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Colofon
NIEUWS VAN ROND DE IJZER is een driemaandelijks
officieel informatieblad uitgegeven door het gemeente-
bestuur van Lo-Reninge.
24ste jaargang nr. 2 – april 2019. Activiteiten of andere
artikelen ter publicatie in deze infokrant kunnen inge-
diend worden bij de dienst informatie, gemeentebestuur 
Lo-Reninge, Markt 11, 8647 Lo-Reninge en dit ten laatste op 
de 10de van de maand die vooraf gaat aan het verschijnen 
ervan. Het college beslist over het al dan niet, geheel of 
gedeeltelijk opnemen van de bijdrage.
Adres: Gemeentebestuur Lo-Reninge, Markt 11,
8647 Lo-Reninge, tel. 058 28 80 20 – fax. 058 33 01 28
E-mail: stadsbestuur@lo-reninge.be
Website: www.lo-reninge.be
Verantwoordelijke uitgever: Castryck Lieve, schepen van 
Informatie

Dienstbetoon
Dienstbetoon van de burgemeester:
Burgemeester Lode Morlion:
tel. 058 28 91 28 - gsm. 0497 19 87 13
e-mail: burgemeester@lo-reninge.be
Zitdag: op afspraak.

1ste Schepen Johan Matthys
tel.: 058 28 98 03 - gsm: 0495 15 32 90
e-mail: johan_matthys@telenet.be

2de Schepen Wout Cornette
tel. 058 28 96 82 - gsm: 0495 30 86 95
e-mail: wout.cornette@telenet.be

3de Schepen Lieve Castryck
tel.: 057 40 13 62 - gsm: 0479 49 81 87
e-mail: castrycklieve@gmail.com

Openingsuren Gemeentehuis
De gemeentelijke diensten zijn elke werkdag toegankelijk van 
9 tot 12 uur en op dinsdag en woensdag ook van 13 tot
17 uur. Op zaterdag van 9 tot 11.30 uur. 
tel. 058 28 80 20 – fax. 058 33 01 28. 
E-mail: stadsbestuur@lo-reninge.be
Het administratief centrum zal gesloten zijn op maan-
dag 22 april, woensdag 1 mei, donderdag 30 mei,
vrijdag 31 mei en maandag 10 juni. 

Milieudienst
Lien Vlamynck van de milieudienst Lo-Reninge is elke
maandag en dinsdag te bereiken in het gemeentehuis te Lo. 
Tel. 058 33 01 14. e-mail: milieu@lo-reninge.be.

Woonwinkel West
Elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur organiseert Woonwinkel 
West een zitdag in het administratief centrum, Markt 11 in Lo, 
tel. 058 33 01 34.

Lokale politie
Voor dringende gevallen, tel. 101
De lokale politie Lo-Reninge, Ooststraat 67, 8647 Lo
Tel. 058 28 80 22 - Fax. 058 28 99 74
Gsm Filip Steen: 0497 90 71 13
Gsm Jean-Pierre Callewaert: 0497 84 89 75
Gsm Tamara Faict: 0474 33 44 30
 Woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagvoormiddag van 
8 tot 12 uur. Maandag- en dinsdagnamiddag van 13 tot 17 uur.

Brandweer
Voor dringende gevallen, tel. 112
Website: www.brandweerwesthoek.be
Mail: guido.snick@brandweerwesthoek.be

Bibliotheek
Uitleenpost Lo:
Woensdag van 17 tot 19 uur en zondag van 10.30 tot
12.30 uur. Tel. 058 28 70 98
Uitleenpost Reninge
Woensdag van 14 tot 16 uur en zaterdag van 9.30 tot
11.30 uur. Tel. 057 40 19 65 

O.C.M.W. – secretariaat
Markt 11 8647 Lo-Reninge
Open elke voormiddag. Namiddag op afsrpaak.
Angelique Engelrelst, 058 33 01 42
e-mail: angelique@lo-reninge.be
Els Ballieu: 058 33 01 43
e-mail: els.ballieu@lo-reninge.be

Recyclagepark
Elzendamme 5b te Oostvleteren
Tel. 057 40 15 77
Dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17 uur. Zaterdag van 
9 tot 13 uur. Gelieve zich aan te bieden een kwartier voor slui-
tingstijd. Gesloten op maandag, zondag en feestdagen. 

V.V.V.
Lauka, Markt 17a, 8647 Lo-Reninge, tel.: 058 28 91 66
e-mail: info@lauka.be
April tot augustus
Dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 12 uur en van
13 tot 17 uur. Zondag en maandag gesloten.
Juli - augustus: zondag van 10 tot 12 uur en van
13 tot 17 uur.
Van oktober tot maart:
9.30 tot 12 uur en 13 tot 17 uur. 
Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.

Schrijf je in op BE-Alert
Een grote brand, een gaslek of een stroomonderbreking? 
Bij een noodsituatie in Lo-Reninge willen we de inwoners 
graag snel verwittigen. Daarom kan onze stad vanaf nu 
gebruik maken van BE-Alert, een systeem dat de inwo-
ners meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via 
sms, e-mail of telefoon. BE-Alert is een alarmeringssys-
teem waarmee de overheid de inwoners verwittigt en 
de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij 
BE-Alert kan de burgemeester, gouverneur of de minister 
van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar ieder-
een waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle 
betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. 
ramen en deuren sluiten bij een brand) en de officiële, 
correcte informatie, direct van de bron. BE-Alert gebruikt 
verschillende kanalen om te waarschuwen. Je kan een 
BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken 
bericht via een telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft 
voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners via 
verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stel-
len. Correcte informatie verspreiden is heel belangrijk. 
Dit kan van levensbelang zijn.

Het is ook heel belangrijk dat de inwoners zich inschrij-
ven op BE-Alert. Dat is heel gemakkelijk en kan gratis 
via www.be-alert.be. Het is de bedoeling dat het inschrij-
vingsformulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld.
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Uw belastingaangifte invullen?
De FOD Financiën maakt het u gemakkelijk!
Online? Simpel, snel en ecologisch!
Uw gedeeltelijk vooraf ingevulde aan-
gifte of uw voorstel van vereenvou-
digde aangifte is online beschikbaar 
vanaf begin mei. U heeft hier toe-
gang toe, ook al heeft u uw aangifte 
op papier (nog) niet ontvangen.

Hoe krijgt u toegang tot uw aan-
gifte of voorstel van vereenvou-
digde aangifte? 
Ga naar MyMinfin.be en meld je aan:
- Met «Itsme®», op uw smartphone. 

Download de app en activeer ze 
met uw identiteitskaart of bank-
kaart. Vervolgens gebruikt u een 
code om in te loggen.

- Met uw identiteitskaart, een kaart-
lezer en uw pincode. 

U moet een aangifte indienen? Doe 
dit in enkele kliks dankzij de vooraf 
ingevulde gegevens en de hulp bij 
het invullen.

U heeft een voorstel van vereen-
voudigde aangifte gekregen?
Uw gegevens zijn juist en volledig?
U moet verder niets doen.
U zal automatisch uw aanslagbiljet 
(belastingberekening) ontvangen.
Uw gegevens zijn onjuist of
onvolledig? 
U moet ze corrigeren, hetzij via 
MyMinfin.be, hetzij via het papieren 
antwoordformulier. 

Meer informatie? Hulp nodig?
Vind het antwoord op uw vraag
- Meer informatie over itsme®? 

Verbindingsproblemen via itsme®?
 itsme.be.

- U bent de pincode van uw identi-
teitskaart vergeten of verloren?
 mybelgium.be > PIN- en PUK-
codes.

- Hoe de aangifte indienen?
 www.fin.belgium.be > 
Particulieren > Aangifte 2019.

- Bekijk de toelichting van de aangifte
 www.fin.belgium.be > 
Particulieren > Aangifte 2019 > 
Toelichting.

Contacteer de FOD Financiën
Wend je tot het Contactcenter van de 
FOD Financiën op het nummer 0257 
257 57 (normaal tarief - elke werkdag 
van 8 uur tot 17 uur) of via het onli-
ne formulier (www.fin.belgium.be > 
Contact).

Laat uw aangifte invullen door de 
experten van de FOD Financiën
De experten van de FOD Financiën 
helpen u graag in mei en juni 2019.

U kunt terecht op eender welke 
invulsessie, ook buiten uw regio (zie 
de volledige lijst op www.fin.belgium.
be > Particulieren > Aangifte 2019 
> Invulsessies). Voor bepaalde invul-
sessies moet u een afspraak maken.
Opgelet: u moet uw identiteitskaart 
meebrengen. Komt u voor iemand 
anders? Breng dan ook een kopie 
van zijn of haar identiteitskaart mee 
en een volmacht.

Een goede 
raad: zelfs 
als u uw 
aangifte 
nog niet 
heeft ont-
vangen, komt u best zo snel mogelijk 
in mei. Op die manier vermijdt u 
lange wachtrijen. 
Wacht niet te lang, het is niet moge-
lijk uw aangifte te laten invullen na 
de opgegeven data!

