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ZO GEBRUIK JE JE UITPAS 
MEETJESLAND: 
SCOOR JOUW 3-PUNTER 
MET UITPAS MEETJESLAND! 

1Spaar een punt (over heel Vlaanderen!)
Je kan over heel Vlaanderen, bij iedere UiTPAS-
organisatie, punten sparen. Alle deelnemers 

vind je op www.uitpas.be. 

Op de plaats van de activiteit scan je je UiTPAS Meetjesland 
om een punt te sparen. Dit kan op verschillende manieren: 
• Door je kaart te scannen aan een spaarzuil, bij de 

verantwoordelijke of aan de balie. 
• Door je éénmalig te registreren op www.uitpas.be en via 

jouw UiTPAS-zone de QR-code te scannen die uithangt 
op locatie of te vinden is op de spaarzuil. 

TIP: Download de UiTPASapp via www.uitpas.be, dan heb je 
altijd je UiTPAS op zak! Daar zie je meteen hoeveel punten je 
hebt gespaard en waarvoor je ze kan inruilen. 

2Ruil je punten in tegen voordelen 
(over heel Vlaanderen!) 
Voldoende punten gespaard? Ruil deze dan in! 

Ga naar www.uitpas.be om alle voordelen in Vlaanderen 
te ontdekken. 

3Gebruik je UiTPAS Meetjesland 
met kansentarief (enkel bij Meetjeslandse 
UiTPASorganisaties)

Heb je recht op kansentarief? Ga dan met je pas naar de 
balie of naar de verantwoordelijke van de activiteit. Hij of zij 
zal je pas inlezen om je 75% korting toe te kennen.

TIP: Schrijf je ook in op de maandelijkse UiTmail of like 
ons op Facebook en Instagram om snel op de hoogte te 
blijven van de nieuwste omruilvoordelen, leukste UiTjes, 
wedstrijden en andere UiTPAS-tips! 
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Heb je een beperkt inkomen?
Dan kun je een UiTPAS Meetjesland met 
kansentarief aanvragen! 

Daarmee spaar je niet alleen punten, maar geniet je 
ook van het kansentarief: 75% korting op je deelname 
aan vrijetijdsactiviteiten. Voor een theaterticket dat je 
normaal 10 euro kost, betaal je nu 2,50 euro. Zo kan 
iedereen van cultuur, sport en vrije tijd genieten! Deze 
korting is geldig op activiteiten van organisaties die 
de UITPAS Meetjesland aanbieden in Assenede, Eeklo, 
Kaprijke, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate. 

Bovendien betaal je ook minder voor de aankoop van 
je pas: éénmalig 1 euro in plaats van 5 euro. Jaarlijks 
wordt bekeken of je nog recht hebt op een UITPAS 
met kansentarief. 

Enkel Inwoners van Assenede, Eeklo, Kaprijke, 
Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate kunnen 
een UiTPAS Meetjesland met kansentarief 
aanvragen. Denk je in aanmerking te komen? 
Lees de voorwaarden in de aparte fl yer, op 
www.uitpasmeetjesland.be/kansentarief of 
loop even langs bij: 

In Assenede: Sociale dienst in het gemeentehuis 
(Kasteelstraat 1-3)
In Eeklo: Sociaal Huis (Zuidmoerstraat 136) 
In Kaprijke: OCMW (Lembeke-Dorp 43) 
In Sint-Laureins: Sociale dienst (Rommelsweg 12)
In Wachtebeke: Sociaal Huis (Bel gratis 0800 1 9185)
In Zelzate: Sociaal Administratief Centrum
(Klein Landeigendomlaan 2A)

75%
KORTING
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JOUW
SPAAR- EN 

VOORDEELKAART
VOOR

VRIJE TIJD!

ALTIJD JE UITPAS MEETJESLAND
OP ZAK MET JE SMARTPHONE! 

