
 
 

 
 

VOLLEDIG  KERMISPROGRAMMA  2017 
 
Doorlopend tot en met 4 oktober 

- Zesde R-OOK-OP-ZOEK-TOCHT: prijsuitdeling op vrijdag 17 november in OC Rookop om 
19 uur. 

Zondag 9juli 
- 11 uur: FIETSSMULTOCHT, ingericht door de Landelijke Gilde. Start op het dorpsplein. 

Drie stopplaatsen: aperitief, middagmaal en dessert. Leden LG betalen € 17, niet-leden 
€ 20 en kinderen onder de 12 jaar € 10. Inschrijven voor 5 juli via  0476/47.80.33 of 
lg.reningelst@hotmail.be. 

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

leden van de gilde). 
- 20 uur: KERMISOPENINGSRECEPTIE voor foorkramers en genodigden in OC Rookop. 
Zaterdag 22 juli 
- 9 uur: inschrijving VINKENZETTING op het voetbalterrein ‘De Makke’. Deelname: € 1,20 

incl. belegd broodje. Prijzen: € 75. Verrassing voor de 1ste. Organisatie: SK Reningelst. 
- 14 uur: TROGBOLLING in ‘Clubhuis 3hoek’. Deelname: € 5 per koppel. 

Prijzen: € 75 vooruit + inleg. 
- 14 uur tot 17 uur: BANDENWISSEL van rallywagen tegen de tijd, in rallycafé 

Zevekotestraat 3. Organisatie: K & D Racing vzw. 
14.30 uur: KERMISSCHIETING aan de staande pers, op het sportterrein. Prijzen: € 60 
vooruit + inleg. 

- 19 uur: VIDEOAVOND over het rallygebeuren, in café ‘d’Oude Smesse’.  
Organisatie: K & D Racing vzw. 

Kermiszondag 23 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), Lindsay Capoen (0487/31.0139) of Soryano Ruyssen (0494/25.49.65). 

- 6 uur tot 17 uur: BRANDWEERBAR en BARBECUE bij het brandweerarsenaal. 
- 9 uur tot 18 uur: GRAND PRIX rijden op groot scherm, in rallycafé Zevekotestraat 3.  

Vanaf 11.30 uur: apero. Organisatie: K & D Racing vzw. 
- 10.30 uur: WANDELCONCERT in de dorpskom. 
- Doorlopend APERITIEVEN op het tuinterras van ‘Clubhuis 3hoek’. 
- 20 uur: optreden coverband ACES HIGH (rock covers), in café ‘d’Oude Smesse’.  

Inkom gratis. 
Kermismaandag 24 juli 
- 14 uur tot 15 uur: één GROOT FEEST met Jo De Rijck, op het speelplein. Daarna 

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

- 18.30 uur: PRIJSBOLLING in OC Rookop. Prijzen: € 150. 
Kermisdinsdag 25 juli 
- 13.30 uur tot 19 uur: 2de GEZINSFIETSZOEKTOCHT voor jong en oud of het hele gezin 

met aanduiding via  bolletje-pijltje en foto’s, ca. 25 km met bevoorrading onderweg. 
Inschrijven en start vanaf 13.30 uur  tot 15.30 uur  op het Reningelstplein.  
Inschrijving: € 5. Aankomst tegen 19 uur op het Reningelstplein. Barbecue: 19 uur. 
Prijsuitreiking: 21.30 uur. Organisatie: Kon. Wielerclub Bergdal vzw. 

Kermiswoensdag 26 juli 
- 14 uur: CIRCUSWORKSHOP op het speelplein. Inschrijven vanaf 13.30 uur. Inkom: € 2. 

Organisatie: Speelplein ’t Noageltje, i.s.m. De Kinderbrouwerij. 
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- 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). 

- 19.30 uur: KERMISKAARTING in ‘Clubhuis 3hoek’. Gelote maten. Deelname: € 3.  
Prijzen: € 100 vooruit + inleg. 