Bevolking op
1 januari 2019

Centrum Lo
Aankomsten: 72
Geboorten: 13
Vertrekken: 58
Overlijdens: 7
Inwendig: -6 totaal: + 14

01.01.2018:  1.178
01.01.2019: 1.192

Centrum Pollinkhove
Aankomsten: 24
Geboorten: 8
Vertrekken: 25
Overlijdens: 6
Inwendig: -2 totaal: - 1

01.01.2018:  648
01.01.2019: 647

Centrum Reninge
Aankomsten: 80
Geboorten: 8
Vertrekken: 57
Overlijdens: 46
Inwendig: +9 totaal: - 6

01.01.2018: 1.067
01.01.2019: 1.061

Centrum Noordschote
Aankomsten: 24
Geboorten: 4 
Vertrekken: 28
Overlijdens: 2 
Inwendig: -1 totaal: - 3

01.01.2018:  395
01.01.2019: 392

Totaal bevolking 01.01.2018: 3.288
Totaal bevolking 01.01.2019: 3.292

  totaal: + 4
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Bewegen op verwijzing, coach helpt jou 
op maat meer bewegen

Je wil meer bewegen?
Maar je hebt geen tijd?
Of je weet niet hoe?

Sinds januari 2019 verwijst je huisarts je door naar een 
‘Bewegen op Verwijzing’-coach. In regio Ieper is dat Lou 
Verstraete of Flavie Vanbesien. Beide zijn kinesitherapeut 
van opleiding. Deze professionele coach helpt je gezond 
te bewegen. Ze gaan niet samen met jou bewegen, maar 
maken samen met jou een beweegplan dat je op het lijf 
geschreven staat én motiveren je als het even wat moei-
lijker gaat.

Heb je vragen of wens je nog meer info?
Neem contact op met:
- Flavie Vanbesien, 0479 87 36 40 

ieper.flavie@bewegenopverwijzing.be
- Lou Verstraete, 0486 95 96 07 

ieper.lou@bewegenopverwijzing.be

Dorpsrestaurant ‘Hof ten IJzer’ opent 
voortaan 2 keer per maand de deuren

Het dorpsrestaurant ‘Hof ten Ijzer’ opent 
voortaan 2 keer per maand de deuren. In 
het dorpsrestaurant kunnen 65-plussers, 
maar ook mensen met een beperking en 

langdurig zieken terecht voor een lekkere maaltijd en een 
gezellig samenzijn. Af en toe wordt ook een leuke activi-
teit georganiseerd of komt een spreker een interessant 
thema toelichten. De zorgcoaches Chantal of Kaatje zijn 
ook telkens van de partij. Bij hen kunnen de bezoekers 
terecht met al hun zorgvragen. 
Het dorpsrestaurant in woonzorgcentrum Hof Ten IJzer, 
Dorpplaats 14 in Reninge vindt elke tweede en vierde 
dinsdag van de maand plaats en dit van 11.30 tot 14 uur. 
Je betaalt ter plaatse 8,5 euro per maaltijd. Daarvoor krijg 
je soep, een hoofdgerecht, een dessert, koffie en water of 
tafelbier bij het eten. Tijdig inschrijven tegen ten laatste 
de vrijdag voorafgaand aan het dorpsrestaurant is wel de 
boodschap.
Dat kan elke werkdag tussen 9 en 16 uur bij Vanessa 
Soulliaert (0473 52 23 92) of door te mailen naar Chantal 
Vanzieleghem via zorgcoach@binnentuinwesthoek.be
Wie naar het dorpsrestaurant wil komen, maar er niet 
geraakt, kan eveneens met hen contact opnemen.
Ook in het dorpshuis van Oostvleteren ‘de Sceure’ 
(Veurnestraat 4) wordt maandelijks een dorpsrestaurant 
georganiseerd en dit elke eerste maandag van de maand.

Data 2019 Lo-Reninge  Data 2019 Vleteren
• Dinsdag 9 april  • Maandag 6 mei
• Dinsdag 23 april • Maandag 3 juni
• Dinsdag 14 mei 
• Dinsdag 28 mei
• Dinsdag 11 juni 
• Dinsdag 25 juni 

OCMW

Zorg in de Binnentuin
Om de twee weken houdt de zorgcoach van
‘Zorg in de Binnentuin’ zitdag op dinsdagvoormiddag 
tussen 10 en 12 uur in het administratief centrum van 
Lo-Reninge.

Met welke vragen kan je terecht bij de
zorgcoach? 
- Mijn vrouw ligt momenteel in het ziekenhuis en 

binnenkort komt ze terug naar huis. Op welke zorg 
kunnen we thuis rekenen?

- Mijn ouders wensen zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen. Graag wil ik op hun wens ingaan, maar hoe 
kan ik de zorg zo goed mogelijk organiseren? 

- Mijn vader kreeg de diagnose dementie.
We merken dat het thuis steeds moeilijker verloopt. 
Ik ben voortdurend ongerust en het wordt me een 
beetje te veel.

- Ik neem de zorg op voor m’n ziek kind of m’n ouder, 
wie kan hen helpen opvangen op de momenten dat 
ik de zorg niet kan opnemen?

- Sinds enige tijd ben ik invalide, en ben ik op zoek 
naar zinvolle vrijetijdsbesteding.

- Ik krijg documenten in de bus waar ik geen wijs uit 
raak.

- ….

Wie kan er terecht bij de zorgcoach?
De zorgvrager, familie, vrienden, mantelzorgers, buren, 
vrijwilligers… mogen bij de zorgcoach aankloppen.
Alle inwoners van Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem 
kunnen beroep doen op deze gratis hulpverlening.

Hoe kan je de zorgcoach contacteren? 
Je kan de zorgcoaches bereiken: 
- Chantal Vanzieleghem, 0478 88 67 02 of

zorgcoach@binnentuinwesthoek.be
- Kaatje Gelein, 0473 53 82 45 of

zorgcoach@binnentuinwesthoek.be
- Om de 14 dagen op dinsdag tussen 10 en 12 uur kan 

je bij haar terecht in het administratief centrum van 
Lo-Reninge.. 

- Indien men dit wenst, komt de zorgcoach op
huisbezoek om de zorgvraag te bespreken en te
verhelderen.

Buurtgerichte zorg
We zetten ook in op buurtgerichte zorg. Zo gaat er 
tweewekelijks een dorpsrestaurant door in WZC Hof 
ten IJzer waar je kan aanschuiven voor een gezellig 
middagmaal aan een budgetvriendelijke prijs.
Ook daar is de zorgcoach aanwezig.
Dit project is een samenwerking tussen Familiehulp 
en OCMW Vleteren. Het kadert binnen een leader-
project, het programma voor plattelandsontwikkeling, 
met als doel met diverse partners in de thuiszorg te 
komen tot een integraal en geïntegreerd zorgaanbod 
voor de bewoners van dit landelijk gebied met buurt-
gerichte zorg als model.
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Word vrijwilliger bij de brandweer, je 
bent meer brandweer dan je denkt! 

Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel 
meer brandweer dan je denkt en is een job in bijberoep 
bij de brandweer wel iets voor jou. Want Brandweer 
Westhoek zoekt jou! Geen uitzonderlijke helden of 
bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde men-
sen die graag helpen waar ze kunnen. In een team dat 
voor elkaar door het vuur gaat.

Vooraleer je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger, 
moet je eerst het federaal geschiktheidsattest (FGA) behalen. 
In West-Vlaanderen organiseert brandweerschool WOBRA uit 
Zedelgem deze proeven, die volgende omvatten:
• cognitieve proef: peiling naar je algemene en parate 

kennis.
• handvaardigheids- en fysieke proef: indien geslaagd 

voor de cognitieve proef.

Om meer te weten te komen over de aanwervingsvoorwaar-
den, de procedures en de brandweeropleiding worden er 3 
infosessies ‘Zo word je brandweervrijwilliger’ georganiseerd.

• Donderdag 4 april om 19.30 uur
 Brandweerpost Diksmuide, Heernisse 4 –

8600 Diksmuide.
• Dinsdag 9 april om 19.30 uur
 Brandweerpost Ieper, Minneplein 1A – 8900 Ieper.
• Dinsdag 23 april om 19.30 uur
 Brandweerpost Veurne, Nijverheidsstraat 6 –

8630 Veurne.

Deze infosessies staan open voor alle geïnteresseerden 
uit de steden en gemeenten van de Westhoek. Wens je 
een infosessie bij te wonen?
Registreer je nu op www.brandweerwesthoek.be.

Medische wachtdiensten en
permanentie
Huisartsen
Lo en Pollinkhove: centraal nummer 1733
Reninge en Noordschote: centraal nummer
057 48 58 00

Apothekers
Lo-Reninge: centraal nummer 0903 99 000 of
www.geowacht.be

Zelfstandige verpleging in de regio Lo-Reninge
Beuselinck Skrolan 0495 70 52 35
Delanote Mieke 0495 204 367
Demeulenaere Katrien en Els 0495 208 205
Fonteyne Marie 0471 65 44 60
Hooghe Martien 0499 18 05 45
Pauwelyn Sabine 058 28 89 58
Seys Tania 0495 56 92 01
Tamsin Nathan 0493 18 18 73
Wit-Gele Kruis 051 50 12 52
Sofie Plaetevoet (0499 12 45 11)
www.deverpleegster.com

Zelfstandige vroedvrouwen in de regio 
Lo-Reninge
Demeulenaere Els 0496 04 86 96
Beuselinck Skrolan 0495 70 52 35

Zelfstandige podologen in de regio Lo-Reninge
Plouvier Charlotte 0479 74 04 19

Zelfstandige kinesisten
Isabelle Callens 0477 33 24 44

Zelfstandig Psychotherapeut 
Sylvie Wolters 0495 46 90 97

Zelfstandig therapeut en equicoach
Griet Ballieu 0473 46 00 45

Telefoonnummers van organisaties
Vlaamse vereniging autisme 078 15 22 52
Vlaamse kankertelefoon 078 15 01 51
Kankertelefoon 0800 15 802
Druglijn 078 15 10 20
Awel 102
Tele-Onthaal 106
Childfocus 116000
Opvoedingstelefoon 078 15 00 10
Hulplijn stoppen met roken: 0800 111 00
Zelfmoordlijn: 1813
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Opnieuw blokpunt in
het administratief centrum
Studenten kunnen in de paasvakantie en tijdens de 
zomerblok opnieuw terecht in de kapel en sacristie van 
het administratief centrum, om samen in een stille en 
rustgevende ruimte te studeren. 

