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Voorwoord

In 2010 bracht het bewonersplatform een eigen informatiebrochure uit, op
maat van het dorp. We zijn nu reeds een goeie 5 jaar verder en het was tijd
voor een update. Het dorps- en verenigingsleven blijft zich echter verder
ontwikkelen, we zijn dan ook niet voor niets het ‘Dorp in versnelling’.

We hopen dat deze informatiebrochure een handig instrument zal zijn voor
zowel nieuwe inwoners als doorgewinterde dorpelingen.
In het huidig digitale tijdperk vind je (bijna) alles terug op het internet, maar
dit ‘naslagwerk’ bundelt alle gegevens mooi samen en spaart alweer wat
zoekwerk.

Glen Boeyaert
coördinator bewonersplatform Reningelst
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Leven
Dienst Burgerzaken (Bevolking en Burgerlijke stand)
Grote Markt 1
8970 Poperinge
 057 34 66 74
 057 33 85 70
 burgerzaken@poperinge.be

Openingsuren:
Ma - Za: 9u-12u
Vr: 9u-12u en 14u-16u

Meer Info:
Bij de dienst Burgerzaken in het administratief centrum, te bereiken via de binnenkoer
van het stadhuis (ingang via Guido Gezellestraat), kan je terecht voor het aanvragen van
rijbewijzen, identiteitskaarten,… Je kan er eveneens aangifte doen van een geboorte,
huwelijk, overlijden, registratie van samenwonen,…

Welzijn en sociaal huis (OCMW)
Sociaal huis Poperinge
Veurnestraat 22
8970 Poperinge
 057 33 33 00
 info@sociaalhuispoperinge.be
 www.sociaalhuispoperinge.be

Openingsuren:
Ma: 9u-12u en 14u-18u15
Di - Do: 9u-12u en 14u-16u30
Vr: 9u-12u en 14u-16u

Meer info:
Het Sociaal Huis Poperinge is sinds 11 januari 2012 operationeel. Het sociaal huis heeft
een éénloket- en doorverwijsfunctie. Iedereen kan in het sociaal huis terecht met
zijn/haar welzijnsvragen. Je vindt er onder meer de welzijnsdienst van Stad Poperinge, de
diensten van het OCMW, PWA, VDAB, Habitowoonwinkel en Energielening Westhoek
terug. Daarnaast hebben diverse diensten er een zitdag.
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Medische hulp en zorg
Huisartsen:
Desmyter Gerard
Zevekotestraat 22
 057 33 35 12

Bruggeman Lieven
Baljuwstraat 19
 057 33 63 94

Tandarts:
Vandenabeele Jacques
Zevekotestraat 21
 057 33 45 21

Kinesitherapie
Fiey Lucrèce
Baljuwstraat 46
 057 33 65 90
 0478 24 54 20
 lucrèce_fiey@hotmail.com

Jaeckens Jürgen
Nedergraafstraat 8B
 057 33 21 94
 0477 60 63 79
 jurgen.jaeckens@scarlet.be

Saint-Germain Tine
Baljuwstraat 33
 057 36 49 81
 0472 99 77 90

Logopedist
Vandenabeele Friedel
Zevekotestraat 21
 0497 54 93 28

Apotheek
Verschaeve Kathleen
Zevekotestraat 15
 057 33 95 68
 info@apotheekverschaeve.be

www.bpreningelst.be
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Noodnummers:
Alg. Noodnummer (ambulance, brandweer, politie)
-> dringende politiehulp
Antigifcentrum
Awel (vroegere kinder- en jongerentelefoon)
Wachtdienst artsen
Wachtdienst tandartsen
Wachtdienst apothekers
Tele-Onthaal
Zelfmoordpreventie

112
101
070 245 245
102
057 44 83 83
0903 399 69
0903 99 000
106
1813

Wie het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper wil bezoeken, kan ook de pendelbus
nemen vanuit Poperinge. Deze dienst is gratis. Elk uur (van 6u tot 21u) vertrekt
er een bus van op de parking van de Poli Poperinge (vroeger Mariaziekenhuis)
rechtstreeks naar het Jan Yperman Ziekenhuis. Op het halfuur (van 6u30 tot 21u30) keert
de bus terug. Deze dienst rijdt niet tijdens het weekend en op feestdagen.

NESTOR
NESTOR is een afkorting die staat voor NEtwerk voor STeun aan Ouderen in het Ruraal
gebied. NESTOR is een netwerk van vrijwilligers, die - ondersteund door professionele
medewerkers - diverse soorten dienstverlening aanbieden aan senioren en mensen met
een zorgbehoefte in een dorp of op het platteland. Het aanvullende aanbod bestaat uit:
vervoers- en boodschappenhulp, klusjesdienst, hulp in en rond het huis en
gezelschapsdienst. Een verjaardagsbezoek aan de hoogbejaarden van Reningelst is één
van hun talloze activiteiten.
Heuvelland

Vleteren

Sint-Medardusplein 1
8950 Heuvelland
 057 45 04 86
 0496 10 02 33
 info@dorpsdienstnestor.be
 www.dorpsdienstnestor.be

Woestendorp 12
8640 Vleteren
 057 46 96 02
 0473 33 34 33
 info@dorpsdienstnestor.be
 www.dorpsdienstnestor.be
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Ziekenzorg
Ziekenzorg CM Zuid-West-Vlaanderen
A. Vandenpeereboomplein 55
8900 Ieper
 056 52 63 32
 ziekenzorg.zwvl@cm.be
 www.ziekenzorg.be
Voorzitter ziekenzorg Reningelst: Jan Descamps -  057 33 71 99

Opvang zieke kinderen
Wanneer uw kind onverwacht ziek wordt en de plicht roept om te gaan werken, kunt u
oppas aanvragen bij de vzw ‘Solidariteit voor het gezin’ of bij uw mutualiteit:
Solidariteit voor het Gezin:

Stasegemstraat 110
8500 Kortrijk
 078 05 51 00

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: Kortjakje  0800 62 009
Bond Moyson: Reddie Teddy

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk
 056 23 02 30 (optie 2)

CM: Skoebidoe

A. Vandenpeereboomplein 55
8900 Ieper
 056 52 63 51

Liberale Mutualiteit:

Via vzw ‘Solidariteit voor het gezin’

Onafhankelijk Ziekenfonds:

Maarschalck Haiglaan 29
8900 Ieper
 078 15 30 91

www.bpreningelst.be
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Kind & Gezin
Kind & Gezin is een organisatie die als doel heeft om voor elk kind, waar en hoe het ook
geboren is en opgroeit, zoveel mogelijk kansen te creëren. Zij doen dit door steun bij
adoptie, via vertrouwenscentra voor kinderen of via consultatiebureaus voor gratis
preventief onderzoek en vaccinaties.
Het dichtstbijzijnde consultatiebureau vindt u in:
Kouter 1
8970 Poperinge
 078 15 01 00

Onderwijs
vzw Katholieke Basisscholen regio Poperinge

campus De Zonnewijzer

Pastoorstraat 4
Baljuwstraat 17
 057 33 84 41
 057 33 52 81
 vbsreningelst@kbrp.be
 vbsreningelst.kbrp.be
Directie: Karin Ghequire
Momenteel telt de school 160 kinderen en 15 leerkrachten.
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Kinderopvang
IBO Hopsakee Reningelst
Het Initiatief Buitenschoolse Opvang HOPSAKEE is een stadsdienst. Hopsakee staat open
voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit het kleuter- en het lager onderwijs. Het biedt
kwalitatieve opvang voor en na de school en op woensdagnamiddag. In de vakantie 2010
liep een proefproject, waarbij de opvang zowel de eerste twee weken van juli als de
laatste twee weken van augustus open was. Dit was een succes en er wordt geprobeerd
om dit verder te zetten.
Op schoolvrije dagen en tijdens vakantiedagen kun je ook in het IBO in Poperinge
terecht.
IBO Reningelst
Pastoorstraat 17
 057 33 35 60
 ibo.reningelst@poperinge.be

IBO Poperinge
Coördinator Yasmien Libert
Rekhof 36
 057 30 08 68

De deuren zijn 's morgens open vanaf 7u en sluiten 's avonds om 19u.
De plaatsen zijn beperkt, dus moeten alle plaatsen vooraf worden gereserveerd.

