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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 oktober.
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 Ward
Coucke uit Merkem. Proficiat! Ward kan zijn
waardebon afhalen aan het onthaal van het
gemeentehuis.
a De foto werd
genomen bij de
Westbroekstraat 16
in Merkem.

Verlof gemeentelijke diensten
A dinsdag 3 september 2019: dienst Vrije tijd
A donderdagnamiddag 12 september 2019 (provinciale sportdag voor gemeentepersoneel):
administratieve diensten en recyclagepark
A woensdag 2 oktober 2019: recyclagepark
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Beste mensen van onze gemeente
Onze gemeente groeit maar het aantal winkels, bakkerijen,
cafés, beenhouwerijen, buurtzaken en restaurants groeien niet
in dezelfde hoeveelheid mee. Mensen kopen onder andere veel
meer via internet en zijn veel mobieler geworden. Het is een
wereldwijd gegeven.
Wij hebben geluk want het sociale weefsel is bij ons nog
heel groot. Weinig gemeenten van onze grootte hebben
zoveel mogelijkheden tot sporten en ontspanning. Het aantal
verenigingen blijft toenemen en heel veel vrijwilligers blijven
hieronder hun schouders steken. Denken we maar aan de
sfeer die uitgaat in een groot deel van onze gemeente door
de organisatie van de vele wijkfeesten. Ook bestaat ‘de 60
uren van Klerken Kermesse’ dit jaar 20 jaar. Het was toen
een innovatie om de klassieke kermis nieuw leven in te blazen,
met succes. Maar tegelijkertijd zijn er mensen aan het werk om
‘de Perelaarommegangstoet’, ondertussen pure nostalgie,
in een nieuwe vorm terug te organiseren vanaf volgend
jaar. We konden al grote delen zien in hun tentoonstelling.
En straks brengt de brandweer van Merkem weer heel de
gemeente op de been. Ook Roefel, de speelpleinwerkingen,
de rommelmarkten, de wielerwedstrijden, de Tuning, de grote
turnshow en zoveel meer brachten velen van ons samen.
Heel speciaal wensen we onze jongeren een mooie en veilige
start van het schooljaar!
Met vriendelijke groeten
Joris Hindryckx
burgemeester
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GEBOORTEN

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.
Wij verwelkomen
onze jongste inwoners
van Houthulst met
Houthulstbonnen ter
waarde van 30 euro.
Deze kan je komen
ophalen bij de dienst
Bevolking, na het
ontvangen van de
welkomstbrief die
maandelijks door onze
dienst verstuurd wordt.
Je zal er tegelijk ook
worden gevraagd of de
geboorte, samen met de
namen van de ouders, in
het gemeentelijk infoblad
‘De Boskrant’ mag
worden gepubliceerd.
Met de komst van de
GDPR-wetgeving rond
persoonsgegevens
is hiervoor immers
uitdrukkelijke
toestemming nodig.
Ten gevolge van de wet op
de privacy en de GDPRwetgeving worden gegevens
van huwelijksjubilea pas na
de respectievelijke datum in de
Boskrant opgenomen en
niet langer op voorhand.
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14.03.2019
20.03.2019
11.04.2019
23.04.2019
09.05.2019
10.05.2019
28.05.2019
31.05.2019
01.06.2019
07.06.2019
09.06.2019
12.06.2019

Marie-Lou Volckaert, kind van Brecht Volckaert en Lore Laleman
Seppe Fonteyne, kind van Olivier Fonteyne en Anouska Castelein
Felix Pauwelyn, kind van Stijn Pauwelyn en Annelies Hommez
Juliette Ampe, kind van Björn Ampe en Veerle Bolle
Camille Verhaeghe, kind van Siebrand Verhaeghe en Lieve Werbrouck
Julien Velter, kind van Thierry Velter en Sarah Trooster
Jayson Bequoye, kind van Glenn Bequoye en Stephanie Pauwels
Elle-Marie Decoster, kind van Gregory Decoster en Amélie Vanackere
Lowie Dedeine, kind van Tom Dedeine en Ying Xu
George Vanoverschelde, kind van Thibaut Vanoverschelde en Naomi Backers
Ilyana Vandeputte, kind van Davy Vandeputte en Kelly Matton
Mckayla Debusschere, kind van Kenny Debusschere en Jill Couvreur

HUWELIJKEN
14.06.2019
29.06.2019
05.07.2019
06.07.2019
12.07.2019
13.07.2019
20.07.2019
20.07.2019
27.07.2019

Cédric Stas en Stefanie Devriese
Jean-Claude Bastin en Pascale Colier
Tim Verhaeghe en Lies Maes
Geert Vandenbulcke en Evelyne Bultinck
Wim Desodt en Stefanie Decoene
Detlef Clarisse en Debbie Leman
Pieter Vulsteke en Elise Ameloot
Niels Borra en Sandra Van den Steen
Anand Hendrickx en Celina Thijs