Het blokpunt zal open zijn:
• Paasvakantie:
 Van maandag 8 april tot vrijdag 19 april: elke werkdag 

van 8.30 tot 17 uur, op vrijdag tot 16 uur.
• Zomerblok:
 Van maandag 20 mei tot zaterdag 15 juni: elke werkdag 

van 8.30 tot 19.30 uur, op zaterdag van 9 tot 18 uur.
 Van maandag 17 juni tot vrijdag 28 juni: elke werkdag 

van 8.30 tot 17 uur, op vrijdag tot 16 uur.

Er is gratis Wifi beschikbaar!

Meer info en de aangepaste openingsuren tijdens de 
feestdagen zijn terug te vinden op de facebookevene-
menten ‘Blokpunt Lo-Reninge’. Of contacteer Lien van 
de jeugddienst (jeugd@lo-reninge.be of 058 28 80 20) of 
iemand van de Jeugdraad. 

GEZOCHT:
Enthousiaste speelpleinmoni’s! (m/v)

Ben je minimum 15 jaar en op zoek naar een leuke 
vakantiejob voor deze zomer? Kan je goed met
kinderen omgaan? Weet je met je (spel)creativiteit geen 
blijf? Vind je het leuk om samen met jouw leeftijdsgeno-
ten de jongsten uit Lo-Reninge een vakantie vol speelple-
zier te bezorgen?

Perfect! Dan zijn we naar jou op zoek! Stel je snel kandi-
daat om animator te worden op het speelplein van Lo of 
Reninge! Je staat in voor de begeleiding van de kinderen 
op het speelplein en de uitwerking van toffe activiteiten. 
Enkele weken als moni op het speelplein staan, sluit 
bovendien niet uit dat je daarnaast tijdens de grote vakan-
tie ook elders als jobstudent kan gaan werken. Wie een 
animatorencursus zou willen volgen om ervaring op te 
doen, krijgt zelfs de helft van de kostprijs van de vorming 
terugbetaald door de gemeente. 

Interesse? Geef zo snel mogelijk een seintje via
jeugd@lo-reninge.be of op 058 28 80 20. Lien van de 
jeugddienst of iemand van de verantwoordelijken van het 
speelplein geven je met plezier wat meer uitleg!

‘De Microob’ Lo-Pollinkhove: Hannelore Seynaeve,
hannelore.seynaeve@hotmail.com.

‘Splasj’ Reninge-Noordschote: Annelies Naert,
anneliesnaert1@hotmail.com, 0478 36 51 62.

Vervoer nodig tijdens het uitgaan? 
Taxicheques voor jongeren!
Ook dit schooljaar kunnen jongeren van Lo-Reninge 
geboren tussen 1994 en 2002 (tussen 16 en 25 jaar) een 
pakket taxicheques afhalen bij de gemeentelijke jeugd-
dienst. Voor 10 euro kun je een pakket taxicheques 
aankopen met een totale waarde van 30 euro (6 cheques 
met elk een waarde van 5 euro). De taxicheques kun je 
gebruiken voor vervoer in de regio bij de deelnemende 
taxibedrijven. De naam van de deelnemende taxibe-
drijven staat op de cheques. Goed om weten: er wordt 
niet teruggegeven op de waarde van de cheques. Als de 
waarde niet toereikend is, dan past de gebruiker bij. Het 
is ook noodzakelijk om vooraf je taxi te reserveren om 
zeker te zijn van de beschikbaarheid. 

Wanneer te gebruiken?
De cheques blijven het 
volledige schooljaar geldig 
(tot 31 augustus 2019), 
maar kun je enkel gebrui-
ken in het weekend, vakantieperiodes en op feestdagen, 
na 20 uur en voor 7 uur. 

Hoe aanvragen?
Ga langs bij de gemeentelijke jeugddienst, Markt 11,
8647 Lo-Reninge, tijdens de openingsuren.
Breng je identiteitskaart mee en 10 euro.

Tussenkomst betaling oordoppen
op maat
De jeugdraad van Lo-Reninge verlengt hun preven-
tie-actie om aan jongeren tussen 16 en 24 jaar
20 euro terug te betalen voor oordoppen op maat, 
aangekocht bij een door het RIZIV erkende audioloog. 
Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de jeugd-
dienst. Wil je graag meer info? Aarzel niet om iemand 
van de jeugdraad of Lien van de jeugddienst te contac-
teren! 058 28 80 20 of jeugd@lo-reninge.be.

‘Kijk! Ik Fiets!’ op zondag 19 mei voor 
kleuters, een organisatie van Huis van 
het Kind Lo-Reninge
Kan je kind al vlot fietsen met steunwieltjes, maar is de 
stap naar zelfstandig fietsen op twee wielen nog net iets 
te groot? Dan kan je op zondagvoormiddag 19 mei samen 
deelnemen aan ‘Kijk! Ik fiets!’ in de polyvalente zaal in de 
Ooststraat in Lo.

Ervaren monitoren helpen de kinderen stap voor stap te 
fietsen zonder steunwieltjes in 3 uur tijd. Mama en papa 
zorgen natuurlijk voor de nodige begeleiding. Elke kleu-
ter of kind dat met steunwieltjes kan rijden is van harte 
welkom.

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst!
Graag meer info? Stuur een mailtje naar
huisvanhetkind@lo-reninge.be. 
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Buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomermaanden
Ook tijdens deze zomervakantie biedt de buitenschoolse 
kinderopvang Stekelbees van de Landelijke Kinderopvang 
opvang aan en dit in samenwerking met de speelplein-
werking van Reninge en Lo.

Iedereen krijgt een Stekelbees-speeldag op kindermaat 
aangeboden. We werken elke dag rond een bepaald 
thema. Knutselen, spelletjes, estafetten lopen, verhaal-
tjes vertellen, poppenkast spelen,… en nog veel andere 
dingen zitten in het spelaanbod. Daarnaast is er ook 
gelegenheid tot ‘vrij spel’ waar kinderen zelf bepalen wat 
ze graag doen… maar waar altijd een kinderbegeleidster 
in de buurt is om verveling tegen te gaan en veiligheid te 
bieden.

RENINGE, Ieperstraat 10D
Op maandag en dinsdag 1 en 2 juli is er opvang van 7 tot 
18.30 uur. Van woensdag 3 juli tot en met vrijdag 19 juli 
en van maandag 5 augustus tot en met vrijdag 23 augus-
tus is er opvang op maandag, woensdag en vrijdag van
7 tot 13.30 uur, op dinsdag en donderdag van 7 tot 18.30 
uur. Op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag is er 
speelpleinwerking van 13.30 tot 17.30 uur. Van maandag 
26 augustus tot en met donderdag 29 augustus worden er 
terug volledige dagen opvang voorzien (geen speelplein-
werking meer). 

LO, Zuidstraat 1A
Op maandag 1 juli is er opvang van 7 tot 18.30 uur. Van 
dinsdag 2 juli tot en met vrijdag 19 juli en van maandag 
19 augustus tot en met donderdag 22 augustus is er elke 
werkdag opvang van 7 tot 13 uur. In de namiddag worden 
de kinderen naar de speelpleinwerking in de Ooststraat 
gebracht, van 13 tot 17 uur. Van vrijdag 23 augustus tot 
en met donderdag 29 augustus worden er terug volledige 
dagen opvang voorzien (geen speelpleinwerking meer).

De opvang is gesloten op:
- donderdag 11 juli.
- van maandag 22 juli tot en met vrijdag 2 augustus.
- donderdag en vrijdag 15 en 16 augustus.
- vrijdag 30 augustus (grote opkuis na zomervakantie).

! De opvang in Lo zal gesloten zijn tot en met vrijdag 
16 augustus. Vanaf maandag 5 augustus is de opvang in 
Reninge wel terug open.

Inschrijven gebeurt online en kan vanaf maandag 20 mei 
via www.landelijkekinderopvang.be. Daar doorklikken op 
‘online reserveren’.
Voor verdere vragen of inlichtingen kan u terecht op het 
secretariaat: Dorpplaats 7, 8647 Reninge, 057 40 01 07, 
lkkuipje@landelijkekinderopvang.be

Buitenspeeldag op woensdag 24 april voor kinderen van de lagere school
Kom mee buiten spelen en sporten! Geen excuus om binnen te blijven op 24 april, 
want dan is het al voor de 5de keer Buitenspeeldag!

Op die dag gaan de jeugdtelevisiezenders allemaal op zwart. Geen televisie die 
namiddag en dus een duidelijk signaal om buiten te spelen. En je hoeft je zeker niet 
te vervelen, want ook in Lo-Reninge valt er weer veel te beleven voor alle kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar!
Dit jaar kan je van 13.30 tot 16 uur opnieuw jouw energie kwijt in de buitenspeelzone in de Lostraat bij het
voetbalterrein in Reninge. Trommel dus al je vrienden op om een namiddag buiten te spelen en te sporten!

Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven is wel noodzakelijk! Zie meer info op de brief die in de scholen werd
meegegeven of stuur een mailtje naar jeugd@lo-reninge.be.

