Pepingen
in het kort
Pepingen | Beert | Bellingen | Bogaarden | Elingen | Heikruis
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V.u.: Gemeentebestuur, Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen

Cultuur
11 juli viering

We nodigen je graag uit om samen met ons het glas te heffen op de Vlaamse Feestdag!
Afspraak op vrijdagavond 10 juli vanaf 20u
Gemeenteplein , Ninoofsesteenweg 167
(bij slecht weer in Schuur Vanderstokken)
Gratis inkom

Optreden van de Concertband Theobaldus
Officiële toespraak
Voorstelling van “Pepingen Zomert”

Optreden van BACK2THREE
Uit pure liefde voor muziek werd Back2three op een zonnige zomerdag in 2012 geboren.
Met bekende muziek van vroeger en nu bezorgen Lynn, Stefan en Jos hun publiek én zichzelf steeds weer een leuke
tijd. Verwacht geen tonnen decibels maar genietbare, herkenbare muziek met meerstemmige zang, akoestische gitaar
en piano.
Springkasteel voor de kleinsten
In het kader van “Vlaanderen Feest!” ter gelegenheid van 11 juli

Jeugd
Jeugdsportival
Het Jeugdsportival wil zo veel mogelijk jongeren laten kennis maken met een 40-tal
attractieve en uitdagende sporten. Naast de gewone sporten is er ook een extra aanbod van speciale activiteiten. Een
muzikale afsluiter maakt van deze jeugdsportklassieker in Vlaams-Brabant een onvergetelijke en sportieve dag.

Voor wie

Jongeren van 10 tot 18 jaar uit jeugdbewegingen, sportverenigingen en vriendenkringen.

Wanneer

Zondag 4 oktober 2015 van 10u tot 17u30

Waar

Bloso-domein Hofstade
Tervuursesteenweg z/n
1981 Hofstade

Info en inschrijvingen

Bloso-promotiedienst Vlaams-Brabant en Brussel
Tel.: 015 61 41 64
jeugdsportival@bloso.be
promotie-Vlaams-Brabant-Brussel@bloso.be
De gemeente Pepingen legt een gratis busdienst in voor verenigingen die wensen deel te nemen aan het jeugdsportival. Inschrijven voor deze gratis busdienst kan bij de sportdienst in het gemeentehuis, sportdienst@pepingen.be of
tel. 02 383 14 38.

Oordopjes
Wanneer je een fuif of evenement organiseert waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld en je toelating hebt om van 95 dB tot 100 dB (A,15 min) te gaan, dan ben je verplicht om
gratis oordoppen uit te delen aan de aanwezige bezoekers van je evenement. Tot 95dB ben je
niet verplicht om oordopjes aan te bieden, maar het wordt wel sterk aangeraden.
Organisatoren van feesten en fuiven kunnen op het gemeentehuis in Pepingen terecht voor het
afhalen van gratis oordopjes. De voorraad geraakt echter stilaan op en er zullen geen oordopjes
meer ter beschikking gesteld worden vanuit de gemeente.
Organiseer jij een festival, fuif of ander muziekevenement en je wilt je bezoekers beschermen door ze gratis gehoorbescherming aan te bieden? Dan verwijzen we jullie graag door naar de CM. Vraag bij CM Sint-Michielsbond je gratis
oordoppen aan en maak jouw evenement gehoorvriendelijker. Het aantal oordoppen dat je ontvangt, wordt bepaald
op basis van het aantal verwachte aanwezigen op je evenement.
Gelieve in ruil:
-> de oordoppen op vraag van de bezoeker uit te delen aan je infopunt of de bonnetjeskassa (leg ze dus niet te grabbel);
-> de twee bijhorende affiches op een duidelijk zichtbare plaats op te hangen;
-> het CM-logo op de website van je evenement te plaatsen;
-> twee vrijkaarten voor je evenement op te sturen naar dienst Communicatie: Haachtsesteenweg 1805, 1130 Brussel.
Na het verwerken van je aanvraag laat de CM je per e-mail weten of je kunt rekenen op CM-oordoppen en waar en
wanneer je ze kunt ophalen.
Opgelet: doe je aanvraag voor gratis oordoppen altijd ten laatste twee weken voordat je evenement doorgaat.