HUWELIJKSJUBILARISSEN
Briljanten jubileum
10.08.1954
Willy Keirsschieter en Rachel Vansteenkiste
Diamanten jubileum
01.07.1959
Marcel Vandenberghe en Annie Pape
23.07.1959
Urbain Pynnebrouck en Simonne Vanstechelman
29.07.1959
Raphaël Coryn en Germaine Parmentier
Gouden jubileum
03.07.1969
Willy Geldhof en Suzanne Lorteeuw
21.08.1969
Gerard Boussemaere en Anni Vervenne
22.08.1969
Marchald Steenkiste en Rosa Wegsteen
30.08.1969
Luciaan Vansteenkiste en Nicole Despierre

OVERLIJDENS
12.06.2019
20.06.2019
20.06.2019
23.06.2019
25.06.2019
25.06.2019
28.06.2019
29.06.2019
03.07.2019

Jeanne Dekindt
Bernadette Hoedt
Lucien Breyne
Geert Lava
Simonne Serry
Patrick Stragier
Johan Puype
Raymond Cornette
Georges Verstraete

04.07.2019
06.07.2019
09.07.2019
10.07.2019
13.07.2019
13.07.2019
15.07.2019
28.07.2019
29.07.2019

Geert Despierre
Loïc Depoortere
Maria Dalle
Justine Decadt
Irène Goudeseune
Nelly Courtens
Hilda Laleman
Gilbert Debruyne
Willy Verslype

LEVEN

Vraag opnieuw je Onderwijs- en BKO-cheques aan!
Net als voorgaande jaren kan je opnieuw de Onderwijs- en BKO-cheques aanvragen bij het OCMW van Houthulst.

Wat?
Dit is een betaalmiddel voor schoolfacturen of BKO-facturen voor ouders van schoolgaande kinderen die gedomicilieerd
zijn in Groot-Houthulst én van wie het kind recht heeft op verhoogde tegemoetkoming of wanneer het gezin in collectieve
schuldenregeling is. Ook gezinnen met financiële problemen kunnen de cheques aanvragen. Er wordt dan een sociaal en
financieel onderzoek uitgevoerd om na te gaan of het gezin nood heeft aan de cheques.

Hoeveel?

Hoe aanvragen?

A Peuter- en kleuteronderwijs: € 40 per schooljaar per kind
A Lager onderwijs: € 80 per schooljaar per kind
A Secundair onderwijs: € 100 per schooljaar per kind
A Buitenschoolse Kinderopvang Groot-Houthulst:
€ 50 per schooljaar per kind

Alle aanvraagformulieren kan men terugvinden op de website
van de gemeente Houthulst onder de rubriek Leven en
Welzijn bij Sociaal huis – OCMW.

Nieuw sinds dit schooljaar (2019 – 2020)!
Vanaf dit schooljaar worden de BKO-cheques verhoogd naar
€ 50 per schooljaar per kind.
Gezien Houthulst sinds december 2018 een
pleegzorggemeente is, willen we de pleeggezinnen ook een
extra duwtje in de rug geven, alsook een blijk van appreciatie
voor hun inzet. Hierdoor zullen pleegkinderen die op ons
grondgebied verblijven ook recht hebben op de Onderwijsen BKO-cheques.

Het ingevulde aanvraagformulier dien je dan binnen te
brengen in het OCMW-gebouw in de Vijverstraat 30.
Aan de hand van dit aanvraagformulier worden je gegevens
gecontroleerd. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, zal
het attest rechtstreeks aan de school of de BKO bezorgd
worden. De school of de BKO zal de korting rechtstreeks op
de factuur verrekenen.
A Meer informatie via info@ocmwhouthulst.be of op
051 70 41 64, of in de Vijverstraat 30 in Houthulst.