Andere mogelijkheden kinderopvang
Kind&Gezin:
Dekerf Carine
Lindegoedstraat 5
 057 33 63 99

Sandra Liefooghe - Het Kabouterhuisje
Baljuwstraat 38
 0473 82 14 64

Femma:
Felies Ieper
 057 21 85 55

Bond Moyson:
Reddie Teddy Kortrijk
 056 23 02 30

www.bpreningelst.be
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Kinderoppas Gezinsbond
Om gebruik te maken van deze dienst maak je eerst een afspraak met de plaatselijke
coördinator, Kathleen Verschaeve  057 33 95 68.
Contacteer minstens een viertal dagen vooraf de coördinator om een babysit te regelen.
Om een geschikte oppas te vinden is het belangrijk volgende gegevens door te spelen:
• waar, wanneer en tot hoe laat je babysit wenst
• aantal kinderen en de leeftijd
• wat van de oppas verwacht wordt (eten geven, te slapen leggen, medicatie,
creativiteit, ...).

Eredienst
In Reningelst kan je enkel terecht voor de katholieke eredienst in de parochiekerk SintVedastus. Onze parochie behoort tot de parochiefederatie Heuvelland.
Pastoor:

Igor de Bliquy
Hellegatstraat 2
8954 Westouter
 057 36 52 71
 0489 23 60 18
 igor.debliquy@gmail.com

Parochiaal contactpersoon:

Jan Descamps
Baljuwstraat 69
 057 33 71 99
 jan.descamps@skynet.be

De kerkfabriek of kerkraad is een openbaar bestuur dat de kerkelijke goederen en gelden
beheert, bestemd voor het onderhoud van de parochiekerk en voor de uitoefening van
de eredienst. Hiertoe maakt de kerkfabriek om de 6 jaar
een meerjarenplan en jaarlijks een budget en een
jaarrekening die door de gemeente, de provincie en het
bisdom moeten worden goedgekeurd.
De kerkfabriek is samengesteld uit 5 leden, en een door de
bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie.
Om de drie jaar wordt de kerkraad gedeeltelijk vernieuwd.
Voor sommige andere geloofsovertuigingen kun je terecht in Poperinge of Ieper.
12
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Jeugd- en Jongerenwerking Heuvelland
Dikkebusstraat 178
8958 Loker
 057 44 71 50
 parochieheuvel@hotmail.com
 www.plusconaction.be/groepen/jongerenwerking_heuvelland
De Jeugd- en Jongerenwerking van Heuvelland is een pluswerking die momenteel 6 jaar
bestaat. Er zijn nu een 50-tal leden tussen de 13 en 20 jaar en een tiental animatoren. De
verzamelplaats is in Loker, 1 van de 4 parochies van Heuvelland-west en er wordt
samengekomen in het pastoraal centrum, genoemd Rivo torto.
Er zijn 4 leeftijdsgroepen in de
jongerenwerking: jongste, middelste, oudste en een Youfragroep. Elke groep krijgt 1 keer in
de maand een activiteit. 1 Maal
per jaar krijgt elke groep ook een
3-daagse en jaarlijks wordt in de
zomervakantie 1 festival bezocht.
De activiteiten voor de jongste,
middelste en oudste groep vinden
telkens plaats op vrijdagavond
van 19u30 tot 22u en bestaan
normaal uit een spel, gevolgd door een bezinning, om de gelovige achtergrond te duiden,
en nadien nog een kort momentje om samen te zitten met een drankje en hapje.
De Youfra-groep is iets anders en bestaat uit ‘oudere leden’ 16-20 jaar. Deze groep krijgt
een vormingsmoment dat bedoeld is voor jongeren die zich aangesproken voelen door
de Franciscaanse levensvisie en daar iets mee willen doen in hun leven. Zij komen samen
op de zaterdagmiddag en sluiten de namiddag af met de zaterdagavondviering in de
kerk.
Rivo torto is ook elke zaterdagavond open voor jonge mensen die meevieren in de
zaterdagavondviering of een andere weekendviering van de federatie Heuvelland-West.
Na de viering wordt er samengekomen en is er plaats voor alle jongeren die dat willen.
Deze avond bestaat meestal uit een gezellig samenzijn, lachen, plezier maken met z’n
allen, maar het is ook een plaats waar meer diepgaande gesprekken mogelijk zijn.

www.bpreningelst.be
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Lokale media en pers
Website www.reningelst.be

Webmaster Bert Lemahieu, Kuipersstraat 24  057 33 67 16.
Artikels indienen bij bert.lemahieu@telenet.be

Website www.bpreningelst.be

Website van het bewonersplatform. Wordt gebruikt om documenten te delen met de
bewoners.
 bewonersplatformreningelst@live.be

De Stadskrant (Maandblad van de stad Poperinge)

De communicatiedienst van de stad brengt maandelijks een uitgave uit van de
'Stadskrant Poperinge'.

Het parochieblad (Kerk en Leven)
Contactpersoon Reningelst:

Jan Descamps
Baljuwstraat 69
 057 33 71 99
 jan.descamps@skynet.be

Veiligheid
Lokale Politie
Commissariaat Poperinge
Oostlaan 9
8970 Poperinge
 057 33 40 00
 057 33 90 89
 LC_poperinge@arroieper.be
 www.arroieper.be
Meer Info:
Bij de lokale politie kan je onder meer terecht voor de aangifte van klachten, registratie
of afhaling van gevonden of verloren voorwerpen, verkeers-signalisatie, aanvragen
vakantietoezicht...
Wie oude oorlogsmunitie vindt, kan dit melden bij de lokale politie. Indien nodig
wordt DOVO door hen verwittigd.
14
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Wijkinspecteur Reningelst
Patrick Dutoo
Oostlaan 9
8970 Poperinge
 057 33 40 00
 057 33 90 89

Meer Info:
Patrick is wijkinspecteur van zowel Watou, Abele, Sint-Jan-Ter-Biezen als Reningelst.

Brandweer
Centrumpost Poperinge
Doornstraat 45
8970 Poperinge
 057 33 49 21
 057 33 82 94
 0473 68 20 86
 brandweer@poperinge.be
 www.brandweerpoperinge.be
Meer Info:
De centrumpost Poperinge beschermt de volgende gebieden: Poperinge-centrum, Abele
en biedt assistentie bij grote calamiteiten in de deelgemeentes en buurgemeenten.
In geval van brand of nood, bel steeds de 100 of 112.

