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Colofon
NIEUWS VAN ROND DE IJZER is een driemaandelijks
officieel informatieblad uitgegeven door het gemeente-
bestuur van Lo-Reninge.
25ste jaargang nr. 1 – januari 2020. Activiteiten of andere
artikelen ter publicatie in deze infokrant kunnen
ingediend 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:
Lieve Castryck, 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: lieve.castryck@lo-reninge.be

Openingsuren Gemeentehuis
De gemeentelijke diensten zijn elke werkdag toegankelijk van 
8.30 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
woensdag 1 januari 2020 en donderdag 2 januari 2020.

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.

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
Openingsuren: Dinsdag: tussen 9 en 12 uur. Donderdag:
tussen 9 en 12 uur. Zaterdag: tussen 10 en 12 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 afspraak.
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
sluitingstijd. 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.

Coverfoto

Lo-Reninge lanceerde 
onlangs de hashtag 
#vanloreninge. Heel 
wat inwoners maken 
hier al gebruik van 
bij het posten van 
foto’s op Facebook 
en Instagram. Dat leverde veel mooie beelden op. 
Uit alle foto’s zal het stadsbestuur er telkens eentje 
uitpikken die, mits toestemming van de fotograaf, 
gebruikt zal worden als coverfoto. Ook andere 
mooie foto’s krijgen eventueel een plaatsje in de 
infokrant. Foto’s mailen mag ook naar koen.van.
colen@lo-reninge.be.

De coverfoto van deze infokrant werd genomen 
door Julie Allemeesch uit Pollinkhove.
Haar foto siert de komende drie maanden ook de 
Facebookpagina van de stad Lo-Reninge.



Beste inwoner van Lo-Reninge,

Ondertussen zijn we het derde decennium van de 21ste eeuw ingestapt. Onnodig te vertellen dat de 
tijd onverbiddelijk snel vordert. 

Ook het eerste jaar van de nieuwe legislatuur is voorbij gevlogen. Het was voor het beleid net 
als voor alle medewerkers een jaar van overleg, van onderzoek, opmaken van omgevingsanalyses, 
plannen, enz om uiteindelijk te resulteren in een beleidsplan 2020-2025. Eind december werd dit 
meerjarenplan toegelicht en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. In het volgende 
infokrantje meer over de doelstellingen, actieplannen en uiteindelijke acties.

Het zal u echter niet verbazen dat we volop willen inzetten op het creëren van een warme solidaire 
gemeente, met respect voor iedere inwoner. Daarbij is de inzet van diezelfde burger, lees vrijwilliger, 
essentieel voor de werking van onze gemeente…. We kunnen zonder twijfel dit volledige infoblad 
vullen met de talloze initiatieven die in onze gemeente worden georganiseerd. Van de jaarlijkse lokale 
kermissen en rommelmarkten over bijzonder sympathieke activiteiten allerhande. U herinnert zich 
ongetwijfeld de hartverwarmende beeldenroute van afgelopen zomer. Ontelbaar zijn de inwoners die 
samen kilometers wol hebben gebreid tot mooie ‘kunstwerken’. Het samenbrengen van zoveel mensen 
is minstens even waardevol gebleken als het resultaat van hun werk. Dit geldt evenzeer voor 
initiatieven in het kader van de ‘warmste week’ of de ‘mooimakers’ die geheel vrijwillig zwerfvuil 
verwijderen.  Dit soort initiatieven zal het stadsbestuur onvoorwaardelijk blijven ondersteunen!

Geen enkele ‘Mobiscore’ kan hier tegen op. Deze discussie die plots uit het niets opdook, ligt 
nog vers in ons geheugen. De voltallige gemeenteraad heeft zich via een duidelijke motie dan ook 
verzet tegen dergelijke ‘intellectueel oneerlijke oefeningen’. We zijn ervan overtuigd dat de middelen 
die hieraan werden gespendeerd alleszins op een betere manier kunnen worden aangewend. Het 
platteland verdient zonder twijfel haar plaats om er te wonen, te werken en te ontspannen. Het is 
bovendien onze ambitie om de volgende jaren extra zorg te dragen voor onze groene omgeving en 
open ruimte. Bovendien zullen heel wat middelen ingezet worden om werk te maken van het bereiken 
van een aantal klimaatdoelstellingen. We hebben alvast de beslissing genomen om ook de volgende 
zes jaar ons engagement binnen het burgemeestersconvenant verder te zetten.

We wensen de volgende jaren ook volop in te zetten op de drie V’s: verkeer, veiligheid en vuil. U 
zag onlangs ongetwijfeld de bordjes die her en der werden geplaatst waarbij duidelijk werd gemaakt 
dat hondenpoep niet langer onbestraft zal blijven. Zwerfvuil evenmin. En ook het verkeer krijgt de 
volgende jaren extra aandacht. De  infomarkt waarop u vorige maand met velen aanwezig was, is 
hiertoe een eerste aanzet. Deze inspanningen moeten de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente 
zeker ten goede komen!

Maar traditioneel is het jaareinde het moment om goede voornemens te maken. Het zou super zijn 
om niet alleen na te denken over datgene waar we voor onszelf willen voor gaan, maar ook over 
wat we voor anderen willen. Voor mij, voor jou, voor de hele buurt en voor die mensen die het 
moeilijk hebben…

Met deze gedachte wens ik u allen een schitterend, maar vooral gezond nieuw jaar!

Uw burgemeester, Lode Morlion
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Vlaamse overheid verlengt sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro tot eind 2020

Stadsbestuur zoekt muzikanten

We hebben de ambitie om samen te musiceren om op die manier te komen 
tot een instrumentale muziekvereniging die op die manier de feestelijke 
gebeurtenissen in onze stad muzikaal kan opluisteren. Op termijn moet er 
de ambitie zijn om uit te groeien tot een heuse fanfare of harmonie!

Wie interesse en goesting heeft, kan contact opnemen met
lien.vandergucht@lo-reninge.be. 

Infomarkt over herinrichting N8 tussen Oostvleteren en Woesten

Hinderpremie tijdens werken

Hinder door werken voor jouw deur? De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemin-
gen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur. Zo kan je je klanten informeren en blijven bedienen 
tijdens deze periode.

De nieuwe hinderpremie vervangt de Rentetoelage en Inkomenscompensatievergoeding. De premie kan aange-
vraagd worden via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie.
Hou je e-ID en kaartlezer bij de hand. De hinderpremie bedraagt 2.000 euro.

Normaal gezien liep de periode om een sloop- en her-
opbouwpremie aan te vragen  af op 31 oktober 2019. 
Deze periode werd nu eenmalig verlengd voor sloop- en 
heropbouwvergunningen aangevraagd uiterlijk op 31 
december 2020.

De slooppremie, goed voor 7.500 euro, moet je aanvra-
gen binnen de 3 maand na de aanvraag van de omge-
vingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Je hoeft dus 
niet te wachten op de ontvangst van de effectieve sloop- 
en herbouwvergunning om je slooppremie aan te vragen. 
Meer info op https://www.energiesparen.be/slooppremie.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en uw gemeen-
te zijn volop bezig met de opmaak van het ontwerp 
voor de herinrichting van de N8  tussen de bebouwde 
kommen van Oostvleteren (vanaf Woestenstraat 27) en 
Woesten (tot Oostvleterenstraat 29). De herinrichting 
van de N8 omvat de aanleg van veilige vrijliggende enkel-
richtingsfietspaden, een middenberm en het verleggen 
van de bestaande langsgrachten. Gelijklopend met het 
wegenontwerp wordt voor dit weggedeelte ook een riole-
ringsontwerp opgemaakt waarbij een afvalwaterriolering 
aangelegd zal worden. Hierdoor worden de langsgrach-
ten gezuiverd en zullen ze enkel nog instaan voor de 
regenwaterafvoer. 