Opleiding fuifcoach
Volgens het gemeentelijk feest- en fuifreglement moet elke organisator van een publiek toegankelijke feest of fuif een opgeleide fuifcoach hebben. De gemeente Pepingen organiseert deze opleiding voor zijn inwoners en verenigingen, in samenwerking met jeugdregio Pajottenland, preventiedienst Pajottenland, lokale politiezone Pajottenland, Rode Kruis en het PIVO.
De opleiding bestaat uit 3 onderdelen:
1.
Theorie
2.
EHBO
3.
Brandbestrijding en -preventie
Na het volgen van de 3 onderdelen ontvangt u een attest van fuifcoach.
De data voor de opleidingen in 2015-2016 zijn reeds gekend:
WAT

WANNEER

Onderdeel THEORIE

zaterdag 10 oktober 2015
of 27 februari 2016
telkens van 9u30 tot 12u30
Onderdeel EHBO
zaterdag 13 februari 2016
of zaterdag 20 februari 2016
of zaterdag 12 maart 2016
telkens van 13u00 tot 16u00
Onderdeel BRANDPREVENTIE en voorjaar 2016 (datum wordt zo snel
BRANDBESTRIJDING
mogelijk gecommuniceerd)

WAAR
Herne
Bever
Lokalen van het Rode Kruis in Lennik

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

Voor het volgen van deze opleidingen hoeft u niets te betalen: de gemeenten Pepingen, Herne, Bever, Galmaarden,
Gooik en Lennik nemen de kosten hiervan op zich.

Heb je interesse om deel te nemen aan de opleiding fuifcoach?

Je kan nu al inschrijven voor bovenstaande data bij de jeugddienst in het gemeentehuis of via maya.vanholder@pepingen.be. Gelieve dan de volgende gegevens te bezorgen aub: naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mailadres,
GSM nummer, lid van een vereniging.

Zot op kamp
Wie is er nu niet verZOT op kamp? Dagenlang samenzijn, spelen, sporten, plezier beleven en je volledig kunnen uitleven! Als leid(st)er of sportbegeleider ben je dan ook 24
op 24 in de weer om er samen met je leden een onvergetelijk avontuur van te maken.
De sfeer en situatie op kamp is anders dan tijdens de jaarlijkse werking van je sportof jeugdbeweging. Daarom is het een goed idee om op voorhand duidelijke afspraken te maken over alcohol- en druggebruik.
Maak het jezelf gemakkelijk en gebruik hiervoor de Zot op kamp-gids. Deze gids:
-> laat je nadenken over enkele crisissituaties
-> helpt je bij het maken van afspraken over alcohol en drugs op kamp
-> geeft je enkele tips en tricks voor als het fout loopt
-> verrijkt je met enkele weetjes over alcohol en drugs
De Zot op kamp-gids kan je raadplegen op www.drugsinbeweging.be/kamp of kom
een exemplaar halen op de jeugd- en sportdienst in het gemeentehuis.
Op www.drugsinbeweging.be/kamp vind je tevens ‘Drugbattle’, een spel dat je kan spelen
met leiding/bestuur of met de oudste leden om afspraken over alcohol en drugs op kamp
bespreekbaar te maken.

Nieuwe fuifbanner
Organisatoren van feesten en fuiven kunnen vanaf nu een fuifbanner rond gehoorschade en rookverbod uitlenen bij de
gemeente. Gelieve deze banner op een duidelijk zichtbare plaats omhoog te hangen tijdens uw feest of fuif.

Naast deze nieuwe banner, kunt u bij de gemeente nog steeds een banner aanvragen over het alcoholverbod, drugsverbod, en over de preventiedienst.

Daarnaast zijn er ook nog steeds affiches en stickers rond het rookverbod, en bandjes voor leeftijdscontrole beschikbaar bij de preventiedienst.

Preventielabel
De preventiedienst heeft naast het roze spiraallogo nu ook een preventielabel! Fuiforganisatoren
die willen aantonen dat zij werken rond preventie, kunnen dit label bij de preventiedienst aanvragen om te gebruiken op hun promo. Daarnaast zal de preventiedienst zelf het label gebruiken bij
tal van acties, zodanig dat het ingeburgerd geraakt bij de bevolking van het Pajottenland.

