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GEMEENTEBERICHTEN
Openingsuren administratief centrum

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 zaterdag 11 juli, maandag 20 juli en dinsdag 21 juli. Ook op zaterdag 18 juli, zaterdag 25 juli,
zaterdag 1 augustus, zaterdag 8 augustus en zaterdag
15 augustus is het administratief centrum dicht.
Woonwinkel West
Elke dinsdag van 14 tot 17 uur organiseert Woonwinkel West
een zitdag in het administratief centrum, Markt 11 in Lo,
058 33 01 34. Alleen op afspraak via 051 51 93 53 en
info@woonwinkelwest.be.
Nestorplus
Elke woensdag van 8.30 tot 16.30 uur in het administratief
centrum, Markt 11 in Lo, 0473 33 34 33 en info@nestorplus.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.
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Coverfoto
De coverfoto van deze infokrant werd genomen door
Wim Deheegher uit Lo. Het betreft een foto van klaprozen aan de oever van het Lokanaal ter hoogte van het
sluizenclomplex aan de Fintele in Pollinkhove.

Colofon

NIEUWS VAN ROND DE IJZER is een driemaandelijks
officieel informatieblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Lo-Reninge.
25ste jaargang nr. 3 – juli 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:
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: lieve.castryck@lo-reninge.be
Nieuws van rond de IJzer - Editie juli-augustus-september2020

GEMEENTEBERICHTEN
Beste inwoner,
Ondertussen is de gedeeltelijke lockdown of de ‘blijf in uw kot’-periode enigszins versoepeld. Deze periode
was voor iedereen zwaar. Maar we hebben het er heel goed vanaf gebracht! Uiteraard denken we in de eerste plaats aan hen die een dierbare verloren en voor wie het afscheid door de situatie nog zwaarder is dan
in ‘normale’ tijden. We denken vanzelfsprekend ook aan wie het door deze crisis mentaal en/of financieel
moeilijk heeft.
Maar we willen in ieder geval allemaal vooruit, we willen zo graag dat het leven volop herneemt. Dat het
opnieuw ‘normaal’ wordt. Pas nu we het hebben moeten missen, beseffen we zonder twijfel hoe belangrijk
het warm sociaal contact is voor ons als mens, voor ons wel-gevoelen. Twee zaken zijn hierbij belangrijk.
We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en voorzichtig blijven. Handen wassen en voldoende afstand
houden blijven het belangrijkst. Maar daarnaast moeten we ook uitkijken naar het moment waarop we weer
volop samen kunnen dromen en doen, met de familie, met de collega’s, met onze mede-dorpsgenoten.
Verder in dit infoblad vinden jullie een warme oproep om deel te nemen aan ‘Dé Zomer van Lo-Reninge’.
Acht activiteiten, vier openlucht filmvoorstellingen en vier muzikale optredens, dit betekent acht activiteiten, twee in iedere deelgemeente. Met ‘Dé Zomer van Lo-Reninge’ zetten we 200% in op het genieten van
de herwonnen vrijheid na de voorbije moeilijke maanden. Vanzelfsprekend met aandacht voor alle maatregelen en afspraken maar wel met veel goesting in het leven. Op deze manier wil Lo-Reninge de veerkracht
en de inzet belonen die jullie allen hebben getoond. U zult het mij niet ten kwade duiden dat ik hierbij
graag de talrijke vrijwilligers vernoem die zich de afgelopen maanden belangeloos hebben ingezet; het
opbellen van de 80-plussers, het maken, verpakken en verdelen van de mondmaskers, en nog zoveel meer.
Ik wens jullie allen een schitterende zomer in Lo-Reninge toe.
En vooral, hou het veilig en gezond, voor jezelf en voor de mensen rondom je!
Jullie burgemeester,
Lode Morlion

Nieuwe gezichten bij de Technische Dienst
De voorbije maanden kwamen enkele nieuwe werknemers in dienst bij de technische dienst van Lo-Reninge.
Om de inwoners vertrouwd te maken met alle mensen van de technische dienst, deze groepsfoto met van links naar
rechts technisch coördinator Pol Verhelle, Johan Mooren, Guido Snick, Bart Laseure, Danny Snick, Laurens Pauwels,
Bart Vanneste, Chris Alderweireld, Franck Taveirne, Danny Merveillie, Eddy Pauwels en schepen Johan Matthys.
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GEMEENTEBERICHTEN
Uitstekend fietsrapport voor Lo-Reninge
In oktober vulden maar liefst 24.394 fietsers uit heel Vlaanderen de
publieksbevraging in van de verkiezing Fietsgemeente/-stad 2020.
De resultaten van die bevraging zijn nu bekend en Lo-Reninge kreeg een
heel goed rapport! We prijken met een mooie score van 75,7 % zelfs op
de 12de plaats op 83 gemeenten in de categorie -20.000 inwoners en
scoren flink boven het Vlaamse gemiddelde!

Lo-Reninge

(categorie klein <20.000 inwoners)

Aantal inwoners (2019)
Aantal ingevulde enquêtes
Plaats in de ranking (van de 83 in deze categorie)

3.291
38
12

Vraag
BELEVING
Ik kan hier aangenaam fietsen (mooie omgeving, gebouwen of natuur om naar te kijken…)
Ik kan hier comfortabel fietsen (bijvoorbeeld weg zonder veel hobbels en putten of kasseien…)
In de woonwijken is het veilig fietsen omdat er niet te veel autoverkeer is en er maximaal 30 km/u
gereden wordt.
Kinderen kunnen veilig naar school fietsen door fietsstraten, schoolstraten en andere veilige routes.
Ook ouderen kunnen hier met een gerust hart fietsen.
Als fietser kan ik meestal de kortste route nemen, omdat die voldoende veilig is.
subtotaal BELEVING
INFRASTRUCTUUR
Aan kruispunten kan ik veilig en vlot oversteken met de fiets.
De fietspaden worden goed onderhouden (bladeren worden verwijderd, in de winter wordt het fietspad
sneeuwvrij gemaakt, putten worden hersteld...)
Ik weet waar ik terecht kan met vragen of klachten rond fietsinfrastructuur.
Gevaarlijke fietssituaties neemt mijn gemeente ernstig.
Als een straat (opnieuw) wordt aangelegd, wordt de fietsinfrastructuur ook verbeterd.
Ik kan mijn fiets op voldoende plaatsen veilig en comfortabel stallen.
subtotaal INFRASTRUCTUUR
COMMUNICATIE
Deze stad of gemeente moedigt fietsen actief aan (bijvoorbeeld door acties, campagnes, communicatie...).
Fietsroutes worden duidelijk gecommuniceerd (bijvoorbeeld via bewegwijzering, kaarten, Apps...).
Deze stad of gemeente verdient het om Fietsstad of Fietsgemeente te worden
subtotaal COMMUNICATIE
Gemiddelde score (op 5)
Totaalscore
Totaalscore op 100