Bij het totale project zijn verschillende partijen betrok-
ken, namelijk de gemeenten Vleteren en Lo-Reninge, 
AWV als wegbeheerder en Aquafin als rioolbeheerder. 

In aanloop naar de verdere uitwerking van het project 
wordt het ontwerp voorgesteld aan alle betrokkenen en 
geïnteresseerden. Lo-Reninge, AWV en Aquafin nodigen u 
dan ook graag uit op een infomarkt op donderdag
23 januari 2020 in De Sceure (Veurnestraat 4,
8640 Oostvleteren). U kan vrijblijvend binnenlopen 
tussen 16 en 20 uur. De projectmedewerkers voor het 
wegen- en rioleringsontwerp geven u graag persoonlijk 
meer uitleg. 
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Klein geluk voor de mantelzorger,
mantelzorgcafé op dinsdag 28 januari in oc Oud Gemeentehuis

Seniorenfeest op 3 maart in De 
Sceure in Vleteren

Nestor organiseert op dinsdag 3 maart van 14 tot 
16 uur in de Sceure in Vleteren een Seniorenfeest 
voor alle senioren van Vleteren, Lo-Reninge en 
Alveringem.
Op het programma staan optredens van Franky 
Pluym en Rudi Beauprez en de aanwezigen krijgen 
ook koffie met taart. De deelnameprijs bedraagt
10 euro. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan bij 
de zorgcoaches.

Meer info: zorgcoach@binnentuinwesthoek.be

Dorpsrestaurant in
woonzorgcentrum Zilvervogel
In WZC Zilvervogel in Reninge wordt op dinsdag 14 
januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari, 10 maart 
en 24 maart opnieuw een Dorpsrestaurant geor-
ganiseerd. Mensen met een beperking, langdurig 
zieken en 65-plussers die nog thuis wonen kunnen 
er terecht voor een lekkere maaltijd én een gezellig 
samenzijn. Ook de zorgcoach is er aanwezig. Je kan 
bij haar terecht met al je zorgvragen. Inschrijven kan 
bij Vanessa Soulliaert op het nummer 0473 52 23 92 
(elke werkdag tussen 9 en 16 uur) en dit uiterlijk de 
vrijdag voorafgaand aan het dorpsrestaurant.
Mailen kan ook naar dorpsrestaurant@telenet.be. 

Mantelzorger zijn is iets wat je meestal overkomt: je part-
ner, ouder, kind of vriend wordt ziek en jij neemt een 
deel van de zorg op je. Mantelzorger zijn vergt ook heel 
wat van je. Het is daarom belangrijk om goed voor jezelf 
te zorgen en daarvoor nu en dan eens bewust wat tijd te 
nemen. Samana maakte het boekje ‘Klein geluk voor de 
mantelzorger in Vlaanderen’, een boek vol ‘recepten’ en 
tips om aan de slag te gaan rond je eigen mantelzorg-
situatie.  Maar nu zijn er ook workshops! Tijdens deze 
workshop leer je de ‘recepten’ en tips uit dit boek te 
gebruiken om je even te laten verademen. Simpele, 
kleine oefeningen sluiten aan bij jouw noden als mantel-
zorger. Je leert je eigen behoeften aan rust, ontspanning, 
energie, contact of vrolijkheid kennen. … Zo kom je zelf 
weer aan het roer te staan van je eigen leven. Een fijne, 
losse workshop vol tips en kleine praktische oefeningen

Het mantelzorgcafé vindt plaats op dinsdag 28 januari 
van 14 tot 16 uur in het ontmoetingscentrum Oud 
Gemeentehuis, Dorpplaats 7, 8647 Lo-Reninge. Deze 
namiddag is bestemd voor personen met zorg en/of 
mantelzorgers.

Inschrijven:

- Samana Lo-Pollinkhove: Lieve Tyvaert, 0479 61 99 56,  
lieve.tyvaert1@gmail.com.

- Samana Reninge-Noordschote: Rita Ghekiere,
0474 64 65 38, beirnaertghekiere@hotmail.com

- Sociale dienst Lo-Reninge: Angelique Engelrelst,
058 33 01 42, angelique@lo-reninge.be.

- Coördinator Dagverzorgingscentrum: Julie Devloo, 
0491 15 88 15, j.devloo@hoftenijzer.be.

Ook op dinsdag 28 april is er een mantelzorgcafé in
oc Oud Gemeentehuis. Dan is het thema ‘Wegwijs in 
financiële tegemoetkomingen voor mensen met zorg’.
Zorgkosten kunnen namelijk fors oplopen wanneer je 
een chronische aandoening, een fysieke handicap of 
andere gezondheidsproblemen hebt. Er bestaan verschil-
lende tegemoetkomingen. Veerle Robert van de dienst 
maatschappelijk werk CM gidst de aanwezigen die namid-
dag door het aanbod. Daarna wordt het mantelzorgbeleid 
van de gemeente toegelicht.

Nieuw: de PlusBus
Voortaan zal je in het straatbeeld van Lo-Reninge en Vleteren de PlusBus zien rijden.
Via NestorPlus zullen de inwoners van Lo-Reninge en Vleteren beroep kunnen doen op 
deze minibus voor verplaatsingen die anders niet, of toch minder gemakkelijk lukken. 
Een voorwaarde voor het gebruik is dat er iemand meerijdt met een fysieke en/of men-
tale beperking. Deze minibus biedt plaats voor 8 personen, plus chauffeur. Er is plaats 
voor één rolstoel. Het voertuig mag bestuurd worden door iemand met het rijbewijs 
B. Dit project werd gerealiseerd door de BVBA Special Ad uit Wieze, samen met Familiehulp als promotor van 
het zorgproject ‘Zorg in de binnentuin’ en de gemeentebesturen van Lo-Reninge en Vleteren. De firma Special 
Ad haalde publiciteit op bij lokale handelaars uit Lo-Reninge en Vleteren. In ruil voor hun bijdrage kregen zij een 
stickeradvertentie op de bus. Het stadsbestuur van Lo-Reninge is heel dankbaar voor de solidariteit en financiële 
bijdrage van al deze partners. Met hun sponsoring steunden de lokale handelaars ook drie goede doelen uit onze 
regio: Het Havenhuis uit Reninge, NOAH en de Walhoeve uit Vleteren. We eindigen nog met een oproep: wil je je 
graag als vrijwilliger inzetten om chauffeur te worden van onze gloednieuwe PlusBus, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met NestorPlus (0473 33 34 33) en we bekijken samen de mogelijkheden.
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Pleeggezinnen gezocht 
West-Vlaanderen telt vandaag meer dan duizend pleegge-
zinnen en dat voor ruim 1.250 pleegkinderen en -gasten. 
Het aantal pleeggezinnen blijft gestaag aangroeien en dat 
is erg nodig. Hoewel steeds meer pleegkinderen, -jonge-
ren en –gasten (dit zijn volwassenen met een beperking 
of psychiatrische problematiek) in een pleeggezin terecht 
kunnen, wordt ook de vraag naar pleegzorg steeds vaker 
gesteld. In onze provincie werd in 2014 pleegzorg 547 
keer aangevraagd, in 2018 was dat al 1.008 keer!
Die stijging is onder meer een gevolg van de wijziging in 
de wetgeving, die jeugdrechters ertoe aanzet pleegzorg 
als eerste optie te overwegen bij de uithuisplaatsing 
van een kind, dus vóór de optie van een voorziening of 
een andere maatregel.  Anderzijds is pleegzorg in al zijn 
mogelijke vormen ook steeds beter bekend, ook voor de 
aanvragers. Pleegzorg is er immers niet alleen voor lange 
tijd, maar kan ook voor een korte periode, af en toe in 
het weekend of tijdens de vakantie. Als mensen hiervan 
op de hoogte zijn, kunnen ook kandidaat-pleeggezinnen 
heel bewust kiezen voor de pleegzorgvorm die het best 
binnen hun gezinssituatie past.
Aan heel wat van de vragen naar pleegzorg kan de pro-
vinciale dienst voor pleegzorg een positief gevolg geven 
door een passend pleeggezin voor te stellen.  Maar even-
goed zijn er nog altijd geschikte gezinnen te kort en zijn 
er dus heel wat kinderen en gasten die nog geen plekje 
gevonden hebben. De zoektocht naar mensen die hun 
huis en hart willen openzetten voor kinderen of volwas-
senen die door allerlei omstandigheden tijdelijk niet thuis 
kunnen wonen, gaat dus onverminderd voort. 