Ga naar www.uitpas.be en
• Registreer je éénmalig (en download de app)
• Scan de QR-code & spaar punten
• Check hoeveel punten je hebt
• Bekijk de voordelen van de locatie waar je punten spaart 
• Beheer jouw communicatievoorkeuren

Je hebt je UiTPAS altijd op zak met uitpas.be! Zo kan je je 
smartphone gebruiken aan een UiTPASbalie om een punt 
te sparen of voordelen om te ruilen. De website toont je 
bovendien welke voordelen er aangeboden worden op die 
locatie én je ziet hoeveel punten je al gespaard hebt. Is er 
een spaarzuil aanwezig? Scan dan de QR-code die op het 
schermpje van de zuil verschijnt om een punt te sparen!

Benieuwd? Surf naar www.uitpas.be voor alle info
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UITPAS MEETJESLAND: 
JOUW SPAAR- EN VOORDEELKAART 
VOOR VRIJE TIJD! 

Een concert of theatervoorstelling? 
Een duik in het zwembad? Lid worden 
van een sportclub? Of toch maar liever 
een lezing of workshop? Vanaf nu word je 
extra beloond wanneer je deelneemt aan 
vrijetijdsactiviteiten in Assenede, Eeklo, 
Kaprijke, Sint-Laureins, Wachtebeke 
én Zelzate!

Een spaarkaart… 
Met je UiTPAS Meetjesland spaar je bij elke deelname aan 
een vrijetijdsactiviteit punten. Gratis of betalend aanbod, 
een langlopende reeks of een éénmalige activiteit: 
voor elke deelname krijg je 1 punt! 

… én een 
voordeelkaart! 
Ruil je gespaarde punten 
om tegen mooie voordelen 
zoals een korting op de 
toegangsprijs, een gratis 
drankje of gadget. Je vindt 
alle voordelen uit heel 
Vlaanderen op www.uitpas.
be. Zelfs zonder punten 
doe je je voordeel met 
je UiTPAS Meetjesland. 
Bij aanschaf van je kaart 
krijg je meer dan 20 
welkomstvoordelen
cadeau. Die kan je 
onmiddellijk opnemen, 
zonder nog maar 1 punt 
gespaard te hebben! 

WELKOMSTVOORDELEN
Je UITPAS Meetjesland geeft je, naast 3 

welkomstpunten, recht op al onderstaande 
welkomstvoordelen:

In Assenede: 
• Gratis naar de fi lm in Cinema de Bijenkorf
• Gratis namiddagactiviteit op speelplein Sloeberslot
• Gratis wandeling met de handcomputer 

in Bezoekerscentrum Boekhoute
• Gratis sportactiviteit uit een lessenreeks 

georganiseerd door de sportdienst
• Gratis maaltijd in het dorpsrestaurant 

van De Piramide (Assenede), De Aster (Oosteeklo), 
Bass’Cul (Bassevelde) of het Dorpshuis (Boekhoute)

• Gratis activiteit in Lokaal Dienstencentrum 
De Piramide

In Eeklo: 
• Gratis naar de fi lm in CC De Herbakker
• Gratis zwembeurt in het zwembad van Eeklo
• Gratis deelname aan een (standaard)activiteit 

vakantiewerking GEKKO
• Gratis tas soep in Wijkcentrum De Kring
• Bij aankoop van een ticket, een tweede ticket 

gratis voor een concert in muziekclub N9
• Gratis tas koffi e in Lokaal Dienstencentrum 

Zonneheem

In Kaprijke
• Gratis pakje bloem van de Westermolen
• Gratis deelname aan een sportactiviteit 

uit een lessenreeks van de sportdienst.
• Gratis dag springpret op een springkastelendag 

van de Gemeente Kaprijke
• Bon van 5 euro te besteden aan een 

kermiskraam in Kaprijke of Lembeke

In Sint-Laureins:
• Gratis koffi e in de cafetaria van WZC Sint-Jozef
• Gratis fi etsroute in het Huis van de Vrije tijd
• Gratis gadget