Meer info: Jeugddienst Lo-Reninge, Lien Vandergucht - Markt 11, 8647 Lo-Reninge - 058 28 80 20.

Kinderopvang Stekelbees zoekt vrijwilligers
Ga je graag met kinderen om? Ben je een creatieve dui-
zendpoot of eerder van het sportieve type? Werk je graag 
in een team? Dan is vrijwillig(st)er kinderbegeleider bij de 
buitenschoolse kinderopvang Stekelbees iets voor jou.

Jouw taak:
- Je begeleidt groepen kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.
- Je helpt hen groeien op een speelse manier.
- Je zorgt dat kinderen en hun ouders zich thuis voelen 

in de opvang.
- Je hebt aandacht voor verzorging, rust en hygiëne.

Vereisten:
- Je gaat graag met kinderen om.
- Je woont in de omgeving.
- Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
- Diploma BSO 7e kinderzorg of ziekenhuisverpleegkun-

dige, TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheid- en 

welzijnswetenschappen (verpleegaspirant), leefgroepen-
werking of sociaal- en technische wetenschappen, volwas-
senonderwijs kinderzorg/begeleider in de kinderopvang, 
bachelor opleiding is een pluspunt maar geen noodzaak.

- Ervaring in de jeugdbeweging of jongerenwerking is een 
pluspunt.

Wij bieden:
- Als vrijwilliger krijg je een onbelastbare vergoeding per 

uur.
- Een boeiende job met verantwoordelijkheid, opleiding 

en teamwork.
- Een aantal werkuren per week overeen te komen met 

de verantwoordelijke.
- Ondersteuning vanuit de verantwoordelijke.

Meer info: 057 40 01 07
lkkuipje@landelijkekinderopvang.be.
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GEZOCHT: Enthousiaste speelpleinouders voor De Microob! (m/v)
Om de speelpleinwerking te kunnen organiseren, zoeken we nog enkele ouders die het zien zitten om in de
vakantie één week bij te springen als verantwoordelijke ouder. Interesse? Geef zo snel mogelijk een seintje via 
jeugd@lo-reninge.be of 058 28 80 20. Lien van de jeugddienst of iemand van de verantwoordelijken van het
speelplein geven je met plezier wat meer uitleg!

‘De Microob’ Lo-Pollinkhove: Hannelore Seynaeve, hannelore.seynaeve@ hotmail.com. 

Geen hondenpoep op straat, honden aan de leiband en afval in de vuilnisbak

Iedereen Dichter
Voor het project Iedereen Dichter trekt auteur Astrid Haerens deze lente naar de Westhoek. Aan de hand van 
workshops en publieke interventies gaat ze op zoek naar de hartslag van de streek. Ze zal er, samen met de
bewoners, het verborgene proberen bloot te leggen en in poëzie gieten.

Tijdens de maanden mei en juni verkent Astrid acht verschillende dorpen en steden: 
Nieuwpoort, De Panne, Houthulst, Veurne, Diksmuide, Alveringem, Koksijde en Lo-Reninge. 
Op elke plek gaat ze op een andere, unieke manier te werk, steeds met open ogen en oren, 
steeds op zoek naar ontmoetingen en verhalen. Zo wil Iedereen Dichter ook de mensen van 
de streek dichter brengen én dichter maken. In het najaar worden de gedichten in de vorm 
van een interactieve online poëzieplattegrond voorgesteld. 

Wil je meedoen?
Hou dan het nieuws van je gemeente in het oog. Binnenkort maakt Astrid meer informatie 
bekend. Surf ook al eens naar de website Iedereendichter.be Tot gauw! 

Het stadsbestuur kreeg de voorbije 
maanden verschillende meldingen 
van loslopende honden en hon-
denpoep op straat. Wij willen de 
eigenaars van honden er op attent 
maken dat die op openbaar domein 
altijd aan de leiband moeten en dat 
hondenpoep dient opgeruimd te 
worden. 
Ook zwerfvuil langs de straten blijft 
een groot probleem. Ondanks de 
vele sensibiliseringsacties, blijft langs 
de wegen in Lo-Reninge heel wat 
zwerfvuil rondslingeren. Daarom 
zal de politie strenger controleren. 
Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-
boete.

Mooimakers
In Lo-Reninge zijn er heel wat geën-
gageerde inwoners actief als ‘mooi-
maker’. Op geregelde tijdstippen 
wandelen zij een traject af om zwerf-
vuil op te ruimen. Geen overbodige 
luxe zo blijkt uit onderstaand relaas 

van ‘mooimaker’ Willy Vranken.
“Mijn ‘route strekt zich uit 
vanaf de glascontainer in Lo, de 
Rabbelaresteenweg voorbij Matthys 
links terug tot de 2de Genielaan 
over naar Slopgatbrug en terug langs 
Lolege naar Schaerdeke”, zegt
Willy Vranken. “In totaal gaat het 
om 4 kilometer. Ik doe deze trip 
regelmatig te voet, maar niet altijd 
gewapend met grijptang, PMD-zal en 
vuilniszak.”
“Zo ongeveer om de anderhalve 
maand ga ik op zwerfvuiljacht”, gaat 
Willy verder. “Dat is telkens goed 
voor een volle zak afval en een over-
volle PMD-zak. Alles samen zijn dat 
ettelijke kilo’s op jaarbasis. Ook onze 
milieuvriendelijke jagers nemen het 
niet zo nauw met hun plastieken 
patronen .
Regelmatig liggen er ook glazen fles-
sen van Vermout en andere sterke 
drank en blikjes Jupiler en Leffe in 
de grasberm. Soms worden zelfs 

volle zakken afval gedumpt, afge-
dankt meubilair, ... Het zou nochtans 
zo mooi zijn als iedereen zijn afval 
thuis in de vuilnisbak zou deponeren 
in plaats van langs de straat.”



Schepencollege en vast bureau

Het schepencollege bestaat uit de burgemeester en 3 schepenen. De schepenen nemen gezamenlijke 
beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling. Iedere schepen heeft zijn eigen bevoegdheden. 
In Lo-Reninge vergadert het college van burgemeester en schepenen wekelijks op maandagnamiddag.

De schepenen zijn ook de leden van het vast bureau. De burgemeester zit de vergaderingen van het 
schepencollege en het vast bureau voor, de algemeen directeur maakt het verslag op. De algemeen 
directeur maakt van rechtswege deel uit van het college van burgemeester en schepenen.

Gemeente- en OCMW-raad

De gemeenteraad en de OCMW-raad bestaan uit dezelfde personen. De zittingen van de gemeente-
raad en de OCMW-raad vinden normaal na elkaar plaats.

Zittend van links naar rechts: Lieve Castryck (schepen), Dirk Ackerman (algemeen directeur), Lode 
Morlion (burgemeester), Monique Bertier (voorzitter gemeente- en OCMW-raad), Johan Matthys (schepen) 
en Wout Cornette (schepen).
Rechtstaand van links naar rechts: Marie-Hélène Mabesoone (gemeenteraadslid), Ignace Lootvoet 
(gemeenteraadslid), Lyn Cailliau (gemeenteraadslid), Jan Deheegher (gemeenteraadslid), Isabelle 
Hennebel (gemeenteraadslid), Anne Vandeputte (gemeenteraadslid), Frank De Poortere (gemeenteraads-
lid) en Geert Beeckaert (gemeenteraadslid).



Lode Morlion Burgemeester
✉ Weststraat 18, 8647 Lo-Reninge Dynamisch
✆ 058 28 91 28
✆ 0497 19 87 13
@ Burgemeester@lo-reninge.be 
Zitdag: op afspraak 

Bevoegdheden: 
• Algemeen beleid
• Intergemeentelijke samenwerking
• Burgerzaken
• Personeel
• Veiligheid (politie, brandweer)
• Ruimtelijke ordening
• Kerkfabrieken
• Woonbeleid en Begraafplaatsen.

Johan Matthys 1ste schepen
✉ Rabbelaresteenweg 1, 8647 Lo-Reninge Dynamisch 
✆ 058 28 98 03
✆ 0495 15 32 90
@ johan_matthys@telenet.be

Bevoegdheden: 
• Openbare werken
• Milieu, Landbouw
• Sport
• Patrimonium
• Beheer van grachten
• Europese zaken.

Wout Cornette 2de schepen
✉ Ooststraat 4, 8647 Lo-Reninge Dynamisch
✆ 058 28 96 82 
✆ 0495 30 86 95
@ wout.cornette@telenet.be

Bevoegdheden: 
• Jeugd
• Toerisme
• Lokale economie
• Cultuur
• Verkeer/veiligheid
• Onderwijs
• Dierenwelzijn.

Lieve Castryk 3de schepen
✉ Woestenstraat 1c, 8647 Lo-Reninge Dynamisch
✆ 057 40 13 62
✆ 0479 49 81 87
@ castrycklieve@gmail.com 

Bevoegdheden: 
• Voorzitter bijzonder comité
• Welzijn (gezondheidspreventie, sociale zaken, senioren en 

gehandicaptenbeleid)
• Financiën
• Informatie/communicatie en inspraak
• Feestelijkheden
• Ontwikkelingssamenwerking.



