VOLLEDIG KERMISPROGRAMMA 2019
Zondag 14 juli
- 11 uur: FIETSSMULTOCHT, ingericht door de Landelijke Gilde. Start op het Reningelstplein. Fietstocht
van +-35 km langs vlakke landelijke wegen met drie stopplaatsen: aperitief, middagmaal en dessert. Leden
LG betalen € 17,50, niet-leden € 20 en kinderen onder de 12 jaar € 10. Inschrijven voor 10 juli via
LG.reningelst@hotmail.be of 0476/47.80.33.
Zondag 20 juli
- 9 uur: VINKENZETTING op het voetbalterrein ‘De Makke’. Inschrijving van 7.30 uur tot 8.30 uur.
Deelname: € 1,20 incl. belegd broodje. Prijzen: € 75. Verrassing voor de 1ste.
Organisatie: SK Reningelst i.s.m. De Bergvink Westouter.
Zondag 21 juli
- 10 uur: GEZINSWANDELTOCHT van 4 à 5 km, start bij Bart & Christine Decrock-Verdonck. Achteraf
gezellig samenzijn met drankje en ovenkoek met beenham. Graag vooraf inschrijven via
kvlv.reningelst@gmail.com of 0496/51.69.63. Deelname: € 5, kinderen onder de 12 jaar: gratis.
- 14.30 uur: PRIJSSCHIETING aan de staande pers, voor de leden.
Woensdag 24 juli
- 14.30 uur: THEATER TOP met “Clown Dobbel en zijn gekke griezels” in OC Rookop.
Inkom: € 2,50. Organisatie: Speelplein ’t Noageltje.
Donderdag 25 juli
- 13 uur: chiroterras en KUBTOERNOOI in de feesttent in de weide van Jos Six en in de chirolokalen.
- 20 uur: FOTO- en STREEKBIERENAVOND in de feesttent in de weide van Jos Six.
Organisatie: Chiro Dokio.
Vrijdag 26 juli
- ’s Middags en ’s avonds verschillende snacks en cocktails te verkrijgen in café ‘Sint-Joris’.
- 13 uur: chiroterras in de feesttent in de weide van Jos Six.
- 16 uur: INITIATIESCHIETING aan de staande pers.
- 19.30 uur: KERMISKAARTING in de voetbalkantine ‘De Makke’. Inschrijving per koppel.
Deelname: € 3. Prijzen: € 100 vooruit + inleg. Organisatie: SK Reningelst.
- 20 uur: NEDERLANDSTALIGE AVOND in de feesttent in de weide van Jos Six.
Organisatie: Chiro Dokio.
Zaterdag 27 juli
- 13 uur: activiteit voor iedereen in de feesttent in de weide van Jos Six. Organisatie: Chiro Dokio.
- Vanaf 13.30 uur: POOLBILJARTTOERNOOI (2 biljarts ter beschikking) in in café ‘Sint-Joris’. Inschrijven
vanaf 12.30 uur. €5 per persoon, drankje inbegrepen. Prijzen voorzien voor de podiumplaatsen.
- 14 uur: TROGBOLLING in ‘Clubhuis 3hoek’. Deelname: € 5 per koppel. Prijzen: € 100 vooruit + inleg.
- KERMISRUN RENINGELST: Organisatie: SK Reningelst & Humulus Runnurs.
o 14 uur: Kids run op het voetbalterrein ‘De Makke’ voor kleuter (loopfiets) t.e.m. 6de leerjaar.
Aandenken voor kids, fun en animatie.
o 15.30 uur: 5,5 km of 11 km. Start en aankomst op sportzone ‘De Makke’. Inschrijven en info via
www.humulusrunnurs.be. Kleedkamers, douches, bevoorrading, bar en food, goodiebag,
animatie, geen tijdsregistratie wel tijdsaanduiding, t.v.v. Stichting Embrace.
- 14.30 uur: KERMISSCHIETING aan de staande pers. Prijzen: € 60 vooruit + inleg.
- 20 uur: 80’s PARTY met dj Tom in café “Sint-Joris”. Heerlijke nummers uit de jaren 80. Ambiance
verzekerd.
- 20 uur: DARTSTORNOOI in de voetbalkantine ‘De Makke’. Voorinschrijving via 0479/71.03.88. Inschrijven
tot 19.30 uur.Deelname: € 5. Prijzen: € 150 vooruit + inleg, iedereen prijs.
Organisatie: SK Reningelst.
- 20 uur: KAMPVUUR voor oud-leiding in de weide van Jos Six. Organisatie: Chiro Dokio.
Kermiszondag 28 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. Inschrijving bevestigd na betaling op
rekeningnummer BE03 3770 9963 3484 met vermelding van: rommelmarkt 2019, naam + aantal meters.
Dit te laatste tegen 24/07/2019. Info bij Patrick Ruyssen (0476/77.02.13), Lindsay Capoen (0487/31.0139)
of Soryano Ruyssen (0494/25.49.65).