Buren bij kunstenaars
Ook dit jaar staat er weer een volledig
oktoberweekend in het teken van Buren bij
Kunstenaars waarbij je bij tal van kunstenaars kan
langslopen om hun werk te bewonderen. Jaarlijks is
ook Houthulst daarbij prominent aanwezig.
Altijd al eens willen meedoen met Buren bij
Kunstenaars maar geen eigen expositieruimte ter
beschikking? Sluit je aan bij schildersatelier 'Met Verve'! De schilderclub van De Schakel groepeert zich dit jaar om samen
te exposeren in OC Heuvelhuis tijdens Buren bij Kunstenaars op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019.
De expositieruimte wordt opengesteld voor alle (hobby)kunstenaars in Houthulst die geen eigen tentoonstellingsruimte
ter beschikking hebben of liever niet in hun eentje deelnemen.
De foto op de cover is een hommage aan de dit jaar overleden kunstenaar Sep Margo, die vele jaren deelnam aan Buren
bij Kunstenaars. Zijn familie exposeert dit jaar een laatste keer zijn werk.
A Meer info of deelnemen kan via dienstencentrum@vzwcassiers.be. Contacteren vóór vrijdag 27 september 2019.
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HET
ALFA
BET
VAN
HOUT
HULST
ABCDEF
GHIJKLM
NOPQ ST
UVWXYZ
DE E... VAN
EPERNONBUNKER
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 vijfde aflevering
brengt ons bij de E van
‘Epernonbunker’.
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Epernonbunker
De familie van adjudant Jean Taymans
herdenkt samen met de gemeente
Houthulst op zondag 22 september 2019
de gesneuvelden aan de Epernonbunker.
Iedereen is om 12 uur welkom voor een
korte plechtigheid aan de bunker ter
hoogte van de Kloosterstraat 1 in Merkem.
Er worden in samenwerking met de
harmonie Sint-Cecilia enkele nummers
gespeeld, teksten voorgedragen en
kransen neergelegd.
Op 28 november 1917 kreeg de
34-jarige Brusselse adjudant Jean
Taymans, oorlogsvrijwilliger in het
19de Linieregiment, het bevel om de
Epernonbunker te heroveren.

Zijn groep had even voordien een
geslaagde tegenaanval op de voorpost
l’Epernon geleid, maar de Duitse soldaten
gaven zich niet zo snel gewonnen.
De bunker werd doeltreffend
gebombardeerd en Taymans en zijn
manschappen vonden allemaal de dood.
De stoffelijke resten werden nooit onder de
puinhoop teruggevonden.
De Duitse bunker lag voorgoed in puin en
dat bleef zo tot op de dag van vandaag.
Op de restanten van de bunker hangt nog
altijd een gedenkplaat voor Jean Taymans.
Het monument is vlot toegankelijk vanop
de openbare weg, te voet of met de fiets.

LEVEN

Opleiding “Starten met eigen zaak na je 50ste!”
Kandidaat-ondernemers 50+ kunnen gratis deelnemen aan
de informatiecyclus ‘Starten met een eigen zaak na je 50ste’.
De reeks bestaat uit vier namiddagsessies waar je de kans
krijgt praktische kennis op te doen over de belangrijkste
zaken die bij de opstart om de hoek komen kijken.

Wanneer?
4 namiddagen: maandag 25/11/19, woensdag 27/11/19,
maandag 02/12/19 en woensdag 04/12/19.
Aanvang 4 sessies: telkens 13.30 uur. Onthaal vanaf 13 uur
met koffie. Einde voorzien ca. 16.30 uur.

Info en gratis inschrijven
Wens je je in te schrijven voor onze vierdelige
informatiereeks, mail dan je naam en adresgegevens naar
marc.gommers@integraalvzw.be, bel naar 02 21 22 221 of
schrijf je in via de website www.ondernemen50plus.com
Deelname is kosteloos.
Een initiatief van:

Waar?
De vierdelige cyclus gaat door in het Liantis-kantoor,
Ovenstraat 32, 8800 Roeselare.
Openbaar vervoer: gemakkelijk te bereiken via het openbaar
vervoer (30-tal minuten wandelen of met de busverbinding).
Wagens: parking is voorhanden.

Met de speciale medewerking van:

Samen voor sterk, ambitieus ondernemen.
Meer starters, meer blijvers en meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en haar partners willen
je daarbij ondersteunen. START 50+ is slechts één van de vele initiatieven waar je gebruik van kan maken. Ontdek ze allemaal
op www.sterkondernemen.be. #sterkondernemen.

Rattenbestrijding
De VMM en de rattenvanger van de gemeente bestrijden langs de waterlopen en wegen
drie soorten ratten: de bruine rat of rioolrat, de muskusrat en de beverrat.

Wat met ratten op privéterrein en in de woning?
Daar is de eigenaar of huurder zelf verantwoordelijk voor.
Ook hier is het motto beter voorkomen dan genezen.
Op www.zonderisgezonder.be vind je tips daaromtrent.
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Jeugddag Houthulst

zondag 8 september 2019
vrijetijdscampus

Van 14 tot 17 uur
startdag voor jeugdverenigingen
Deelname gratis
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Organisatie en info:
Dienst Vrije Tijd
T 051 46 08 97 E jeugd@houthulst.be

Zorg dat je niets mist
door griep
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt?
Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je
griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.

V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel - versie 06/2018

LEVEN

Zorg dat je
niets mist
door griep.