Geert Beeckaert Gemeenteraadslid
✉ Pereboom 2, 8647 Lo-Reninge Inspraak
✆ 058 28 84 88
@ Geert@inspraakloreninge.be

Monique Bertier Gemeenteraadslid
✉ Dorpplaats 15; 8647 Lo-Reninge Voorzitter gemeente- en OCMW-raad
✆ 0497 42 16 94 
@ monique.bertier@hotmail.com

Lyn Cailliau Gemeenteraadslid
✉ Middelstraat 42, 8647 Lo-Reninge Inspraak
✆ 051 54 58 54
@ lyncailliau@gmail.com

Jan Deheegher Gemeenteraadslid
✉ Vaartstraat 25, 8647 Lo-Reninge Dynamisch
✆ 058 28 86 72 
@ jan.deheegher@telenet.be

Frank De Poortere Gemeenteraadslid
✉ Woestenstraat 23, 8647 Lo-Reninge Inspraak
✆ 057 40 15 45 
@ Frank@inspraakloreninge.be

Isabelle Hennebel  Gemeenteraadslid
✉ Lostraat 12, 8647 Lo-Reninge Dynamisch
✆ 057 40 00 60
@ filipcallewaert@telenet.be

Ignace Lootvoet Gemeenteraadslid
✉ Kruisstraat 4, 8647 Lo-Reninge Inspraak
✆ 0475 78 30 04
@ ignace@lootvoet.be

Marie-Hélène Mabesoone  Gemeenteraadslid
✉ Noordweststraat 18, 8647 Lo-Reninge Dynamisch
✆ 051 54 41 89
@ marie-helene.mab@hotmail.com

Anne Vandeputte Gemeenteraadslid
✉ Ashoop 19, 8647 Lo-Reninge Inspraak
✆ 058 28 89 15 
@ loonwerken.joan@skynet.be



Bijzonder comité voor de sociale dienst
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst 
(BCSD) op. De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht. Het bijzonder 
comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzon-
der comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer 
bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke 
integratie. Het bijzonder comité voor de sociale dienst van Lo-Reninge bestaat uit een voorzitter en 6 
leden, voorgedragen door de OCMW-raad.

Lieve Castryck
Voorzitter bijzonder
comité sociale dienst
Dynamisch

✉ Woestenstraat 1 C,
8647 Lo-Reninge
✆ 057 40 13 62

Pieter-Paul Voet
Lid bijzonder comité 
sociale dienst 
Inspraak
✉ Lostraat 14,
8647 Lo-Reninge

Frederik Devloo
Lid bijzonder comité
sociale dienst
Dynamisch

✉ Doelweg 6,
8647 Lo-Reninge
✆ 0476 24 68 29

Sabine Latruwe
Lid bijzonder comité
sociale dienst
Inspraak

✉ Knokke 1, 8647
Lo-Reninge
✆ 058 31 79 13

Sofie Deberdt
Lid bijzonder comité 
sociale dienst 
Dynamisch

✉ Peperstraat 12,
8647 Lo-Reninge
✆ 057 36 84 79

Emmy Geldof
Lid bijzonder comité 
sociale dienst 
Dynamisch

✉ Zwartestraat 40,
8647 Lo-Reninge

Annelies Naert
Lid bijzonder comité 
sociale dienst
Dynamisch

✉ Middelstraat 4,
8647 Lo-Reninge
✆ 051 74 88 18

Zittend van links naar rechts Dirk Ackerman (algemeen directeur), Lieve Castryck 
(voorzitter bijzonder comité sociale dienst), Sofie Deberdt (lid bijzonder comité sociale dienst), 
Annelies Naert (lid bijzonder comité sociale dienst) en rechtstaand van links naar rechts 
Frederik Devloo lid bijzonder comité sociale dienst), Emmy Geldof (lid bijzonder comité sociale dienst), 
Sabine Latruwe (lid bijzonder comité sociale dienst) en Pieter-Paul Voet (lid bijzonder comité sociale dienst).
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WESTHOEK VERBEELDT

Al bijna 130 jaar brandweer in Lo-Reninge

Heb je zelf nog kiekjes uit de oude doos ? Snuister in je 
eigen fotoalbum naar foto’s, affiches, prentbriefkaarten 
van minstens 25 jaar geleden. Vertel je verhaal aan een 
vrijwilliger van ‘WesthoekVerbeeldt’. Jullie bekijken 
samen je collectie oude foto’s en hij of zij noteert je 
verhaal. Met behulp van een scanner en een computer 
maakt de vrijwilliger een digitale kopie van de foto.

Alle beelden en verhalen worden verzameld op de web-
site www.westhoekverbeeldt.be.

Op die wijze groeit de regionale schatkamer over de 
geschiedenis van dorpen, steden uit de Westhoek 
en hun inwoners. Iedereen kan meegenieten online, 
maar ook reageren en informatie bijbrengen. Uiteraard 
behandelen we privégegevens vertrouwelijk en worden 

die niet online getoond. Iedere eerste vrijdag van de 
maand van 13.30 tot 16 uur ben je ook welkom in het 
Oud Gemeentehuis te Reninge op het eerste verdiep in 
het beeldbanklokaal. Je krijgt er uitleg over onze wer-
king. Misschien wil je zelf vrijwilliger worden?

Contact: Administratief Centrum Lo-Reninge, Lien 
Vandergucht, 058 28 80 20.

Reeds in 1890 bestond in Reninge een vrijwillig brand-
weerkorps. In Lo werd een brandweerpost opgericht in 
1894. Hun eerste ‘gildedag’ vond plaats op 14 januari 
1895 en blijkbaar ging het er toen al gezellig aan toe. In 
de archieven vinden we voor dit gildefeest een rekening 
terug voor de betaling van 22,50 frank voor een hecto-
liter bier (100 liter) in de herberg van weduwe Bernard 
Provoost. In het begin hadden de korpsen enkel een 
handpomp ter beschikking die gemonteerd was op 
een houten stootkar. In geval van brand spoedden een 
paar brandweermannen zich door de straten en bliezen 
alarm op hun klaroen om hun collega’s te verwittigen. 
Uniformen of veiligheidskledij bestond niet. Later werden 
de korpsen gemoderniseerd.

In Reninge was de eerste gemotoriseerde brandweer-
wagen een oude ambulance van het leger. In Lo werd in 
1937 een Beduwé-pomp gekocht en gemonteerd op het 
onderstel van een Citroën type B14. Daarnaast kocht men 
een Berliet-camion om de brandweermannen te vervoe-
ren. Aanvankelijk hielden de korpsen arsenaal, respectie-
velijk in het stadhuis en het gemeentehuis.

In Reninge werd in 1945 uitgeweken naar een loods naast 
de jongensschool in de Ieperstraat. In Lo vond men een 
onderkomen in een paar gammele loodsen in de tuin 
van de kapelanie op de Oude Eiermarkt. Deze werden 
vervangen door een nieuwe technische loods die inge-
huldigd werd op 8 september 1974. In augustus 2014 
fusioneerden de korpsen van Reninge en Lo en vonden 
ze een onderkomen in een gloednieuwe kazerne in de 
Zuidstraat. 

De vrijwillige brandweer van Lo in 1905 op de markt voor 
het stadhuis. Ze beschikken over een handpomp en een 
paar mannen zijn naast brandweerman ook klaroener.
Zij slaan alarm in geval van brand.

Een oefening van de vrijwillige brandweer van Reninge in 
de jaren ‘60-‘70 op de hoeve van Daniël Notredame.
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Tentoonstellingen in Lauka
April: Jo Deilgat

Schilderijen in olieverf, acryl en air-
brush.
Jo is een autodidact. Ze is al een 
tijdje bezig, van aquarel naar olieverf, 
maar ze schildert ook met de vin-
gers. Haar schilderijen zijn een uiting 
van haar gevoelens.

Mei: Ghislain De Wilde
Een beeldenplukker op zoek naar 
ingetogenheid.
Schilderijen, grafiek en beeldhouw-
werk: in alle drie de disciplines is 

creëren een meditatief proces van herbronnen en vorm-
geven. Het gaat altijd om verhalen, niet met woorden, 
maar met borstel en hamer. Elk werk is een gevecht met 
de materie. Het kleurenpallet is sober en toch vol con-
trasten, de composities geometrisch.
Dat abstracte lijnenpatroon vinden we ook in de typische 
bolsculpturen van De Wilde.
www.ghislaindewilde.be.

Juni: Piet Godderis en Etienne Godderis

Etienne Godderis
Glaskunstenaar en dichter.
Lid van de Koninklijke Kunstkring 
IRIS.
Vertrekkend van de eigenschappen 
van smeltend glas en de natuurlijke 
vormen die daardoor ontstaan, ver-
betert Etienne Godderis de techniek 
van het fusen en slumpen van glas 

bij temperaturen van 600 naar 1.200° Celsius. Daarbij 
worden de vormen verder uitgepuurd. De kunstwerken 
worden soms vergezeld van lyrische gedichten.
www.etiennegoderis.be

Piet Godderis 
Opleiding architectuur Sint Lucas 
Gent beeldend kunstenaar.
Lid van de koninklijke kunstkring 
IRIS.
Een voortdurende zoektocht naar 
dialoog tussen materiaal en techniek 
in bovenzinnelijke en non-figuratieve 

kunst. Vooral zijn huidig theoretisch-geometrisch werk, 
met kenmerkende horizontale en verticale belijning met 
divers kleurenpalet, is een stap uit de realiteit. Ondanks 
het ontastbare is Piet een verhalenverteller. Soms hoeft 
zijn werk duiding, soms spreekt het voor zich, maar 
evengoed laat hij de verhalen over aan de fantasie van de 
toeschouwer.

www.labocreatief.com

Werk mee aan de Lukkefeesten,
It’s your ‘Lucky’ Day!
Al een tijdje is de VVV Lo-Reninge aan het nadenken over 
nieuwe evenementen die zorgen voor extra uitstraling van 
Lo-Reninge. Streefdoel is het bereiken van een breder en 
een nieuw publiek. In de schoot van deze denkoefening 
is het idee rond de Lukkefeesten ontstaan. Een eendaags 
evenement met een rechtstreekse link naar het DNA van 
Lo-Reninge. Na veel interne voorbereiding en na gesprek-
ken met externe partners, zijn we dan ook blij om de eer-
ste editie te mogen aankondigen op zondag 19 mei. 

