Waar afhalen?
Elk Pepings kind of jongere tot en met 25 jaar kan 1 GRATIS
chequeboekje afhalen op:

$$

$$
$$

KOE-PONGS kan je online aanvragen via het eloket op www.pepingen.be (KOE-PONGS worden
dan met de post opgestuurd)
vrijetijdsdienst in het gemeentehuis (elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en woensdag van
13.30 tot 16.00 uur)
Roefeldag (23 juni 2018 – 10.00 uur gemeenteplein Pepingen)

Voor wie?
$$
$$
$$
$$

alle Pepingse kinderen en jongeren tot en met
25 jaar
kinderen die langer dan een jaar in Huize Terloo
verblijven
kinderen in co-ouderschap, waarvan de tweede
ouder in Pepingen woont
kinderen met een beperking, die lid zijn of deelnemen aan activiteiten van een vereniging in de
regio Pajottenland-Zennevallei

Je bent inwoner van Pepingen en je voldoet (of je behoort tot een gezin dat voldoet) aan één van volgende
voorwaarden:
$$ een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 16.965,47; vermeerderd met € 3.140,77
per persoon ten laste;
$$ schuldenoverlast in het kader van een collectieve
schuldenregeling;
$$ recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of het OMNIO-statuut
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Verdubbel de waarde van je KOE-PONG en ontvang
de KOE-PONGplus
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KOE-PONGS zijn een soort van betaalmiddel, deze cheques kan je inruilen bij verschillende Pepingse verenigingen en gemeentelijke diensten (zie binnenkant). Bij
de inschrijving of het begin van een activiteit geef je de
KOE-PONGS af aan de verantwoordelijke van de vereniging of dienst, en je betaalt dan tot € 15 minder!

Iedereen heeft recht op een
zinvolle vrijetijdsbesteding!

Heb jij

Watte KOE-PONGS?

Meer info?

bij de vrijetijdsdienst van Pepingen:
02 383 14 38
maya.vanholder@pepingen.be
www.pepingen.be (diensten > jeugd >
KOE-PONG)
www.facebook.com/pepingen

Deze flyer is een uitgave van de vrijetijdsdiensten van Pepingen

1 chequeboekje van € 15 voor
alle Pepingse kinderen en
jongeren van 0 t.e.m. 25 jaar

Wat kan je met de KOEPONGS zeker NIET doen ?
$$
$$
$$
$$

Maaltijden of drankjes kopen
Inwisselen voor geld
Doorgeven aan iemand anders
Boetes mee betalen (bijv. in de bibliotheek)

Ontwerp tekening KOE-PONG: Jean Deras

Pepingen
V.U. Gemeentebestuur Pepingen – Ninoofsesteenweg 116 –
1670 Pepingen – Tel. 02 383 14 38 – Fax 02 356 11 50

Een initiatief van de gemeente Pepingen

VOOR WELKE ACTIVITEITEN in 2018 kan je deze KOE-PONGS gebruiken ?
JEUGD

Heya-Yaho (4-12 j.):
$$
creatieve natuurkampen in Elingen
23-27/7, 6-10/8, 29-30/8
Info: Griet Mertens – 0473 94 54 92 – griet.
mertens1606@gmail.com – www.Heya-Yaho.be

