst
• Deelname: € 5
A Info: E ouderraad@schoolhouthulst.be
ZA. 23 NOVEMBER OM 18 UUR
Beenhespe à volonté t.v.v.
Perenstoet 2020
• De Vleugels, Stokstraat 1, Klerken
• Deelname: € 16
A Info: T 0494 39 97 62
E deceuninck02@hotmail.com

DECEMBER 2019
ZO. 1 DECEMBER
VAN 14 TOT 17 UUR
De WARMSTE pannenkoeken
Actie voor de warmste week
• WZC Cassiers, 7de Geniestraat 3,
Houthulst
• Deelname: € 5
A Info: E karolien.verhaverbeke@
wzccassiers.be
MA. 2 DECEMBER OM 14 UUR
Mantelzorgnamiddag
• CM-lokaal, Markt, Houthulst
• Deelname: gratis
• Organisatie: Thuiszorgplatform
Houthulst
MA. 9 DECEMBER OM 20 UUR
Rwanda, het land van de duizend
heuvels
• GC Dorpshuis, Mgr. Schottestraat 1,
Jonkershove
• Deelname: € 5
A Info: E Houthulst@davidsfonds.net

JE EIGEN ACTIVITEIT IN DEZE
UITKALENDER? VOER ZE IN
VÓÓR 5 DECEMBER OP
WWW.UITDATABANK.BE

DI. 10 DECEMBER OM 19 UUR
Tuesday Bluesday
Optreden Dries Bongaerts
• OC Markthuis, Markt 11, Houthulst
• Deelname: € 4
A Info: Dienst Vrije Tijd T 051 46 08 97
E cultuur@houthulst.be
DI. 10 DECEMBER OM 20 UUR
Mild ouderschap door Nina Mouton
• GC Dorpshuis, Mgr. Schottestraat 1,
Jonkershove
• Deelname: € 5
A Info: Bibliotheek Houthulst en
Lo-Reninge T 051 70 59 50
E bibliotheek@houthulst.be
VR. 6 DECEMBER OM 20 UUR
ZA. 7 DECEMBER OM 20 UUR
ZO. 8 DECEMBER OM 18 UUR
VR. 13 DECEMBER OM 20 UUR
ZA. 14 DECEMBER OM 20 UUR
Dolle pret in ’t cabaret
• GC Dorpshuis , Mgr. Schottestraat 1,
Jonkershove
• Kaarten: € 8
• Kaartenverkoop zondag 3 november
van 10 tot 12 uur in GC Dorpshuis
A Info: T 051 54 50 07
www.dejonkersgilde.be
ZA. 21 DECEMBER OM 16 UUR
Kerstmarkt
• Markt Houthulst
A Info: E feestcomitedekoekoeksvrienden
@gmail.com
VR. 20 DECEMBER OM 20.30 UUR
ZA. 21 DECEMBER OM 20 UUR
ZO. 22 DECEMBER OM 19.30 UUR
WO. 25 DECEMBER OM 20 UUR
DO. 26 DECEMBER OM 19.30 UUR
Vraag het maar aan de postbode
• OC Stationshuis, 9de Linieplein 1,
Merkem
A Info en reservatie: T 051 54 50 14
ZA. 28 DECEMBER OM 13 UUR
Voetbaltornooi 2de VIVES-cup
• Vrijetijdscampus, Paardedreef 4,
Houthulst
A Info: kws.houthulst@telenet.be

SOCIALE

MEDIA

Dag van de leerkracht

Een enthousiast schoolbegin

Dauwtrip KVLV Merkem

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!

Dankfeest vrijwilligers WZC Cassiers

Herdenking Epernonbunker

Dauwtrip KVLV Merkem

Eigen oogst

Lisa del Bo aan de Lourdesgrot

De heuveltjes van Erika
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Opendeur bij brandweer Merkem

Kermiskoers in Houthulst

Mosselen bij de brandweer
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Jeugddag

Viering 80-jarigen

Prijsuit reiking Hola Posta

Wandelen in Merkem

Slag van Houthulst

Leren lezen

Werelddierendag

Opening KD fietstocht ‘Met Jaek en Nink op roverstocht’

Vinkenzetting onder het goedkeurend
oog van de senioren van WZC Cassiers

Rally Omloop van Vlaanderen
KP Houthulst

Loopwedstrijd De Stek vogel #Ho

Plantjesweekend
Kom op Tegen Kanker

uthulst kermis

Workshop kermamiek Gezinsbond
Houthulst
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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, milieuen natuurbeleid, ruimtelijke ordening en
huisvesting.
Administratief centrum
Markt 1 (ingang via Terreststraat)
Diensten: 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

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

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

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

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

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