Zorgen voor een volwassen familielid of kennis… 
ook dat is pleegzorg!

“Hallo, ik ben Bernard. Sinds het overlijden van mijn 
mama woon ik bij mijn broer Rik en schoonzus Brenda. 
Dat is nu al 9 jaar. Ik heb het syndroom van Down. 
Tijdens de week verblijf ik in een voorziening. Overdag 
ga ik er ook werken in het dagcentrum. Tijdens het 
weekend en in vakantieperiodes ga ik naar Rik en 
Brenda. Mijn favoriete hobby’s zijn dansen en zingen. 
Wist je dat mijn broer en zijn vrouw ook paarden heb-
ben die ik help verzorgen? ”

Rik: “Toen mama overleed, was het voor ons vanzelfspre-
kend om voor mijn broer te zorgen. Ondertussen zorgen 
we al 9 jaar voor Bernard. Het is nog maar sinds een 
jaar dat we via Fleur van Pleegzorg West-Vlaanderen 
ondersteuning krijgen. Pleegzorg voor volwassenen ken-
den we daarvóór niet. We zijn dankbaar dat Fleur ons 
gezin begeleidt. Zij helpt ons met administratieve zaken 
en zorgt voor de communicatie tussen de voorziening en 
ons gezin.”

Fleur: “Als pleegzorgbegeleidster ga ik regelmatig langs 
in het gezin van Bernard. Onze focus ligt vooral op het 
samenwonen. Vanuit de ondersteuningsvragen van Rik 
en Brenda bieden wij begeleiding op maat. We zijn de 
schakel tussen Pleegzorg en andere diensten en bieden 
administratieve en emotionele ondersteuning. Het aller-
belangrijkste is dat we tijd nemen om te luisteren naar 
het persoonlijk verhaal en we zorgen dat zowel pleeg-
zorgers als gast hun zelfzorg niet uit het oog verliezen.”

Zorg je, net als Rik en Brenda, voor een familielid of ken-
nis met een beperking en/of psychiatrische problematiek? 
Als die volwassene bij je woont of regelmatig komt over-
nachten, kan je beroep doen op de begeleiding en onder-
steuning van pleegzorg.

Ook wanneer je een beperking en/of psychiatrische 
problematiek hebt en op zoek bent naar een gezin kan 
je op onze dienst rekenen om samen deze zoektocht te 
starten. Wanneer je als gezin een volwassene met een 
beperking en/of psychiatrische problematiek (tijdelijk) wil 
opvangen, kan je bij onze dienst terecht om je kandidaat 
te stellen als gastgezin.

Heb je vragen over pleegzorg voor volwassenen?
Voor meer info kan je terecht op het nummer
051 20 02 22.
Mailen kan ook naar info@pleegzorgwvl.be. 
Ook op www.pleegzorgvlaanderen.be en op
https://vimeo.com/pleegzorgvlaanderen/rikenbrenda
vind je meer info terug.

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol
‘Tournée Minérale’ komt terug! De DrugLijn en Stichting tegen Kanker 
roepen alle Belgen opnieuw op om in februari een maand geen alcohol 
te drinken. Daar zijn goede redenen voor: alcohol heeft, ook als je wei-
nig drinkt, invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen 
met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Door, voor het eerst of 
opnieuw, mee te doen met de campagne krijgt je lichaam de tijd om te 
recupereren van je gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook beter in hun vel. Ga dus 
de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren. 

Meer info en inschrijven via www.tourneeminerale.be . Ook organisaties, bedrijven, verenigingen en horecazaken 
kunnen er zich inschrijven als team en een gratis toolbox bestellen.
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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
Devoldere Peggy 0476 69 50 88
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

Medisch pedicure aan huis
Nanouchka Pysson 0498 65 66 98

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

Mijn Infokaart
Gemeente Lo-Reninge
Ik wens de gemeentelijke overheid in te lichten 
omtrent het volgende:

❑ schade aan het wegdek

❑ verlichtingspaal nr.  ...................................................... is defect

❑ wateroverlast

❑ gracht of beek nodig gekuist

❑ schade aan het voetpad

❑ schade door muskusratten

❑ straatnaambord verdwenen

❑ Andere  ...........................................................................................................

Naam:  ......................................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................

Tel. nr.:  ...................................................................................................................

Plaats waar het probleem zich voordoet:

 ........................................................................................................................................

Straat:  ......................................................................................................................

Ter hoogte van huisnummer:  ............................................................

Af te geven of op te sturen naar: College van
burgemeester en schepenen p.a. Gemeentehuis 
Lo-Reninge, Markt 11, 8647 Lo-Reninge,
e-mail: stadsbestuur@lo-reninge.be

Antwoordformulier Infoblad
‘MET VASTE DATUM’ / ‘KALENDER’ 

Naam van de vereniging:  .................................................................

 ...................................................................................................................................

Aard van de activiteit:  ..........................................................................

 ...................................................................................................................................

Telkens de 1ste - 2de - 3de - 4de *
zondag – maandag – dinsdag – woensdag –
donderdag – vrijdag – zaterdag van de maand*

of datum:  .........................................................................................................

uur:  .......................................................................................................................

plaats:  .................................................................................................................

Toegangsprijs: 

leden:  ..................................................................................................................

Niet-leden :  ....................................................................................................

*omcirkel wat past 

Af te geven bij het Gemeentebestuur Lo-Reninge, 
Infokrant, Markt 11 - 8647 Lo-Reninge of mailen 
naar stadsbestuur@lo-reninge.be
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Gezocht: gemotiveerde techniekmentoren!