Een tip voor iedereen en handig voor hulpverleners: steek de internationaal
erkende afkorting ICE (In Case of Emergency) in uw gsm, zodat in geval van nood
een familielid vlot bereikt kan worden en kostbare tijd niet verloren gaat.

www.bpreningelst.be
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Voorpost Reningelst
Baljuwstraat 13
 057 33 65 59
Meer Info:
De post Reningelst staat in voor de civiele veiligheid van ongeveer 1.400 inwoners in de
deelgemeente Reningelst. De vlotte samenwerking met de brandweerpost van
Westouter (Heuvelland) zorgt voor een goede wisselwerking bij plaatselijke incidenten.
In geval van brand of nood, bel steeds de 100 of 112.
Verantw.:

Wim Bossaert (Onderluitenant)

AED
Sportzone Reningelst
Kriekstraat 9A
8970 Reningelst
De Automatische Externe Defibrillator (of kortweg AED) is een apparaat waarmee men
veilig een elektrische schok kan geven aan iemand die een hartstilstand heeft gekregen.
Het toestel herstelt hiermee het hartritme van het slachtoffer waardoor de
overlevingskans van de patiënt enorm vergroot. AED’s konden tot voor kort enkel
gebruikt worden door artsen, maar nu mogen ook leken dit type apparaat hanteren. De
toestellen zijn duidelijk herkenbaar aan het groene pictogram.
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Wonen
Technische Dienst
Administratieve Technische Dienst
Veurnestraat 55
8970 Poperinge
 057 34 62 98
 057 33 59 77
 atd@poperinge.be
Meer Info:
•
•
•
•

beheer stadspatrimonium: aankoop, verkoop en verhuur
industriezone: verkoop grond en verhuur doorgangshallen
bouwgronden stad, intercommunale, bouwmaatschappijen
studies netuitbreiding water, gas, elektriciteit, openbare verlichting, ICSdistributie

Uitvoerende Technische Dienst
Veurnestraat 55
8970 Poperinge
 057 34 62 98
 057 33 59 77
 technische.dienst@poperinge.be

Openingsuren:
ma - za: 9u-12u
vr: 9u-12u en 14u-16u

Meer Info:
De uitvoerende technische dienst staat in voor het beheer, onderhoud en vernieuwen
van alle infrastructuur op het openbaar domein en het stadspatrimonium.
Kleine en grote problemen kunnen gemeld worden bij het Meldpunt. Je kunt
gebruik maken van het meldingsformulier om je klacht digitaal door te sturen.
Surf naar de website van de stad Poperinge (www.poperinge.be) en navigeer
naar Over Poperinge > Inspraak > Meldingen.

www.bpreningelst.be
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Dienst omgeving (ruimtelijke ordening en vergunningen)
Veurnestraat 55
8970 Poperinge
 057 34 62 93
 057 33 59 77
 ruimtelijke.ordening@poperinge.be

Openingsuren:
ma-za: 9u-12u
vr: 9u-12u en 14u-16u

Meer info:
Verstrekken van info over stedenbouwkundige vragen (verlenen van vergunningen m.b.t.
bouwen en verkavelen, planologische inlichtingen, ...)

Mobiliteit
Veurnestraat 55
8970 Poperinge
 057 34 66 06
 057 33 59 77
 mobiliteit@poperinge.be

Openingsuren:
ma-za: 9u-12u
vr: 9u-12u en 14u-16u

Meer info:
De dienst Mobiliteit is verantwoordelijk voor de mobiliteitsplanning en het
parkeerbeleid. Je kan er terecht voor de melding van onveilige verkeerssituaties of
problemen met signalisatie.

Habito Woonwinkel
Veurnestraat 22
8970 Poperinge
 057 34 66 00
 info@habitowoonwinkel.be
 www.habitowoonwinkel.be
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Zitdagen:
ma: 15u-18u15
vr: 9u-12u

www.bpreningelst.be

Meer info:
Samenwerking tussen de gemeenten Heuvelland, Poperinge en Vleteren waar elke
inwoner terecht kan voor informatie en begeleiding over premies, Vlaamse
energielening, woningkwaliteit, huren en verhuren, bouwen en verbouwen...

Sociaal wonen
Ons Onderdak
Ter Waarde 65
8900 Ieper
 057 21 92 20
 057 21 92 03
 info@onsonderdak.be
 www.onsonderdak.be

Openingsuren:
ma-do: 8u30-12u
vr: 8u30-12u en 16u-18u15

Meer info:
De sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak verhuurt woningen in Reningelst aan
alleenstaanden of gezinnen die aan de voorwaarden voldoen. De woningen situeren zich
onder meer in de Koster Cuvelierwijk en Disbos.

Openbaar vervoer
Er zijn twee mogelijkheden om met een bus van “De Lijn” uit Reningelst te vertrekken.
1.

De permanente buslijn met opstapplaats in Reningelst Dorp(Kerk).
Deze lijn 61 loopt van Poperinge over Dranouter naar Nieuwkerke en rijdt enkel
op weekdagen.
Vertrek richting Poperinge:
Om 6:53 iedere werkdag
Om 7:53 dit enkel op schooldagen
Aankomst in Reningelst (vanuit Poperinge) en vertrek richting Nieuwkerke:
Om 12:27 op woensdag-schooldag
Om 16:42 op schooldagen
Om 17:25 op niet-woensdag-schooldagen
Om 19:28 iedere weekdag.

www.bpreningelst.be
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2.

Met de Belbus.
De belbus volgt geen vaste route. U kunt reserveren van een halte naar elke
andere halte, binnen hetzelfde belbusgebied.
Reningelst behoort tot het belbusgebied Poperinge Zuid.
Per belbusgebied bestaat een folder, met gedetailleerde info, die u kunt
bestellen via onderstaand telefoonnummer.
U reserveert de belbus minstens twee uur voor uw vertrek via
 059 56 52 56
 059 56 52 36 (Enkel doven, slechthorenden en mensen met een afasie
kunnen reserveren via fax)
 belbus.wvl@delijn.be
 www.delijn.be
Voordeel van deze verbinding is dat de belbus beschikbaar is op weekdagen,
alsook op zaterdagen, zon- en feestdagen en dat er 11 opstapplaatsen zijn op
het grondgebied van Reningelst
Er is aansluiting mogelijk met de trein en met andere streeklijnen aan het
station in Poperinge ( Station Poperinge 02/528.28.28).

Nutsvoorzieningen
Electriciteit en aardgas
Bij ons in Reningelst is Eandis (in de volksmond nog ‘Gaselwest’) de distributienetbeheerder. D.w.z. dat je voor je aansluiting op het elektriciteits- en gasnetwerk bij hen
terecht kan, alsook voor storingen en defecten.
Klantenkantoor Ieper
Stationsstraat 39
8900 Ieper
 078 35 35 34
 www.eandis.be
Voor storingen en defecten:  078 35 35 00.
Voor gasreuk:  0800 65 0 65.

20
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Daarnaast heb je een leverancier nodig voor Electriciteit en/of gas.
Op de website van de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) kun je
alle leveranciers terugvinden (www.vreg.be).