In Wachtebeke
• Gratis warme drank of frisdrank in 

GC Cultuurhuis Safarken
• Gratis voormiddag zomerhuis in 

de zomervakantie (kinderen)
• Bij aankoop van een ticket, een tweede ticket 

gratis voor een optreden ‘Foyer Muziek’ of ‘Foyer 
Literair’ naar keuze in GC Cultuurhuis Safarken

• Gratis deelname aan een les (sportactiviteit) in 
kader van een lessenreeks georganiseerd door 
de sportdienst (kinderen of volwassenen)

• Gratis reservatie van een boek in de bibliotheek x 2

In Zelzate:
• Gratis namiddag op speelplein D’Maxz
• Gratis koffi e en koek in LDC De Kastanje
• Gratis baanzwembeurt in zwembad Eurohal

Ontdek alle voordelen op
www.uitpasmeetjesland.be/voordelen

WELKOMSTVOORDELEN
Je UITPAS Meetjesland geeft je, naast 3 

Voor wie? 
Iedereen kan een UITPAS 
Meetjesland kopen: inwoners 
van Assenede, Eeklo, Kaprijke, 
Sint-Laureins, Wachtebeke en 
Zelzate maar ook inwoners van 
andere gemeenten, binnen 
en buiten het Meetjesland. 
Iedereen kan immers punten 
sparen én ruilen bij alle UiTPAS-
aanbieders in heel Vlaanderen.

Wat kost dat? 
Voor je UiTPAS Meetjesland 
betaal je éénmalig 5 euro. 
Kinderen en jongeren tot 
26 jaar betalen 2 euro. Je 
verdient die aankoopprijs 
dubbel en dik terug, want 
op je kaart staan onmiddellijk 
een pak welkomstvoordelen!

Heb je een beperkt inkomen? 
Een UiTPAS Meetjesland met 
kansentarief kost 1 euro. 

Ja, ik wil een UiTPAS 
Meetjesland! 
Groot gelijk! Ga met je 
identiteitskaart langs bij één 
van de verkooppunten. De 
UiTPAS staat op naam: ieder 
lid van het gezin krijgt zijn 
eigen pas. Wil je graag een pas 
voor je gezinsleden, neem dan 
ook hun identiteitskaart mee.

 ! Hier kan je ook een UiTPAS 
Meetjesland met kansentarief 
aanvragen

Assenede: 
Bibliotheek, Sportstraat 2a
Bezoekerscentrum 
Boekhoute, Boekhoutedorp 3
Dienst Vrije Tijd, Sportstraat 2a 
Gemeentehuis, 
Kasteelstraat 1-3  !   

Lokaal Dienstencentrum de 
Piramide, Moestuinstraat 22
Sporthal Assenede, 
Kapelledreef 4

Eeklo: 
STIP, Molenstraat 36
Sociaal Huis, 
Zuidmoerstraat 136  !
Stadhuis – dienst Burgerzaken, 
Markt 34
Stadskantoor, Industrielaan 2

Kaprijke
OCMW Kaprijke, 
Lembeke-Dorp 43  !
Administratief Centrum 
Kaprijke, Veld 1
Bibliotheek Kaprijke, Plein 24
Bibliotheek Lembeke, 
Eeklostraat 24/0001

Sint-Laureins
Huis van de Vrije Tijd, 
Leemweg 24
Postpunt/Dorpshuis 
Watervliet, Stee 3
Sociale Dienst, 
Rommelsweg 12  !

Wachtebeke
GC Cultuurhuis Safarken, 
Dr. J Persynplein 6
Openbare bibliotheek 
Wachtebeke, 
Dr. J. Persynplein 7
Sociaal huis, 
Bel gratis 0800 1 9185

Zelzate
Sportcomplex Eurohal, 
Oostkade 16
Lokaal dienstencentrum 
De Kastanje, Kastanjeplein 1
Bibliotheek Zelzate,
Burg. J. Chalmetlaan 50
Sociaal Administratief Centrum, 
Klein Landeigendomlaan 2A,  ! Europees Landbouwfonds 

voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland
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