Score

Maximum

4,6
3,6
3,8

5
5
5

3,3
3,6
3,8
3,8

5
5
5
5

3,6
3,4

5
5

3,8
3,7
3,7
3,7
3,7

5
5
5
5
5

3,7

5

4,4
4,1
4,1
3,8
56,8
75,7

5
5
5
5
75
100

NestorPlus schiet uit de startblokken met Melissa Mestdagh als coördinator
Nestor maakt voor onze gemeente een doorstart naar NestorPlus. Dit is een intergemeentelijke samenwerking
tussen de lokale besturen van Alveringem, Vleteren en Lo-Reninge. Dit betekent dat het werkingsgebied kleiner wordt, op het vlak van aanbod en opdrachten wijzigt er niets, NestorPlus blijft
georganiseerd zoals het altijd was. NestorPlus zal verder vorm krijgen via de enthousiaste en
ervaren vrijwilligersgroep, de drie lokale besturen en de nieuwe coördinator Melissa. Melissa
Mestdagh is als nieuwe coördinator het aanspreekpunt. Zij is elke werkdag bereikbaar op
0473 33 34 33 (8u30-16u30) en via mail op info@nestorplus.be. Melissa werkt vanuit Vleteren,
met een zitdag op dinsdag in Alveringem en op woensdag in Lo-Reninge.
Heb je vragen? Wil je je als NestorPlus vrijwilliger inzetten? Je mag steeds mailen of bellen, Melissa staat je graag te
woord!
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GEMEENTEBERICHTEN
26ste Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
Ook Lo-Reninge doet opnieuw mee aan het Plantjesweekend ten voordele van Kom op tegen Kanker. Op de
markt van Lo worden op donderdag 17 september en
nog op een aantal anders locaties azalea’s verkocht aan
7 euro per stuk.
Een aantal plaatselijke verenigingen en vrijwilligers
helpen mee. Heb je zelf zin om mee te helpen plantjes
verkopen, dan mag je jouw naam zeker doorgeven. Meer
info is te verkrijgen via lieve.castryck@lo-reninge.be.
De verkoop zal, gezien de omstandigheden, veilig
gebeuren (mondmaskers, handgels, handschoenen en
mogelijkheid tot contactloos betalen).
De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar verschillende steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten.

Zo worden er onder meer speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren met kanker. Een deel van
de opbrengst gaat naar palliatieve zorg en lotgenotengroepen. Vanaf begin september vind je alle verkooplocaties
op www.plantjesweekend.be.

Minder hondenpoep gesignaleerd
Het stadsbestuur van Lo-Reninge ontving de voorbije maanden minder meldingen van hondenpoep op straat.
Dat stelt ons tevreden. Maar het probleem is nog niet helemaal van de baan. We vragen dus nogmaals dat iedereen
het nodige respect toont voor andermans eigendom. Poep op de stoep is voor niemand leuk.

Verstevigingswerken aan
Kasteelgracht
In opdracht van de stad Lo-Reninge
voerde een aannemer begin april verstevigingswerken uit aan de oevers
van de Kasteelgracht in Reninge.
Enkele tuintjes van woningen in de
Burgemeester Pietersstraat waar de
gracht achter loopt, dreigden namelijk weg te zakken. Hier ziet u een
foto van voor en van na de werken.

P
VOOR

NA

OCMW
Jachtrecht 2020-2029 - verhuring van 8 verschillende loten
OCMW Lo-Reninge verhuurt voor een termijn van negen opeenvolgende jaren landeigendommen voor jachtrecht
opgedeeld in 8 verschillende loten. De verhuring gebeurt openbaar. De minimuminschrijving bedraagt 10 euro per
hectare.
Procedure:
Het lastenboek van toepassing, is op aanvraag te verkrijgen.
Inschrijvingen:
Inschrijvingen gebeuren onder gesloten omslag bij aangetekend schrijven en moeten het OCMW bereiken voor de
openbare zitting. De details over de inschrijving vind je
terug in het lastenboek.
Nieuws van rond de IJzer - Editie juli-augustus-september 2020

Openbare zitting:
De verhuring is openbaar en vindt plaats op donderdag
9 juli 2020 om 11 uur in de raadzaal van het
administratief centrum Markt 11, 8647 Lo-Reninge.
Meer info bij het OCMW Lo-Reninge, algemeen directeur,
Markt 11, 8647 Lo-Reninge, 058 33 01 30,
dirk.ackerman@lo-reninge.be.
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GEZONDHEIDSZORG
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

Zeker Gezond:
gezonde recepten bij de hand
Op zoek naar een lekker, gegarandeerd gezond recept?
Gevonden! Op www.zekergezond.be en bijhorende app
vind je meer dan 1.000 gezonde, eenvoudige én lekkere
recepten.
De voedingsdriehoek vertelt je al wat je best eet. Maar
hoe begin je daar nu concreet aan? Met Zeker Gezond
tover je de voedingsdriehoek op je bord. Van oer-Vlaams
tot exotisch, van een stukje vlees tot puur plantaardig:
er is voor elk wat wils.
En er is meer: duid je favoriete recepten aan, voeg de
gerechten toe aan je persoonlijk weekmenu en zet de
ingrediënten om in een handig boodschappenlijstje.
Surf naar www.zekergezond.be of download de app
rechtstreeks in de App Store of Google Play.
Zeker Gezond is een initiatief van het Vlaams Instituut
Gezond Leven met de steun van het Agentschap Zorg
& Gezondheid (Vlaamse overheid) en het Programma
Innovatieve Overheidsopdrachten.

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

Wat te doen bij warm weer?

We verlangen elk jaar allemaal naar het warme weer. Maar
hoge temperaturen hebben ook minder prettige gevolgen.
Hitte kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Mogelijke
gezondheidseffecten zijn uitdroging, warmtekrampen,
uitputting, hitteslag of zelfs hitteberoerte. Een hitteberoerte
kan dodelijk zijn.

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

6

Wees voorbereid

Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Zorg dat je altijd
water bij hebt. Smeer op tijd zonnecrème.

Zorg voor elkaar

Ouderen en chronisch zieken zijn gevoelig voor hoge
temperaturen. Bel hen op warme dagen of ga langs. Vraag of
ze zich goed voelen en voldoende drinken.
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat
kinderen nooit achter in een geparkeerde auto, ook niet
voor twee minuten.

Verzorg ook jezelf

Drink meer water dan gewoonlijk. Minstens 1,5 liter.
Hou jezelf koel. Draag lichte kledij, blijf in de schaduw en
beperk inspanningen.
Hou je huis koel. Hou de zonnewering dicht en zet ramen
open als het buiten koeler is dan binnen.

Wanneer hulp zoeken?

Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte (vb.
kortademigheid, overvloedig zweten of hevige hoofdpijn)?
Bel je huisarts.
Verliest iemand het bewustzijn? Bel meteen de spoeddienst
op 112.

Op www.warmedagen.be vind je
meer info!
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SPORT
Vijfde plaats voor Lo-Reninge in
10.000-stappenclash

IJzerbroekentocht op
zaterdag 26 september
Begin november 2019 werd over de gemeenten
Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren een nieuwe
wandelclub opgericht: de IJzerstappers, onder de
koepel van Wandelsport Vlaanderen vzw. Minder dan
zes maanden later telt de vereniging al ruim
200 leden.

Dertien gemeenten in Midden-West-Vlaanderen hebben de hele maand mei alles gegeven in de regionale
10.000-stappenclash. Het motto in deze coronatijden was
meer dan ooit ‘Blijf bewegen’. En dat rendeerde voor de
stappenclash: meer deelnemers en meer afgelegde kilometers dan vorig jaar.
Het was een nek-aan-nek-race tussen Lichtervelde en
Mesen. Uiteindelijk trok Lichtervelde aan het langste
eind. Lo-Reninge nam voor de allereerste keer deel en
strandde op een mooie vijfde plaats.
55 inwoners sloten zich bij de groep Lo-Reninge aan en
wandelden samen ruim 14,1 miljoen stappen bijeen, goed
voor in totaal 9.914 kilometer. Het stadsbestuur bedankt
alle stappers voor de geleverde inspanningen. Volgend
jaar nemen we zeker opnieuw deel en gaan we minstens
voor het podium!