Water
Voor je drinkwateraansluiting kun je terecht bij De Watergroep (Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening).
Bij storingen of defecten wend je tot het sectoraal dienstencentrum Westhoek
(Poperinge):
Frankrijklaan 12
8970 Poperinge
 057 34 69 30
 sdc.westhoek@dewatergroep.be
 www.dewatergroep.be

Kabeldistributie
Voor aansluitingen op het kabelnetwerk moet je contact opnemen met Telenet. Zij staan
in voor de aansluiting en installatie van diensten via de kabel.
 015 66 66 66
 www.telenet.be

Vaste telefoonlijn
Heb je problemen met, of wens je je aan te sluiten op het vast telefoonnetwerk? Dan
kun je terecht bij Proximus.
 0800 22 800
 www.proximus.be
Opmerking: Zowel via de kabel als via het telefoonnetwerk heb je toegang tot TV,
telefonie en internet. De benodigde technologie is afhankelijk van uw provider.

www.bpreningelst.be
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Milieu
Huisvuilophaling
In Reningelst worden verschillende afvalfracties aan huis afgehaald:
- restafval: wekelijks (witte afvalzak van Stad Poperinge)
- PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons):
tweewekelijks (blauwe PMD-zak)
- GFT (Groenten, Fruit en Tuinafval): tweewekelijks (groene container)
- papier en karton: om de vier weken
- grof huisvuil: vier keer per jaar, maar slechts op aanvraag
(minstens 5 dagen op voorhand op  057 34 62 80 of -84 van de milieu-dienst
stad Poperinge)
Het KGA (Klein Gevaarlijk Afval) wordt enkele keren per jaar door de chemocar
opgehaald op het Reningelstplein. De data zijn vermeld in de Afvalkalender.
De volledige kalender en heel wat nuttige info zijn te vinden in de Afvalkalender die
jaarlijks door de IVVO en de stad Poperinge wordt verdeeld.

Sorteren
Lege flessen en bokalen kunnen terecht in de glasbol. Deze bevindt zich op de parking
van de Rookop, Heuvellandseweg 1.
Oude kledij kan terecht in de textielcontainer die zich eveneens bevindt op de parking
van de Rookop.

Containerpark
Voor alle andere soorten afval (maar ook bovenstaande), met uitzondering van restafval,
kan je terecht op het containerpark van Poperinge.
Vlaanderenlaan 16
8970 Poperinge
 057 33 86 25
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Opmerkingen:
Sinds de invoering van diftar is het containerpark enkel toegankelijk met een geldige
toegangskaart.
Voor aanvragen, bij verlies of vragen kun je contact opnemen met de klantendienst van
de IVVO ( 057 21 41 60 –  info@ivvo.be).
Nieuwe inwoners krijgen hun kaart in de bus na registratie als inwoner in de stad
Poperinge.
Groente- en fruitafval zijn niet toegelaten.
Openingsuren:
Ma, wo, do en vr van 10u tot 12u en van 13u tot 17u30.
Di van 13u tot 17u30.
Za van 8u30 tot 14u.
Het containerpark is gesloten op zon- en feestdagen.
Ten laatste aanbieden een kwartier voor sluitingstijd.

Recycle! –app
Er bestaat een zeer handige applicatie voor de smartphone/iPhone om de
verschillende afhalingen nooit meer te vergeten.
Het bevat ook een handige sorteerwijzer.
Download the app via ‘Google play’ voor Android of de ‘App Store’ voor iPhone.

www.bpreningelst.be
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Vrije tijd en cultuur
OC Rookop
Gemeenschapscentrum Poperinge
De stad Poperinge stelt tegen betaling van een gebruiksvergoeding aan het ruime
culturele werkveld, het verenigingsleven en particuliere gebruikers heel wat
infrastructuur ter beschikking onder de noemer ‘Gemeenschapscentrum Poperinge’.
Voor Reningelst maakt het Ontmoetingscentrum Rookop deel uit van het 'Gemeenschapscentrum Poperinge'.
De benaming “Rookop” komt van het gelijknamige bier dat destijds in de nabijgelegen
brouwerij-mouterij “Sint-Joris” werd gebrouwen.

Reservatie
Een vereniging of particulier die een zaal(deel) van een locatie van het Gemeenschapscentrum Poperinge wenst te huren, dient daartoe een aanvraag in te dienen bij de dienst
Cultuur van de stad Poperinge, gevestigd in het stadhuis (Grote Markt 1) of, bij voorkeur,
via de toepassing “Recreatex”. Deze is terug te vinden op de website www.reningelst.be
als op www.poperinge.be.
24
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Afhaling badge (sleutel)
Occasionele gebruikers halen voor het gebruik van OC Rookop de badge vooraf af bij de
zaalverantwoordelijke of bij de dienst cultuur.

Indeling

Polyvalente zaal
Vergaderlokaal boven
Leskeuken
Bar

stoelen

tafels

188
50
-

57
12
-

podiumelementen
20
-

Oppervlakte
/capaciteit
440 m²/600 p.
115 m²/50 p.
91 m²/25 p.
45 m²

Regiekamer met geluidsinstallatie
Oven, koelkast, kookplaat
Bakfrigo, toog

Tarieven:
Het gebruik van het ontmoetingscentrum Rookop is niet gratis. De tarieven zijn terug te
vinden op de website van de stad Poperinge:
www.poperinge.be > Infrastructuur > Ontmoetingscentra deelgemeenten > Rookop
of verkort: www.poperinge.be/NL/pagina/3252/ontmoetingscentra-deelgemeenten.
Het ontmoetingscentrum Rookop is niet te huur voor privéfeesten zoals een huwelijk,
communie, babyborrel,…

Aankondigen activiteiten
Rasterborden
Om activiteiten aan te kondigen, al dan niet in de Rookop, kan gratis gebruik gemaakt
worden van 2 rasterborden in Reningelst. Deze rasterborden staan opgesteld ter hoogte
van de Rookop, Heuvellandseweg 1A en ter hoogte van de Baljuwstraat 51C.
Minimum 1 maand voor het evenement dient een reservatie-aanvraag te worden
ingediend bij de communicatiedienst van de stad Poperinge. De borden moeten door de
vereniging of organisator zelf afgeleverd worden op de afgesproken datum bij de
Technische Dienst op het stadsdepot, Ieperstraat 229. De Technische Dienst hangt
de panelen uit aan de rasterborden. Na afloop van het evenement haalt de organisator
de borden op een afgesproken tijdstip terug af in het stadsdepot.

www.bpreningelst.be
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Stadkrant
De communicatiedienst van de stad brengt maandelijks een uitgave uit van de
'Stadskrant Poperinge'.
Wie een activiteit organiseert en deze in de stadskrant wenst te vermelden, dient zijn
tekst en foto's door te geven via de module stadskrant:
www.poperinge.be > Media > Stadskrant > module stadskrant
of verkort: www.poperinge.be/NL/pagina/2155/evenement-toevoegen-voor-stadskranten-website/.
De deadline voor het ingeven van artikels voor de stadskrant is telkens de 10e van de
maand voor publicatie in de daarop volgende maand.