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je
gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van
longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties
door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren
vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep
te krijgen in de winter. Elk jaar zijn er andere griepvirussen.
De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het
griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.

Laat je vaccineren
en bescherm jezelf
en je omgeving.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft
terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het
zelfs gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort
en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het na bij je
huisarts.
A Meer weten over griep en griepvaccinatie?
Surf naar www.griepvaccinatie.be.

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

www.laatjevaccineren.be

SNS: Sport Na School
Als je wil bewegen na de lessen, moet je SNS-en.
Ben jij iemand die graag van alles wat doet of wil je iets
anders proberen? Dan is de SNS-pas iets voor jou.
SNS is een sportpas voor leerlingen van het secundair
onderwijs, waarmee je na de schooluren kan deelnemen
aan verschillende sportactiviteiten. Je kiest zelf wat,
wanneer en hoe vaak je wil sporten binnen het SNSaanbod. Je kan dit uitoefenen in diverse sportcentra
en sportclubs in jouw buurt. De SNS-pas is geldig in
alle Vlaamse steden en gemeenten waar SNS wordt
aangeboden. Voor het volledige aanbod kan je surfen
naar www.sportnaschool.be
Er zijn twee perioden namelijk van 23 september tot en met 24 januari en van 27 januari tot en met 29 mei uitgezonderd
tijdens de schoolvakanties (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie). Hij is ook niet geldig tijdens weekend en wettelijke
feestdagen. Kostprijs voor 2 periodes e 45 en voor één periode is het e 30.
A Meer info op de Dienst vrije Tijd 051/46 08 94 of vrijetijd@houthulst.be
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Gratis pendelbus Diksmuide - JYZ - Diksmuide
Sinds 1 december 2015 kan je op weekdagen gratis gebruik maken van een pendelbus tussen het WZC Yserheem Diksmuide en
het Jan Yperman Ziekenhuis.
Op klokvaste vertrekmomenten heb je een directe en vlotte verbinding van en naar het ziekenhuis, zonder parkeerproblemen.
De pendelbus - aangepast voor mensen met een beperking - is toegankelijk voor alle inwoners van de regio Diksmuide.

Dienstregeling
Vertrek WZC Yserheem (Yserheemplein 1, 8600 Diksmuide)
8 u. - 10 u. - 12 u. - 14 u. - 16 u.
Stopt aan Frituur "De Kippe" in Merkem (30 min na het uur).
Vertrek JYZ Ieper
9 u. - 11 u. - 13 u. - 15 u. - 17 u.
Stopt tegenover Frituur “De Kippe” in Merkem (30 min na het uur).

Een verloren of gestolen reisdocument toch
teruggevonden? Gebruik het niet meer!
Een als verloren of gestolen gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig!
Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het niet meer gebruiken.
Als je met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het
risico dat je het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet
terugkeren.
Ga zorgeloos op reis: laat bij de gemeente het teruggevonden document
vernietigen en vraag een nieuw aan.
Ben je je Belgisch identiteits- of reisdocument verloren of werd dit gestolen?
Bel gratis 24u/24u DocStop en blokkeer je kaart. Hiervoor kan je overal ter
wereld gebruik maken van het gratis nummer 00800 2123 2123 (of +32 2 518 2123
in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is).

KJV, de leukste leesclub van het land
Ben jij een leesbeest tussen 8 en16 jaar? Vind je het leuk
om met anderen over boeken te praten? Dan is de Kinderen Jeugdjury echt iets voor jou!
Je leest 8 genomineerde boeken en komt vier keer samen
met jouw leesgroepje om over de boeken te praten en
creatief bezig te zijn. Als alle boeken uitgelezen zijn, mag
je een top 8 opstellen. In april worden alle stemmen
van de leesjury’s verzameld en worden de winnaars
bekendgemaakt.
A Meer info en inschrijven kan via
bibliotheek@houthulst.be of 051 70 59 50.
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Startdagen jeugdverenigingen

INFO 0477 43 68 32
www.ksamerkem.be
STARTDAG
zo 29 september ‘19

INFO 0496 31 33 70
www.chirohouthulst.be
STARTDAG
zo 29 september ‘19

INFO 0491 52 75 57
www.kljmerkem.be
STARTDAG
vr 13 september ‘19

Opening vernieuwd
dagverzorgingscentrum De Corver
Dagverzorgingscentrum De Corver viert zijn
20ste levensjaar en verhuisde eind vorig jaar
naar een nieuwbouw.
Op vrijdag 27 september 2019 stelt het
vernieuwde dagverzorgingscentrum zijn
deuren open voor het grote publiek. Je kan
kennismaken met de werking en nieuwbouw
tussen 14 en 17 uur.