Naast maandelijkse ledenwandelingen, zou de
club tijdens het Paasverlof op 14 april met de
IJzerbroekentocht een eerste grote tocht organiseren. Maar door de coronacrisis moest de wandeling
noodgedwongen worden geannuleerd.
De IJzerstappers hebben ondertussen een
nieuwe datum gevonden, meer bepaald zaterdag
26 september.
De wandeling staat open voor iedereen. Inschrijven
kan tussen 8 en 15 uur in de Vrije Basisschool De
Ladder, in de Ieperstraat 7 in Reninge. Het uiterste
aankomstuur is 17 uur.
Deze mooie, gezinsvriendelijke tocht laat de wandelaar kennis maken met het unieke landschap van de
IJzervallei.
Er is keuze tussen een rolstoel- en kinderwagenvriendelijke wandeling van 4 kilometer en verder
zijn er lussen van 5, 9, 14 en 21 kilometer. Bij de drie
laatste tochten is een rustpunt voorzien.
Leden van de federatie Wandelsport Vlaanderen
betalen 1,5 euro, niet-leden 2,5 euro.
Jongeren beneden 12 jaar stappen gratis.

BIBLIOTHEEK
Nieuw in de bib: e-boeken lenen op je eigen toestel
Vanaf halfweg september kan je
als lid van bibliotheek Houthulst
& Lo-Reninge e-boeken lenen op
je eigen toestel via cloudLibrary. Je
kan 2 e-boeken tegelijk lenen voor 6
weken. Als de uitleentermijn afloopt,
verdwijnen de e-boeken vanzelf van
je toestel. Dus over boetes hoef je
je geen zorgen te maken. Je kan
ook tot 2 e-boeken reserveren die je
graag nog wil lezen.
De e-boeken zijn beschikbaar op
tablet, smartphone, computer en
de meest courante e-readers zoals
Kobo en Tolino. In cloudLibrary zie
je welke e-boeken je kan lenen of
reserveren. Met één muisklik zet je
e-boeken op je leesplankje en start je
met lezen.

Het gaat voornamelijk om
Nederlandstalige boeken en een
beperkt aanbod Engelstalige werken.
De collectie richt zich tot volwassen
leners en bevat vlot leesbare fictie,
literaire en populaire romans, maar
ook toegankelijke non-fictie. De
meerderheid van Vlaamse uitgevers
zet haar schouders onder het platform. Je vindt er boeken van onder
meer Arnon Grunberg, Kris Van
Steenberge, Stefan Brijs, Luc Deflo,
Pieter Aspe, Per Olov Enquist, Nicci
French, Rudi Vranckx, Bart Aerts,
Josje Huisman, Pascale Naessens en
nog veel meer.
Het cloudLibrary-platform is erg
gebruiksvriendelijk, zodat jong en
oud, digitaal vaardig en digibeet
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er vlot mee aan de slag kunnen.
De dienst wordt aangeboden in
jouw bibliotheek, in samenwerking
met Cultuurconnect, Standaard
Boekhandel en Bibliotheca (cloudLibrary).
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WOONWINKEL WEST
WoonWinkel West is terug
Je kan op dinsdagnamiddag in het administratief centrum
in Lo terug terecht bij het loket van WoonWinkel West.
Er wordt alleen op afspraak gewerkt. De openingsuren
zijn ook gewijzigd. Het loket van Woonwinkel West is
voortaan open van 14 tot 17 uur.
Hoe kan je je inschrijven voor een sociale woning?
Welke premies kan je krijgen bij renovatiewerken? Aan
welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking
te komen en welke attesten heb je nodig? Voor welke
energiebesparingsmaatregelen kan je premies krijgen?
Hoe vraag je de premies aan? Vertoont je huurwoning
kwaliteitsproblemen? Heb je vragen over huren of verhuren? Hoe start je de zoektocht naar een huurwoning? De
medewerkers van Woonwinkel West helpen je met al je
woonvragen.

WoonWinkel West is een
intergemeentelijke samenwerking van Diksmuide,
Houthulst, Kortemark,
Lo-Reninge en Veurne.
Past dinsdagnamiddag niet
voor jou? Als inwoner van
Lo-Reninge ben je ook welkom in het loket in één van
de andere deelnemende
gemeenten.
Maak een afspraak via 051 51 93 53 of via
info@woonwinkelwest.be. Je vindt de contactgegevens
op www.woonwinkelwest.be.

OCMW
Sociale dienst zoekt fietsen
De sociale dienst is op zoek naar enkele dames- en
herenfietsen. Deze fietsen zullen gebruikt worden om
mensen, die niet de mogelijkheid hebben om zich met
eigen vervoer te verplaatsen, via deze fietsen mobieler te
maken. Ze kunnen deze fietsen dan gebruiken voor korte
verplaatsingen of daar waar het openbaar vervoer tekort
schiet.
Heb je thuis of elders nog weet van een fiets die, niet
nieuw hoeft te zijn, maar wel in degelijke staat en weg
mag?
Ben je een handige Harry die ons kan helpen met kleine
herstellingen / fietsonderhoud? We kunnen je hulp goed
gebruiken.
En geeft het helpen van een medemens je een goed
gevoel, neem dan snel even contact op met Angelique of
Els: 058 33 01 43, els.ballieu@lo-Reninge.be

8

De sociale dienst wil u alvast danken voor jouw medewerking.
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NAAR EEN VEILIG EN VERKEERSLEEFBAAR LO-RENINGE
In de infomarkten van 14 en 19 november 2019 werd de bevolking bevraagd omtrent een aantal
voorgestelde maatregelen dorpskom per dorpskom. De panelen werden aansluitend nog een maand
opgesteld in het administratief centrum.
Er kwamen tal van reacties binnen die betrekking hadden op de dorpskernen zelf en tevens voorstellen voor ingrepen buiten de dorpskernen.
De visie blijft het nastreven van een verkeersveilige en verkeersleefbare gemeente met als doel:
- Veiliger auto- en vrachtverkeer binnen de dorpskernen;
- Maatregelen met hetzelfde doel buiten de dorpskernen;
- Bijzondere aandacht voor de schoolomgevingen;
- Sluipverkeer aanpakken (weren van verkeer dat hier niet thuishoort);
- De lokale economische bedrijvigheid daarbij niet hinderen;
- Snelheidsregimes en weginrichting op elkaar afstemmen.
Na bespreking van de voorgestelde maatregelen met politie, AWV, en procureur werden volgende
acties concreet.

Kern Lo
Het zwaar doorgaand verkeer
op de gewestweg N364, alsook het sluipverkeer van Ieper
naar Veurne via onze kwetsbare
dorpskernen betekent heel wat
overlast. De stadskern en ook
de schoolomgeving hebben daaronder te lijden.
Een globale trajectcontrole kan
hier soelaas bieden. Enkele
zijdelingse maatregelen kunnen
sluipverkeer langs woonwijken
en kleine wegen naar de hoofdas leiden.

Snelheidsremmende
maatregelen:
Er wordt gekozen om een trajectcontrole te installeren in de kern
Lo. Deze controle zal op de vier
invalswegen geïnstalleerd worden (Hogebrugstraat, Ooststraat,
Zuidstraat en t.h.v. nieuwe verkaveling Schaerdeke). Alle verkeer +3,5 ton moet zich houden
aan 30km/u.
De inrit vanuit de Breydelstraat
naar de Markt zal versmallen,
zodat voertuigen minder snel
de markt oprijden. Zo zal de
geluidshinder ook afnemen.
Schoolomgeving:
In de schoolomgeving zullen
in elke rijrichting kleurrijke
wegmarkeringen van het Octopusplan aangebracht worden.
Eveneens wordt een Tom&Lily
3D-bewegwijzering voorzien nabij
de schoolpoort om de automobilisten nog attenter te maken van
de nabijheid van een school.
Veiligheid is dé prioriteit.
Voor een betere zichtbaarheid
wordt de zebrapadverlichting
aangepast naar witte LEDverlichting.