Stedelijke Openbare Bibliotheek
Veurnestraat 71
8970 Poperinge
 057 33 29 02
 bib@poperinge.be
Meer Info:
De Stedelijke Openbare Bibliotheek Poperinge is vrij toegankelijk voor iedereen.
De hoofdbibliotheek bevindt zich in Poperinge, maar ook Reningelst heeft een eigen
uitleenpost.
Uitleenpost Reningelst
Pastoorstraat 17
 057 33 58 28
Woensdag
Zaterdag
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Stedelijke Kunstacademie
Oostlaan 11a
8970 Poperinge
 057 33 47 72
 kunstacademie@poperinge.be
 www.kunstacademiepoperinge.be
Meer info:
De stedelijke kunstacademie van Poperinge organiseert lessen Woord in Reningelst. En
dit voor leerlingen van het 3de tot het 6de leerjaar, elke maandag om respectievelijk
16u15, 17u15 en 18u15 in de bovenzaal van 't wagenhuis in de Rookop. Vanaf 12 jaar
kunnen de kinderen terecht in Poperinge.
Voor muziek is er AMV (Algemene muzikale
vorming) en Samenzang in het vroegere
gemeentehuis in de Baljuwstraat. Om de 2 jaar
kunnen leerlingen vanaf 8 jaar (3de leerjaar)
starten in het eerste jaar AMV en Samenzang
(indien er voldoende inschrijvingen zijn). De
lessen vinden plaats op woensdag en vrijdag. Vanaf
het middelbaar kunnen ze aansluiten bij de
groepen in Poperinge. Vanaf het 2de jaar kiezen
de leerlingen een instrument. Voor die lessen
moeten ze wel naar Poperinge.
Voor lessen Beeldende Kunst kunnen de leerlingen terecht in Westouter of Poperinge.

www.bpreningelst.be
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Jeugd
Jeugddienst
Komstraat 30
8970 Poperinge
 057 33 45 68
 jeugddienst@poperinge.be
Meer info:
• De jeugddienst is bevoegd voor alles wat kinderen en jongeren in de vrije tijd
aanbelangt
• De hoofdtaak is het voorbereiden en uitvoeren van het stedelijk jeugdwerkbeleid
• Organiseren van activiteiten in de vrije tijd zoals Popsjot
• Ondersteunen van de jeugdraad en jeugdverenigingen
• ondersteuning van de zeven speelpleinwerkingen
• Ter beschikking stellen van informatie over animatorencursussen, alcohol en drugs,
kinderrechten, kinderopvang, ...
• Opvolgen van aanleg en onderhoud van speelpleintjes

Popsjot

Popsjot is een vakantie-aanbod van activiteiten tijdens de schoolvakanties, bedoeld voor
kinderen van 4 tot 14 jaar.
Dit gaat van halve dagactiviteiten, dagactiviteiten tot meerdaagse dagkampen en
lessenreeksen. Het aanbod is gevarieerd: knutselen, avontuur, sport, ontspanning,
actie,…

Alle info en inschrijvingen per activiteit zijn terug te vinden op www.popsjot.be.
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Speelplein ’t Noageltje Reningelst
Verantwoordelijke:
Leen Verdonck
Baljuwstraat 72 c
 057 33 94 81
 leen.verdonck@gmail.com
 www.tnoageltje.be
(of info via stedelijke jeugddienst
op 057 33 26 29)
locatie: Pastoorstraat 17
(achter de oude pastorie)
Speelpleinwerking ’t Noageltje is een dienst van de stad Poperinge. De Stad onderhoudt
het terrein, ziet toe op de veiligheid van de toestellen en subsidieert de werking. Er
wordt 1 jobstudent tewerkgesteld, daarnaast draait de werking met vrijwillige
animatoren die per namiddag een vergoeding krijgen. Naast het organiseren van
activiteiten, zorgen de moni’s voor speelprikkels en houden ze het vrije spel van de
kinderen goed in de gaten. Gemiddeld komen 50 kinderen per namiddag. Bij regenweer
vinden ze onderdak in de vroeger Patronagezaal.
Doelgroep : Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
Openingsperiode : zomervakantie
De eerste 2 weken van juli en de laatste 2 weken van augustus is het
speelplein elke weekdag open in de namiddag, van 13u30 tot 17u30.
In de weken ertussen is het speelplein open op maandag-, woensdagen vrijdagnamiddag, ook van 13u30 tot 17u30.
Er is een samenwerking met IBO Hopsakee voor opvang van de
kinderen in de voormiddag.

www.bpreningelst.be
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Jeugdverenigingen

CHIRO DOKIO
Pastoorstraat 17a
 0493 18 52 03
 chirodokio@hotmail.com
 www.chirodokio.be
Voorzitter: Lisa Clarisse/
Fien Sohier
Secretaris: Melanie Merveille
(Variabel per jaar)

Wij zijn de Chiro van Reningelst.
Iedereen van 6 tot 16 jaar is welkom: de
jongsten worden gedoopt als ribbels (6-7
jaar), dan hebben we de Spekwi’s (7- 10
jaar), de Rakwi’s (11-12 jaar), de Tito’s
(13-14 jaar) en de oudsten zijn de Keti’s
(15-16 jaar). Daarna staat de deur
natuurlijk open voor de leiding!
Wie wij, de leiding, zijn, vind je terug bij
‘Afdelingen’ op de website. Maar onze
super-coole- keihard- sjieke en toffe leden
maken onze chiro compleet.
We houden (meestal) tweewekelijks
activiteit. Normale activiteiten zijn de
zondag van 14u tot 17u. In de zomervakantie gaan we op kamp. De
specifieke datums zijn terug te vinden op
de kalender en iedereen krijgt iedere
keer ook nog een briefje/mailtje voor
elke activiteit.
We spreken telkens af aan het
chiroheem. Onze lokalen bevinden zich
in de Oude Pastorie en ravotten doen we
op het speelplein ’t Noageltje.
-eind oktober/begin november: maaltijd
-Krack-Boem-fuif eerste zaterdag paasvakantie
-Nederlandstalige avond in juli
-jaarlijks zomerbivak
-Tweejaarlijkse comedieavond, meestal
in februari
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KLJ WEREDRA
Sulferbergstraat 67
8954 Westouter
 0493 02 42 78 (Nick)
 nick.deconinck@hotmail.com
FB klj Weredra
Voorzitter: Nick Deconinck
Secretaris: Julie Delanoye

Klj weredra richt zich tot jongeren van 16
jaar en ouder. We organiseren om de 2
weken (meestal op vrijdagavond) activiteiten. (Filmavond, bingo-avond tot
mountainbiken, karten,...). Het hoogtepunt
van het werkjaar is telkens het zomerweekend begin juli, sportfeesten en
natuurlijk de fuif. Heb je zin in een leuke
vriendengroep met veel ambiance, mag je
altijd contact met ons opnemen.

Sport
Sportinfrastructuur
Adres sportdienst:

Grote Markt 1
8970 Poperinge
 057 33 48 25
 sportdienst@poperinge.be

O.C. Rookop Reningelst
Adres: Heuvellandseweg 1A
- badminton
- volleybal
De Makke
Adres: Kriekstraat 9A
- 2 grote voetbalterreinen
- 2 kleine voetbalterreinen
Hier bevindt zich ook de staande wip van
de schuttersgilde.

www.bpreningelst.be
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Sportverenigingen
BADMINTONCLUB DE PLUYME
Kriekstraat 16
 057 33 54 30
 hoornaert.paul@skynet.be

Recreatief badminton voor 14-plussers.
Elke woensdagavond van september tot
en met mei in dorpshuis Rookop.