Op het vlak van animatie wordt er gemikt op passend 
straattheater en muziek. De mensen moeten naar huis gaan 
met een uitermate goed gevoel dat wordt opgewekt door 
een voldoende kwantiteit aan kwalitatieve beleving. We star-
ten om 11 uur met een Lukke-picknick en eindigen dit eer-
ste deel rond 14 uur. Om dan in één vloeiende beweging 
over te gaan naar deel 2 van de Lukkefeesten (van
14 tot 18 uur). Centraal in het gebeuren rond het Vateplein 
komt er een proeverijmarkt waar we focussen op lokale 
streekproducten en op de historische link met Biscuiterie 
Jules Destrooper, trouwens partner van dit event! 

Om dit te realiseren, wil de VVV Lo-Reninge samenwer-
ken met lokale verenigingen. Om die proeverijmarkt de 
nodige dynamiek te geven, zouden we graag met een 
aantal organisaties samenwerken. Daarom stellen we een 
lijst op met ‘zoetigheden’ die kunnen verkocht worden 
op het Vateplein op 19 mei. Wij voorzien een tentje, tafels 
en stoelen. Jullie voorzien de producten. Verenigingen 
uit Lo-Reninge nemen gratis deel en behouden dan ook 
vanzelfsprekend de opbrengst. Om vlot te werken in het 
kiezen van het aanbod huldigen we het principe:
‘Wie eerst komt, eerst maalt’.

Heb je dus interesse om deel te nemen? Contacteer dan 
vliegensvlug Sofie van de dienst van Toerisme! Geef, 
indien mogelijk, meerdere opties aan! 
- Pannenkoeken
- Wafels
- Fruitcocktail
- Chocomousse
- Popcorn
- Suikerspin
- Andere? 

Deze lijst wordt aangevuld met een aantal streekprodu-
centen (ijs, aardbeien, taart, Lukke-bakken,…). Maar aar-
zel zeker niet om zelf een voorstel door te sturen!
We bekijken dit zo snel mogelijk. 

Meer info: VVV Lo-Reninge, Sofie Verstraete, Markt 17a, 
8647 Lo-Reninge, 058 28 91 66, www.lauka.be,
info@lauka.be.
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Tot 175 euro te verkrijgen voor activiteiten naar aanleiding van Vlaanderen Feest!

Beelden – en poëzieroute
Misschien heb je het nog niet gemerkt, maar er is iets vreemds aan het gebeuren in Lo-Reninge.
Mensen verlaten Lauka met zakken vol kleurrijke wol. Bomen, lantaarnpalen, banken… worden opgemeten.
Foto’s van breiende vrouwen (helaas nog geen breiende of hakende mannen!) verschijnen in de krant of op
facebook. De zoekterm “wildbreien” piekt op google … En wat is de reden waarom er volop wordt gebreid door 
de verschillende verenigingen en scholen in de 4 deelgemeentes van Lo-Reninge? Waarom zijn reeds 3.000 bollen 
wol verwerkt en loopt de teller verder? De reden is heel eenvoudig: tijdens de zomermaanden willen wij dat de 
Klavertjevierfietsroute, die door de vier deelgemeentes loopt, er kleurrijk uitziet! 
Woon je langs het parcours van de Klavertjevierfietsroute en zou je graag je huis, brievenbus, deurklink,
bloempot… versieren met een creatie in wol, kom dan één of meerdere bollen wol gratis halen in Lauka tijdens de 
openingsuren. Heb je wat inspiratie nodig, dan zal Sofie je hierbij graag verder helpen.

Spreekt het idee u aan om een feest 
voor uw straat of buurt in de steigers 
te zetten? Dan is de aanloop naar de 
Vlaamse feestdag (weekend van 28 
juni tot 30 juni en de Vlaamse feest-
week van 4 tot 10 juli) en uiteraard 
11 juli zelf een uitgelezen moment 
om dat in de praktijk om te zetten. 
Vanuit Vlaanderen Feest! ter gelegen-
heid van 11 juli komt dergelijk initia-
tief in die 11-daagse periode immers 
in aanmerking voor een optie op een 
feestcheque tot 175 euro! Datzelfde 
geldt trouwens ook voor een activi-
teit van een vereniging die zich wil 
inpassen in deze jaarlijkse campagne 
naar aanleiding van de Vlaamse feest-
dag.
Buurtinitiatieven komen in aanmer-
king indien alle bewoners van de 
straat, de straten of de wijk waarop 
ze zich richten, welkom zijn. Van 
andere activiteiten door lokale orga-
nisaties wordt verwacht dat ze geen 
besloten karakter hebben voor bv. 
alleen leden maar een algemeen 
publiek uitnodigen. Het moet ook 
gaan om initiatieven en activiteiten 
zonder competitief, partijpolitiek of 
commercieel karakter. Maar verder 
krijgt de creativiteit van de organisa-
toren volop vrij baan voor de concre-
te invulling.
De mogelijke feestcheque bestaat 
dan uit een tussenkomst tot maxi-

maal 175 euro in een aantal gemaakte 
realisatiekosten na afloop. Kosten 
voor bijvoorbeeld infrastructuur en 
materiaal om de activiteit mogelijk te 
maken of prestatievergoedingen voor 
een optreden en dergelijke, komen 
via de feestcheque in aanmerking 
voor recuperatie. Uitgaven voor een 
natje en een droogje blijven wel voor 
eigen rekening van de organisator.
Let op: geldige kandidaturen kunnen 
maar aanvaard worden zolang de 
voorraad feestcheques binnen het 
beschikbare budget strekt. De opties 
op een feestcheque worden daarom 
toegekend volgens het principe “wie 
eerst komt, eerst oogst”. Elk jaar 
overtreft de vraag al snel het aanbod! 
Er zeer vlug bij zijn is dus de bood-
schap! De campagne wordt financi-

eel mogelijk gemaakt dank zij een 
subsidie van de Vlaamse overheid 
voor Vlaanderen Feest!
Alle informatie en het formulier om 
te kandideren zijn vanaf midden 
maart tot uiterlijk einde april (of 
tot uitputting van de opties op een 
feestcheque) beschikbaar
op www.vlaanderenfeest.eu.
Op die webstek kan u dan ook alle 
concrete informatie vinden over de 
vereiste kenmerken voor de activi-
teit, over de na te leven bepalingen 
bij de uitwerking, over uitgaven die 
wel en niet in aanmerking komen 
voor tussenkomst en over de bewijs-
voering die na afloop verwacht wordt 
om de optie op de feestcheque om 
te zetten in een effectief bedrag op 
de rekening van uw organisatie.
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“Westhoek. De nieuwe wereld” wordt gesteund door:

Dunkerque

Veurne

Diksmuide

Brugge

Kortrijk

Rijsel

Poperinge Ieper

DE WESTHOEKDE WESTHOEKOntdek de troeven 
van de Westhoek op

  
www.denieuwewereld.be  

Volg jij ons al op 
Westhoek. De nieuwe wereld?
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Poperinge Ieper

DE WESTHOEKDE WESTHOEKOntdek de troeven
van de Westhoek op

  
www.denieuwewereld.be

UITNODIGING WORKSHOP

Employer Branding
Hoe je medewerkers de
bedrijfscultuur laten uitstralen?
dinsdag 4 december om 20:00
Info en inschrijven bij
Sylvie.Allemeersch@voka.be
of Jilly.Deconinck@unizowvl.be

“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

Advertorial

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

“Westhoek. De nieuwe wereld” wordt gesteund door:

Dunkerque

Veurne

Diksmuide

Brugge

Kortrijk

Rijsel

Poperinge Ieper

DE WESTHOEKDE WESTHOEKOntdek de troeven
van de Westhoek op

  
www.denieuwewereld.be

UITNODIGING WORKSHOP

Employer Branding
Hoe je medewerkers de
bedrijfscultuur laten uitstralen?
dinsdag 4 december om 20:00
Info en inschrijven bij
Sylvie.Allemeersch@voka.be
of Jilly.Deconinck@unizowvl.be

“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

Advertorial

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



Nieuws van rond de IJzer    Editie april-mei-juni 2019        17

Steven Maeyaert (45) is CEO van bouwonderneming Furnibo
“De goesting om te ondernemen hangt hier in de lucht”
De bouwwereld beleeft een ongekende dynamiek. Steven Maeyaert (45), CEO van Furnibo in 
Veurne, neemt met zijn bouwbedrijf een voortrekkersrol op. De Westhoek is een ondernemende 
regio, weet Steven. “Het is een combinatie van vele factoren die ondernemen hier uniek maakt.”

Van boerenzoon uit Beveren-aan-den-IJzer tot CEO 
van Furnibo in Veurne. Hoe is dat zo verlopen? 
Furnibo werd 26 jaar geleden opgericht door Ber-
nard Joye. Vier jaar na de oprichting kwam ik hier als 
bouwkundig ingenieur werken. Samen met Bernard 
schreef ik het groeipad uit voor wat toen nog een 
klein bouwbedrijf was. Een kleine vijf jaar geleden 
heb ik een management buy-out gedaan waarbij ik 
50% van de aandelen verwierf en de fi nanciële in-
vesteringsmaatschappij The Talent Capital Bridge de 
andere 50%. Samen hebben we een langetermijnvi-
sie ontwikkeld. Vandaag werken hier 110 medewer-
kers waarvan 45 bedienden en 65 arbeiders. 