Schoolomgeving Lo

Er zal een uniforme inrichting
gebeuren voor alle scholen.

Schoolomgeving Lo

Ruime zone 30:
In alle woonwijken wordt zone
30 ingevoerd. Opgelet, in zone
30 geldt voorrang aan rechts!
We merken dat dit soms vergeten wordt door bestuurders.
Bijkomende maatregelen:
Om het sluipverkeer te mijden
en om de woonwijken te ontlasten, zal er enkel ‘plaatselijk verkeer’ mogelijk zijn in de straat
waar de glascontainer zich
bevindt alsook vanaf de Lobrug
tot aan slopgatbrug en in de
Wandelaersdreef.
De handhaving hier zal gebeuren
in samenspraak met de politie.

Extra uitwijkstroken worden
voorzien in de Kruisstraat om de
doorstroom nog beter te laten
verlopen.
Om wat meer duidelijkheid te

scheppen omtrent het parkeren
zullen de parkeerplaatsen op de
Markt afgebakend worden met
klinknagels. In de Zuidstraat en
de Hogebrugstraat worden gele

onderbroken strepen aangebracht op de boordstenen waar
wettelijk niet geparkeerd mag
worden.

Kern Pollinkhove
We kiezen in deze kern voor een
snelheids- en/of tonnagebeperking in de dorpskern.
Beveiliging van de schoolomgeving en Buitenschoolse kinderopvang is ook hier een prioriteit.
Technische maatregelen bij het
binnenrijden van de dorpskern
dringen zich op. Door de lage
verkeersintensiteit zijn flitspalen
hier niet aangewezen.
Snelheidsremmende maatregelen:
Om de bebouwde kom op een
verantwoorde manier binnen
te rijden zal er op 3 invalswegen (Burgweg, Vaartstraat en
Pollinkhovestraat) een wegversmalling aangelegd worden met
een rijbaankussen. De fietsers
zullen veilig rechts van de versmalling kunnen rijden zonder te
moeten uitwijken.
Ter hoogte van het kruispunt
Vaartstraat-Burgweg en woonwijken: Kapt. Fremaultstraat en
Kasteelstraat, zal de weginrichting aangepast worden.
Schoolomgeving:
Zoals in Lo wordt ook hier een
3D-figuur geplaatst nabij de
schooltoegang en gekleurde wegmarkering van Octopusplan in
beide rijrichtingen.
De belijning zal verbeteren in het
straatje naar school. Deze toegang wordt een ‘schoolstraat’,
wat wil zeggen dat er geen
gemotoriseerd verkeer meer
mag passeren tijdens begin en
einde van de school.

Snelheidsremmende maatregelen

Ruime zone 30:
Zone 30 wordt voorzien in alle
woonwijken. Eveneens zal in de
Pollinkhovestraat zone 30 ingevoerd worden vanaf het begin
van de kasseien tot aan het
kruispunt met de Vaartstraat. In
de Burgweg vanaf het kruispunt
met de Vaartstraat tot aan het
kruispunt met de Tommestraat
zal ook zone 30 worden. De
Vaartstraat wordt variabele zone
30 (binnen de bebouwde kom).
De weg zal wat aangepast worden om de snelheid af te laten
nemen.
Ook de Fintele wordt zone 30.
Gezien de kasseien en het groot
aantal toeristen en vakantiewoningen is het aangewezen om de
snelheid van het gemotoriseerd
verkeer te verlagen.

Opgelet, in zone 30 geldt de
voorrang aan rechts!
Handhaving gebeurt in samenspraak met de lokale politie;
snelheidscontroles zullen gebeuren; verwittigde automobilisten
zijn er twee waard…!
Bijkomende maatregelen:
Er wordt een tonnagebeperking (+3,5ton) ingevoerd
vanaf Machuyt tot Vaartstraat
(Tommestraat inbegrepen). Zo
wordt het sluipverkeer uit de
kern geweerd. Zwaar verkeer
dient via N8, N364, Burgweg,
Vaartstraat te rijden naar het
plaatselijke voederbedrijf.
In het kader van de ruilverkaveling in Pollinkhove wordt onderzocht om bijkomende fiets- en
wandelpaden te creëren.

Er wordt een duidelijke verbinding gemaakt tussen de
kinderopvang en de school
die langs het kerkhof loopt.
Tussen de parkeervakken in
de Vaartstraat zal er een verhoogd voetpad aangelegd worden die het pad van het kerkhof verbindt met het zebrapad.
Er wordt hier dan ook extra
zebrapadverlichting voorzien.
In samenspraak met de firma
Nollet zal tijdens begin en
einde van de school vrachtverkeer verboden worden.
Aan de achterzijde van het bedrijf Nollet wordt een degelijk pad voorzien vanuit de Doelweg naar
school.
Zo wordt een 2de toegang gecreëerd om de kinderen op een veilige manier naar school te kunnen
laten gaan. De uitgang vanuit de Doelweg naar Vaartstraat zal extra gemarkeerd/aangeduid worden.
Naast dit nieuwe pad zal eveneens een speelbos (Wonderwoudje) aangelegd worden i.s.m. Bos+.

Kern Reninge
Zwaar doorgaand verkeer zorgt
voor hinder in de dorpskern,
inzonderheid op de zones waar
kasseien liggen. Invoeren van
zone 30 in deze zones zal de
hinder beperken. Ook hier is
beveiliging van de schoolomgeving en Buitenschoolse kinderopvang prioriteit.
Voorrangsregime is soms onduidelijk en vraagt duidelijkere signalisatie.
Schoolomgeving:
Net zoals in Lo en Pollinkhove
worden in beide richtingen in de
Ieperstraat kleurrijke wegmarkeringen van Octopusplan aangebracht ter hoogte van de school.
Ook de 3D-figuur van Tom&Lily
worden voorzien. De puntverlichting boven het zebrapad wordt
vervangen door wit LED-licht wat
de zichtbaarheid verbetert. De
variabele zone 30 aan school
wordt uitgebreid tot aan het

kruispunt met de Woestenstraat
om de buitenschoolse kinderopvang en academie in de
oude Jongensschool mee op te
nemen in deze zone. Bij activitei-

Schoolomgeving

ten in deze gebouwen zullen de
zone 30 borden ook oplichten.
Ruime zone 30:
Naar analogie met de andere

kernen wordt in Reninge ook
een zone 30 ingesteld. Daar
waar er kasseien liggen, zal het
snelheidsregime verlagen van
50km/u naar 30km/u.

Rond de kerk is er momenteel
een woonerf. In het verleden
werd gemerkt dat veel bestuurders niet weten wat dit juist
inhoud, vandaar dat er van dit

regime zal afgestapt worden en
ook hier zone 30 zal gelden. De
Peperstraat zal eveneens zone
30 worden. De Peperstraat zal
eveneens zone 30 worden.