JH Den Yzern Trap
elke vrijdagavond
jeugdhuis open
Stokstraat Klerken

INFO 0488 86 96 06
0498 56 14 22
www.kajjonkershove.be
STARTDAG
-16jaar: vr 13 september ‘19
+16jaar: vr 20 september ’19

Dienst voor Opruiming
en Vernietiging van
Ontploffingstuigen (DOVO)
Wat met gevonden munitie?
A Blijf rustig.
A Raak de munitie niet aan en leg die zeker niet in de grasberm.
A Verplaats de munitie niet.
A Contacteer de lokale politie (101).
DOVO komt alleen op aanvraag van de politie tussenbeide om
munitie op te ruimen of te vernietigen.

A Voor meer info kan je steeds terecht bij
isabel.vanhove@wzccassiers.be.
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Goed nieuws voor familie van
psychisch kwetsbare mensen
Is er iemand die jou nauw aan het hart ligt psychisch kwetsbaar? Kampt hij/zij met een depressie, borderline, psychose of
een andere psychische aandoening? Dan is er goed nieuws: als familie van iemand met een psychische kwetsbaarheid hoef
je dit niet alleen te dragen. Similes, de vereniging voor familie van psychisch kwetsbare mensen, start in oktober 2019 in de
regio Houthulst - Diksmuide - de Westhoek met ontmoetingsavonden voor alle betrokkenen van mensen met een psychische
aandoening.
Programma eerste ontmoetingsavond:

Infoavond Similes met getuigenis – donderdag 24 oktober 2019 – 19.30 tot 22 uur
Leven met iemand met een psychische kwetsbaarheid
“Als mantelzorger van een psychisch kwetsbaar mens sta
je vaak in de kou. De buitenwereld heeft veel moeite om te
begrijpen wat het betekent om een dergelijk pakketje mee
te krijgen in het leven. Te veel families moeten alles op hun
eentje verwerken.”
- Info over Similes en infostand
- Getuigenis Leen Wouters
- Mogelijkheid tot uitwisseling en/of vragen

A Plaats: Sociaal Huis Houthulst (Vijverstraat)
A Prijs: € 3 voor leden Similes, € 5 voor niet-leden
A Gratis consumptie
A Inschrijving via similes.regio.ieper@gmail.com
of 0498 12 39 75.
A Voor meer info mail leen.wouters1@gmail.com of bel
0498 12 39 75 (enkel voormiddag en avond 18.30 - 19.30 uur)

Nuttige telefoonnummers
Europees noodnummer
112
www.112.be
Dit is een gratis Europees
noodnummer dat je in alle lidstaten
van de Europese Unie kan gebruiken
in geval van agressie, ongeval of in
elke noodsituatie.

Wespen
Heb je een wespennest en je
wilt het laten verdelgen?
Brandweer Westhoek staat
klaar om je te helpen!
A Ga naar de website
www.brandweerwesthoek.be
en vul het online formulier in OF
A bel de wespofoon: 058 60 39 90.
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Antigifcentrum
070 245 245
www.poisoncentre.be
Met alle vragen rond vergiftiging of
vermoeden van vergiftiging kan men
hier gratis terecht.

Child Focus
116 000
www.childfocus.be
Wanneeer een kind/jongere vermist
wordt of seksueel uitgebuit wordt,
dan kan men gratis bij Child Focus
terecht.

De Druglijn
078 15 10 20
www.druglijn.be
Men kan hier anoniem terecht voor
informatie, een eerste advies of
adressen voor hulp en preventie over
drank, drugs, pillen en gokken.

Tele-onthaal
106
www.tele-onthaal.be
Bij Tele-onthaal kan je anoniem en
gratis terecht met al je vragen en
problemen.

Zelfmoordlijn
1813
www.zelfmoord1813.be
De Zelfmoordlijn is er voor iedereen
die aan zelfmoord denkt of
bezorgd is om iemand die mogelijk
zelfmoordneigingen heeft. Daarnaast
kunnen ook nabestaanden hier
terecht. Het is een gratis hulplijn waar
je anoniem terecht kan.