Contact preventiedienst:
Bianca Vanreepinghen
preventie@pajottenland.be
tel. 054 31 35 43

Sport
OPROEP SPORTKAMPIOENEN EN SPORTPRIJS
Het gemeentebestuur reikt op vrijdag 4 september 2015 opnieuw de Sportprijs Pepingen uit in zaal De Kring in Bellingen. Initiatieven, prestaties, verdiensten van uitzonderlijke kwaliteit of speciale inspanningen met betrekking tot het
bevorderen van sport komen in aanmerking voor deze prijs. Een vereniging of individuele Pepingenaar kan voorgedragen worden voor de prijs of kan zichzelf kandidaat stellen. Met het toekennen van de Sportprijs wil het gemeentebestuur een belangrijke stimulans geven aan het sportleven in Pepingen.
Ook onze sportkampioenen worden dan naar jaarlijkse gewoonte in de bloemetjes gezet.
Werd uw ploeg of uzelf kampioen in een bepaalde discipline of kent u een sportkampioen? Dan verzoekt het gemeentebestuur u de gegevens (naam en adres en indien van toepassing: de ploeg, de naam van de trainer en de naam van
de afgevaardigde, met adres) van deze kampioen(en) door te geven.

De periode waarop de sportprijs en de kampioenen betrekking hebben, loopt van 1 augustus 2014
tot 31 juli 2015.
Kandidaturen voor de sportprijs of voor sportkampioenen mogen tot 5 augustus 2015 ingediend worden bij de sportdienst in het gemeentehuis ofwel via sportdienst@pepingen.be. De in te vullen formulieren kunt u verkrijgen bij de
sportdienst.

GOED BEZIG actie van Bloso
Dankzij motiverende mensen, een goede begeleiding en een sterke
infrastructuur floreren onze sportclubs beter dan ooit.
Met de boodschap “Sportclubs zijn goed bezig” wil Bloso zijn waardering voor de clubwerking in al haar facetten permanent in de kijker
plaatsen. Letterlijk, in “Goed Bezig” kaders.

Hoe werkt de GOED BEZIG fotokader actie ?

We nodigen alle sportverenigingen uit om via een fotowedstrijd aan Vlaanderen te tonen waarom jouw club goed bezig
is. We dagen jouw sportclub uit de meest originele, mooiste, creatiefste... foto’s met de Goed Bezig kader in te sturen.
Er reizen momenteel 160 fotokaders door heel Vlaanderen, van sportclub naar sportclub. De sportclubs geven de
kaders zelf door aan de gemeentelijke sportdienst, vanwaar hij dan opnieuw aan een volgende club wordt uitgeleend.
Misschien wel jouw club !
Zijn jullie ook goed bezig ? Toon het ons dan !
Je poseert als sportclub in de Goed Bezig kader, registreert je, stuurt je foto(‘s) door, en
maakt als deelnemende club kans op 1 van de 45 waardebonnen (€ 250).
De ingestuurde foto’s worden online gezet zodat iedereen kan zien hoe goed jullie wel bezig zijn.
De 4 invalshoeken waar rond gewerkt wordt zijn: samen goed bezig / vrijwillig goed bezig / goed begeleid bezig / supporters zijn goed bezig.

Wacht niet langer en waag je kans ! Je kan je foto’s insturen tot 17 oktober 2015.
De Goed Bezig kader kan je aanvragen via sportdienst@pepingen.be of tel. 02 383 14 39 of kom eens langs in het
gemeentehuis. Na ontvangst heb je 1 week de tijd om een foto te nemen rond 1 of meerdere invalshoeken. Er wordt
maximum 1 foto per invalshoek opgeladen.
Wedstrijdreglement en inschrijving via www.sportclubszijngoedbezig.be/fotowedstrijd

Pajotse400
De uitdaging voor de geoefende wielertoerist!

Fiets 400 km binnen 24 uur! (ook tochten van 200 of 100 km zijn mogelijk)
De sportregio’s Pajottenland en Zuidwest Rand organiseren ism de provincie Vlaams-Brabant de 3de editie van de Pajotse
400: een fietstocht doorheen het Pajottenland en de Zennevallei van 400 km af te leggen binnen de 24 uur. Je kan ook kiezen
om 200 of 100 km te fietsen. Vier verschillende lussen van 100 km met de sporthal van Gooik als centraal knooppunt.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni 2015
Programma:
Vertrek 400 km: vrijdag 19 juni 22:00 uur
Vertrek 200 km: zaterdag 20 juni tussen 7:00 en 9:30 uur
Vertrek 100 km: zaterdag 20 juni tussen 7:00 en 9:30 uur of tussen 11:00 en 15:00 uur
Aankomst: zaterdag voor 22:00 uur
Prijs:
20 euro voor de 400 km
10 euro voor de 200 km en 100 km
Inschrijven en meer info:
Inschrijven 400 km: voor 1 juni (maximum 150 inschrijvingen)
Inschrijven 200 km en 100 km voor 15 juni