- 10.30 uur: WANDELCONCERT in de dorpskom.
- Heerlijke gerechten, zonnig terras, springkasteel en muziek in café ‘Sint-Joris’.
- Doorlopend APERITIEVEN op het tuinterras van ‘Clubhuis 3hoek’, met muzikale omlijsting.
- 20 uur: optreden coverband ROCK CIRCUS (rock covers), in café ‘d’Oude Smesse’. Inkom gratis.
Kermismaandag 29 juli
- 14 uur: KINDERFEEST op de weide van De Kinderbrouwerij. Kip van Troje roept met “Festivolio” het
gevoel
van
een
écht
Kinderfestival
op,
met
muziek,
theater,
workshops,
…
Inkom € 2. Organisatie: De Kinderbrouwerij.
- 18.30 uur: PRIJSBOLLING in OC Rookop. Prijzen: € 150.
Kermisdinsdag 30 juli
- 14.30 uur: ‘TROFEE van VLAANDEREN’: Internationale interclubwedstrijd voor Juniores Cat. 1.1.
Organisatie: Kon. Wielerclub Bergdal vzw. Meer info op www.wielerclubbergdal.be. (zie ook afzonderlijke
affiche of speciale tekst in deze folder).
Kermiswoensdag 31 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. 23 juli via info@wielerclubbergdal.be
of sms naar 0476/92.56.73. Meer info in deze folder of op www.wielerclubbergdal.be.
- 13.30 uur: ‘INTERNATIE’: interclubwedstrijd voor Elites zonder contract en Beloften Cat.1.12. Organisatie:
Kon. Wielerclub Bergdal vzw. Meer info op www.wielerclubbergdal.be. (zie ook afzonderlijke affiche of
speciale tekst in deze folder).
- Vanaf 13.30 uur: inschrijving TEKENWEDSTRIJD met krijt voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Inkom: € 2,50. Organisatie: Speelplein ’t Noageltje.
- 18.30 uur: PRIJSBOLLING op het dorpsplein. Prijzen: € 150.
- 19.30 uur: KERMISKAARTING in ‘Clubhuis 3hoek’. Gelote maten. Deelname: € 3.
Prijzen: € 100 vooruit + inleg.
Kermisvrijdag 2 augustus
- 14 uur: KERMISPETANQUETORNOOI in ‘Clubhuis 3hoek’, voor de leden. Deelname: € 6. Naturaprijzen.
- 19.30 uur: 2de BERGDALQUIZ in OC Rookop. Vooraf inschrijven via info@wielerclubbergdal.be. € 20
per ploeg (max. vier personen). Prijsuitreiking omstreeks 23.30 uur.
Organisatie: Kon. Wielerclub Bergdal vzw.
- 20 uur: KERMISKAARTING in café ‘d’Oude Smesse’. Prijzen: € 150 vooruit + inleg.
- 20 uur: KARAOKE in café ‘Sint-Joris’.
Kermiszaterdag 3 augustus
- ’s Middags en ’s avonds KERMISBARBECUE in café ‘Sint-Joris’. Verschillende stukken vlees, heerlijke
groentjes, lekkere aardappeltjes. Springkasteel en muziek.
- 14.30 uur: BAANBOLLING in ‘Clubhuis 3hoek’. Deelname: € 5 per koppel. Prijzen: € 150.
Zondag 4 augustus
- 7.30 uur tot 9.30 uur: inschrijving 35ste KERMISRALLY in de voetbalkantine. Afstand: 20, 35, 50 of 70 km.
Organisatie in het kader van de Westhoektrofee, ingericht door WTC Bergdal.
- Vanaf 10 uur: DORPSFEEST op de parking van het oude voetbalveld: aperitiefconcert, doorlopend
verschillende optredens, springkastelen, schmink, alles om de kids te amuseren.
’s Middags en ’s avonds verschillende heerlijke gerechten. Organisatie: café ‘d’Oude Smesse’ en café
‘Sint-Joris’.
- 11 uur tot 13 uur: HAPPY HOUR APERO in ‘Clubhuis 3hoek’: 2 aperitieven voor de prijs van 1.
- Vanaf 11.30 uur: bijeenkomst 8ste TRACTOR TREFFEN RENINGELST met OLDTIMER TRACTOREN
pre 1980 in Reningelst dorp (nabij de kerk). Inschrijving: € 12,50. Start rondrit (30 km) om 14 uur.
Tussenstop voorzien bij De Lovie (Poperinge). Aankomst rond 17.30. Liefst vooraf inschrijven bij Wim
Haest: wim.haest@telenet.be - 0493/19.68.67 (na 16.30 uur). Organisatie: Landelijke Gilde.
- Vanaf 19 uur: HAPPY HOUR in ‘Clubhuis 3hoek’: gewone consumpties aan € 1.
Maandag 5 augustus
- Dag van de lege portemonnees in café ‘Sint-Joris’. Afsluit van de kermis met hapjes en laatste drankjes.