LEVEN

De nieuwe blauwe zak
Antwoord op 5 pertinente vragen
Mag ik mijn oude PMD-zakken nog gebruiken?
Jazeker. Je mag de oude officiële PMD-zakken van MIROM nog gebruiken
en de extra plastic verpakkingen erin gooien. De ophalers nemen deze
zakken nog steeds mee.
Moeten potjes en schaaltjes uitgewassen zijn?
Verpakkingen moeten leeg zijn, maar niet noodzakelijk uitgewassen. Potjes
van etenswaren schraap je dus leeg voor je ze in de PMD-zak gooit.
Waarom mag je potjes of bakjes niet stapelen, zelfs als ze van
dezelfde soort plastic zijn?
Om de verschillende soorten verpakkingen goed te kunnen recycleren,
worden in de sorteerinstallatie verschillende systemen gebruikt om die
fracties van elkaar te scheiden. Als verpakkingen in elkaar gestapeld zijn, is
het gewicht anders en worden die verpakkingen niet herkend.
Mag je verpakkingen in stukken knippen?
Neen, om alles wat compacter te houden, kan je potjes of bakjes wel
platdrukken. Flessen druk je plat in de lengte.
Mogen zwarte of witte piepschuimschaaltjes bij het PMD?
Het soort bakjes waarin vaak vlees, vis of kaas wordt aangeboden in de winkel bestaat eigenlijk uit XPS, een kunststof die lijkt
op piepschuim. Dit soort schaaltjes mag wel degelijk in de blauwe zak. Klassiek piepschuim (witte blokken, of vlokken voor
postpakketten) mogen niét bij het PMD.
A Meer info: www.mirom.be/denieuweblauwezak

De Vlaamse Energielening
Denk je eraan om je woning energetisch te renoveren, kom dan zeker eens langs bij jouw
gemeente om te kijken of je recht hebt op een renteloze Vlaamse Energielening.
Onderstaande werken komen onder andere in aanmerking voor de Vlaamse Energielening:
• zonnepanelen
• dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie
• hoogrendementsbeglazing, deuren en isolerende garagepoorten
• een zuinige verwarmingsinstallatie
• een energiezuinig ventilatiesysteem
• zonneboiler
• …
Je kan maximum 15.000 euro ontlenen en dit over een maximale looptijd van maximaal 10 jaar.
A Meer info is te vinden op www.westhoekoverleg.be/nl/energiehuis
of via jouw gemeente, OCMW of woonwinkel.
Let op: geld lenen kost ook geld!
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LEVEN

Hemicuda rally
KP Houthulst
Op zondag 20 oktober 2019 organiseert Autostal Hemicuda
opnieuw een klassementsproef op het grondgebied van de
gemeente Houthulst. De KP wordt drie keer verreden tussen
9 en 19 uur.
Op de dag van de rally worden het parcours en de
vluchtwegen (zie kaart) volledig afgesloten voor het gewone
verkeer en geldt er ook een parkeer- en stationeerverbod.
Verkenningen zijn enkel toegestaan op zaterdagnamiddag
19 oktober tussen 13 en 20 uur. De deelnemende teams doen
dit met een standaard voertuig, aan een gematigde snelheid
en met eerbiediging van het verkeersreglement, op een nietafgesloten omloop.
Om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen, is
het tijdens de rally langs het volledige parcours verboden
om op minder dan 10 meter van de weg te staan. Deze
10-meterzone geldt zowel op de akkers alsook op privéeigendommen zoals opritten en voortuinen.

Start

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

Omloop van Vlaanderen
Op zaterdag 7 september 2019 plant ook de Automobielclub
Midden Vlaanderen een klassementsproef in Houthulst.
De proef is identiek aan vorig jaar.

FF

(0) Groenestraat, (18) Kloosterstraat,
(23) Hoge Ieperweg, (30) Kwakkelstraat,
(35) Kloosterstraat, (39) Kloostermolenstraat,
(45) Hoge Ieperweg, (52) Zuid Wallandstraat),
(71) Kwakkelstraat, (80) Hageputstraat,
(89) Langemarkstraat, (104) Melanedreef,
(105) Keistraat, (111) Noordwallandstraat
(120) Noordwallandstraat
Evacuatiewegen:
(7-36) Kwakkelstraat, (30-80) Kwakkelstraat,
(71-104) Melanedreef

Verkeershinder door wielerwedstrijden
Woensdag 11 september 2019 - Lotto Belgium tour dames
Open parcours van Klerken richting Langemark via de N301 van 13.30 tot 15.30 uur
Donderdag 19 september 2019 - Grote Prijs Tom Coppenolle
Open parcours in het centrum van Houthulst van 13 tot 19 uur
Zaterdag 5 oktober 2019 - Kermiskoers
Gesloten parcours te Merkem van 15 tot 17.30 uur
A Voor info van alle evenementen kan je terecht op www.houthulst.be/hinder-door-evenementen
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OPENBA E WERKEN

IN BEELD

Omvormen wandelpad kerkhof Houthulst
Als proefproject werd een wandelpad heraangelegd met een soort dolomiet waar geen/weinig onkruid in groeit.
Als de resultaten positief zijn worden de andere wandelpaden op dezelfde manier heraangelegd.