Doe jij het al zonder pesticiden?
Op 1 januari 2015 verstrengt de Vlaamse wetgeving voor het gebruik van
pesticiden. Dat heeft een weerslag op alle terreinen van openbare diensten en
commerciële activiteiten, incl. sportterreinen. Wat verandert er concreet? We
zetten het even op een rijtje.
Vanaf 1 januari 2015 mogen geen pesticiden meer gebruikt worden op alle terreinen waar niet aan land- en tuinbouw gedaan wordt (incl. sportterreinen):
-> op eigendom van een openbaar bestuur of die daarvoor gebruikt worden, zoals schoolterreinen, terreinen van
de gemeente, zorginstellingen, perrons,…;
-> op het gedeelte van het terrein dat gelegen is
-> in een drinkwaterbeschermingsgebied;
-> in een zone van 6 meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers
-> op bermen
Enkel in specifieke gevallen zijn afwijkingen mogelijk op dit pesticidenverbod. Bijvoorbeeld als er voor bepaalde soorten
planten of dieren geen afdoende, niet-chemisch bestrijdingsmiddel bestaat, of als pesticidenvrij beheer onevenredig
hoge kosten met zich mee zou brengen. Er kan dan een dossier ingediend worden volgens de richtlijnen op www.vmm.
be/zonderisgezonder. Opgelet! Hou rekening met de beslissingstermijnen die VMM mag gebruiken! Zorg tijdig voor uw
aanvraag.
Vanaf 1 januari 2015 geldt op de overige terreinen een minimumgebruik:
-> op verhardingen >200m²;
-> op terreinen die toegankelijk zijn voor het grote publiek.
Minimumgebruik betekent dat je pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken, en
niet op de omliggende ruimte. Bij de aanleg of heraanleg (van delen) van het domein moet de pesticidentoets toegepast worden. De leidraad pesticidentoets bundelt de verschillende aspecten waar je in de ontwerpfase rekening mee
kan houden om het domein op een efficiënte manier pesticidenvrij te onderhouden. Waar bestrijding toch nodig is,
kies je het best zoveel mogelijk voor niet-chemische alternatieven.

Lees er alles over op www.vmm.be/zonderisgezonder.

->

Privéterreinen van sportclubs

Ook de privéterreinen van sportclubs vallen onder de Vlaamse regelgeving. Deze clubs vallen onder de regeling uitgewerkt voor commerciële activiteiten. Hier geldt een verbod in bermen en de zone van 6 meter langs het oppervlaktewater. Voor de rest van het terrein geldt een minimumgebruik. Natuurlijk mogen enkel de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt worden. Als het terrein heraangelegd wordt, moet de pesticidentoets toegepast
worden.

Must met meerwaarde

Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud
van duurzame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden.
Kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen gevaar.
Daarom moeten we het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Om ongewenste dieren of planten te bestrijden, zijn er tal van goed werkende, alternatieve methoden. Pas als laatste redmiddel zijn er uitzonderingen mogelijk op het gebruik van chemische middelen.

Verbod in grondwaterbeschermingszones en langs oppervlaktewater

Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschappijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan een
blauw bord met watergolven. In deze zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit verbod
kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.
De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen geldt een verbod
op het gebruik van pesticiden om het leven in het water en de drinkwatervoorraden te beschermen tegen vervuiling.
Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.

Hoe pak je het aan?

Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig onderhoud van een terrein maakt een efficiënt, pesticidenvrij
beheer mogelijk.

Tip 1 – Zorg dat er zich nergens water en organisch materiaal ophoopt

Planten groeien alleen waar water en voedsel is. Zorg dus dat nergens organisch materiaal en water blijft staan door
een goede aanleg of een strak onderhoudsplan. Onbeplante grond wordt snel ingepalmd door onkruid.

Tip 2 – Aangepast beheer

Alternatieve bestrijding is vaak erg efficiënt met het juiste gereedschap. Combineer wegbranden of heet water met
borstelen voor een optimale bestrijding van kruiden op verhardingen.

Tip 3 – Communiceer met je onderhoudsploeg of aannemer en met personeel, bezoekers en klanten
Het is belangrijk dat het (onderhouds)personeel weet waarom je je terrein pesticidenvrij wil beheren. Werk je met
een aannemer voor het onderhoud, zorg dan voor realistische bestekken en neem daarin expliciet op dat de werken
pesticidenvrij moeten gebeuren.
Sensibiliseren van de bezoekers is cruciaal. Overtuig hen van de meerwaarde van pesticidenvrij terreinbeheer voor
gezondheid en milieu.