Nooit gedacht om de naam te veranderen?
De verankering met Veurne is essentieel. Het is hier 
goed ondernemen. Ons groeiverhaal gaat verder. 
We zien een schaalvergroting in de bouw. We willen 
met ons gespecialiseerd bouwbedrijf absoluut een 
topspeler blijven. De vraag stelt zich nu hoe groot 
we willen worden? Ik geef toe dat we eventjes met 
het idee speelden ons hoofdkantoor naar Gent te 
verhuizen. Die denkoefening hebben we snel aan de 
kant geschoven. Er zijn teveel voordelen verbonden 
aan de Westhoek.

Wat is voor Furnibo dé troef van de Westhoek?
Met Furnibo hebben we een unieke positie in de 
Westhoek voor de aanwerving van bouwkundig 
ingenieurs. We groeien samen met onze medewer-
kers, allemaal geëngageerde jonge mensen van de 
streek. Het DNA van Furnibo zit hen in het bloed. 
Bij ons hangt een familiaal gevoel en daar wil ik op 
blijven inzetten. In samenwerking met de scholen uit 
de regio zetten we ook sterk in op duaal leren. We 
bieden veel stageplaatsen aan waardoor de instroom 
aan nieuwe krachten gegarandeerd blijft.

Hoe dynamisch is de bouwwereld?
Tot vandaag bouwen we grosso modo nog als vijftig 
jaar geleden. De plannen zijn de grote schetsen en 

het detailwerk gebeurt op de werf. De digitalisering 
zorgt ervoor dat we al dat detailwerk al op voor-
hand kunnen doen. Door een project in 3D uit te 
tekenen, met alle bouwfysische kenmerken, weet je 
op voorhand perfect waar je aan begint. De bouw 
verloopt effi ciënter, er zijn minder faaluren en de 
werfl eiders hebben meer tijd voor de opvolging van 
de werken. Het is een grote stap in de bouwwereld 
en één waar we ten volle op inzetten.

Is de Westhoek een topregio voor startende
ondernemers? 
De goesting om te ondernemen hangt hier in de 
lucht. De Westhoek is een fantastische regio om te 
wonen en te leven. Ook dat evenwicht klopt volle-
dig. Je zal hier bijvoorbeeld niet snel in de fi le staan 
waardoor je als ondernemer onnodig tijd verspilt.
Je hebt hier altijd de zekerheid dat je je kinderen om 
17 uur aan de schoolpoort zal kunnen afhalen. In 
de Westhoek hebben we quasi geen mobiliteitspro-
blemen, enkel de missing link Veurne – Ieper moet 
dringend gerealiseerd worden. Het is die combinatie 
van vele factoren die ondernemen in de Westhoek 
uniek maakt. 

Heeft u nog een wijze raad voor jonge starters?
Ondernemen gaat verder dan ‘geld verdienen’. Je 
draagt ook een sterke maatschappelijke verantwoor-
delijkheid. Bij Furnibo vertaalt zich dat bijvoorbeeld 
in ons duurzame verhaal. We moeten opletten met 
onze planeet. Binnen dat debat neem ik als onder-
nemer duidelijk stelling in verband met mobiliteits-
vraagstukken. Er moet bijvoorbeeld dringend een 
vlottere verbinding tot stand komen tussen Kortrijk, 
Ieper en Veurne. Dit zou kunnen gerealiseerd wor-
den door de A19 door te trekken. Andere wegen, zo-
als de N8 Veurne – Ieper, zouden moeten aangepast 
worden naar een trage as met een fi etsostrade. 

Furnibo, Bedrijvenlaan 7 Veurne. Info: 058 52 49 24 
en www.furnibo.be
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Wie vult gaatje op kermisaffiche van 
Pollinkhove op 20 juli?
Voor zaterdagavond 20 juli zoekt de feestcommissie van 
Pollinkhove nog naar een activiteit. Alle tips - of een cre-
atieve vereniging - zijn welkom. Wegens een fietsactiviteit 
van verschillende verenigingen op woensdag 24 juli, 
wordt het kermisvoetbal op het gemeentelijk sportterrein 
in Reninge verschoven naar donderdag 25 juli. Op vrijdag 
26 juli is er opnieuw een orgelconcert in de kerk van 
Pollinkhove. De 80-jarige hoornblazer Ernest Maes komt 
die dag zijn verjaardag vieren, begeleidt door Steven 
Verplancke. Het duo brengt onsterfelijke melodieën, 
steeds verrassend mooi.
De 30e editie van de Smulmarkt vindt plaats op 29 juli. 
Hardnekkige geruchten dat de Smulmarkt de maandag 
na 21 juli komt, worden dit jaar hopelijk voor goed uit 
de wereld geholpen. De enige juiste versie blijft: de 
Smulmarkt vindt plaats de maandag na de vierde zondag 
van juli. Wie tips heeft of meer inlichtingen wenst, kan 
mailen naar feestcommissiepollinkhove@skynet.be.

Ben jij klaar voor GDPR?
Infoavond privacy wetgeving
In mei 2018 werd de nieuwe Europese privacy-
wetgeving van kracht. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (GDPR) is een geheel van regels 
om de gegevens van Europese burgers beter te bescher-
men. Deze regelgeving is ook van toepassing op vereni-
gingen en organisaties.
Scwitch werkte een GDPR-logboek met stappenplan en 
tools uit op maat van socioculturele organisaties. Luk Tas 
geeft je inzicht in de GDPR en zet je op weg om je orga-
nisatie of vereniging in regel te stellen met de GDPR.
De opleiding vindt plaats op woensdag 24 april van 19.30 
tot 22.30 uur in zaal City, Valkestraat 18 in Nieuwpoort.
Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven is wel gewenst en 
kan op www.vormingplusow.be of 059 50 39 52.

Ontbijtpakketten op Vaderdag ten 
voordele van India en Roemenië op 
zondag 9 juni

Voor het vierde jaar op rij bieden Raf Luyssen en Wim 
Deheegher, twee geëngageerde wereldburgers, ont-
bijtpakketten aan op Vaderdag. Ze doen dit zoals de 
voorbije jaren voor het goede doel. Ze willen mensen 
die het moeilijker hebben verder in de wereld extra 
ondersteunen. Ze leveren op Vaderdag een overvol 
ontbijtpakket bij u af. U smult hartelijk en helpt zo 
om het leven van mensen in India of in Roemenië 
mee te verbeteren. Een ontbijtpakket voor volwasse-
nen kost 9 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 6 euro. 
Overschrijven kan op rekeningnummer BE30 9730 
8067 2611 met vermelding Ontbijt, naam, adres en 
het aantal pakketten. Mailen kan ook naar Raf Luyssen 
(luyssen.debou@gmail.com) of Wim Deheegher (wim.
deheegher1@telenet.be).

Ontbijtpakketten bestellen kan tot en met dinsdag 4 
juni 2019. Van harte dank!

Goud voor Willy en Godelieve

Willy Deturck en Godelieve Melis uit Reninge waren 
op 23 december 2018 precies vijftig jaar getrouwd.

Poloruiters serveren kip aan ’t spit
De Poloruiters serveren op zaterdag 6 april en
zondag 7 april opnieuw kip aan ’t spit.
De maaltijd vindt plaats in de Rethorica,
Nieuwstraat 42 in Alveringem.
Kaarten voor volwassenen kosten 15 euro in
voorverkoop en 16 euro aan de deur. Kinderen
betalen 7,50 euro.

Kaarten zijn te verkrijgen via de leden of op het 
nummer 058 28 85 59 (in de voormiddag).
De Poloruiters organiseren dit jaar ook opnieuw een 
pony- en ruitertoernooi. Dat vindt plaats op
31 augustus (ponytoernooi) en 1 september
(ruitertoernooi) op de terreinen van Lieven 
Debrabandere aan de Kloefhoek in Lo. 

JUBILARISSEN
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KALENDER
April
Woe 10 apr Kookles ‘Italiaanse favorieten’,

KVLV Noordschote.
Ma 15 apr Boetseren met kinderen,

KVLV Noordschote.
Di 16 apr Workshop Haar & zo, Kapsalon Atelier C 

in Lo, om 20 uur, KVLV Pollinkhove. 
Woe 17 apr Kindernamiddag met oma en/of mama,

KVLV Reninge.
Ma 22 apr Dagreis, samen met DF Vleteren,

vertrek aan de Sceure, Davidsfonds
Reninge-Noordschote.

Di 23 apr Crea, in de Oude Brouwerij om 9.30 uur, 
Okra Lo-Pollinkhove.

Wo 24 apr Paasviering, voor leden in zaal Concorde 
om 14 uur, Okra Lo-Pollinkhove.

Ma 29 apr Dagreis met opname Van Gils & gasten,
KVLV Lo en KVLV Pollinkhove.

Mei
Vr 3 mei Koekjeskaarting, naar aanleiding van 

Pypegale-kermis, vanaf 18 uur in de 
Pypegale in Reninge.

Za 4 mei Koekjeskaarting, naar aanleiding van 
Pypegale-kermis, vanaf 15 uur in de Pypegale 
in Reninge.

Zo 5 mei Koekjeskaarting, naar aanleiding van 
Pypegale-kermis, vanaf 15 uur in de Pypegale 
in Reninge.

