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SEPTEMBER 2022
AUGUSTUS 2023

WWW.UITPASMEETJESLAND.BE

JA,  
IK PAS!  

IN HET 

MEETJESLAND

UiTPAS 
MEETJESLAND
Jouw spaar- en voordeelkaart voor  
vrije tijd in Assenede, Eeklo, Kaprijke, 
Sint-Laureins, Wachtebeke of Zelzate!

Een concert of theatervoorstelling? Een 
duik in het zwembad? Lid worden van 
een sportclub? Of toch maar liever een 
lezing of workshop? Dankzij UiTPAS word 
je extra beloond wanneer je deelneemt 
aan vrijetijdsactiviteiten.
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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 normaal 
€ 10 kost, betaal je nu € 2,50. Zo kan 
iedereen van cultuur, sport en vrije 
tijd genieten! Deze korting is geldig 
op activiteiten van organisaties die de 
UiTPAS aanbieden in Assenede, Eeklo, 
Kaprijke, Sint-Laureins, Wachtebeke, 
Zelzate en hun deelgemeenten.

Voor wie? 
Een UiTPAS Meetjesland met kansen-
tarief, waar je ook korting mee krijgt, 
is momenteel enkel verkrijgbaar 
voor inwoners van Assenede, Eeklo, 
Kaprijke, Sint-Laureins, Wachtebeke, 
Zelzate en hun deelgemeenten. 
Geen inwoner van deze gemeenten? 
Je kunt wel nog steeds een UITPAS 
Meetjesland kopen om punten 
te sparen en van meer dan 20 
welkomstvoordelen te genieten.

Wat kost dat? 
Je betaalt minder voor de aankoop van 
je pas: éénmalig € 1 in plaats van € 5. 

Heb ik er recht op? 
Om recht te hebben op een UiTPAS 
Meetjesland met kansentarief, moet je 
aan volgende voorwaarden voldoen: 
• je bent inwoner Assenede, 

Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins, 
Wachtebeke of Zelzate (of je hebt 
er je gewoonlijke verblijfplaats);

• én je hebt hoogstens één 
bescheiden woning in eigendom 
waarvan het niet geïndexeerd 
Kadastraal Inkomen niet 
meer bedraagt dan € 745 
(referentietijdstip: 1 januari 1975); 

• én je behoort tot één van 
onderstaande categorieën:
- je hebt recht op de verhoogde 

tegemoetkoming i.h.k.v. ziekte- 
en invaliditeitsverzekering; of

- je hebt recht op een (equivalent) 
leefloon; of

- je bent in budgetbeheer bij 
de OCMW’s van Assenede, 
Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins, 
Wachtebeke of Zelzate of CAW 
Oost-Vlaanderen; of

- je bent toegelaten tot collectieve 
schuldenregeling bij een erkend 
schuldbemiddelaar; of

- je verblijft als asielzoeker in het 
Rode Kruis Opvangcentrum 

in Eeklo of een Lokaal 
Opvanginitiatief in Assenede, 
Kaprijke, Sint-Laureins, 
Wachtebeke of Zelzate. 

Indien je niet behoort tot één van 
bovenstaande categorieën maar 
toch een beperkt inkomen hebt, dan 
kan een medewerker van het Sociaal 
Huis of OCMW je financiële situatie 
bekijken. Op basis van dit onderzoek 
kan het Bijzonder Comité Sociale 
Dienst van het OCMW eventueel 
beslissen om je toch een UiTPAS 
Meetjesland met kansentarief toe  
te kennen. 

De UiTPAS Meetjesland met kansen-
tarief wordt toegekend aan elke 
rechthebbende met inbegrip van  
de inwonende gezinsleden die ten 
laste zijn van de gerechtigde.
Wanneer kan ik zo’n pas kopen? 
Je kan je UiTPAS Meetjesland 
met kansentarief op elk moment 
aanvragen. Er wordt vervolgens 
jaarlijks nagekeken of je nog recht 
hebt op een UiTPAS Meetjesland 
met kansentarief. Je wordt daarvan 
persoonlijk verwittigd. 

Vraag je UiTPAS 
Meetjesland met 
kansentarief hier aan: 
• In Assenede: Sociale dienst  

in het gemeentehuis 
(Kasteelstraat 1-3, Assenede) of 
Lokaal Dienstencentrum de 
Piramide (Moestuinstraat 22, 
Assenede)

• In Eeklo: Sociaal Huis 
(Zuidmoerstraat 136, Eeklo) 

• In Kaprijke: OCMW 
(Lembeke-Dorp 43, Kaprijke)

• In Sint-Laureins: Sociale dienst 
(Rommelsweg 12)

• In Wachtebeke: Sociaal Huis
 tel: 0800 1 9185
• In Zelzate: Sociaal Administratief 

Centrum (Klein Landeigen-
domlaan 2A)

Er zal je gevraagd worden om een 
formulier in te vullen en de nodige 
bewijsstukken te voorzien (zoals een 
klevertje van de mutualiteit, een 
attest,…). Vergeet bij de aanvraag ook 
je identiteitskaart niet, die is nodig 
om een UiTPAS aan te vragen. 