Eénrichtingsverkeer in Peperstraat:
In het smalste weggedeelte van de Peperstraat, tot aan het schoolstraatje, zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Komende van de kerk mag de straat ingereden
worden. Fietsers kunnen wel nog steeds in beide richtingen rijden. Er zal nog steeds
ingereden kunnen worden langs de ander kant van de Peperstraat, maar dit wordt
dus een doodlopende straat met doorgang voor fietsers en voetgangers.
In het breedste deel worden parkeervakken aangebracht zodat het parkeren op een
correcte en veilige manier kan gebeuren, wat nu niet altijd het geval is.
Met deze maatregelen willen we ook langs de achterzijde van de school een rustige en veilige
toegang creëren voor kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. Zo kan de drukkere
Ieperstraat vermeden worden.
Veilige fietsverbinding Reninge - Reningebrug en aanpassingen Reningebrug
Er wordt een studie uitgevoerd om een vrijliggend fietspad langs één zijde van de weg te bekomen, met
aansluitend een beveiligde fietsoversteek over de Ijzer (fietsbrug). Een snelheidsbeperking over de brug
tot 50 km/u kan de veiligheid op dit gevaarlijk kruispunt verbeteren.
Kern Noordschote

Controles in het verleden toonden aan dat hoge snelheid een probleem blijft in de dorpskern. Duidelijke
signalisatie van de zone 30 dringt zich op. Inzet van flitspalen kan dit versterken.
Verkeerssignalisatie ter verduidelijking van de rijbaan en aanduiding van het voorrangsregime kan verbeterd worden.
Snelheidsremmende
maatregelen:
Er zal een flitspaal voorzien worden bij het binnenrijden van de
bebouwde kom vanaf Reninge.
In de Middelstraat wordt onderzocht met welke maatregelen de
snelheid beperkt kan worden.
Afscherming fietspad
Noordschote - Reninge:
Aangezien de weg tussen
Noordschote en Reninge smal
is, is de aanleg van een volwaardig fietspad op heden niet

mogelijk. Een haag of vangrail is
eveneens niet mogelijk omwille
van de beperkte breedte. Het
bestaande fietspad zal dan ook
op een andere manier degelijk
moeten afgeschermd worden
van de rijbaan. Dit door middel
van ribbelstoken, paaltjes en/of
verhoogde elementen.
Verduidelijking zone 30:
De huidige zone 30 op het verhoogd plateau in de kern blijft
behouden. De voorrang aan
rechts zal nog eens extra aan-

geduid worden met een (tijdelijk)
verkeersbord of onderbord.
Er wordt geopteerd om geen
omleidingswegen rond de kernen te voorzien, in tegenstelling
tot wat eerst werd voorgesteld
tijdens de infomomenten. Er
zijn tal van argumenten om dit
niet te weerhouden: beperkte
doorgang voor zwaar verkeer,
ontlasten van bepaalde wegen
betekent meestal overbelasting
van andere wegen, wat niet de
bedoeling kan zijn, enz…

De gewijzigde voorrangssituaties zullen niet alleen lang voordien, maar
ook voldoende lang worden aangekondigd met grote informatieve borden.
De algemene regel:

Zone 30 = voorrang aan rechts!

WESTHOEK VERBEELDT
De elektriciteitscentrale van Noordschote
Langs de Ketsedijk in Noordschote bevindt zich een elektriciteitscentrale.
De site situeert zich vlakbij de Drie Grachtenbrug en is gelegen op de
samenvloeiing van de Martjesvaart en het kanaal Ieper-IJzer.
De eerste steen van het complex werd gelegd op 6 september 1935 en de
centrale werd ingewijd door bisschop Z.E.H Lamiroy. Bouwheer was de
B.M.G.E. (Belgische Maatschappij voor Gas en Elektriciteit).
De centrale werd in gebruik genomen in 1936 en had in 1951 een capaciteit
van 3000 Kw/h. Van het oorspronkelijke complex bestaan nu nog een paar
gebouwen en de stroomverdelers.
In de winter van 1964-65 was er een incident. Er deed zich een defect voor
wegens de erg lage en aanhoudende vriestemperaturen. De schade was
aanzienlijk en de regio zat toen bijna twee weken zonder stroom.

De elektriciteitscentrale in 1952.

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 website
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. Behalve de zomermaanden ben je iedere vrijdag van de
maand van 13.30 tot 16 uur welkom in het Oud Gemeentehuis in
Reninge op het eerste verdiep.
Je kunt er terecht met je foto’s
en je verhaal. Misschien wil je ons
team versterken.
Info bij onze vrijwilligers:
Lena Merlevede, Frans Dekeirel,
Rigobert Declercq, Maria Phlypo
en Ronny Denys of bij Lien
Vandergucht in het gemeentehuis
in Lo-Reninge: 058 28 80 20 of op
loreningeverbeeldt@gmail.com.

Eerste steenlegging en inwijding van de site in 1935.
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JEUGD
Woordkunst-drama, muziek en beeldende kunst in Reninge
Woordkunst-Drama
“Hoi, mijn naam is Jolien. Ik woon in Lo en geef les in Pollinkhove. Ik zing in het koor van Lo en
hou ook van lezen en (proberen) gitaar spelen. Vanaf september zal ik starten met het woordklasje in Reninge, daar heb ik veel zin in! Hopelijk tot snel!”
Na twee jaar geeft Brigiet de fakkel door aan Jolien. Kinderen kunnen vanaf het derde leerjaar
starten in het woordatelier, maar ook laatbloeiers uit het vijfde of zesde leerjaar zijn nog welkom. Je leert 1 uurtje per week de taal kennen als het tofste speelgoed dat je maar kan dromen.
Met je eigen stem kan je schreeuwen en fluisteren, blij zijn of gloeiend kwaad. We werken met gedichtjes en verhaaltjes, maar spelen ook toneel of bedenken zelf gekke, grappige tafereeltjes. Je wordt een clown of een hondje, je loopt
als een gans of praat als een heks. Na een paar jaar voel je je thuis op het podium als een vis in het water.
Woordatelier op woensdag van 14.30 tot 15.30 uur.
Muziek
Heb je goesting om een instrument te leren bespelen,
om de muziektaal op speelse wijze aan te leren, kom dan
naar de afdeling muziek in Reninge
In een pakket van 3 vakken per week krijg je een breed
aanbod om je eerste stappen van jouw muzikale loopbaan te zetten.
In de les Muziekatelier (1 uur) krijg je de theorie van
de notenleer, in de les Groepsmusiceren (1 uur) zing je
samen in groep en ga je creatief om met de geleerde theoretische bagage, in de les Instrument leer je een muziekinstrument bespelen.
In Reninge kan je kiezen uit 3 instrumenten: piano, gitaar
of klarinet.

Hieronder vind je het uurrooster van de verschillende
vakken.
Als je een ander instrument wil spelen dan hierboven,
is er een mogelijkheid om de 2 uren (Muziekatelier en
Groepsmusiceren) in Reninge te volgen en het instrument op de hoofdschool in Poperinge of aan een andere
academie.
Muziekatelier
Groepsmusiceren
Klarinet
Piano
Gitaar

zaterdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
vrijdag

van 9 tot 10 uur.
van 10 tot 11 uur.
van 11 tot 12 uur.
van 15. 45 tot 16.45 uur.
van 15.30 tot 16.30 uur.