Ken je de Techniekacademie? Dit is vergelijkbaar met de 
Muziekacademie of de Kunstacademie... maar het gaat 
hier om het bijbrengen van techniek bij kinderen van 8 
tot 12 jaar. 
De Techniekacademie wordt georganiseerd in alle 
gemeenten en steden van West-Vlaanderen, en ook al in 
heel wat Oost-Vlaamse. Op die manier worden meer dan 
5.000 kinderen bereikt.
In de Techniekacademie worden workshops georgani-
seerd. Die gaan hoofdzakelijk door op woensdag van 
13.30 tot 15.30 uur of van 16 tot 18 uur en dit gedurende 
10 of 12 sessies. De techniek gaat over hout, mechani-
ca, elektriciteit, elektronica, chemie, bouw en robotica, 
weliswaar op het niveau van de kinderen en dus niet zo 
moeilijk. Wij voorzien bijna alles: organisatie, materiaal 
gereedschap, syllabi, PowerPoint, filmpjes, lokaal, een vor-
mingsmoment waar de uit te voeren workshops worden 
gedemonstreerd en besproken, uitleg en tips via telefoon, 
mail, of terplekke, infowebsite ...

Om de workshops in goede banen te leiden zijn lesgevers 
nodig, wij noemen ze ‘techniekmentoren’. Er zijn steeds 
2 techniekmentoren voor een groep van 20 kinderen, je 
staat er dus niet alleen voor. We zijn flexibel wat betreft 
datum-planning. Er is al een groep van ruim 200 vrijwil-
ligers bestaande uit studenten, leerkrachten en gepensi-
oneerden. Deze laatste vormt reeds een grote groep van 
senioren. Ze amuseren zich en maken zich echt nuttig.
Er is een vrijwilligersvergoeding voorzien. Er is ook een 
vergoeding voor vervoersonkosten.

Hou je ervan om creatief te zijn? Begeleid je graag 
kinderen? Kan jij je een paar uurtjes vrij maken op 
woensdagnamiddag? Dan ben jij de geknipte persoon 
om ‘techniekmentor’ te worden! 
Ben je geïnteresseerd om techniek bij te brengen bij 
de jeugd? Je hoeft zelf geen technische knobbel te 
zijn, de ‘goesting’ is veel belangrijker!
Interesse? Of nog meer info nodig? Dan kan je contact 
opnemen via nele.heytens@vives.be.

Techniekacademie Lo-Reninge

Van woensdag 22 januari tot 6 mei 2020, zal in Lo-Reninge 
opnieuw een Tiener Techniekacademie georganiseerd 
worden. Deze erkende STEM-academie is een initiatief 
van Hogeschool VIVES en het stadsbestuur voor kinderen 
uit het 5de en 6de leerjaar met de steun van de provincie 
West-Vlaanderen, VLAIO en heel wat partners.
Dit initiatief wil kinderen op een onderzoekende wijze 
laten kennis maken met techniek en technologie.

Tijdens 12 concrete workshops maken kinderen kennis 
met: voeding, hout, programmeren, metaal/kunststof, 
elektriciteit en elektronica.  Ze gaan ook op bedrijfsbe-
zoek in de gemeente. Er is begeleiding door twee tech-
niekmentoren. 

Inschrijven 
Inschrijven kan op www.techniekacademie-lo-reninge.be. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20. De deelname-
prijs bedraagt 70 euro, materiaal en verzekering inbegre-
pen, en er is een fiscaal attest voorzien. Voor het 2de kind 
van hetzelfde gezin is er 10 euro korting. 

Zit je dus in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je graag 
creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld ver-
beteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar 
ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Tiener 
Techniekacademie van Lo-Reninge ideaal voor jou! In 
een leuke sfeer zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis 
met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele 
gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen 
maken.

Partners
Hogeschool VIVES zoekt voor de Techniekacademie altijd 
bedrijfspartners. Wie interesse heeft, kan contact opne-
men.  
Ook mensen met een technische of didactische bagage 
die interesse hebben om mentor te worden, mogen con-
tact nemen.

Contact
• Jeugddienst, Lien Vandergucht -  Markt 11, Lo-Reninge. 

058 28 80 20 of jeugd@lo-reninge.be
• Rik Hostyn – wetenschapscommunicator Hogeschool 

VIVES - Coördinator Techniekacademie -
rik.hostyn@vives.be - 0496 54 86 34.
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Opnieuw blokpunt in het administratief 
centrum!
Studenten kunnen nog tot vrijdag 31 januari terecht in 
de kapel en sacristie van het administratief centrum, om 
samen in een stille en rustgevende ruimte te studeren. 
Gratis Wifi is beschikbaar.

Het blokpunt zal open zijn:
* tot zaterdag 18 januari:
Elke werkdag van 8.30 tot 19.30 uur.
Op zaterdag van 9 tot 18 uur.
Niet op zon- en feestdagen.
* van maandag 14 januari tot vrijdag 1 februari:
Elke werkdag van 8.30 tot 17 uur, op vrijdag tot 16 uur.
Niet op zaterdag en zondag.

Binnenkomen kan alleen tijdens de openingsuren van het 
administratief -centrum, hou hier rekening mee:
Maandag: 8.30 tot 12 uur
Dinsdag: 8.30 tot 12 uur en 13 tot 17 uur
Woensdag: 8.30 tot 12 uur en 13 tot 17 uur
Donderdag: 8.30 tot 12 uur
Vrijdag: 8.30 tot 12 uur
Zaterdag: 9 tot 11.30 uur
Je kan dus wel langer blijven om te studeren, maar zorg 
dat je vóór sluitingstijd binnen bent. Hetzelfde geldt tij-
dens de middag: je kan gerust blijven, maar als je even 
naar huis gaat, kan je pas vanaf 13 uur terug binnen. 

Meer info en de exacte openingsuren zijn steeds terug te 
vinden op het facebookevenement ‘Blokpunt Lo-Reninge 
- Kerstblok’. Of contacteer Lien van de Jeugddienst
(jeugd@lo-reninge.be of 058 28 80 20 of iemand van de 
Jeugdraad.

JEUGD BIBLIOTHEEK

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, aan-
gekocht 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 contacteren!
058 28 80 20 of jeugd@lo-reninge.be.

Stories uit de stal in de bib van 
Houthulst

Katrien Vervaele interviewde 12 veeartsen op rust en bun-
delde hun verhalen in het boek Stories uit de stal. 

De opkomst van de keizersnede die gepaard ging met 
het kweken van steeds dikkere ‘dikbillen’ liep als een 
rode draad doorheen alle gesprekken, maar daarnaast 
sprokkelde ze heel wat spannende en boeiende verhalen 
en geestige anekdotes. Dat Vervaele zelf vrouw van een 
veearts is geweest, voegt een interessante dimensie toe 
aan het grotere verhaal dat ze brengt over de veearts in 
de tweede helft van de 20ste eeuw. 

Katrien komt op dinsdag 3 maart om 20 uur verhalen uit 
haar boek vertellen in oc Oud Gemeentehuis in Reninge. 
Inschrijven kan in de bibliotheken van Lo en Reninge of 
via bibliotheek@houthulst.be. De kostprijs bedraag 5 
euro, inclusief drankje.
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BIBLIOTHEEK POLITIE

Wijkpolitie Lo-Reninge
Ooststraat 67, 8647 Lo-Reninge, tel. 058 28 80 22
E-mail: Wijkwerking.lo-reninge@pzspoorkin.be

Opdracht
De wijkpolitie Lo-Reninge wil vlot bereikbaar en beschikbaar zijn, dicht bij de 
bevolking. Ze tracht de band tussen de burger en de politie te versterken.
Om de bereikbaarheid te garanderen, zijn de wijkinspecteurs zoveel mogelijk 
aanwezig in de wijk of het straatbeeld en dit met dienstwagen, soms te voet of 
met de fiets.

