
 
 

VOLLEDIG  KERMISPROGRAMMA  2015 
 
Doorlopend tot en met 6 oktober 
- Vijfde R-OOK-OP-ZOEK-TOCHT: prijsuitdeling op vrijdag 13 november in OC Rookop om 

19 uur. 
Donderdag 9 juli 
- Vanaf 18.00 uur: “Een Ode aan de Ode”. Beleef de 30.000ste  Last Post vanuit de 

brandweerkazerne in de Baljuwstraat. Tal van activiteiten worden voorzien in de 
verkeersvrije straat.  

Zondag 12juli 
- 11 uur: MINI-SMULTOCHT, ingericht door de Landelijke Gilde. De fietstocht van 35 km 

start op het dorpsplein. Onderweg stops voor aperitief en lekker etentje. Inschrijving kan 
via rekeningnummer LG 738-3140246-87. Leden LG betalen € 16,50 kinderen € 9, niet 
leden € 19. Meer info bij Johan Pil 057/33.36.28. 

Dinsdag 21 juli 
- 14.30 uur: PRIJSSCHIETING aan de staande pers, op het sportterrein (alleen voor de 

leden van de gilde). 
Vrijdag 24 juli 
- Gedurende de kermisweek: “RADIO Sint-Joris”, waarop  o.a. de wielerwedstrijden live 

gevolgd kunnen worden. 
- 17.30 uur: inschrijving AUTOZOEKTOCHT bolletje pijl  in café “Sint-Joris”, t.v.v. Rallyream 

Koen Beyne-Kristof Meersseman. Om 18.00 uur: start rondrit van 100 km met tussenstop. 
Graag vooraf inschrijven in café "Sint-Joris" of via kristof@meersseman.be of 
koenbeyne@hotmail.com. Dag zelf inschrijven: + € 5. 

- 20 uur: KERMISOPENINGSRECEPTIE voor foorkramers en genodigden in OC Rookop. 
- 20.30 uur: grootse OPENINGSFUIF Reningelst kermis met dj Didi in café "Sint-Joris". 
Zaterdag 25 juli 
- 14.30 uur tot 16 uur: inschrijving toeristische NAVIGATIERIT bolletje pijl in café “d’Oude 

Smesse”. Ongeveer 90 km. Prijsuitdeling om 19.30 uur. 
- 14 uur: TROGBOLLING in “Clubhuis 3hoek”. Deelname: € 5 per koppel.  

Prijzen: € 50 vooruit + inleg. 
- 14.30 uur: KERMISSCHIETING aan de staande pers, op het sportterrein. 
- 17.00 uur: inschrijving TAFELVOETBALTOERNOOI in café “Sint-Joris”. 
- 20 uur: grote SPORTQUIZ in de kantine van SK Reningelst. Inschrijven met een passende 

ploegnaam (min. 3 en max. 4 deelnemers) bij rik.vanthournout@gmail.com of via SMS 
0472/33.84.79. Deelname: € 4 per deelnemer. Geldprijs voor de top 3, troostprijzen voor 
alle andere ploegen. Vragen: 50% voetbal, 50% andere sporten. 

Kermiszondag 26 juli 
- 6 uur tot 17 uur: GROTE ROMMELMARKT in de dorpskom. € 3 per stand van 5 m.  

Liefst vooraf inschrijven met vermelding van aantal m. Info bij Patrick Ruyssen 
(0476/77.02.13) en Gino Capoen (057/33.74.43 of 0497/57.10.86). 

- 6 uur tot 17 uur: BRANDWEERBAR en BARBECUE bij het brandweerarsenaal. 
- 10.30 uur: WANDELCONCERT in de dorpskom. 
- Doorlopend APERITIEVEN op het tuinterras van “Clubhuis 3hoek”.  
- 20 uur: optreden optreden Fré Denolf, in café “d’Oude Smesse”. Inkom gratis.  
- 21.00 uur: KARAOKE in café “Sint-Joris”.  
Kermismaandag 27 juli 
- 10 uur: JAARGETIJDE voor de overleden parochianen en PLECHTIGE DIENST voor de 

gesneuvelden en slachtoffers van beide oorlogen. 
- 14.30 uur tot 15.30 uur: Theater TOP met kinderproductie “Zeemeerminnetje”. Inkom: € 2. 

Organisatie: Speelplein ’t Noageltje. 
- 18.30 uur: PRIJSBOLLING in OC Rookop. Prijzen: € 150. 
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Kermisdinsdag 28 juli 
- 13.30 uur: "INTERNATIE”: Elites zonder contract en Beloften WBV Cat.1.12. 

Organisatie: Kon. Wielerclub Bergdal vzw. Meer info op www.wielerclubbergdal.be.  
(zie ook afzonderlijke affiche of speciale tekst in deze folder). 

- 18 uur: sfeervolle KERMISAMBIANCE met de mooiste Vlaamse melodieën in  
“Herberg Boerenhol”.  

- 18.30 uur: PRIJSBOLLING in café "Sint-Joris". Prijzen: € 150. 
Kermiswoensdag 29 juli  
- 8.00 uur tot 8.30 uur: inschrijving VINKENZETTING in café "Sint- Joris", met medewerking 

van K.M. “De Bergvink” Westouter. Prijzen: € 75 vooruit + helft inleg. Twee bekers. 
Talrijke naturaprijzen. 