Meer info en ondersteuning?

Alle info vind je op www.vmm.be/zonderisgezonder. Klik door naar campagnemateriaal voor affiches, folders en beeldmateriaal om een je eigen interne pesticidenvrije campagne op te zetten. Je kan alle beelden digitaal gebruiken om zelf
iets samen te stellen, of je kan contact met ons opnemen voor maatwerk via communicatie@vmm.be.
Heb je zelf ook tips over pesticidenvrij beheer vanuit eigen ervaring? Maak ze bekend via je eigen netwerk en stuur ze
zeker door naar pesticidenreductie@vmm.be.

OPROEP SPORTELGIDS
Sportregio Pajottenland wil graag een sportelgids uitgeven, waarin alle verenigingen vermeld worden dewelke een
sport- of beweegaanbod hebben voor 50+.
Heeft jullie vereniging dergelijk sport- of beweegaanbod voor 50 plussers? Bijvoorbeeld: wandelen, fietsen, dansen,
curve bowl, start to …, zwemmen, boogschieten, tai chi, yoga, …
Aarzel dan niet jullie activiteiten kenbaar te maken aan het grote publiek en bezorg alle info voor de periode september 2015 – juni 2016 aan sportdienst@pepingen.be. Deadline voor het doorgeven van de activiteiten = 15 juni 2015.
Gelieve volgend sjabloon te gebruiken voor het ingeven van jullie info:
Sporttak
Naam club of organisatie
Benaming activiteit: 		
Datum (of dag) + uur:
Periode:
Plaats bijeenkomst:
Contactpersoon: naam
telefoon
Mailadres
Website:
->

Voorbeeld ter info

Judo
Judoclub Liedekerke
Benaming activiteit:
Datum (of dag) + uur:
Periode:
Plaats bijeenkomst:
Contactpersoon:

lessenreeks valpreventie
maandag van 19:00-20:00
van oktober tot december 2015
Liedekerkse Muy-Thai tempel – Stationstraat 54
Laurent Van Langenhof
053/66.95.34
lvl@telenet.be

SPORTELSPAARKAART
Om het sporten en bewegen aan te moedigen bij 50 plussers heeft Sportregio Pajottenland een ‘sportelspaarkaart’
ontwikkeld. Elke 50+ die tussen 1 mei 2015 en 1 mei 2016 deelneemt aan een sport- of beweegactiviteit in het Pajottenland, krijgt een stempel op zijn/haar sportelspaarkaart. Bij een volle spaarkaart
(= 5 activiteiten) worden ze beloond door de sportregio.
Organiseert uw vereniging een sport- of beweegactiviteit voor 50+ tussen 1 mei 2015 en 1 mei 2016, bijvoorbeeld een
wandeling, petanque, fietstocht, zwemles, …? Gelieve dan een stempel of handtekening op hun spaarkaart te plaatsen, als ze hierom vragen.
OPGELET: indien uw vereniging wekelijkse lessen of regelmatig terugkerende activiteiten aanbiedt, gelieve hiervoor
dan maar 1 stempel of handtekening te geven. Het is namelijk de bedoeling om 5 verschillende activiteiten te verzamelen op de spaarkaart.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Vrije tijd
GEMEENTELIJKE UITLEENDIENST – AANKOOP
AED-TOESTEL
De gemeente Pepingen koopt binnenkort een AED-toestel aan. Dit toestel zal worden opgenomen in de uitleendienst zodat verenigingen dit kunnen aanvragen bij de organisatie van
activiteiten.
Als kennismaking met dit toestel organiseerde de gemeente voor alle verenigingen en inwoners een infoavond ‘kennismaking met AED-toestel’ op woensdag 27 mei 2015.

Wat is een AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.
Snelle reanimatie en het gebruik van een AED vergroten de overlevingskansen van een slachtoffer van een plotselinge
hartstilstand met 70 %. Bij een plotselinge hartstilstand is het cruciaal om binnen de eerste 6 minuten te starten met
reanimatie en het toedienen van een levensreddende defibrillatieschok. Met een AED in huis kan u de tijdsduur die de
ambulance nodig heeft om u te bereiken overbruggen en onmiddellijk starten met het toedienen van de levensnoodzakelijke eerste zorgen.
Een AED begeleidt u helemaal door het proces van de reanimatie en geeft u duidelijke gesproken en visuele instructies.
De AED zal zelf het hartritme van het slachtoffer analyseren en beslissen of er een schok moet worden toegediend of
niet. Een AED is volledig veilig voor gebruik door zowel geschoolden als niet-medische geschoolde hulpverleners.