De wijkinspecteur is uw aanspreekpunt voor allerhande problemen in de wijk 
in verband met uw openbare rust, veiligheid en orde. Dit kan voor bijvoor-
beeld problemen van sluikstorten, verkeer, lawaaioverlast, burenruzie, bouw-
vallige woningen, hondenpoep, … Ook kunt u de wijkinspecteur aanspreken 
voor klachten of aangiftes in verband met bijvoorbeeld beschadigingen, dief-
stal, verlies van documenten,…

Uw wijkinspecteurs
De wijkpolitie Lo-Reninge wordt bemand door 2 wijkinspecteurs:
• Jean-Pierre Callewaert (Gsm: 0499 21 19 14 -

E-mail: Jean-Pierre.Callewaert@pzspoorkin.be)
• Tamara Faict (Gsm: 0474 33 44 30 - E-mail: Tamara.Faict@pzspoorkin.be)
Zij worden in hun taken administratief bijgestaan door assistente Fabienne 
Ameloot. Het diensthoofd van de wijkwerking is hoofdinspecteur Filip Steen
(Gsm: 0497 90 71 13 - E-mail: Filip.Steen@pzspoorkin.be).

Het wijkcommissariaat
U kan steeds terecht bij een
wijkinspecteur op kantoor op
volgende dagen:
Dinsdag: tussen 9 en 12 uur
Donderdag: tussen 9 en 12 uur
Zaterdag: tussen 10 en 12 uur
Op andere dagen is de
wijkinspecteur
meestal ook bereikbaar, liefst na
telefonische afspraak.

Sluitingsdagen
bibliotheek 

De bibliotheek zal gesloten zijn 
op woensdag 1 januari en van 
maandag 23 maart tot en met 
vrijdag 3 april als gevolg van de 
omschakeling van EBS.

Nieuw uitleen-
systeem maakt het de 
West-Vlaamse
bibliotheekbezoeker 
vanaf 4 april een pak 
makkelijker

Vanaf begin april krijgt de digita-
le dienstverlening van de mees-
te West-Vlaamse bibliotheken, 
waaronder de bibliotheken van 
Houthulst & Lo-Reninge, een 
upgrade. Daardoor kunnen 
leners een pak vlotter materiaal 
van de bib ontlenen of terug-
brengen. Ook bibliotheekme-
dewerkers zullen het verschil 
voelen. Boeken uitlenen en 
innemen, nieuwe leners inschrij-
ven en alle andere taken die 
dagelijkse kost zijn in een biblio-
theek worden betrouwbaarder, 
makkelijker, gebruiksvriendelij-
ker én goedkoper. 

Om de overgang naar Wise (zo 
heet het nieuwe systeem) zo 
vlot mogelijk te laten verlopen, 
zullen de bibliotheken enkele 
dagen gesloten zijn en meerbe-
paald op woensdag 25 maart, 
zaterdag 28 maart, zondag 29 
maart, woensdag 1 april, zater-
dag 4 april en zondag 5 april.
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Doe mee aan de 6de grote zwerfvuil-
opruimactie!

Zwerfvuil vervuilt het straatbeeld, de natuur en het 
milieu. Mensen gooien bewust of onbewust afval op de 
grond, een hardnekkig probleem dat de IVVO en de 
aangesloten gemeenten blijvend willen aanpakken. Sinds 
2015 organiseert het stadsbestuur van Lo-Reninge jaarlijks 
een grote zwerfvuilopruimactie. Steeds meer mensen 
zien het probleem, want elk jaar zijn er meer verenigin-
gen die zich hiervoor inzetten! 

Tijdens de vorige opruimactie op 23 maart 2019 ruimden 
200 verenigingen zo’n 3.168 kilometer wegbermen op en 
verzamelden maar liefst 21.904 kg zwerfvuil. Vuil dat men-
sen zomaar langs de weg achterlaten… 

Ook in 2020 vindt de grote zwerfvuilopruimactie opnieuw 
plaats. Dit op zaterdag 14 maart. Hiervoor doen we 
opnieuw een warme oproep aan de verenigingen, want 
samen staan we sterk!  

Waarom deelnemen? 
Je bent sportief in de weer, versterkt het groepsgevoel, 
zorgt voor een positieve en zichtbare impact voor mens 
en natuur… 
En niet te vergeten: voor 8 kilometer opgeruimde weg of 
16 kilometer opgeruimde wegberm, kan je rekenen op 
een vergoeding van maximum 200 euro. 
Dit dankzij de financiële steun van de IVVO en de aange-
sloten gemeenten.

Hoe deelnemen?
Schrijf jouw vereniging in met minimum 10 personen via 
milieu@lo-reninge.be

Opruimmateriaal kan je gratis bestellen via de website 
van de Mooimakers: www.mooimakers.be. Maak een 
account aan als ‘vereniging’ en bestel opruimmateriaal via 
de webshop.

Meer info bij jouw gemeentelijke milieudienst,
milieu@lo-reninge.be of 058 33 01 14.

Doe mee, want jouw kleine daad zorgt voor een groot 
resultaat!

Kies voor goedkopere groene stroom en 
gas

Wil jij besparen op 
je energiekosten? 
En wil je daarbij 
ook je steentje 
bijdragen aan het 
milieu? Dat kan! 
De provincie West-
Vlaanderen organi-
seert voor het 9de jaar op rij een groepsaankoop groene 
stroom en gas. Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig!

Je energiefactuur zorgt jaar na jaar voor forse kosten. Heb 
je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgaven kan 
besparen? Dat kan door te kiezen voor een contract met 
voordelige energiekosten. 

Veel werk? Toch niet. De provincie West-Vlaanderen biedt 
haar inwoners opnieuw de mogelijkheid om gratis deel te 
nemen aan een groepsaankoop groene stroom en gas. Je 
hoeft je alleen maar vrijblijvend in te schrijven via
http://www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop.     
Inschrijven kan voor elektriciteit en/of gas en is mogelijk 
voor iedereen met een leveringsadres in Vlaanderen. Ook 
ondernemers met een professioneel contract en een jaar-
lijks gemeten meter (met een verbruik beperkt tot 50.000 
kWh elektriciteit en 100.000 kWh gas) kunnen inschrijven.

De provincie West-Vlaanderen bundelt alle inschrijvingen 
en biedt die grote groep als één aantrekkelijke klant aan 
op de energiemarkt. Op een veiling brengen energiele-
veranciers hun beste bod uit voor een 1-jarig energie-
contract voor elektriciteit en/of gas. De leverancier die 
het meest voordelige bod doet, mag alle deelnemers een 
1-jarig energiecontract aanbieden. 

Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken! Na de veiling 
krijg je een persoonlijk voorstel van de leverancier die 
voor jouw verbruik het meest voordelige aanbod uit-
bracht. Aanvaard je het aanbod? Dan begeleiden we je bij 
de overstap naar je nieuwe energiecontract. Je hoeft hier 
zelf niets voor te doen!

Begeleiding en inschrijvingen
De provincie zorgt voor begeleiding vanaf de vrijblijvende 
inschrijving tot en met de overstap naar het voordelige 
groepsaankoopcontract. Ook de opzeg van je huidige 
energiecontract wordt volledig voor jou geregeld.