Beeldende kunst
Trui kijkt weer uit naar alle kinderen van het eerste tot
het zesde leerjaar om zich creatief te komen uitleven in
haar Beeldatelier. Ieder kind krijgt de kans om onder
individuele begeleiding en op een speelse manier te
worden ondergedompeld in de wereld van kleur, lijn,
vorm, ruimte en compositie. Er is plaats voor experiment
en veel fantasie, maar je leert ook de dingen waarnemen
zoals ze zijn.
Het Beeldatelier kan je volgen onmiddellijk na het woordatelier, op woensdag van 15.40 tot 17.20 uur.
Alle lessen vinden plaats in de lokalen van de oude
jongensschool in Reninge. Inschrijven kan online via
mijnacademie.be of via een telefoontje naar 057 33 47 72
tijdens de kantooruren of via mail naar kunstacademie@
poperinge.be
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Zit je in het 3 de of 4de leerjaar?
Vind je het leuk om creatief te zijn?
Wil je graag experimentjes doen samen
met vrienden en vriendinnen? Met echt gereedschap en materiaal?
Dan is de JUNIOR TECHNIEKACADEMIE van Lo-Reninge echt iets
voor jou!
Wat? 10 praktische workshops.
Wanneer?
Op woensdagnamiddag van 13u30 - 15u00,
van 23 september tot en met 9 december 2020.
Waar?
Oude Jongensschool (1ste lokaal), Ieperstraat 10D.
Deelnameprijs? € 60 (materiaal en verzekering
inbegrepen, met fiscaal attest), 2de kind zelfde gezin € 50.
Inschrijven? Vanaf zaterdag 6 juni 2020 via
www.techniekacademie-lo-reninge.be/junior
Het aantal plaatsen is beperkt.
Meer info?
Via de website of nele.heytens@vives.be - 0479 55 43 08.
De Junior Techniekacademie wordt georganiseerd door de
Hogeschool VIVES i.s.m. de stad Lo-Reninge.

GIE,
TECHNOLO
NSCHAP,
MET WETE IT & INNOVATIE
TE
CREATIVI

met de steun van

e n e r g i e
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JEUGD
SPEELPLEINWERKING 2020
Tijdens de zomervakantie wordt er in Reninge en in Lo
elk jaar speelpleinwerking georganiseerd voor kinderen
van 3 jaar tot 12 jaar. Een groep monitoren bedenkt
voor de kinderen een namiddag vol speelplezier met
leuke activiteiten, sportieve uitdagingen en spannende
opdrachten om samen een MEGATOFFE zomer te beleven. De organisatie van de speelpleinwerking gebeurt
in samenwerking met, maar aanvullend op, de buitenschoolse kinderopvang. De betaling en de inschrijving
voor de speelpleinwerking staat dus volledig los van de
buitenschoolse kinderopvang!
OPGELET! Deze zomervakantie zal de werking er
wat anders uitzien dan andere jaren. Registreren
en inschrijven vooraf is noodzakelijk.
Beide speelpleinwerkingen zullen in 2 bubbels
opgesplitst worden tijdens de weken dat ook de
buitenschoolse kinderopvang open is.
Lees hieronder nog alle praktische richtlijnen even na:
ALGEMEEN:
- Is je kind ziek of vertoont het symptomen,
breng het dan niet naar de speelpleinwerking,
tot minstens 5 dagen nadien. Van élk kind die
naar de speelpleinwerking komt, is een ondertekende
medische fiche nodig. Je geeft deze mee op de eerste
speelpleinnamiddag van je kind.
- Je kiest voor 1 soort activiteit per week.
Bijvoorbeeld een week speelpleinwerking en
een andere week een sportkamp of een jeugdkamp. Je combineert dus geen verschillende activiteiten
(ook geen voetbaltraining bijvoorbeeld) in dezelfde
week. ENKEL combinatie van de lokale BKO en de
lokale speelpleinwerking zijn toegelaten. (bv BKO
Reninge en speelpleinwerking Splasj).
- De speelpleinwerking maakt bubbels van
elk maximaal 50 deelnemers (kinderen en
animatoren inbegrepen) per week. Komt een
kind maar 1 of 2 namiddagen, dan blijft de plaats
in de bubbel voor dat kind gereserveerd in die week.
Er zal met gekleurde polsbandjes gewerkt worden,
zodat iedereen duidelijk kan zien wie tot welke bubbel
behoort.
- Binnen in een bubbel mag er volop met elkaar
gespeeld worden, er moet geen afstand gehouden worden of een mondmasker gedragen
worden. Tussen de 2 bubbels moet er wel ‘bubble distancing’ zijn, er mag geen contact zijn tussen kinderen
of animatoren uit de 2 verschillende bubbels.
- Als ouder draag je een mondmasker bij het
brengen en afhalen van je kind. Je komt als
ouder niet verder dan de inschrijftafel, bij het
afhalen na de speelpleinwerking wacht je aan
de poort en hou je onderling ook 1,5 m afstand.
De animatoren zullen ook een mondmasker dragen
tijdens deze momenten.
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SPEELPLEIN
SPLASJ - RENINGE-NOORDSCHOTE
• LOCATIE: Ieperstraat 10D in Reninge.
• WANNEER: Vanaf maandag 6 juli tot en met vrijdag
17 juli en van maandag 3 augustus tot en met vrijdag
21 augustus. Telkens op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 13u30 tot 17u30. Speelplein Splasj is
gesloten van 20 t.e.m. 31 juli!
• BUBBELS:
- Groene bubbel = BKO-bubbel = voor alle kinderen die
in een bepaalde week óók naar de BKO in Reninge gaan.
- Rode bubbel = speelplein-bubbel = voor alle kinderen
die in een bepaalde week énkel naar de speelpleinwerking gaan. De andere dagen spelen ze thuis.
• DEELNAMEPRIJS: 3 euro per namiddag. Een abonnement is deze zomer niet mogelijk gezien de omstandigheden.
• INSCHRIJVEN: Vooraf registeren en inschrijven is
noodzakelijk! Dit kan voor juli tot vrijdag 26 juni
en voor augustus tot vrijdag 24 juli!
Na deze datum zullen jullie een mailtje ontvangen
met de bevestiging of er nog plaats is in de bubbel
en de betalingsgegevens. Je bent pas zeker van je
plaatsje op de speelpleinwerking na betaling!
• ORGANISATIE: Oudervereniging Reninge - Noordschote
(verantwoordelijken Wendy Hillaert, Sofie Deberdt en
Annelies Naert - anneliesnaert1@hotmail.com).

SPEELPLEIN
DE MICROOB - LO-POLLINKHOVE
• LOCATIE: VBS ‘Oogappel’, Ooststraat 58 in Lo.
• WANNEER: Van maandag 6 juli tot en met vrijdag
21 augustus; iedere werkdag van 13u tot 17u.
• BUBBELS:
- Groene bubbel = BKO-bubbel = voor alle kinderen die
in een bepaalde week óók naar de BKO in Lo gaan.
- Gele bubbel = speelplein-bubbel = voor alle kinderen
die in een bepaalde week énkel naar de speelpleinwerking gaan. De andere dagen spelen ze thuis.
• DEELNAMEPRIJS: 2,5 euro per namiddag. Dit jaar worden er geen beurtenkaarten verkocht, maar zullen jullie
thuis per maand een factuur ontvangen volgens het aantal aanwezige dagen.
• INSCHRIJVEN: Vooraf registeren en inschrijven is
noodzakelijk! Je reserveert steeds ten laatste op
donderdag om 18u voorafgaand aan de week die
komt. Voor de eerste speelpleinweek moet er dus
ten laatste op donderdag 2 juli ingeschreven worden,
voor de tweede speelpleinweek op donderdag 9 juli,…
Deze werking geldt voor de volledige zomer.
• ORGANISATIE: Enkele vrijwillige ouders
(Verantwoordelijke Hannelore Seynaeve hannelore.seynaeve@hotmail.com
hannelore.seynaeve@hotmail.com)
Registreren en inschrijven: www.lo-reninge.be > vrije
tijd > jeugd > speelpleinwerking
Vragen? Neem gerust contact op met Lien van de
jeugddienst: lien.vandergucht@lo-reninge.be.
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VVV
Op verhaal komen in de Westhoek, nieuw boek van Miguel Bouttry