Jeugddienst, jeugdraad & jeugdregio Pajottenland (0-25 j.):
$$
alle betalende activiteiten (bijv. cursus
grime 3/3, activiteit Bozar 12/4, alle zomerHuis van het Kind Pajottenland:
activiteiten, …)
$$
ontdekkingsbrunch 26 mei Galmaarden
Info: Maya Van Holder – 02 383 14 38 –
$
$
alle infoavonden opvoeding 2018
maya.vanholder@pepingen.be
Info: Arch’educ – 02 454 54 01 –
info@archeduc.be – www.archeduc.be/opvoeding
Chiro Karreveld (6-18 j.):
www.huisvanhetkindpajottenland.be
$$
inschrijvingsgeld
$$
bivak 1-11 juli
$$
chiro pulls
Info: Celien Delestinne – Kobe Van Cutsem –
hoofdleiding@chiropepingen.be
Sportdienst Pepingen & Sportregio Pajottenland
(0-25 j.):
Reinaertvrienden (15-25 j.):
$$
alle betalende activiteiten (bijv. sportsnack,
$$
inschrijvingsgeld
Kijk ik fiets op 25/4, initiatie eenwieleren
$$
alle buitenactiviteiten
op 25/4, kleuterhappening op 18/3 en
Info: Kevin Weverbergh – 0494 03 44 23 –
25/11, G-sportkamp 27-29/8, …)
kevin.weverbergh@hotmail.com
Info: Maya Van Holder – 02 383 14 38 –
sport@pepingen.be
Muziekatelier Allegro (8-25 j.):
$$
inschrijvingsgeld
Dance Inn (4-25 j.):
Info: Leon Roosens – 0476 20 77 23
$$
inschrijvingsgeld
$$
zomerkampen
Jong Cantimpré:
Info: info@dance-inn.be – 0476 90 88 53 –
$$
inschrijvingsgeld
www.dance-inn.be
$$
inkom voorstellingen
Info: Karine Haesaert – 0498 12 55 57 –
S.K. Pepingen-Halle (5-25 j.):
karine.haesaert@telenet.be
$$
lidgeld
Info: Willy Devalkeneer – 0475 33 66 77 –
Speelpleinwerking De Schavuit (2,5-12 j.):
willy.devalkeneer@skynet.be
$$
betaling opvang 16 juli – 10 augustus
Info: Veerle Barbé – speelpleintje@hotmail.com
Volley Bellingen-Halle (8-25 j.):
$$
lidgeld
BKO De Kinderschuur (2,5-12 j.):
stages
$$
opvang tijdens de zomervakantie (2-13 juli $$
Info: Inge Decrem – 0479 38 29 67 –
en 6-31 augustus)
bestuurvbh@gmail.com
Info: Inez Debast – 02 356 96 92 –
kinderschuur@infano.be
Ruiterclub Dandélion:
$$
lidgeld
Info: Isabelle Vanreepingen – 0497 28 10 12 –
isabelle_vanreepingen@hotmail.com

SPORT

GSF Ritmic:
$$
inschrijvingsgeld
$$
zomer- en Halloweenstage
Info: Veerle Agneessens – 0478 21 93 50 –
ritmic1@outlook.com – www.ritmic.be

Toneelvereniging Cantimpré (0-25 j.):
$$
lidgeld
$$
inkom toneelvoorstellingen
Info: Germaine Pouillon – 0478 63 91 51 –
germaine.pouillon@telenet.be – www.cantimpre.be

G-SPORT Pajottenland:
$$
lidgeld
$$
deelname nationale spelen special
Olympics
Info: Walter Tielemans – 0498 21 42 06 –
info@gspvzw.be

KVLV Pepingen:
$$
activiteiten: bloemschikken, turnen, handwerken
Info: Rita Van Der Leenen – 0497 33 30 39 –
kvlvpepingen@hotmail.com

De Lustige Wippers:
$$
lidgeld
$$
inleg van de schietingen
Info: Marcel D’hoe – marcel.dhoe@telenet.be

Bellingahaim:
$$
lidgeld
$$
publicaties
Info: Franz Cerstelotte – 02 356 32 62 –
0495 64 01 80 – franz.cerstelotte@telenet.be

Ballerino dansstudio’s:
$$
lidgeld
Info: Magali Berael – info@ballerino.be

Cantope:
$$
lidgeld
Info: Veerle Agneessens – 0478 21 93 50 –
veerle@cantope.be

CULTUUR & BIB

Pepingen Pipe Band (Schotse doedelzak + drum):
$$
lidgeld
Info: Bjorn Merens – 0486 86 51 59 –
bjorn.merens@telenet.be

Cultuurdienst Pepingen (0-25 j.):
$$
alle betalende activiteiten
Info: Marleen Dewulf – 02 383 14 39 –
marleen.dewulf@pepingen.be
Bibliotheek Pepingen (0-25 j.):
$$
inschrijvingsgeld 18-25 j.
$$
uitlenen van een DVD
$$
voordrachten, lezingen, infoavonden,
workshops, andere activiteiten, …
$$
quiz
Info: Ann Vandamme – 02 360 33 60 –
bibliotheek@pepingen.be
Kunst in Pepingen (0-25 j.):
$$
alle te betalen activiteiten van Kunst In
Pepingen, Collectief Pep-In-Gen, Kunst in
het Dorp en Klassieke Concerten Pepingen
(concerten: tot -18jaar gratis).
Info: Luk Wets – 02 396 28 17 –
info@kunstinpepingen.be – www.kunstinpepingen.be

Buurtfeest J. Demaegtstraat – Hollestraat Beert:
$$
buurt BBQ 2 september
Info: Freddy Vanzeebroeck –
freddy.vanzeebroeck@telenet.be

WELZIJN / GEZONDHEID
Dienst welzijn:
$$
alle gemeentelijke activiteiten in kader van
de gezondheidsmaanden april en mei
Info: Greta Verelst – 02 383 14 22 –
greta.verelst@pepingen.be