Vrijblijvend inschrijven kan tot en met 11 februari 2020 
via de website http://www.west-vlaanderen.be/groepsaan-
koop. Neem een jaarlijkse afrekening voor elektriciteit 
en/of gas bij de hand en schrijf je online in of bel 0800 
18 711. Heb je geen toegang tot internet, dan helpt de 
gemeente je graag verder.
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Nieuw: vanaf heden kan je ook betalen 
in het klantenportaal ‘Mijn diftar’!

Snel en makkelijk raadplegen hoeveel afval je hebt aange-
boden en wat de stand van je diftarrekening is?
Het kan via het nieuwe klantenportaal. Dit zowel voor je 
restafval- en/of gft-containers aan huis, als voor je bezoe-
ken aan het recyclagepark.

De huis-aan-huis inzameling in containers van gft-afval 
gebeurt op basis van het diftar principe (geDIFferentieer-
de TARifering). Dit is ook het geval voor de gemeenten 
die werken met restafvalcontainers. Dit betekent dat je 
betaalt per kg en per type afval dat je aanbiedt: wie min-
der afval produceert, betaalt minder. Wil je weten hoeveel 
kilogram afval je aangeboden hebt in je container(s) of op 
het recyclagepark? Benieuwd wat het saldo op je diftarre-
kening is? Raadpleeg ons digitaal klantenportaal:
https://ivvo.mob-it.be

En er is meer, je kan hier ook je 
betalingsuitnodigingen raadple-
gen. Daarnaast is het mogelijk om 
aan te geven of je de betalings-
uitnodigingen in de toekomst 
digitaal wenst te ontvangen. Ook 
je saldo verhogen of aanzuiveren 
is mogelijk via het portaal.

Beloning voor de gebruikers
We willen jullie niet alleen kennis laten maken met het 
klantenportaal en de betaalmogelijkheden in ons klanten-
portaal, we willen ook de mensen belonen die er gebruik 
van maken. Want op deze manier willen wij ons steentje 
bijdragen om de papierberg te verminderen en afval te 
voorkomen. Ben jij bereid ons klantenportaal te gebrui-
ken? Dan willen we je bedanken voor je milieubijdrage 
met een geschenk.

De IVVO geeft bioscooptickets weg! Wij schenken
2 bioscooptickets aan de 250ste inschrijver en elk veel-
voud hiervan, die zich registreert op ons klantenportaal 
en intekent om de betalingsuitnodiging digitaal te ont-
vangen. Deze actie is geldig tot en met 31 maart 2020. 
Bioscooptickets zijn enkel geldig in Cinema Koksijde.

Tien klimaatacties die werken,
lezing van Pieter Boussemaere op 
woensdag 11 maart 

Lijkt de klimaatverandering een ver-van-je-bed show, een 
wereldprobleem waar je zelf weinig vat op hebt? Of zit 
je er wel mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt 
ondernemen? Mogelijk doe je al vanalles. Alleen, helpt 
het ook echt? 
Want over klimaatoplossingen circuleren de wildste 
verhalen. Zo hameren sommigen vooral op consumin-
deren. Anderen focussen uitsluitend op technologische 
redmiddelen. Nog anderen beweren dat gelijk welke 
actie nutteloos is. En wat met veel gestelde vragen als: is 
kernenergie, houtverbranding of een elektrische wagen 
nu goed of slecht voor het klimaat? En hoe breng je de 
klimaatkwestie ter sprake zonder meteen weggezet te 
worden als ‘groene’?
Tien klimaatacties die werken, vertrekt van de naakte 
feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek krijg 
je tien persoonlijke acties die wetenschappelijk onder-
bouwd zijn en echt werken. 

U wordt tijdens de lezing actief betrokken via vraagstel-
ling, het samen opbouwen van redeneringen en het 
maken van licht verteerbare oefeningen. Er wordt tijdens 
de lezing zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beeldma-
teriaal en videofragmenten om de aantrekkelijkheid te 
verhogen. 
Iedereen meer dan welkom, want het klimaat is een zaak 
van iedereen…

Tien klimaatacties die werken – lezing Pieter 
Boussemaere – woensdag 11 maart 2020, om 20 uur in 
oc Oud Gemeentehuis in Reninge.

Meer info:
Milieudienst Lo-Reninge, milieu@lo-reninge.be,
058 33 01 14.
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Gesticht Vallaeys en Hof Ten IJzer

WESTHOEK VERBEELDT

Heb je zelf nog kiekjes uit de oude doos ? Snuister in 
je eigen fotoalbum naar foto’s, affiches, prentbriefkaar-
ten 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 

Terwijl er rond het huidige WZC 
Zilvervogel Reninge (tot voor 
kort Hof Ten IJzer) duchtig wordt 
gebouwd, is het leuk om de klok 
meer dan 65 jaar terug te draaien. 
De foto’s tonen het gesticht Valllaeys 
in Reninge in 1952.

Het was een rusthuis voor ouder-

lingen en werd in gebruik genomen 
op 1 januari 1893. Aanvankelijk was 
er een meisjes- en later een jon-
gensschool, gebouwd in 1883. Men 
verbouwde het complex vanaf 1891 
tot ‘oudemannenhuis’. De financiële 
middelen werden indertijd bij tes-
tament geschonken door de zussen 
Sophie en Rosalie Vallaeys met de 
wens er een verblijf ouderlingen in te 
richten. Vandaar de naam ‘Gesticht 
Vallaeys’.

Twee zusters Annuntiaten en de 
toenmalige pastoor De Cuypere 

stonden in voor de organisatie. Ten 
oosten situeerde zich de kloos-
terboerderij van de zusters die de 
levensmiddelen leverde. Vanaf 1894 
werd het bestuurd door de Zusters 
van de Heilige Vincentius a Paulo van 
Gits. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd het gebouw vernield en nadien 
heropgebouwd.

In 1980 werd een deel van de boer-
derij gesloopt voor de aanleg van de 
nieuwbouw. In 1990 werd het rust-
huis uitgebreid met het noordelijk 
gedeelte.

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.
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VVV

Lo-Reninge

tot hier loopt de straat daarachter
het plein de kerk daarachter
twee paar trillende handen

(en hoewel Mady daarnet nog zwoer 
de straten op te tillen eens goed uit te schudden   
is het vooralsnog stil in deze stad
die murmelt en zeeziek wiegt
tussen haar weiden)

de man zegt 
hier valt zelfs je schaduw op 
ook al koester ik je geheimen zoals je geaderd vel 
ook al blijf je het liefst in je huis je hoofd 
met zijn eeuwenoude gevel erfgoed 
waarmee jij je voeten inbindt

hoor je verderop het gebabbel van de markt 
waar men op elkaars knapperige namen kauwt 
waar aandacht zorgvuldig
in plastic bakjes wordt uitgedeeld?

de vrouw zegt
je hoeft me niet in de ogen te kijken
ik begrijp je het best als je zwijgt, ruisen wil ik 
als de rivier onder de kasseien onder de Westpoort
onder onze houten koten waar vrijheid 
in weckpotten ligt te gisten

zie je niet hoe ik drink van dit licht
hoe die zwerm spreeuwen optrekt
duikt een bocht maakt kletterend 
voor geen toren zwicht? IED