Modder op de weg
In samenwerking met de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen organiseert de gouverneur jaarlijks de
verkeerscampagne “MODDER OP DE WEG” voor propere en veilige landbouwwegen.
Vanaf 1 september tot eind 2019 wordt de oogstperiode onder de aandacht gebracht.
Alle gebruikers van de landelijke wegen worden gesensibiliseerd om tijdens de oogst rekening te
houden met het uitzonderlijk vervoer van de oogstmachines en andere lanbouwwerktuigen.
De landbouwers worden aangezet om de landelijke wegen net en moddervrij te houden. Ook onze gemeente Houthulst
neemt deel aan deze campagne door de organisatie van een lokaal meldpunt in de gemeente, dat bereikbaar is via
lucrece.sap@houthulst.be.
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AGENDA
MEER TIPS OP WWW.UITINHOUTHULST.BE

SEPTEMBER

ZONDAG 8 SEPTEMBER
VAN 14 TOT 17 UUR

ZONDAG 1 SEPTEMBER
15 UUR
Voetbalmatch
KWS Houthulst - SK Staden
• Vrijetijdscampus Houthulst
VR. 6 SEPTEMBER
VAN 19.30 TOT 22 UUR
Olympiërs in Flanders Fields-lezing
door Herwig Reynaert
• Het Heuvelhuis, Dorpsstraat 29,
Klerken
• Vanaf 18 jaar
• e 5 (Leden VVmK: gratis)
A Contact: bibliotheek@houthulst.be
ZATERDAG 7 SEPTEMBER
VANAF 9 UUR +
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
VANAF 8 UUR
4de Klaproostreffen
T.v.v. het Kinderkankerfonds.
• OC Stationshuis
9de Linieplein Merkem
• e5
Awww.kinderkankerfonds.be
ZATERDAG 7 SEPTEMBER
VAN 13.30 TOT 16 UUR
Bezoek aan het voedselbos
‘de Woudezel’
• De Woudezel, Iepersteenweg 84,
Merkem
• e 8€(niet-leden: e 10)
A Reserveringen:
info@groenehemel.be
WOENSDAG 4 SEPTEMBER +
WOENSDAG 11 SEPTEMBER +
WOENSDAG 18 SEPTEMBER
VAN 13 TOT 16 UUR
Cursus ‘Smartphone (foto’s)’
• Lokaal Dienstencentrum De Schakel,
Brs. Xaverianenstraat 12, Houthulst
• e 20€
• Eigen smartphone meebrengen
A Reserveringen: bel 0497 69 78 68 of
info.houthulst@vief.be
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Jeugddag
• Vrijetijdscampus & Chiro Houthulst
• Gratis
A Info: jeugd@houthulst.be

MAANDAG 17 SEPTEMBER
10 UUR
Jaargetijde Houthulst
• Kerk Sint Jan De Doper Houthulst
• Gratis
A Info: Dienst Vrije Tijd Houthulst

ZONDAG 8 SEPTEMBER

WOENSDAG 18 SEPTEMBER

VANAF 12 UUR

VANAF 14.30 UUR

Goot hammenfestijn all-in
• Zaal De Vleugels,
Stokstraat 1, Klerken
• e 22 volwassenen – e 10 kinderen
< 6 jaar gratis
A Info: dewoudfanfare@gmail.com
ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Opendeurdag Brandweer
Houthulst - Merkem
Loopkoers voor kids + volwassenen,
5 km en 10 km en loopkoers in
interventiekledij. Springkasteel,
gekke fietsen en rondrit met
brandweerwagens.
• Brandweerarsenaal Merkem
ZATERDAG 14 SEPTEMBER
VANAF 17 UUR
Grote koppelhengelweedstrijd
• Fabrieksput Houthulst
A Info: 0495/93 61 54
ZATERDAG 14 SEPTEMBER
VANAF 19 UUR
Dans- en Schlageravond
Talrijke optredens
• Maeke-Blyde Houthulst
• e 16 (frietjes en snacks à volonté
vanaf 18 uur tot 20 uur)
A Info: Maeckelbergh Filip
ZONDAG 15 SEPTEMBER
Groot mosselfestijn
Ook vol-au-vent en frikandel.
• Brandweerarsenaal Merkem
ZONDAG 15 SEPTEMBER
VANAF 14 UUR
Schlagernamiddag
Live optredens
• Maeke-Blyde Houthulst
• Gratis
A Info: Maeckelbergh Filip