Voorzitter: Hans Deback
Secretaris: Paul Hoornaert
CLUBHUIS DE DRIEHOEK vzw
Nedergraafstraat 1
 0478 48 37 38
 eddy.louchaert@telenet.be
Verantw.: Eddy Louchaert

petanque, trogbolling, kaarting
-grote worstenkaarting in april
-eigen kermisprogramma

DE SMESSE PIKKERS
Zevekotestraat 3
 0477 86 24 12
 yves.gekiere@telenet.be

darts (maandelijks op zaterdag en zondag van het eerste volledige weekend
van de maand)

Voorzitter: Yves Gekiere
Secretaris: Melina Meeuw
DE SMESSE STOTERS
Zevekotestraat 3
 0477 86 24 12
 yves.gekiere@telenet.be
Voorzitter: Yves Gekiere
Secretaris: Gregory Moeres
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poolbiljart in het derde weekend van de
maand
-jaarlijkse maaltijd op het einde van het
seizoen
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KWC BERGDAL RENINGELST vzw
Preekheerstraat 2
 057 33 71 99 (Jan)
 0476 92 56 73 (Sylviane)
 info@wielerclubbergdal.be
 www.wielerclubbergdal.be
Voorzitter: Jan Descamps
Secretaris: Sylviane Desodt

organisatie Internatie voor Elite zonder
contract & beloftes / Trofee van
Vlaanderen voor juniores
-kermiskoersen
-jaarlijkse maaltijd in januari of februari

De internatie is een wielerwedstrijd voor elite zonder contract en wordt jaarlijks
georganiseerd op kermisdonderdag. Deze wedstrijd wordt gereden op de ‘Acht
van Reningelst’, zo genaamd omdat het parcours de vorm heeft van het cijfer
acht. ‘De Acht van Reningelst’ was vroeger gewoon de naam van deze koers.
RECREVO
Sint-Pietersstraat 2
 057 33 40 24
 info@sintpieterke.be

Volleybal

Voorzitter: Chris Vandelanotte
Secretaris: Krist Brille
SCHUTTERSGILDE
SINT-SEBASTIAAN RENINGELST
Kuipersstraat 13
 057 33 43 33
 martin.hardeman@
hotmail.com
Voorzitter: Martin Hardeman
Secretaris: Freddy Huys

www.bpreningelst.be

Boogschieten op staande wip
-wintervogel-, kermis- en koningschieting
-twee kampioenschappen tegen andere
gildes
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SINT-JORIS KAARTERS
Reningelstplein 7
 057 33 64 09
Voorzitter: James Vanderbeken
Secretaris: Dirk Heugue

-maandelijkse clubkaarting op de 3e
zaterdag v/d maand (geen kaarting in juli
en augustus)
-maaltijd eerste zaterdag in juli
-jaarlijkse prijskaarting tijdens de kermisweek

S.K. RENINGELST V.Z.W.
Veurnseweg 137
8900 Brielen
 0472 33 84 79
 rik.vanthournout@telenet.be
 www.skreningelst.be
FB SK Reningelst
Techn. verantw. jeugdopleiding:
Chris Truant

Voetbalvereniging
Jeugdploegen:
- Duiveltjes U6
- Duiveltjes U7
- Duiveltjes U8
- Duiveltjes U9
-duiveltjesdag
-bingo-avond

-

Miniemen U13
Knapen U15
Scholieren U17
Jonge Beloften
-pinanti-cup
-jaarlijkse maaltijd

WTC BERGDAL
Voorzitter: Jan Kestelyn
Secretaris: Luc Derycke

-wekelijks op zaterdag en zondag met de
fiets op stap
-op woensdag fietsen de dames in groep
organisatie kermisrally op de eerste zondag
van augustus

WTC DE SMOUTSTUTTEN
Kriekstraat 16
 057 33 54 30
 hopa@skynet.be

Wekelijks recreatief fietsen op woensdagavond tijdens zomertijd

Voorzitter: Paul Hoornaert
Secretaris: Paul Hoornaert
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Andere verenigingen
BLOEMENCOMITE
Baljuwstraat 54
 057 33 48 39
 0476 87 61 22
 hans.de.backer1@telenet.be
 ninette.verschoore@gmail.com
 gino.capoen@skynet.be

-bebloemingswedstrijd
-studiereis & lentefeest
-kaarting

Voorzitter: Hans De Backer
Secretaris : Ninette Verschoore
Penningmeester : Gino Capoen
DE BLAUWE PLEK vzw
Pastoorstraat 7
 057 36 41 43
 de.blauwe.plek@telenet.be
 www.deblauweplek.be

-zondagscafé, open vanaf 11u
-concerten: zie kalender
-dinsdag 14u: knutselatelier volwassenen
-woensdag 14u: knutselatelier kinderen

FEESTCOMITE
Kuiperstraat 24
 057 33 67 16
 feestcomite.reningelst
@pandora.be
 www.reningelst.be
Voorzitter: Freddy Huys
Secretaris: Bert Lemahieu

www.bpreningelst.be

-coördineren en organiseren van kermisactiviteiten
-contacten en regelingen met foorkramers
-affiche opmaken en verdelen kermisweek
-subsidiëren van andere feestelijkheden.
-up-to-date houden van website Reningelst.
-kermisweek: vierde week in juli
-Sint-Maartenstoet op 10 november
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GEZINSBOND RENINGELST
Baljuwstraat 72 c
 057 33 94 81
 leen.verdonck@gmail.com
greet.six@telenet.be
 www.gezinsbond.be/ reningelst

-plaatselijke activiteiten om gezinnen
samen te brengen
-nationale info van de Gezinsbond, die
de belangen van gezinnen verdedigt, bij
leden brengen

Voorzitter: Greet Six
Secretaris: Leen Verdonck

-paaseierenraap op paaszaterdag
-zomerwandeling + bbq
-Sint-Maartenstoet met bietenlantaarns
op 10 november
-op stap met gids

FEMMA RENINGELST
 0478 70 56 87
 maria.malbrancke
@gmail.com
Voorzitter: Maria Malbrancke
Secretaris: Christiane Leys
Rosanne Blomme

koken, handwerken, turnen,
bloemschikken en vorming
kerstfeest - lentefeest

K.V.L.V. Vrouwen met vaart
Baljuwstraat 69
 057 33 71 99
 jan.descamps@skynet.be

-koken, handwerken, turnen, bloemschikken en vorming
-dagreis en fietstochten

Voorzitter:

Els Desmytter

Secretaris 1:

Goedele
Beuselynck

-fietstocht en dagreis in juni
-startvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst

Secretaris 2:

Carine
Boussemaere
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LANDELIJKE GILDE RENINGELST
Clyttesteenweg 1
 0476 47 80 33
 lg.reningelst@hotmail.be
FB Landelijke Gilde Reningelst
Voorzitterschap: Danny Six
Johan Pil
Secretaris: Erwin Boutton

De Landelijke Gilde is een vereniging voor
mensen met een warm hart voor het
platteland.
Het is een sociaal-culturele vereniging
voor alle plattelandsbewoners.
We zetten ons in voor de leefbaarheid van
ons dorp, voor het behoud van de open
ruimte, voor de sociale samenhang in ons
dorp...
-kapelletjestocht in mei
-st-Elooisviering
-dwaallichtjestocht (tweejaarlijks i.s.m.
oudercomité)
-minismultocht
-oldtimertrektocht tijdens de kermisweek

MEMORIAL MARC LEEUWERCK
Kuipersstraat 4
 057 33 74 43
 0497 57 10 86
 ninette.verschoore@gmail.com
Voorzitter: Christophe Leeuwerck
Secretaris : Ninette Verschoore

-actie Kom Op Tegen Kanker: wielerwedstrijd en walking dinner
-deelname aan 1000km voor Kom Op
Tegen Kanker
-verkoopactie

OKRA trefpunt Reningelst Dansclub
 057 40 06 25
 mariettehuyghe@skynet.be

koppel- en lijndansen, elke dinsdag van
14u-16u (incl. 1/2 u koffie-pauze)

Secretaris:
Lesgeefsters:

opendeur danscafé

www.bpreningelst.be

Maria Debandt
Mariette Huyge en
Lena Handtpoorter
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OKRA trefpunt Reningelst
 057 44 69 80
 0498 32 61 15
 okrareningelst@gmail.com
Teamleider: Jacques Storme
Administratie: Gerard Spenninck

OKRA is een open vereniging voor en
door gepensioneerden.
Menselijke waarden staan centraal.
Vriendschap en verbondenheid zijn de
kern van de werking.
- 5 uitstappen per jaar (dag- en
meerdaags)
- 7 feestjes per jaar met animatie en/of
voordrachten
-fietsen, dans, bowling en petanque
-Kaarttornooi 2x per maand

OUDERRAAD
Pastoorstraat 4
 057 33 52 81
 vbsreningelst@vbop.be
 www.vbop.be/vbsreningelst

Doel van de ouderraad is het
ondersteunen van de school en het naar
buiten brengen van eigen initiatieven.
De raad bestaat uit 10 gezinnen.
-tweejaarlijkse Dwaallichtjestocht
-dauwtripontbijt, haloweenfeestje,…
-Verder wordt voornamelijk ondersteuning gegeven bij organisaties van de school:
Kip aan ‘t spit, schoolfeest...