ER
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R

Dit is één van de streekgedichten 
die deel uit maken van het project

‘Iedereen Dichter’
Ontdek de poëzieplattegrond op 
WWW.IEDEREENDICHTER.BE 

Organisatie: Achthoek – met de steun van de Vlaamse overheid
V.U.: Jeroen Vandromme, voorzitter Achthoek, 

p.a. Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde
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Dit is één van de streekgedichten 
die deel uit maken van het project

‘Iedereen Dichter’
Ontdek de poëzieplattegrond op 
WWW.IEDEREENDICHTER.BE 

Organisatie: Achthoek – met de steun van de Vlaamse overheid
V.U.: Jeroen Vandromme, voorzitter Achthoek, 

p.a. Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde

Iedereen Dichter, poëzieproject in het noorden van de Westhoek

Auteur Astrid Haerens trok deze 
lente rond in het noorden van de 
Westhoek. Aan de hand van ont-
moetingen, workshops en publieke 
interventies ging ze op zoek naar de 
hartslag van de streek. Samen met 
de inwoners legde ze het verborgene 
bloot. Het resultaat van deze poëti-
sche queeste zijn gedichten over de 
gemeenten Alveringem, De Panne, 
Diksmuide, Lo-Reninge, Koksijde, 
Houthulst, Veurne en Nieuwpoort, 
een multimediale website en uniek 
beeldmateriaal. Alle gedichten wer-
den op donderdag 12 december 
in de Sint-Bartholomeuskerk in 
Pollinkhove voorgedragen.

“De Westhoek ademt poëzie”, blikt 
Astrid Haerens terug op het project. 
“Dan heb ik het niet alleen over het 
landschap, maar in de eerste plaats 
over de mensen. Meer dan 150 man-
nen, vrouwen en kinderen heb ik 
gesproken. Hun verhalen, hun gehei-
men, en hun verlangens hebben me 
aangegrepen en lieten me niet meer 
los. Zo stil het er van buitenaf soms 
lijkt, zo levendig borrelt het er bin-
nenin. Deze ontmoetingen heb ik
in tekst en beeld proberen te
gieten, steeds meer gebeten
door deze intense streek en haar 
inwoners.”

© Jürgen Depoorter

© Jürgen Depoorter © Jürgen Depoorter
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ALGEMEEN

Bartje brengt de komedie ‘Oscar’ 

Wandelclub De IJzerstappers uit de startblokken

Onder impuls van de federatie 
Wandelsport Vlaanderen vzw werd 
over de drie gemeenten Alveringem, 
Lo-Reninge en Vleteren een wandel-
club opgericht: De IJzerstappers.

Wandelsport Vlaanderen stelde vast 
dat voornoemde regio in het wandel-
landschap een blinde vlek vormde, 
dus vandaar dit initiatief.

Het doel van de nieuwe wandelclub 
is om ieder jaar over één van de drie 
gemeenten een wandeltocht in te 
richten. De eerste organisatie vindt 
plaats op dinsdag 14 april 2020, tij-
dens de paasvakantie. Het wordt de 
IJzerbroekentocht, in en om Reninge.

Daarnaast wordt doorheen het jaar 
deelgenomen aan wandelingen in 
heel Vlaanderen en staan er club-
wandelingen op het programma in 
de mooie dorpen van Alveringem, 

Lo-Reninge en Vleteren. Men kan 
individueel of in groep deelnemen 
aan de wandelactiviteiten.

Wandelen met de IJzerstappers blijft 
vooral een gezinsvriendelijk en soci-
aal gebeuren.

Vermits de IJzerstappers aanslui-
ten bij de federatie Wandelsport 
Vlaanderen, houdt dit voor een lid 
ook voordelen in. Je bent verzekerd 
bij alle wandelactiviteiten, maar 
ook bij individuele wandelingen en 
telkens je je te voet verplaatst.  Het 
lidgeld kan gedeeltelijk worden gere-
cupereerd bij de mutualiteit en vijf 
maal per jaar ontvangt men het wan-
delsportmagazine Walking. Daarnaast 
geniet men nog van tal van kortin-
gen, bijvoorbeeld op het inschrij-
vingsgeld bij deelname aan wan-
deltochten, webshop Wandelsport 
Vlaanderen, enz…

Meer info:
Carine Vens - 0488 94 84 37
carine.vens@gmail.com).
Hans Wallyn - 0494 94 14 12
hans.walyn@gmail.com.
Patricia Gombert
gombertpatricia64@gmail.com.
Marleen Masson - 0485 38 87 23
jean-pierre.mouton@telenet.be.
Patrick Deraeve - 0473 12 72 92
patrick.deraeve@telenet.be.
Ronny Denys - 0498 32 61 50
ronny.denys1@telenet.be.

De IJzerstappers zijn ook  te volgen 
via facebook.

Toneelkring Bartje brengt dit jaar de 
komedie ‘Oscar’ op de planken. Een 
stuk van Claude Magnier, vertaald 
door Karel van Bosheim en in een 
regie van Koen Vandenberghe

De titel zal bij sommigen misschien 
een belletje doen rinkelen, want 
deze komedie werd in 1967 verfilmd 
met in de hoofdrol Louis De Funès. 
Gewoontegetrouw staat Bartje garant 
voor een avondje vol verwikkelingen 
en hilarische toestanden, ingrediën-
ten die in deze komedie zeker terug 
te vinden zijn.

In het stuk staat Christian Martin 
centraal, een vlotte jongeman. Hij 

werkte sinds een paar jaar voor 
Meneer Barnier, een schatrijke 
zeepfabrikant en is intussen de 
rechterhand van de baas gewor-
den. Christian komt Barnier om 
opslag vragen want hij wil een rijk 
meisje trouwen. Vanaf dat moment 
zit het spel op de wagen: echte en 
valse juwelenkoffertjes, zwangere 
dochters, een chauffeur die wel 
heel vreemd uit de hoek komt, een 
onverwachte masseur, en nog veel 
meer....

De acteurs dit jaar zijn Herlinde 
Decroos, Fien Fonteyne, Celine 
Beheydt, Joke Melis, Liesbet Desmet, 
Thomas Deruyttere, Joren Delva, 

Danny Snick en Kris Demuynck.
De opvoeringen vinden plaats op 
zaterdag 14 maart om 20 uur, zondag  
15 maart om 16 uur, vrijdag 20 maart 
om 20 uur, zaterdag 21 maart om
20 uur, woensdag 25 maart om
20 uur, zaterdag 28 maart om 20 uur 
en zondag 29 maart om 16 uur in 
zaal Concorde in Pollinkhove.
Op zondag 26 januari tussen 9 en
12 uur is er een kaartenvoorverkoop 
in d’ Oude Brouwerij in Pollinkhove. 

Vanaf 27 januari zijn kaarten aan
8 euro te verkrijgen bij,
Ignace Lootvoet, 058 28 98 20 (na 20 
uur) of via ignace@lootvoet.be. Meer 
info op www.toneelkringbartje.be.
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ALGEMEEN

Zet een punt achter lepra, campagneweekend op 24, 25 en 26 januari 2020

Opnieuw rommelmarkt in Reninge 
op zondag 7 juni

Na het succes van de eerste editie, organiseren
‘De Reninghse Vrienden’ op zondag 7 juni voor de 
tweede keer een rommelmarkt in de Zwartestraat en 
een deel van de Oostvleterenstraat. Iedereen is wel-
kom vanaf 5 uur. Het is een rommelmarkt met gratis 
genummerde standplaatsen (maximum 10 meter).
Om zeker te zijn van uw standplaats (gezien het
succes van vorige editie), is het aangeraden om
vooraf in te schrijven, maar dit is niet verplicht.
We houden enkele plaatsen op reserve.