‘Op verhaal komen in de Westhoek’
is een alternatieve reisgids doorheen
de Westhoek. Auteur Miguel Bouttry
was er vijftien jaar professionele
gids. Daarna trok hij naar de Franse
Morvan op zoek naar nieuwe avonturen. Dit boek bundelt zijn favoriete

Westhoekverhalen en brengt de lezer
op vaak ongekende plaatsen. Het is
een verzameling van de vertelsels
die Miguel het vaakst en het liefst
bracht. Sommige las hij, andere pikte
hij onderweg op bij mensen uit de
streek. Enkele werden nooit eerder
gepubliceerd. De diversiteit is groot:
er zijn legendes en waargebeurde
feiten, maar ook verrassende weetjes en anekdotes. Er is niet meer
dan drie minuten nodig om de tekst
te lezen, wat zorgt voor een vlot
gebruik onderweg. Met een klein
ommetje in de buurt van de plaats
waar het verhaal zich afspeelt, valt
altijd nog net iets meer te ontdekken.
De 30 verhalen in het boek liggen
verspreid over alle gemeenten van
de Westhoek. Van de havengeul bij
Nieuwpoort, over het glooiende
landschap tussen Houthulst en

Hooglede, tot aan de Leie-oevers in
Wervik.
Of via de West-Vlaamse heuvels, de
schreve en de mooie polders van
Bachten de Kupe, terug naar de
stranden van De Panne en Koksijde.
Legendes over heksen, luchtgeesten, reuzen en duivels, maar ook
waargebeurde verhalen over smokkelaars, soldaten en een tumultueuze
gemeenteraadsverkiezing in het
kleinste dorp van België. Ontdek het
verdwenen dorp Sint-Rijkers, de vergeten gaten onder de bruggen van
Diksmuide en het mooie panorama
over het Vrijbos op een van de hoogste punten van Staden.
Het boek telt 192 pagina’s, kost
22,95 euro en is verkrijgbaar in de
boekhandel en online via
www.bibliodroom.be.

Verliefd op de Westhoek
Vanaf het najaar van 2020 gaat Miguel in Vlaanderen de boer op met zijn Westhoekvertellingen. Hij vertelt de verhalen en anekdotes niet al gidsend zoals hij dat eerder deed, maar brengt in een voorstelling van een uur zijn
Westhoekverhaal op een podium. Aan de hand van een selectie uit de vertellingen uit ‘Op verhaal komen in de
Westhoek’ verkondigt hij en plein public en zonder gêne zijn liefde voor de streek die hem vormde.
De voorstelling Verliefd op de Westhoek is vanaf nu te boeken. Data verschijnen binnenkort op de kalender van
www.miguelbouttry.com.
Dit boek is een onderdeel van het Leader-project Westhoekverhalen waarin een ruim en vernieuwend aanbod aan
toeristische producten ontwikkeld wordt binnen de verhaallijnen van de Westhoek. Storytelling wordt daarbij in al zijn
facetten het instrument bij uitstek. Na het boek Indlikse toeren in de Westhoek van Yves Bondue, vormen een reeks
vlogs en een Syntra-cursus Storytelling de komende maanden het vervolg.

Dé Zomer van Lo-Reninge www.ikzomerwestvlaams.be
Met Dé Zomer van Lo-Reninge zetten we 200% in op het genieten van de herwonnen
vrijheid na de voorbije moeilijke maanden. Vanzelfsprekend met aandacht voor alle
maatregelen en afspraken maar wel met veel goesting in het leven. Op deze symbolische manier wil Lo-Reninge de veerkracht en de inzet belonen die allen hebben getoond. In iedere deelgemeente
worden deze zomer twee activiteiten georganiseerd. Een film en een optreden. Deze worden gratis aangeboden
aan het publiek. De catering wordt verzorgd door een plaatselijke vereniging of horeca uitbater.
Er werd gekozen voor één terugkerende dag in de week. De keuze is gevallen op de donderdag.
Donderdag 9 juli - Donderdag 16 juli - Donderdag 23 juli - Donderdag 30 juli
Donderdag 6 augustus - Donderdag 13 augustus - Donderdag 20 augustus - Donderdag 27 augustus
Bij het drukken van de infokrant was nog niet bepaald in welke gemeente en op welke datum een film of een
optreden plaats zal vinden. Meer info op de website van Lo-Reninge of in bezoekerscentrum Lauka Markt 17a
Lo-Reninge of 058 28 91 66 of info@lauka.be
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VVV
Westhoektrail Roesbrugge – Pollinkhove
Stap 12 tot 17,5 km doorheen de IJzervallei. Start in Pollinkhove. De belbus brengt je naar Roesbrugge. Vandaar stap
je via idyllische dorpjes zoals Stavele en Fintele terug naar Pollinkhove. Maak een ommetje langs het Eversambos of de
Brouckmolen. De IJzer vergezelt je op pad. Tip: de tocht is nog indrukwekkender wanneer de IJzervallei overstroomd
is. De gratis folder is af te halen bij de dienst voor Toerisme.

KALENDER
Alle activiteiten opgenomen in deze kalender zijn als gevolg van de coronacrisis onder voorbehoud.

Juli
1 juli
2 juli
8 juli
14 juli
15 juli
22 juli
23 juli
29 juli

Augustus
Zomerse fietstochten,
FERM Reninge.
Fietstocht,
FERM Noordschote.
Zomerse fietstochten,
FERM Reninge.
Volkssportenroute,
Okra Lo-Pollinkhove.
Zomerse fietstochten,
FERM Reninge.
Zomerse fietstochten,
FERM Reninge.
Wandeltocht,
FERM Noordschote.
Zomerse fietstochten,
FERM Reninge.

5 aug.
18 aug.
21 aug.
24 aug.
24 aug.

Zomerse fietstochten,
FERM Reninge.
Bedevaart Langewaede,
Okra Lo-Pollinkhove.
Bedevaart Izenberge,
Okra Lo-Pollinkhove.
Dagfietstocht,
Okra Lo-Pollinkhove.
Wandeltocht,
FERM Noordschote.

September
6 sept.

Ontbijt,
Okra Lo-Pollinkhove.
12 sept. Daguitstap Oostende,
FERM Reninge.
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12 sept. Gezinsuitstap,
FERM Noordschote.
15 sept. Verrassingsreis,
Okra Lo-Pollinkhove.
23 sept. Halve dagreis,
varen op de talloze
kanaaltjes in Clairmarais,
Filip Boury gidst nadien
een wandeling door SintOmaars (Saint-Omer).
Vertrek op de Markt te
Lo om 13 uur en terug
rond 19 uur, Davidsfonds
Reninge-Noordschote en
Lo-Pollinkkhove.
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ALGEMEEN
WZC Zilvervogel Reninge dankt Lo-Reninge!
Sinds 13 maart waren de deuren
verplicht dicht in het woon-zorgcentrum Zilvervogel in Reninge. De afgelopen weken leerden de bewoners
de digitale wereld kennen. Skypen,
WhatsApp-gesprekken … met of
zonder begeleiding: het contact met
de buitenwereld bleef. In de babbelbox (raamcontact in een gezellig
ingerichte tent) konden familieleden
de bewoners ontmoeten en ze op
de hoogte houden van het reilen en
zeilen in Lo-Reninge, de laatste familienieuwsjes vertellen …
Sinds 20 mei wordt ook bezoek
toegelaten in de speciaal ingerichte
bezoekersruimte. De voorbije weken
werd gewerkt in de tuin, genoten
van concerten op het terras, een
aperitiefje gedronken en jarigen werden uitgebreid in de bloemen gezet.
Het woon-zorgcentrum kreeg vanuit
de stad Lo-Reninge ondersteuning
door de levering van nadarhekkens.
Benieuwd naar het leven in wzc
Zilvervogel Reninge? Neem dan een
kijkje op de facebookpagina
https://www.facebook.com/zilvervogelreninge/
COVID-19 zorgde voor heel wat
veranderingen: van een open huis
naar een gesloten huis, aanpassen
aan de richtlijnen, de mondmaskers
als vast onderdeel van de werkkledij,
ruimtes vrij maken en anders gaan