WELKOMSTVOORDELEN
Bij aankoop van een UiTPAS Meetjesland heb je, naast 3 welkomstpunten,

recht op deze welkomstvoordelen: voordelen die je kan opnemen, 

zonder nog maar één punt gespaard te hebben! 

IN ASSENEDE: 
• Gratis naar de film 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 film
 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 koffie in Lokaal 
Dienstencentrum 
Zonneheem 

IN KAPRIJKE
• Gratis pakje bloem op een 

draaidag van de molen
• Gratis deelname aan een 

sportactiviteit uit een 
lessenreeks georganiseerd 
door de sportdienst

• Een voucher van € 5 te 
besteden op een kermis

IN SINT-LAUREINS:
• Gratis pakje bloem op een 

draaidag van de molen
• Gratis fietsroute in  

het Huis van de Vrije tijd
• Gratis gadget aan de balie 

van aankoop (sociale dienst, 
Dorpspunt Watervliet of 
Dienst vrije tijd)

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 baanzwembeurt  

in het zwembad Eurohal
• Gratis koffie en een koek  

in LDC De Kastanje
• Gratis namiddag op 

speelplein D’Maxz

75%
KORTING

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
• 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 1
• Lokaal dienstencentrum  

De Kastanje, Kastanjeplein 1
• Bibliotheek Zelzate,  

Burg. J. Chalmetlaan 50
• Sociaal Administratief Centrum, 

Klein Landeigendomlaan 2A,  !

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

WAT IS UITPAS
MEETJESLAND? 

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

… ÉN EEN VOORDEELKAART! 
Ruil je gespaarde punten om tegen mooie 
voordelen in alle UiTPAS-regio’s van Vlaanderen 
zoals een korting op de toegangsprijs, een  
gratis drankje of gadget. Je vindt alle voordelen  
op www.uitpas.be. Zelfs zonder punten doe je  
je voordeel met je UiTPAS Meetjesland.

Heb je een beperkt inkomen? Dan kun je een 
UiTPAS Meetjesland met kansentarief aanvragen. 
Hiermee krijg je 75% korting op vrijetijdsactiviteiten 
bij de deelnemende organisatoren van Assenede, 
Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins, Wachtebeke én 
Zelzate! 

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 en omruilen! 

Om recht te hebben op een UITPAS met 
kansentarief, moet je inwoner zijn van de 
deelnemende gemeenten. Lees er alles over  
op blz. 3 van deze krant. 

WAT KOST DAT? 
Voor je UiTPAS Meetjesland betaal je éénmalig € 5. 
Kinderen en jongeren tot 26 jaar betalen € 2. 
Je verdient die aankoopprijs dubbel en dik terug, 
want bij aanschaf van je kaart krijg je meer dan  
20 welkomstvoordelen cadeau. Die kan je 
onmiddellijk opnemen, zonder nog maar 1  
UiTPAS-punt gespaard te hebben!’

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

WWW.UITPASMEETJESLAND.BE

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

1 Spaar 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. 

2 Ruil 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. 

3 Gebruik 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

WWW.UITPASMEETJESLAND.BE

JOUW
SPAAR- EN 

VOORDEELKAART
VOOR

VRIJE TIJD!

ALTIJD JE UITPAS MEETJESLANDOP 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

ALTIJD JE UITPASOP ZAK!

ZO GEBRUIK JE JE UITPAS 
MEETJESLAND: 

Scoor jouw 3-punter
met UiTPAS Meetjesland! 

1Spaar een UiTPAS-punt 
(over heel Vlaanderen!) 
Je kan over heel Vlaanderen,  

bij iedere UiTPAS-aanbieder, 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 te 
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 UiTPAS-app 
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 UiTPAS-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. 

 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! 

3Gebruik je UiTPAS 
Meetjesland met 
kansentarief 

(enkel bij Meetjeslandse 
UiTPAS-aanbieders!)
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.