Inschrijven kan door te mailan naar 
RommelmarktReninge@gmail.com of door te bellen 
naar 0474 71 22 71 (Kurt) of  0472 79 77 06 (Bart) en 
dit na 18.30 uur.

Vissen voelen zich goed in onze 
waterlopen

Het gaat goed met het visbestand in de Lovaart. De 
vissen voelen zich duidelijk thuis in onze waterlo-
pen. Dat bewijst deze snoek die onlangs door een 
visser werd bovengehaald. Na het meten van de vis 
(108 centimeter!), werd de snoek terug in het water 
gegooid.

Leprapatiënten worden vandaag nog steeds de rug toege-
keerd. Letterlijk zelfs. Ook zij die officieel genezen zijn en 
niemand meer kunnen besmetten. Wie lepra heeft, ver-
liest vaak gezin en werk, en wordt verbannen uit zijn of 
haar vertrouwde omgeving. Wie lepra heeft, verliest het 
recht op een knuffel, op liefde.

Daarom verstoppen leprapatiënten hun ziekte dikwijls 
voor de buitenwereld. Ze verzwijgen het voor vrienden 

en familie, en zoeken ook geen medische hulp. Maar 
zo blijft de epidemie voortbestaan. Willen we lepra 
elimineren, moeten we ook de stigma’s aanpakken. 
Damiaanactie strijdt tegen die stigma’s en focust hierop 
tijdens haar januaricampagne.

Campagneweekend 24, 25 en 26 januari 2020.
Hoe zet je een punt achter lepra? Heel eenvoudig: koop 
of verkoop de Damiaanactiestiften tijdens het campagne-
weekend van 24, 25 en 26 januari 2020. Of doe een gift 
via BE05 0000 0000 7575. Zo kunnen lepra en haar
stigma’s definitief de geschiedenisboeken in. Schrijf mee 
geschiedenis.

Meer informatie via campagne@damiaanactie.be of
02 422 59 13. Eenpuntachterlepra.be.

WOONWINKEL WEST

Voorlopig geen zitdagen meer van Woonwinkel West

Wegens een onderbezetting op personeelsvlak zal er tot en met 31 maart geen
zitdag zijn. Op maandag- en donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur is er wel telkens 
een intergemeentelijke loketfunctie in AC in Diksmuide (Heernisse 6) voor alle 
inwoners van het werkingsgebied. Er is ook telefonische permanentie op
051 79 33 33. Dank voor uw begrip.
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KALENDER

Januari

Di 14 jan. Nieuwjaarsfeest, voor alle leden, Okra Lo-Pollinkhove.
Di 21 jan. Bakavond, met Delfine Vermoote uit Lo, om 19.30 uur in

oc Gendarmerie, KVLV Lo.
Di 21 jan. Muzikaal theater, Academi met Leen Persijn,

Okra Lo-Pollnkhove.
Vrij 24 jan. Nieuwjaarsreceptie, in Lauka in Lo om 20 uur, 

muzikaal opgeluisterd door ‘Kloek, Rond en Gezond’: Eva 
Stubbe en gitarist, Davidsfonds Reninge-Noordschote en 
Lo-Pollinkhove.

24, 25 en 26 jan. Lancering nieuwe naam KVLV, KVLV Reninge.
Di. 28 jan. Gezinsavond, weerman Geert Naessens brengt ons het 

goede weer, om 20 uur in oc Gendarmerie, KVLV Lo, 
Gezinsbond Lo en Landelijke Gilde Lo.

Do. 30 jan. Filmavond, in Het Perron Ieper, KVLV Reninge.

Februari

Di. 4 feb. Lichtmis, om 19.30 uur, KVLV Noordschote.
Di. 4 feb. Glasetsen, met Carine Denijs, om

20 uur in oc Gendarmerie, KVLV Lo.
Vrij 7 feb. Prijsuitreiking Junior Journalist-wedstrijd, om 20uur,

in oc ’t Klooster, Davidsfonds Reninge-Noordschote.
Vrij 7 feb. Prijsuitreiking Junior Journalist-wedstrijd, om 20uur,

in Lauka, Davidsfonds Lo-Pollinkhove.
Woe. 12 feb. Kookles, KVLV Reninge.
Di. 18 feb. Kookles, Heel de wereld bakt, om 19.30 uur,

KVLV Noordschote.
Di. 18 feb. Wegwijs met de Iphone, door Herman Vanhaelemeesch, 

om 20 uur in oc Gendarmerie, KVLV Lo.
Woe. 19 feb. Startavond, KVLV Reninge.
Di. 25 feb. Quiz, ledenvergadering, Okra Lo-Pollinkhove.

Maart

Ma. 2 ma. Crea-lessen, keramiek, KVLV Reninge. 
Do. 5 ma. Lessen Yoga, KVLV Reninge.
Di. 10 ma. Getuigenis over De Lovie, in zaal Hof Ter Lo, om 20 uur, 

KVLV Lo.
Do. 12 ma. Lessen Yoga, KVLV Reninge.
Vrij 13 ma. Nacht van de Geschiedenis met als thema ‘nieu-

we buren’, in OC “Oud Gemeentehuis” Reninge om 
20 uur, voordracht ‘Heropbouw Reninge na WOI’ door 
Chris Vandewalle, Davidsfonds Reninge-Noordschote en 
Davidsfonds Lo-Pollinkhove.

Di. 17 ma. Gewrichten in de kijker, om 19.30 uur,
KVLV Noordschote.

Di. 17 ma. Honing en kruiden, leden-
vergadering, Okra Lo-Pollinkhove.

Do. 19 ma. Lessen Yoga, KVLV Reninge.
Zo. 22 ma Eetfestijn, vol-au-vent of stoofvlees met frietjes, 

Annuntiatenzaal Reninge, feestcommissie Reninge.
Ma. 23 ma Kookles, oc Gendarmerie, om 19.30 uur, KVLV Lo.
Vr. 28 ma. Daguitstap, KVLV Lo en KVLV Pollinkhove.
Di 31 ma Halve daguitstap, Samana Lo-Pollinkhove.
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MET VASTE DATUM

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

Zilvervogel Reninge OKRA Reninge-
Noordschote

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

’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-Pollinkhove

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
rusthuisbewoners

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



Goud voor Daniel en Greta
Daniel Claeys en Greta Decroos uit Pollinkhove waren 
op 1 september precies vijftig jaar getrouwd.

Diamant voor Guido en Lena
Guido Bruynoghe en Lena Leuridan uit Reninge waren 
op 31 oktober precies zestig jaar getrouwd.

Goud voor Franklin en Rosanne
Franklin Delanote en Rosanne Pauwelyn uit Pollinkhove 
waren op 19 september precies vijftig jaar getrouwd.

Diamant voor Maurice en Rosa
Maurice Delancker en Rosa Meeuw uit Reninge waren 
op 10 oktober precies zestig jaar getrouwd.

Diamant voor Gilbert en Amelia
Gilbert Notredame en Amelia Hendrickx uit 
Pollinkhove vierden op 3 november hun zestigste 
huwelijksverjaardag.