inrichten, bewoners van één woonvorm vormen samen een bubbel,
alert zijn en blijven voor symptomen
…
De afgelopen periode kon het
woon-zorgcentrum rekenen op heel
wat steun van lokale handelaars en
buurtbewoners. Een kaartje, berichtje op de facebookpagina, een bloemetje, verse pizza’s, mondmaskers
… elk gebaar gaf de bewoners en de
medewerkers een duwtje in de rug.
Ook hier heeft de stad geholpen bij
de verhuisbewegingen van het materiaal en meubilair.
Begin juni kon ook het centrum
voor dagverzorging Villa Zilvervogel
terug de deuren openen. Om te
voldoen aan alle richtlijnen in het
kader van corona is gezocht naar

een passende locatie. De ruimtes
van het centrum voor dagverzorging
in het woon-zorgcentrum bleken te
klein. Maar dankzij de samenwerking met stad Lo-Reninge kunnen
we de bezoekers ontvangen in het
ontmoetingscentrum. Het oc Oud
Gemeentehuis is voldoende ruim om
met de nodige afstand alle bezoekers
te verwelkomen. In het centrum
voor dagverzorging kunnen ouderen
terecht die thuis wonen, maar overdag graag in het gezelschap vertoeven van anderen, willen genieten van
een warme maaltijd en beroep doen
op de zorg en ondersteuning.
Meer info over WZC Zilvervogel
Reninge en het centrum
voor dagverzorging: https://reninge.
zilvervogel.be/

Nieuw Algemeen Reglement Elektrische Installaties (AREI)
Op 1 juni 2020 is het nieuwe AREI definitief in werking
getreden.
Het nieuwe AREI bestaat uit 3 thematische boeken:
• Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op
zeer lage spanning.
• Boek 2: elektrische installaties op hoogspanning.
• Boek 3: installaties voor transmissie en distributie van
elektrische energie.

De boeken en de informatie over het nieuwe AREI zijn
beschikbaar op https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebronnen/elektriciteit/.
Boek 1 van het nieuwe AREI omvat de wettelijke veiligheidseisen voor elektrische installaties in woningen.
Burgers zijn verplicht om na te gaan of hun installatie
veilig en gekeurd is en zo niet, deze in orde te brengen
en contact op te nemen met een erkende organisme om
ze te laten keuren.

Nieuwe folder Streekproducenten 100% West-Vlaams
West-Vlaanderen bevat ontelbare parels van hoeve- en streekproducten. 100% West-Vlaams toont met trots die
heerlijke producten en hun makers van eigen bodem. De nieuwe folder bundelt alle 110 erkende streekproducenten. Vaklui die dag na dag het beste van zichzelf geven en een divers aanbod aan eerlijk, ambachtelijk lekkers
aan de man brengen. Ook in Lo-Reninge vindt de consument meerdere van die gepassioneerde 100% West-Vlaams
streekproducenten. De folder is te verkrijgen in het administratief centrum op de Markt in Lo.
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MET VASTE DATUM
Algemene vergadering

Elke 1ste dinsdag van de maand

OC Reninge

Arendkaarters

Elke 3de zaterdag van de maand om
20.15 u. niet-leden betalen 1,50 euro
Elke dinsdagavond om 20.30 tot
21.30 uur
Elke eerste vrijdag van de maand om
13.30 uur
Lijndansen: elke 2de en 4de dinsdag
van de maand van 9 tot 11 uur
(uitgezonderd in juli en augustus)
Elke 2de en 4de donderdag van de
maand
Elke 2de en 4de maandag van de
maand (april-september)
Elke vrijdagavond om 19 u.

Café De Loobrug (Lo)

Badminton dames Lo
Beeldbank
Danswerking
Fietsen
Fietsen
Boogschieten
Jong Canteclaer
(3de kleuterklas tot 2de
leerjaar)
Canteclaer (8-14 j.)
Jong Con Spirito
(12 tot 18 jaar)
Koor Con Spirito (vanaf
18 jaar)
Kaarten met
rusthuisbewoners
Kaarting Noordschote

OKRA ReningeNoordschote

Polyvalente zaal Lo
OC Oud Gemeentehuis

Westhoek Verbeeldt

OC ’t Klooster,
Noordschote

OKRA ReningeNoordschote
OKRA ReningeNoordschote
OKRA Lo-Pollinkhove

Terrein Zuidstraat

Elke zondagvoormiddag

Schuttersgilde Willem
Tell
Koorlokaal, Ooststraat Lo 10 tot 10.45 uur

Elke zondagvoormiddag
Elke vrijdagavond

Koorlokaal, Ooststraat Lo 9.45 tot 10.45 uur
Koorlokaal, Ooststraat Lo 19 tot 20 uur

Elke vrijdagavond

Koorlokaal, Ooststraat
20 tot 21.30 uur
Lo.
Elke 2de en 4de dinsdag van de
WZC Zilvervogel Reninge OKRA Reningemaand
Noordschote
Elke 3de dinsdag van de maand om OC ’t Klooster,
OKRA
14 u.
Noordschote
Kaarten Pypegale
Elke 3de woensdag van de maand
Café Pypegale
OKRA ReningeNoordschote
Kaarting
Elke donderdag
Lo of Pollinkhove
OKRA Lo-Pollinkhove
Kaarting
Elke 4de maandag van de maand om Café Pypegale (Reninge) De Ijzermanillers
20 u.
Nordic Walking
Elke 2de maandag van 9 tot 10 uur
Start kerk Reninge
Okra ReningeNoordschote
Nordic Walking
Elke 4de maandag van 9 tot 10 uur
Start kerk Noordschote
Okra ReningeNoordschote
Petanque
Elke 1ste en 3de donderdag van de
Plein Reninge
OKRA Reningemaand
Noordschote
Petanque
Elke derde maandag en eerste
OKRA Lo-Pollinkhove
dinsdag van de maand
Damesvolleybal
Elke maandag om 20 u.
Polyvalente zaal Lo
De Caesarienen
Herenvolleybal
Donderdagavond om de twee weken Polyvalente zaal Lo
om 20 u.30
Wandelen
Elke 2de donderdag tijdens de
Start kerk
OKRA Reningemaanden januari, februari, november
Noordschote
en december. Start om 13.30 u.
Wandelen
Elke 1ste maandag van de maand
OKRA Lo-Pollinkhove
Wandelen met
Elke 2de en 4de dinsdag van de
OKRA Reningerusthuisbewoners
maand
Noordschote
WTC Pollepeltrappers
Elke woensdag van de maand om
Café De Pollepel
19 u.
(Reninge)
WTC Julius Caesar Heren Elke zondagvoormiddag om 8.45 u. Café De Loobrug Lo
(groep A) en 9 u. (groep B) en elke
donderdagavond om 19.30 u.
WTC Julius Caesar
Elke woensdagavond om 19.30 u.
Café De Loobrug Lo
Dames
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Briljant voor André en Agnes
André Vanpeteghem en Agnes Lokiere uit
Reninge waren op 16 februari precies 65 jaar
getrouwd.