‘Samen op pad’ in het kader van
Werelddag Dementie
Wandeling, org. WZC Cassiers
• Start cafetaria WZC Cassiers tussen
14.30 en 15 uur, 7e-Geniestraat 3,
Houthulst
• e 2 (koffie en cupcake inbegrepen)
• Bij slecht weer: gezellige babbel
met koffie en cupcake in de
cafetaria tussen 14 en 16 uur.
A Info: 051 70 81 90 of
animatie@wzccassiers.be
DONDERDAG 19 SEPTEMBER
VANAF 15 TOT 19 UUR
61ste Grote Prijs Tom Coppenolle
• Klerkenstraat Houthulst
• Gratis
A Info: De Woudsprinters
ZONDAG 22 SEPTEMBER
10.30 UUR
101ste Herdenking
Slag van Houthulst
• Kerk Sint Jan De Doper
• Gratis
A Info: Dienst Vrije Tijd Houthulst
ZONDAG 22 SEPTEMBER
VANAF 11.30 UUR
Beenhespfestijn
• OC Maeke Blyde Houthulst
A Info: Tuinhier - 051 70 03 86
VRIJDAG 27 SEPTEMBER
VAN 14 TOT 17 UUR
Opendeurdag De Corver
• 7de-Geniestraat 3 Houthulst
• Voor iedereen
A Info: isabel.vanhove@wzccassiers.be

AGENDA

ZATERDAG 28 SEPTEMBER

ZONDAG 6 OKTOBER

VAN 7 TOT 19 UUR

ZATERDAG 26 OKTOBER

VAN 6 TOT 18 UUR

Grote koppelhengelwedstrijd
• Fabrieksput Houthulst
A Info: De Sportkringvissers
0495 93 61 54

VAN 12 TOT 21 UUR

Grote rommelmarkt
• Marktplein - Centrum Merkem
• e 6 per stand
A Contact: www.rommelenmerkem.be

OKTOBER

ZONDAG 6 OKTOBER
VANAF 8 TOT 15 UUR

ZATERDAG 5 OKTOBER
Kidsrun en MUT Gezinsbond:
Kidsrun aanvang om 13 uur, afstand
volgens leeftijd. MUT aanvang om
14 uur, 4,5 km. Verschillende prijzen!
• Stationshuis, 9de Linieplein,
8650 Merkem (Houthulst)
• Inschrijven? Vanaf 12 tot 12.45 uur
of vooraf bij bestuur
• e 2€
A Info: www.gezinsbondmerkem.be
ZONDAG 6 OKTOBER
VAN 10.30 TOT 12 UUR
Kermisconcert
• Stationshuis, 9e Linieplein, Merkem
• Gratis
A Contact: dpauwels@telenet.be

6de VVmK wandeltocht
(Vriendenkring Vredesmolen Klerken)
In de voetsporen van het
eindoffensief 1918
• OC Heuvelhuis, Dorpsstraat 29,
Klerken
• Vrije start tussen 8 tot 15 uur – tot
13 uur voor 15,5 km.
• e 3 (incl. soep + getuigschrift)
• Volledig bewegwijzerd
• Aangepaste schoenen
A Inschrijven vóór 4/10 is wenselijk via
paul.vanthournout1@telenet.be

10e Pompoentocht
• Markthuis, Markt 1, Houthulst
• e 1,50 (leden e 1,10)
• Zaklamp + fluokledij
A Contact: johan@buskanters.be
0489 40 42 26
ZATERDAG 26 OKTOBER
VAN 18 TOT 23.59 UUR
Themawandeling Halloween
• Centrum Merkem, Kouterstraat/
Stationsstraat, Merkem
• Gratis
A Info: www.gezinsbondmerkem.be

JE EIGEN ACTIVITEIT IN DEZE
UITKALENDER? VOER ZE IN
VÓÓR 16 OKTOBER OP
WWW.UITDATABANK.BE

DONDERDAG 24 OKTOBER
VAN 19.30 TOT 22 UUR
Groene bakplaten
• Groene Hemel
A Contact: info@groenehemel.be

Stichting Alzheimer Onderzoek stelt voor:

de 4de Belgische Alzheimer CUPCAKE-MUFFIN maand!
Sept 2019

BAK leuke, mooie maar vooral lekkere cupcakes en
geniet samen van deze toffe activiteit
VERKOOP jullie creaties voor het goede doel:
het alzheimeronderzoek

STORT de opbrengst op BE83 0017 5620 5915

U BAKT TOCH OOK MEE?
SAMEN STOPPEN WIJ
ALZHEIMER
Meer informatie via www.stopalzheimer.be of 02/424.02.04
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SOCIALE

MEDIA

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!

Eenden bij de Fabrieksput

11 juliviering

Boskantfeesten

Bloementuintje Houthulst

Herten gespot in het Vrijbos
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Rommelmarkt in de Vijverstraat

Klerkense peren

Tuning Vrijetijdscampus

Roefel

Zomerse speelpleinen
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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: 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

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