Kermisdonderdag 27 juli 
- 10.30 uur: VIP-arrangement, verzorgd door traiteur Cookingmobile en aangeboden door  

Kon. Wielerclub Bergdal vzw, ter gelegenheid van de INTERNATIE.  
Inschrijven t.e.m. 22 juli op info@wielerclubbergdal.be.  Meer info in deze folder of op 
www.wielerclubbergdal.be. 

- 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). 

- 18.30 uur: PRIJSBOLLING op het dorpsplein. Prijzen: € 150. 
Kermisvrijdag 28 juli 
- 14 uur: KERMISPETANQUETORNOOI  in ‘Clubhuis 3hoek’, voor de leden. 

Deelname: € 6. Naturaprijzen. 
- Vanaf 13.30 uur: KINDERFUIF. Inkom: € 2. Organisatie: Speelplein ’t Noageltje. 
- 16 uur tot 18 uur: INITIATIESCHIETING aan de staande pers. Iedereen boven de 12 jaar 

is welkom. Inlichtingen: martin.hardeman@hotmail.com. 
- 18 uur: NEDERLANDSTALIGE  AVOND op de hoeve Danny Lefebvre, ingericht door 

Chiro Dokio. In de vooravond is er een live concert voorzien. Inkom: € 2,50. Goedkope 
frisse pintjes, worstjes op de barbecue en sangria à volonté. 

- 20 uur: KERMISKAARTING in café ‘d’Oude Smesse’.  Prijzen: € 150 vooruit + inleg. 
Kermiszaterdag 29 juli 
- 14 uur: WANDELVOETBAL in OC Rookop: Rookopsjotters (OKRA Reningelst) tegen 

Klijtesjotters (OKRA De Klijte). Meer info bij jimmaerten@hotmail.com . 
- 16.30 uur: KIDS RUN voor leerlingen van de lagere school en het 3de kleuter, 

LOOPFIETSENWEDSTRIJD voor peuters, 1ste en 2de  kleuter op het voetbalterrein ‘De 
Makke’. Organisatie: SK Reningelst. 

- 19 uur tot 20 uur: HAPPY HOUR in ‘Clubhuis 3hoek’: gewone consumpties aan € 1. 
- 19.30 uur: KERMISKAARTING in ‘Clubhuis 3hoek’. Koppelkaarting: iedereen kaart 4x en 

na 12 delen hertrekking. Deelname: € 5. Prijzen: € 100 vooruit + inleg.  
Organisatie: De Vedastuskaarters. 

- 20 uur: DARTSTORNOOI in de voetbalkantine ‘De Makke’. Inschrijven bij de 
bestuursleden of telefonisch via 0479/71.03.88. Daginschrijving tot 19.30 uur.  
Deelname: € 5. Prijzen: € 150 vooruit + inleg, iedereen prijs. Organisatie: SK Reningelst. 

Zondag 30 juli 
- 7.30 uur tot 9.30 uur: inschrijving 33ste KERMISRALLY in de voetbalkantine. 

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

- 11 uur tot 12 uur: HAPPY HOUR APERO in ‘Clubhuis 3hoek’: 2 aperitieven  voor de prijs 
van 1. 

- 19 uur tot 20 uur: HAPPY HOUR in ‘Clubhuis 3hoek’: gewone consumpties aan € 1. 
Zondag 6 augustus 
- 11.30 uur: bijeenkomst 6de RENINGELSTSE TREFFEN met OLDTIMER TRACTOREN 

pre 1980 in de Pastoorstraat. Inschrijving: € 12,50. Start rondrit (35 km) om 14 uur.  
Tussenstop voorzien bij Dauchy-Frimout (Kemmel). Aankomst rond 17.30  uur met 
demonstratie oude maalmolen. Liefst vooraf inschrijven bij Wim Haest: 
wim.haest@telenet.be - 0493/19.68.67 (na 16.30 uur). Organisatie: Landelijke Gilde. 
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