- 11 uur: VIP-arrangement, verzorgd door traiteur Cookingmobile en aangeboden door  
Kon. Wielerclub Bergdal vzw, ter gelegenheid van de TROFEE VAN VLAANDEREN. 
Inschrijven t.e.m. 24 juli op info@wielerclubbergdal.be.  Meer info in deze folder of op 
www.wielerclubbergdal.be. 

- 14.30 uur: "TROFEE van VLAANDEREN”: Nationale interclubwedstrijd “Beker van België 
Juniores” -  WBV Cat. 1.14. Organisatie: Kon. Wielerclub Bergdal vzw. Meer info op 
www.wielerclubbergdal.be. (zie ook afzonderlijke affiche of speciale tekst in deze folder).  

- 14.30 uur: TEKENWEDSTRIJD met krijt voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Inschrijven 
vanaf 13.30 uur op het speelplein. Inkom: € 2. Organisatie: Speelplein ’t Noageltje. 

- 19.30 uur: PRIJSKAARTING in “Clubhuis 3hoek”. Gelote maten. Deelname: € 3.  
Prijzen: € 50 vooruit + inleg. 

Kermisdonderdag 30 juli 
- 13.30 uur tot 17.30 uur: 38ste FIETSMARATHON van Reningelst. Inschrijving vanaf 13.10 

uur in café "Sint- Joris". Prijsuitdeling bij OC Rookop na de fietsmarathon.  
Organisatie: Kon. Wielerclub Bergdal vzw. Meer info in deze folder of op 
www.wielerclubbergdal.be. 

- 14 uur: BAR op de parking bij OC Rookop. 
- 15.00 uur tot 18.00 uur: KINDERNAMIDDAG in feestzaal “Sur Place”: kinderdisco, grime, 

springkasteel, snoep & snacks voor onze toekomst. 
- 16 uur: BARBECUE op de parking bij OC Rookop, ingericht door de Brandweer. 
- 17 uur: inschrijving 9de  PLOEGENTIJDRIT “Memorial Florent Bafcop” voor wieler-

toeristen met/zonder vergunning en recreanten regio Poperinge-Heuvelland, op afgesloten 
parcours van 4 km. 1ste start vanaf 18 uur nabij OC Rookop. Aparte rangschikking per 
classificatie van deelnemende ploegen. Prijsuitdeling bij OC Rookop na de ploegentijdrit. 
Organisatie: Kon. Wielerclub Bergdal vzw. Meer info in deze folder of op 
www.wielerclubbergdal.be.  

Kermisvrijdag 31 juli 
- 14 uur: KERMISPETANQUETORNOOI  in “Clubhuis 3hoek”, voor de leden.  

Deelname: € 5. Naturaprijzen. 
- 14.30 uur: KINDERFUIF. Inkom: € 2. Organisatie: Speelplein ’t Noageltje. 
- 16.00 uur: INITIATIESCHIETING op de staande pers. Iedereen boven de 12 jaar is 

welkom.   Bogen en pijlen worden ter beschikking gesteld. Het bestuur is niet 
verantwoordelijk voor de minderjarige schutters. Toelating en of aanwezigheid van de 
ouders wordt verwacht. Inlichtingen: martin.hardeman@hotmail.com. 

- 20 uur: PRIJSKAARTING in café “d’Oude Smesse”.  € 50 vooruit + inleg. 
- 21 uur: NEDERLANDSTALIGE  AVOND op de hoeve Danny Lefebvre, ingericht door 

Chiro Dokio. In de vooravond optreden van charmezanger Johnny Clarysse. 
Inkom: € 2,50. Goedkope frisse pintjes, worstjes op de barbecue en sangria à volonté.  
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Kermiszaterdag 1 augustus 
- 19.30 uur: PRIJSKAARTING in café "Sint-Joris". € 50 vooruit + inleg. 
Zondag 2 augustus 
- 7.30 uur tot 9.30 uur: inschrijving 31ste KERMISRALLY in de voetbalkantine. 

 Afstand : 35, 50 of 70 km.  Organisatie in het kader van de Westhoektrofee, ingericht door 
Wielertoeristenclub Bergdal.  

- 11.30 uur: bijeenkomst en inschrijving (10 euro) 5de RENINGELSTSE TREFFEN met 
OLDTIMER TRACTOREN pre 1980 in de Pastoorstraat. Start rondrit (35 km) om 14 uur.  
Tussenstop voorzien bij Jacques Dambre. Liefst vooraf inschrijven bij Wim Haest: 
wim.haest@telenet.be - 0493/19.68.67 (na 17 uur). Organisatie: Landelijke Gilde 
Reningelst.     

- MUZIEKFESTIJN  op het RENINGELSTPLEIN, ingericht door café "Sint-Joris". Inkom 
gratis. Vanaf 10.30 uur: verkeersvrije dorpskern. SPRINGKASTEEL van 25 m.  
14.00 uur: optreden van Ride This Train covers Johnny Cash. 16.30 uur: optreden van 
The Skullfuckers. 20 uur: Fuif & dj contest in openlucht. 

Maandag 3 augustus 
- Dag van de LEGE PORTEMONNEES in café "Sint-Joris". Muzikale afsluit. 
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