ROMMELMARKT
Kuipersstraat 4
 057 33 74 43
 0497 57 10 86
 gino.capoen@skynet.be

jaarlijkse rommelmarkt tijdens de
kermisweek

Voorzitter : Gino Capoen
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TONEELVERENIGING
DE VLAAMSCHE VRIENDEN
Kuiperstraat 24
 057 33 67 16
 0493 07 88 65
 de.vlaamsche.vrienden
@telenet.be
Voorzitter: Eddy Huys
Secretaris: Bert Lemahieu

Één keer per jaar brengen we een volavondstuk. Er wordt ook vaak samengewerkt met andere gezelschappen en
verenigingen.
-volavondstuk eind maart: 4 opvoeringen
-feestavond eind september
-acteren in de driejaarlijkse hoppestoet
op de wagen van ‘De oude brouwerij’

VELT WESTLAND
Belfroidstraat 1
 057 33 60 63
 deridder.dirk@telenet.be
 www.westland.velt.be
Voorzitter: Dirk De Ridder
Secretaris: Dirk De Ridder

-de mensen het ecologisch gedachtengoed meegeven
-cursussen en voordrachten organiseren
-ent-, snoei- en kooklessen
-voordrachten tuinieren

VZW DE FIETSELING
Baljuwstraat 69
 057 33 71 99
 jan.descamps@skynet.be

-revalorisatie brouwerij-mouterij Sint-Joris
-uitbating kinderbrouwerij

voorzitter: Wim Chielens
Secretaris: Jan Descamps
WE'LL REMEMBER, POPS
Vlamertingseweg 46
 0478 18 30 41
 info@wellrememberpops.be
 www.wellrememberpops.be
FB We’ ll Remember, Pops

-gidsen op historische slagvelden WO I
& WO II

Voorzitter: Jan Verdoodt
Secretaris: Jean Deconinck
www.bpreningelst.be
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Toerisme
Dienst voor Toerisme
Grote Markt 1
8970 Poperinge
 057 34 66 76
 057 33 57 03
 toerisme@poperinge.be
Vanaf Pasen 2013 kan je in 30 infopunten in de Westhoek terecht voor extra toeristische
informatie. Je kan in deze horereca-zaken terecht voor folders en deskundige uitleg over
de streek. De uitbouw van deze infopunten kadert in het project 'Genieten in de
grensstreek'. Toerisme Westhoek wil hiermee deze horeca-zaken in de Westhoek
verenigen in een informatienetwerk en hen beter ondersteunen in het aanbieden van
toeristische informatie. Toeristische infopunten Poperinge vind je in D’oude smesse en
Het Boerenhol te Reningelst.

Bed & breakfast
De Horizon
Kriekstraat 15
 057 33 91 42
 info@dehorizon-reningelst.be
 www.dehorizon-reningelst.be

De rentmeesterhoeve
Reningelstplein 5
 057 33 28 68
 0477 37 92 86
 info@rentmeesterhoeve.be
 www.rentmeesterhoeve.be

Herberg Boerenhol
Driegoenstraat 4
 057 36 02 53
 boerenhol@telenet.be
 www.boerenhol.be

‘t Kwakkelnest
 057 33 45 57
 0477 72 89 21
 kwakkelnest@gmail.com
 www.kwakkelnest.be

Landgoed “Argilière”
Ouderdomseweg 66
 057 33 87 78
 0474 48 01 63
 argiliere@telenet.be
 www.argiliere.be

Landhuis Vedastus
Zevekotestraat 6
 057 36 36 90
 0475 79 56 72
 info@landhuisvedastus.be
 www.landhuisvedastus.be
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Wandelpaden
Bij de kerk starten 2 bewegwijzerde wandelpaden. Brochures van deze wandelroutes
zijn te verkrijgen bij de Dienst Toerisme te Poperinge
Lindegoedpad: 10 km
Het “Lindegoedpad” laat ons vanuit Reningelst kennismaken met een open landschap.
We wandelen langs brede beekdalen met vruchtbare akkers, hoppevelden en meersen.
Wandelend en kijkend wordt het wel bijna drie uur. Er zijn slechts lichte hellingen.
Het pad loopt voor het grootste deel over asfaltwegen. Enkele korte stukken grintweg en
graspad zijn minder geschikt voor kinderwagens en rolstoelen.
Zevekotepad: 7 km
Deze 7 km lange wandeling loopt over glooiend terrein. Dit maakt de tocht nogal lastig,
daarbij komen twee stukjes aardeweg in de wandeling voor, waarvan één (een 300-tal
meter) moeilijk toegankelijk is.

Dit is een ijzeren brugje over de Grote
Beek, inmiddels door de natuur
ingepalmd. Het verbond vroeger een
dreef langs het beekje naar de kerk met een
dreef die naar de Vlamertingseweg liep.

www.bpreningelst.be

41

De Kinderbrouwerij
Reningelstplein 5a
 info@kinderbrouwerij.com
 www.kinderbrouwerij.com
De Kinderbrouwerij is gevestigd in de oude dorpsbrouwerij St.-Joris en is een plek waar
jong en oud het kind in zich naar boven kan laten komen. In grote en kleine theaterzalen,
en ‘s zomers op de koer of in de weide worden gezinsvoorstellingen geprogrammeerd
met muziek, toneel, dans, film,… Er worden eigen producties gemaakt en gewerkt aan
originele, speelse ontdekkingstochtjes op en rondom de site.

Fietsroutes
Reningelst ligt langs het fietsnetwerk Westhoek-Zuid. Info over fietsroutes met
knooppunten vindt u op www.fietsroute.org, www.fietsnet.be of
www.fietsrouteplanner.vlaanderen-fietsland.be.
Een gekende route is de “Schreveroute”. Deze start in de dorpskom van Reningelst en
leidt ons door het Heuvelland en het Frans-Vlaamse houtland.
Fietsbrochures zijn te verkrijgen bij de Poperingse Toeristische Dienst.
In Reningelst kan je fietsen huren bij:
Fietsen STEF
Preekheerstraat 2
 0473 26 48 56
 stefaan.lermyte@telenet.be
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Toeristische autoroutes
De “In Flanders Fields-route” komt voorbij in het dorp. Vanuit Westouter
(Heuvellandseweg) gaat het links weg richting Poperinge.
 www.toerismewesthoek.be > Actief beleven > Autoroutes

Reningelst telt verschillende kapelletjes die het landschap
sieren. Ze danken dikwijls hun oorsprong aan boeren die
hun dankbaarheid tot God wilden betuigen na een
onverklaarbare genezing van een familielid of als dank voor een
bijzonder goeie oogst. Het restaureren van de kapelletjes geeft
recht op subsidies, aan te vragen bij het stadsbestuur.