Jubileumtoelage
Bestaat uw vereniging 10, 25, 50, 75, 100, 125 jaar of nog langer? En vieren jullie dit jubileum met een aantal activiteiten?
Vraag dan een jubileumtoelage aan het gemeentebestuur!
Hoe aanvragen? Uiterlijk 3 maanden vóór de viering op één van de volgende manieren:
->
->
->

Online via het e-loket op www.pepingen.be
Aanvraagformulier opvragen via maya.vanholder@pepingen.be
Aanvraagformulier afhalen op de vrijetijdsdienst in het gemeentehuis

De aanvraag moet minstens volgende gegevens bevatten:
-> erkenningsdossier (enkel voor nog niet erkende Pepingse verenigingen)
-> bewijs van het oprichten/stichten van de vereniging (stichtingsdatum) of een verklaring op eer dat ondertekend
is door de twee gemachtigde bestuursleden die de vereniging kunnen binden;
-> formele bevestiging dat de jubilerende vereniging geen andere gemeentelijke tegemoetkoming krijgt voor dit
jubileum
-> omschrijving van de jubileumactiviteit en/of viering, met een voorlopige raming van de kosten
Jubilerende verenigingen kunnen een toelage van max. € 150 bekomen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
-> het jubileum wordt daadwerkelijk gevierd door de jubilerende vereniging
-> de jubilerende verenigingen vermelden op alle affiches, uitnodigingen en dergelijke dat de organisatie van de
jubileumactiviteit en/of viering gebeurt met de steun van de gemeente Pepingen. Daartoe volstaat ofwel een
schriftelijke vermelding ofwel het aanbrengen van de vermelding van “met medewerking van”, gevolgd door het
officieel gemeentelijk logo (terug te vinden op www.pepingen.be) op alle correspondentie. Een bewijs hiervan
dient afgegeven te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, ten laatste een maand na de jubileumactiviteit en/of viering

->

ten laatste een maand na de jubileumactiviteit en/of viering wordt een bewijs afgegeven aan het College van
Burgemeester en Schepenen dat de jubileumtoelage volledig is aangewend voor de organisatie ervan (bijv. facturen, betalingsbewijzen, …). Indien bewijzen worden ingediend beneden de voorziene toelage, kan slechts dit
bedrag als toelage worden uitbetaald.

MEDAILLE VOOR VERDIENSTE VAN DE
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Naar aanleiding van de oprichting van de provincie Vlaams-Brabant op 1 januari 1995 werd een medaille voor verdienste van Vlaams-Brabant ingevoerd.
Een medaille voor verdienste van Vlaams-Brabant (groot model) kan worden verleend aan culturele, welzijns- en sportverenigingen, milieu- en natuurverenigingen, groeperingen, maatschappijen of verenigingen voor volksopvoeding of
enige andere vereniging met maatschappelijke relevantie of die zich inzet voor een goed doel die hun zetel in VlaamsBrabant hebben.
De verenigingen ontvangen aldus :
->
->
->

voor 100 jaar en meer activiteit: een gouden medaille
voor 75 jaar en meer activiteit: een zilveren medaille
voor 50 jaar en meer activiteit: een bronzen medaille

Een medaille voor verdienste van Vlaams-Brabant (klein model) in goud wordt toegekend aan de Voorzitter, de
ondervoorzitter(s), de secretaris, de penningmeester, de erevoorzitter, de ereondervoorzitter(s), de eresecretaris en de
erepenningmeester van de in artikel 2 vermelde verenigingen na 20 jaar onbezoldigde activiteit in de vereniging.
De medaille voor verdienste van Vlaams-Brabant wordt verleend na een beslissing van de deputatie.
Meer informatie: Greta Verelst – dienst Welzijn – 02.383.14.22 of greta.verelst@pepingen.be of via de website www.
vlaamsbrabant.be – rubriek ‘over de provincie’ – beleid en bestuur – reglementen – over de provincie – reglement
medaille voor verdiensten.

Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
Tijdens het derde weekend van september vindt jaarlijks het Plantjesweekend plaats.
In heel Vlaanderen worden dan azalea’s te koop aangeboden, dit jaar zal dat al voor de
21ste keer zijn van 18 tot 20 september 2015. Ieder jaar zijn in bijna alle Vlaamse gemeenten honderden comités in de weer om een plantjesverkoop te organiseren. Duizenden vrijwilligers gaan van deur tot deur met de azalea’s, verkopen ze op de markt, aan een grootwarenhuis, op het werk, in verenigingen, …
De opbrengst van het Plantjesweekend wordt gebruikt voor steun- en zorgprojecten voor
kankerpatiënten. Zo worden de palliatieve zorg en lotgenotengroepen ondersteund, zijn er
vrijwilligers actief in meer dan 45 ziekenhuizen en kunnen mensen bij de Kankerlijn terecht
voor een luisterend oor of nuttige informatie. Voor kinderen en jongeren met kanker worden speciale activiteiten opgezet.

Help mee!
In Pepingen zetten enkele jeugdverenigingen zich al jaren in om plantjes van deur tot deur te verkopen, waarvoor hartelijk dank!
Wil jouw vereniging ook graag meehelpen aan het Plantjesweekend 2015? Prima! Contacteer dan de dienst Vrijetijd
in het gemeentehuis of via maya.vanholder@pepingen.be of tel. 02 383 14 38.

ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN EN
UITLEENDIENST
Bij de organisatie van een activiteit dient de vereniging met het volgende rekening te houden:
-> De aanvraag om toelating van de activiteit dient minstens 3 maanden op voorhand te worden ingediend bij het
college van burgemeester en schepenen. Indien de openbare weg wordt ingenomen dient de gemeente de nodige verkeersmaatregelen te laten nemen en wordt er advies gevraagd aan de politie.
-> De organisatie van fuiven dient minstens 3 maanden op voorhand te worden aangevraagd aan de dienst Vrije tijd –
Maya Van Holder. Het aanvraagformulier en het fuifreglement zijn terug te vinden op de website van de gemeente.
-> Bij het gebruik van het frame van de inschuifborden dien je een aanvraagformulier in te dienen op de dienst Vrije
tijd – Maya Van Holder. Je vindt het reglement en het formulier op de website van de gemeente.
-> Voor bruikleen van materiaal uit de uitleendienst vul je het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan de dienst
Vrije tijd – Greta Verelst. Je vindt het reglement en het formulier op de website van de gemeente. Zorg er voor
dat de aanvraag volledig is. 14 dagen voor de activiteit kan er niets meer worden toegevoegd.
ENKELE AANDACHTSPUNTEN (NIET-LIMITATIEF) IN VERBAND MET DE UITLEENDIENST:
-> De technische dienst kan onder voorbehoud van de werkplanning, personeelsbezetting,… eventueel instaan voor
het leveren, opstellen en terug ophalen van tenten 6m x 4m en grote feestmaterialen.

OPGELET:
1.

->
->
->
->

Niet tijdig ingediende aanvragen of indien de aanvraag niet vergezeld is van een duidelijk gedetailleerd plan
met een eenduidige aanduiding van de gewenste opstelling van de gevraagde materialen is de aanvraag
onontvankelijk en wordt de aanvraag niet verder behandeld.
2.
De technische dienst bepaalt zelf de planning inzake de gevraagde logistieke ondersteuning.
3.
Bij het leveren, opstellen en terug ophalen van de gevraagde materialen dienen er min. 2 personen van de
vereniging aanwezig te zijn om te helpen.
Indien de personen niet tijdig aanwezig zijn wordt het gevraagde materiaal niet geleverd en/of geplaatst.
4.
De leveringen en/of plaatsingen gebeuren enkel en alleen tijdens de normale werkuren van de technische
dienst: maandag tot donderdag van 8u tot 17u en vrijdag van 8u tot 12u.
5.
De blauwe biertent 5m x 2,5m wordt voortaan enkel nog geleverd en terug opgehaald. De organisator
moet zelf instaan voor het opstellen en opnieuw afbreken.
6.
De tenten 6m x 4m kunnen op aanvraag, onder voorwaarden en op verantwoordelijkheid van de aanvrager wel nog opgesteld worden. Maar: de tenten 6m x 4m worden NIET opgesteld indien ze niet verankerd
kunnen worden of wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten. Eenmaal de tenten opgesteld zijn,
worden deze niet meer verplaatst.
De aanvrager staat ten allen tijde in voor de instandhouding van de geplaatste en geleverde materialen.
7.
De tenten mogen niet gebruikt worden als keuken.
8.
Springkastelen mogen niet opgesteld worden wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten. Indien
het begint te regenen, moeten de springkastelen onmiddellijk plat gelaten worden en onder een afdak of
zeil geplaatst worden zodat ze niet nat geraken.
9.
Alle materialen dienen gereinigd te worden alvorens de technische dienst ze opnieuw komt ophalen.
Indien u zelf materiaal bij de technische dienst in de gemeenteloods afhaalt of terug brengt, kan dit alleen van
8.00 tot 8.15 uur, of na afspraak met Erwin Vandersteen (0496 50 65 21).
Kleiner materiaal moet u zelf afhalen bij de dienst Vrije tijd in het gemeentehuis, bijvoorbeeld spelmateriaal,
beamer, videoscherm, geluidsbox, geluidsmeter, T-shirts, schminkkoffer, …
Alle materialen moeten na afloop van uw evenement gegroepeerd worden wanneer de technische dienst dit
komt ophalen, bijvoorbeeld nadars, podium, ...
De waarborg van € 170 voor de geluidsmeter dient op voorhand betaald te worden. Zonder betaalde waarborg
wordt de geluidsmeter niet meegegeven.

