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HOUTHULST
Jonkershove
Klerken
Merkem 

www.n-va.be/houthulst

18.30 uur tot 20 uur
BARBECUE 
Volwassenen: 15 euro
Jonger dan 12 jaar: 7,5 euro
Gelieve vooraf in te schrijven

Doorlopend:
KINDERANIMATIE
Kindergrime en springkasteel

21 uur
OPTREDEN HOTSTUFFF
Fantastische covergroep

Vanaf 17.30 uur
Sfeermuziek met Pol Dewitte 
(piano)

Beste inwoner van 
Groot-Houthulst,
De zomer is in aantocht.  
Misschien vertrek je straks wel 
naar zonniger oorden. Maar ook 
onze eigen gemeente heeft veel te 
bieden in de zomer.  

Ontdek je straks per fiets plekjes 
in onze gemeente die je nog niet 
kende? Of geniet je op een warme 
zomeravond op een terras van een 
goed glas en een leuk gezelschap? 
Je hoeft heus niet ver te gaan om de 
zomer te beleven.

Daarom nodigen we jou en je 
vrienden en familie ook graag uit 
op onze derde Vlaamse Kermis. Op 
zaterdag 11 juli bieden we jullie in 
Het Heuvelhuis in Klerken gratis 
concerten aan. De kinderen leven 
zich er ten volle uit terwijl u geniet 
van een drankje in een ongedwon-
gen sfeer. 

Het volledige programma vind je 
hiernaast. Iedereen is er van harte 
welkom. We kijken er alvast naar 
uit om er samen met jullie een 
aangename Vlaamse kermis van 
te maken.
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Zaterdag 11 juli. Vanaf 17.30 uur.
Heuvelhuis Klerken

Filip Vanhevel,  
Fractievoorzitter N-VA Houthulst

In dit nummer:

•  Ben jij ook #Helfie?

•  Sterretjesweide in 

Houthulst
•  Vraag en antwoord

3de Vlaamse Kermis



www.n-va.be/houthulsthouthulst@n-va.be

Winnaars puzzelwedstrijd

Ben jij ook een #Helfie?

Sterretjesweide helpt ouders bij rouwverwerking

Vraag en antwoord

Met onze jaarlijkse puzzelwedstrijd win je waardebonnen bij lokale handelaars. Hier volgen nog twee  
winnaars van onze kerstpuzzel. Ben jij de volgende keer aan de beurt?

Zet je schouders onder je straat, je buurt, je gemeente
Wil jij ook écht iets doen aan de verkeersveiligheid rond de school in Klerken? 

Heb jij genoeg van het zwerfvuil en sluikstorten in je buurt? 

Heb jij een duurzame oplossing voor het zwaar verkeer in Houthulst en Jonkershove?

Blijf dan niet langer aan de kant staan en klop aan bij N-VA Houthulst. Je komt er terecht in een enthousiaste 
groep waar je je ideeën en idealen kan omzetten in concrete acties.

N-VA-gemeenteraadslid Dirk Gheysen stelde op de gemeenteraad 
voor om op de begraafplaats ‘Ter Ruste’ in Houthulst een sterre-
tjesweide aan te leggen. Op zo’n sterretjesweide plaatsen ouders, 
die te maken kregen met een afgebroken zwangerschap, een 
herdenkingsteken. 

De meerderheid beloofde een boom te planten op de begraaf-
plaats en de bewoners te informeren over dit initiatief.

Beste N-VA, 
Al maanden stellen wij vast dat men zwerfvuil achterlaat en ja, zelfs aan sluikstorten doet in onze buurt.  
Kan hier dan echt niets aan gedaan worden?

Ann en Erik,
Houthulst

Beste Ann en Erik, bedankt voor jullie vraag.
Ook wij zijn bezorgd over het vele zwerfvuil en 
sluikstorten in jullie buurt. Door de duurdere 
vuilniszakken en het betalend recyclagepark is 
dit helaas een probleem dat meer en meer voor-
komt in onze gemeente de laatste jaren. 
Om hier iets aan te doen stelde de N-VA op de 
gemeenteraad al voor om ondergrondse glascon-
tainers te plaatsen en meer vuilnisbakken met 
kleine openingen te plaatsen. De meerderheid 
is echter van plan om minder vuilnisbakken te 
plaatsen. Het is duidelijk dat dit zal leiden toch 
nog meer rondslingerend afval.
N-VA Houthulst blijft de situatie in jullie buurt en 
de rest van de gemeente in elk geval op de voet 
volgen. Aarzel niet ons te contacteren als je nog 
verdere vragen hebt.
Met vriendelijke groeten,
Nick Geers
N-VA-gemeenteraadslid

Prijswinnaars  
Wim Vanzieleghem 

en Veerle Vermeulen 
met onze voorzitster 

Conny Vandevyvere.

Gemeenteraadslid Dirk 
Gheysen en voorzitster 
Conny Vandevyvere

Christine Goethals 
uit de Kwakkelstraat 

in Merkem koos 
voor een waardebon  

bij Odar.

Kijk jij ook al uit naar een mooie zomer? De redactie stelde vier 
zomerse vragen aan N-VA gemeenteraadslid Karien Vanthuyne.

Als je zomer zegt, denk je aan ... 
Een vakantie van alles mag en niets moet, liefst met veel barbe-
cues.

Een zomerdag begin je het liefst met...
Een rustig ontbijt buiten op het terras.

Je favoriete zomergerecht is...
Een ijsje met aardbeien.

Je mooiste zomer was de zomer van...
1976. Een zalige warme zomer als 16-jarig meisje.

4 vragen aan …  

N-VA-gemeenteraadslid  Karien Vanthuyne

Aan:... houthulst@n-va.be

Onderwerp zwerfvuil in de buurt



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