Britse begraafplaatsen
In en rond het dorp kan men 3 drie Britse begraafplaatsen bezoeken:
Grootebeek British Cemetery
Reningelst Churchyard
Reninghelst New Military Cemetery

Vlamertingseweg(wijk Ouderdom)
Nabij de kerk
Baljuwstraat

 www.wo1.be > Bezienswaardigheden > Begraafplaatsen > Britse militaire
begraafplaatsen
Tijdens de Eerste Wereldoorlog stonden duizenden Chinezen in voor de logistieke
steun achter het front. In Reningelst wordt binnenkort in de Visserijmolenstraat
een monument ingehuldigd ter ere van hen.

www.bpreningelst.be
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Economie
Hieronder vindt u een lijst van alle zelfstandigen die nog niet vermeld werden in deze
brochure.

Deze lijst werd opgesteld aan de hand van reacties op een bevraging onder de bewoners. Wie niet reageerde,
komt niet voor in de lijst.

Ambachtelijk gebak en taarten

Atelier Hortense
Pastoorstraat 11
 0476/25.01.36

Auto-onderdelen

NV JPC Belgium
Westerse Clyttestraat 6
 0475/23.17.08

Bakkerij - Voeding

info@mlv.be
 www.mlv.be

Erwin Boutton
Clyttesteenweg 1
057/33.91.27
 0471/44.29.49

Bouwpromotor,

BVBA Goudeseune

aan- en verkoop van woningen

Sint-Pietersstraat 11
 0495/12.85.38

Café

D'oude Smesse
Zevekotestraat 7a
057/33.90.19
 0477/86.24.12
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debrabander.bart@telenet.be

MLV Banden
Pastoorstraat 44
057/33.71.61

Boomkwekerij- Tuincentrum

slembrouck1@telenet.be

Debrabander Bart
Baljuwstraat 32
057/33.37.70

Banden en velgen - groothandel

usparts@gmail.com

Bakkerij Bernard Slembrouck
Zevekotestraat 17
057/33.41.76

Bakkerij - Voeding

info@atelierhortense.be
 www.atelierhortense.be

e.boutton@scarlet.be
 www.boomkwekerijboutton.be

info@grimmo.be
 www.grimmo.be

yves.gekiere@telenet.be

www.bpreningelst.be

Café - Feestzaal

Sint-Joris
Reningelstplein 7
057/36.57.91

Chauffage - Sanitair

Johan Santy
Kwakkelstraat 12
057/33.30.34
 0497/38.08.18

Crelan Bank&Verzekering

erwin.dambre@telenet.be
www.erwindambre.be


sandra.liefhooge@pandora.be

Vleeshoeve Sint-Pieterke
Sint-Pietersstraat 2
057/33.40.24
 0493/08.89.78

www.bpreningelst.be

yves.gekiere@telenet.be

Frituur 't Poortegat
Baljuwstraat 38
057/36.43.42
 0472/80.24.82

Hoeveslagerij

boerenhol@telenet.be
www.boerenhol.be


Erwin Dambre bvba
Westerse Clyttestraat 3
 0473/37.72.51

Frituur

info@djdidi.be
www.djdidi.be


Yves Gekiere
Zevekotestraat 7a
057/33.90.19
 0477/86.24.12

Elektriciteit - Sanitair - Verwarming



Herberg Boerenhol B&B
Driegoenstraat 4
057/36.02.53

Electriciteit

teendegat@skynet.be

DJ D!Di
Baljuwstraat 59
 0479/75.13.84

Eetcafé

bafcop.debaene@skynet.be

‘t Eendgat
Ouderdomseweg 25
 057/33.39.35

DJ

johan.santy@telenet.be

Kantoor Bafcop-Debaene BVBA
Baljuwstraat 1
057/33.22.98

Dierenspeciaalzaak - Dranken

gauquiemichiel@gmail.com

info@sintpieterke.be
www.sintpieterke.be
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Hoeveverkoop aardappelen

Danny & Lieve Lefebvre
Kriekstraat 10
 0475/28.98.05

Hoeveverkoop groenten

Hoeveproducten Roose

-aardappelen-aardbeien

Kriekstraat 17
057/33.79.53

Hoeveverkoop groenten en fruit

jos_six@hotmail.com
FB De groenselpoorte

Mathijs Derycke
Baljuwstraat 53
 0484/95.37.62

Kapsalon

r.roose@skynet.be
FB Hoeveproducten ROOSE

De groenselpoorte
Pastoorstraat 15
057/33.70.38

Interieurbouw en timmerwerken

danny.lefebvre@skynet.be

mathijsderycke@hotmail.com

Kapsalon Veerle
Baljuwstraat 51A
057/33.80.28

KBC - Bank&Verzekering

KBC Reningelst - Westouter
Baljuwstraat 7A
057/34.61.00

Keurslagerij - Traiteur

Keurslager Christophe&Severine
Zevekotestraat 19
057/33.86.96

Palletkachels - Pallets

info@poetshuisje.be
 www.poetshuisje.be

Nymphaea
Baljuwstraat 37C
057/36.31.54
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info@vepa-kachels.be
www.vepa-kachels.be


't Poetshuisje
Baljuwstraat 23
057/33.38.00
 0474/31.71.02

Postpunt- Bloemen&planten

Christophe.en.Severine
@skynet.be

B.V.B.A. VEPA
Vlamertingseweg 33
057/33.39.30

Poetsen en strijken

reningelst.westouter@kbc.be
www.kbc.be


hipenmooi@telenet.be
 www.hipenmooi.be

www.bpreningelst.be

Recordbank - Bank&Verzekering

Camerlynck bvba - Recordbank
Zevekotestraat 22A
057/33.56.95

Schoonheidsinstituut

Esthetiek Maybelle
Heuvellandseweg 2
057/37.54.79
 0497/90.62.34

Schoonheidsspecialiste

Studiebegeleiding, marketing- en

Tandem Projects

Managementadvies

Nedergraafstraat 10
 0474/59.01.90

Tuinaanleg en -onderhoud

Tuinen Dieter Spriet
Kriekstraat 9
 0479/26.06.74

info@tuinenspriet.be
 www.tuinenspriet.be

doomlamerant@skynet.be

stefanie_legrand@hotmail.com

sonja.versavel@skynet,be

bvba AKTRO
Sint Pietersstraat 13
 0479/44.20.21

www.bpreningelst.be

thiery.tachel@telenet.be

Shopping Sonja
Vlamertingseweg 4
057/33.43.81

Warmtepompen-airco-koeltechniek

info@nuovavita.be
 www.nuovavita.be

Stefanie Legrand
Vlamertingseweg 7
 0499/41.45.13

Voedingszaak

www.esthetiekmaybelle.be

BVBA Doom-Lamerant
Baljuwstraat 66
057/33.24.66
 0477/17.97.59

Voedingsconsulente



Nuova Vita
Heuvellandseweg 32
057/30.04.40

Vervoer / Verkoop gas & kolen

camerlynck.poperinge
@recordbank.be

info@aktro.be
 www.aktro.be
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Deze brochure kwam tot stand dank zij de steun van de Stad Poperinge en de inzet van
de werkgroep ‘Welkom in Reningelst’.
Samenstelling:

Antoine Vandendriessche, Christophe Clauw, Frits Vandenbussche,
Geert Rouseré, Glen Boeyaert, Gunther Goudeseune, Jan Kestelyn,
Maria Lermytte, Willy George.

Lay-out:

Glen Boeyaert

Uitgave:

januari 2016
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