Alvast bedankt om hier rekening mee te houden!
ZOU UW VERENIGING GRAAG MATERIAAL IN BRUIKLEEN NEMEN?
Contacteer dan tijdig de dienst Vrije tijd: greta.verelst@pepingen.be – 02 383 14 22 of kom eens langs in het gemeentehuis.
Digitale aanvragen via www.pepingen.be kunnen nog niet. Van zodra dit mogelijk is, brengen wij jullie vereniging op de
hoogte. Gelieve voorlopig uw aanvraagformulier dus nog via e-mail in te dienen.
Aanvragen voor 2016 kunnen pas ingediend worden vanaf 4 januari 2016. De aanvragen zullen chronologisch behandeld worden.

Vrijetijdgids 2015-2016
De dienst Vrijetijd heeft de vroegere vrijetijdsgids een update gegeven. In deze gids bundelen we naast de gemeentelijke diensten en activiteiten, ook o.a. alle (contact)gegevens van de verschillende Pepingse verenigingen.
Deze vrijetijdsgids wordt weldra ter beschikking gesteld aan (nieuwe) inwoners, in de bibliotheek, in het OCMW, in het
gemeentehuis, … Ook op de gemeentelijke website is deze gids raadpleegbaar voor alle geïnteresseerden.
Aangezien deze informatie steeds aan verandering onderhevig is, roepen we alle verenigingen op om de juiste (contact)gegevens door te geven, van zodra er een wijziging binnen uw vereniging optreedt. Dan kunnen wij dit aanpassen
in onze vrijetijdsgids en op onze website.
Wijzigingen mogen doorgegeven worden via maya.vanholder@pepingen.be of tel. 02 383 14 38 of op de vrijetijdsdiensten in het gemeentehuis.
Hartelijk dank bij voorbaat.

Opvoeding
INFORMATIEAVONDEN OPVOEDING 2015
De werkgroep vorming van het Samenwerkingsverband Huis van het Kind Pajottenland organiseert in het najaar enkele
informatieavonden. Volgende informatieavond gaat door te Pepingen:

TATERTAAL: PRIKKEL DE TAALONTWIKKELING VAN JE KIND
Wat?

Tatertaal leert wat je als (groot)ouder kan doen om al pratend, spelend en lezend kinderen te prikkelen met taal. Met
concrete tips en leuke boekjes ontdek je hoe je taal kan stimuleren. Al het materiaal kan je achteraf gratis uitlenen in
de bibliotheek.
Deze informatieavond wordt georganiseerd en gesteund door Provincie Vlaams-Brabant door Karen Torfs – Centrum
voor Taal en Onderwijs, KU Leuven.

Wanneer?

donderdag 8 oktober 2015 van 20u tot 22u

Waar?

Zaaltje naast de bibliotheek, Trapstraat 1a, 1674 Bellingen

Kostprijs?
Gratis

Inschrijven

Bij Archeduc via info@archeduc.be of 02.454.54.01 of via de website www.archeduc.be kan je online inschrijven.
Volgende informatieavonden worden ook nog georganiseerd in het najaar:
28 september - ontspannen voor ouders – Herne
17 november – help! hormonen in huis – Gooik
5 december – peuters in actie - Galmaarden