Zo 5 mei Kermisontbijt in de Pypegale, van 7.30 
tot 10 uur, ruim assortiment van broodjes, 
koffiekoeken, kaas, vlees, fruitsap, koffie en 
chocolademelk. De prijs voor volwassenen 
bedraagt 10 euro, kinderen van 4 tot 12 jaar 
betalen 5,50 euro. Vooraf inschrijven op
0497 19 40 48 of via info@pypegale.be

Di 7 mei Fietsen, verzamelen aan de kerk, elke dins-
dag om 19.30 uur, KVLV Pollinkhove.

Ma 13 mei Bedevaart Westvleteren,
OKRA Lo- Pollinkhove.

Di 14 mei Fietsen, verzamelen aan de kerk, elke 
dinsdag om 19.30 uur, KVLV Pollinkhove. 

Ma 20 mei Fietstocht en bezoek aardbeien-
kwekerij, Groenten & Fruit Elisa, om
19 uur, KVLV Pollinkhove.

Di 21 mei  Fietsen, verzamelen aan de kerk, elke
dinsdag om 19.30 uur, KVLV Pollinkhove. 

Di 21 mei  Halve daguitstap, OKRA Lo-Pollinkhove. 
Vr. 24 mei Meibedevaart, KVLV Noordschote.
Di 28 mei Fietsen, verzamelen aan de kerk, elke

dinsdag om 19.30 uur, KVLV Pollinkhove. 
Di 28 mei Bloemschikken, KVLV Noordschote.

Juni
Di 4 juni Fietsen, verzamelen aan de kerk, elke

dinsdag om 19.30 uur, KVLV Pollinkhove. 
Di 4 juni Workshop gebruikskeramiek, met 

Hermine Vanloosveldt, om 19.30 uur in 
Oude Brouwerij, KVLV Pollinkhove.

Woe 5 juni Zomerse fietstocht, KVLV Reninge.
Vr. 7 juni Fietstweedaagse Waregem, KVLV Reninge.
Za. 8 juni Fietstweedaagse Waregem, KVLV Reninge.
Di 11 juni Fietsen, verzamelen aan de kerk, elke

dinsdag om 19.30 uur, KVLV Pollinkhove. 
Di 11 juni Daguitstap, Okra Lo-Pollinkhove. 
Woe 12 juni Zomerse fietstocht, KVLV Reninge.
Do 13 juni Avondwandeling, KVLV Reninge.
Zo 16 juni Oliebollenbak op kermis,

KVLV Noordschote.
Di 18 juni Fietsen, verzamelen aan de kerk, elke

dinsdag om 19.30 uur, KVLV Pollinkhove. 
Di 18 juni Zomervergadering, om 14 uur zaal 

Concorde, Samana en Okra Lo-Pollinkhove. 
Woe 19 juni Zomerse fietstocht, KVLV Reninge.
Do 20 juni Avondwandeling, KVLV Reninge.
Zo 23 juni Koekezondag, KVLV Noordschote.
Di 25 juni Fietsen, verzamelen aan de kerk, elke

dinsdag om 19.30 uur, KVLV Pollinkhove. 
Woe 26 juni Zomerse fietstocht, KVLV Reninge.
Do 27 juni  Avondwandeling, KVLV Reninge.

Neem deel aan de wedstrijd Rotary Diksmuide 86XX ‘Be The Inspiration’
Geef één goede 
reden op waar-
om Rotary Club 
Diksmuide 86XX 
u of uw vereniging 
moet ondersteunen.
Rotary Diksmuide 

86XX is een service club en voorziet 
een budget voor plaatselijk projec-
ten die het welzijn van de mensen 
in onze nabije omgeving bevordert. 
Vandaar dat elke vereniging of indi-
vidu die zich intensief en duurzaam 
inzet voor de jeugd of voor een soci-
aal doel één aanvraag kan indienen.

Wat moet u doen?
Stuur voor 30 april uw motiviatie-
brief op naar hein@kantoorhoet.be
of per post naar Rotary Diksmuide 
86xx p.a. Kantoor Hoet & DeKeyser - 

Woumenweg 50 - 8600 Diksmuide. 
Hierin omschrijft u wat u of uw
vereniging precies doet en motiveert 
u wat u met de financiële middelen 
aangeboden door Rotary Diksmuide 
86XX zou doen. Uit alle inzendingen 
zal, in samenwerking met een zorg-
vuldig uitgekozen jury, een selectie 
gemaakt worden van de 5 beste en 
origineelste inzendingen.
Tijdens een slotreceptie op 23 mei 
2019 zal er aan 5 projecten een 
financiële steun worden toegekend 
(€1.500 - 1.000 - 750 - 500 - 250). 

Doelgroep
De doelgroep is zowel individuen 
als jeugdverenigingen en verenigin-
gen die het sociaal welzijn van onze 
plaatselijke mensen, of in de wereld 
door plaatselijke mensen, duur-

zaam bevordert. En indien mogelijk 
zo dicht mogelijk aansluit met de 
doestellingen van Rotary. 

Waarvoor staat RC Diksmuide 86XX? 
De Rotary Club Diksmuide 86XX 
is recent in 2017 opgericht. De 
bedoeling is voor mensen uit regio 
Diksmuide en aanpalende gemeen-
ten samen te brengen in een gezellig 
vereniging volgens de doelstellingen 
van Rotary International. 
Met een jong en dynamisch karakter 
willen onze leden, zowel mannen als 
vrouwen, op een gezellige manier 
vergaderen maar zich ook inzetten 
om lokale projecten, of projecten 
van lokale mensen in de wereld, te 
ondersteunen.
U kan ons volgen op
www.facebook.com/rcd86xx



Algemene vergadering Elke 1ste dinsdag van de maand OC Reninge OKRA Reninge-
Noordschote

Arendkaarters Elke 3de zaterdag van de maand om 
20.15 u. 
niet-leden betalen 1,50 euro

Café De Lobrug

Badminton dames Lo Elke dinsdagavond om 20.30 tot 
21.30 uur

Polyvalente zaal Lo

Beeldbank Elke eerste vrijdag van de maand om 
13.30 uur

OC Oud Gemeentehuis Westhoek Verbeeldt

Danswerking Lijndansen: elke 2de en 4de dinsdag 
van de maand van 9 tot 11 uur 
(uitgezonderd in juli en augustus)

OC ’t Klooster, 
Noordschote

OKRA Reninge-
Noordschote

Fietsen Elke 2de en 4de donderdag van de 
maand

OKRA Reninge-
Noordschote

Fietsen Elke 2de en 4de maandag van de 
maand (april-september)

OKRA Lo-Pollinkhove

Boogschieten Elke vrijdagavond om 19 u. Terrein Zuidstraat Schuttersgilde Willem 
Tell

Jong Canteclaer 
(3de kleuterklas tot 2de 
leerjaar)

Elke zondagvoormiddag Koorlokaal, Ooststraat Lo 10 tot 10.45 uur

Canteclaer (8-14 j.) Elke zondagvoormiddag Koorlokaal, Ooststraat Lo 9.45 tot 10.45 uur
Jong Con Spirito 
(12 tot 18 jaar)

Elke vrijdagavond Koorlokaal, Ooststraat Lo 19 tot 20 uur

Koor Con Spirito 
(vanaf 18 jaar)

Elke vrijdagavond Koorlokaal, Ooststraat Lo 20 tot 21.30 uur

Kaarten met 
rusthuisbewoners

Elke 2de en 4de dinsdag van de 
maand

RVT Hof ten Ijzer OKRA Reninge-
Noordschote

Kaarting Noordschote Elke 3de dinsdag van de maand om 
14 u.

OC ’t Klooster OKRA

Kaarten Pypegale Elke 3de woensdag van de maand Café Pypegale OKRA Reninge-
Noordschote

Kaarting Elke donderdag Lo of Pollinkhove OKRA Lo-Pollinkhove
Kaarting Elke 4de maandag van de maand om 

20 u.
Café Pypegale (Reninge) De Ijzermanillers

Nordic Walking Elke 2de maandag van 9 tot 10 uur Start kerk Reninge Okra Reninge-
Noordschote

Nordic Walking Elke 4de maandag van 9 tot 10 uur Start kerk Noordschote Okra Reninge-
Noordschote

Petanque Elke 1ste en 3de donderdag van de 
maand

Plein Reninge OKRA Reninge-
Noordschote

Petanque Elke derde maandag en eerste 
dinsdag van de maand

OKRA Lo-Pollinkove

Damesvolleybal Elke maandag om 20 u. Polyvalente zaal Lo De Caesarienen
Herenvolleybal Donderdagavond om de twee weken 

om 20 u.30
Polyvalente zaal Lo

Wandelen Elke 2de donderdag tijdens de 
maanden januari, februari, november 
en december. Start om 13.30 u.

Start kerk OKRA Reninge-
Noordschote

Wandelen Elke 1ste maandag van de maand OKRA Lo-Pollinkhove
Wandelen met rusthuis-
bewoners

Elke 2de en 4de dinsdag van de 
maand 

OKRA Reninge-
Noordschote

WTC Pollepeltrappers Elke woensdag van de maand om 
19 u.

Café De Pollepel 
(Reninge)

WTC Julius Caesar Heren Elke zondagvoormiddag om 8.45 u. 
(groep A) en 9 u. (groep B) en elke 
donderdagavond om 19.30 u. 

Café De Loobrug (Lo)

WTC Julius Caesar 
Dames

Elke woensdagavond om 19.30 u. Café De Loobrug

MET VASTE DATUM