P. 4 / SEPTEMBER 2022 – AUGUSTUS 2023 P. 5 / SEPTEMBER 2022 – AUGUSTUS 2023KRANTKRANT

 Waar en wanneer: 
Noordstraat 72
9961 Assenede
Afhankelijk van de activiteit 

 Contact : 
Johan Eeckhoudt
0486 39 41 72
info@holebi-spirit.be
www.holebi-spirit.be

JEUGDTHEATER TRIANGEL

Theatergroep voor 
kinderen en jongeren  
van 6 tot 18 jaar. Naast 
wekelijkse repetities 

waarop op een speelse manier wordt 
gewerkt met creatieve technieken 
(drama, mime, dans, zang, 
woordkunsten), wordt er ook in  
groep gewerkt aan een musical-  
of theaterproductie.
De kinderen zetten hierbij ‘samen’  
de productie op, zowel inhoudelijk  
als naar vorm. Voor de begeleiding 
wordt gewerkt met vrijwilligers.

 Prijs
Lidgeld: € 140
UiTPAS met kansentarief:€ 35

 Waar en wanneer 
Basisschool GO! De Reigers
Leegstraat 2, Zelzate
Zaterdag van 9 tot 12.15 u. 

 Contact 
Frank Calle
0477 298 242
frank.calle1@telenet.be

KONINKLIJKE FANFARE 
BRAAKMANSZONEN EN 
-DOCHTERS BOEKHOUTE

Jaarlijks is er een 
groot concert, 
daarnaast vind je de 
fanfare ook nog op 
andere evenementen 
zoals de Gîrnaert-

feesten. Het jaarprogramma bestaat 
niet enkel uit muziek, maar ook uit 
een fietstocht, de jaarlijkse venditie 
en andere uitstappen. Iedereen 
welkom, voor beginnende muzikanten 
is er begeleiding op maat.

 Prijs
Lidmaatschap is gratis
Eenmalige activiteiten: € 10 
UiTPAS met kansentarief: € 2,5

 Waar en wanneer 
Wekelijkse repetitie: De Kring
Boekhoutedorp 12, Boekhoute
Elke vrijdag om 19.30 u. 

 Contact 
Carine De Muynck 
carinedemuynck@telenet.be

KONINKLIJKE HARMONIE  
ST. CECILIA BASSEVELDE

Een bruisende 
vereniging, gekend 
binnen en buiten 
Bassevelde. Je komt 

ons tegen bij wandelconcerten maar 
je geniet ook van onze klanken op één 
van onze spektakel- of aperitief-
concerten. We organiseren ook 
verschillende activiteiten zoals 
optredens of een jaarlijkse quiz. 

Jeugdwerking: Dynamic Kids 
Project. Tijdens ‘muzikuur’ gaan we 
samen met startende muzikanten 
(6 tot 8 jaar) op muzikale reis. In 
het vervolgtraject ‘The Dynamic 
Kids Junior’ ervaar je hoe leuk 
het is om samen muziek te spelen 
en ga je voluit voor je favoriete 
instrument. Gratis 1 uur les op 
zaterdagvoormiddag. Nadien stroom 
je door naar ‘The Dynamic Kids’, 
een groep enthousiaste kinderen 
en jongeren die op zaterdagavond 
repeteren en af en toe eens een klein 
optreden verzorgen.

 Prijs
Lidmaatschap harmonie en 
The Dynamic Kids zijn gratis
Muzikuur: € 60
UiTPAS met kansentarief: € 15

 Waar en wanneer
Muzieklokaal, Dorp 50, 
Bassevelde  
Les op zaterdagvoormiddag.
Muzikuur: 8.30 tot 9.30 u.
The Dynamic Kids Junior:  
9.30 tot 10.30 u.
Repetities Dynamic Kids:  
18.30 tot 19.30 u.
Repetities harmonie  
op zaterdagavond  
van 19.30 tot 21.30 u. 

 Contact 
Anoek Haers
0479 80 43 86
info@harmoniebassevelde.be
www.harmoniebassevelde.be

MARKANT ASSENEDE 

Vrouwen uit jouw 
buurt die hun tijd 
graag op een 

zinvolle, aangename en interessante 
manier spenderen, die kiezen voor 
Markant. Onze lokale groep 
Assenede biedt een kwalitatieve en 
uitgebreide waaier aan Markante 
activiteiten voor vrouwen. Beleef 
gezellige momenten en ontmoet 
nieuwe vriendinnen uit je buurt.

 Prijs
Lidgeld: € 50
UiTPAS met kansentarief: € 12,50
De prijs van eenmalige 
activiteiten varieert. Met je 
UiTPAS met kansentarief  
krijg je 75% korting.

 Waar en wanneer
Afhankelijk van de activiteit

 Contact
Fabienne Callebaut
fabienne.callebaut@skynet.be
www.markantvzw.be

NAT (NIEUW ASSENEEDS 
TONEEL) 

Nieuw Asseneeds 
Toneel is een 
toneelgroep die 

jaarlijks één productie brengt in de 
Bijenkorf. Interesse om zelf ook op de 
planken te staan? Aarzel niet ons te 
contacteren! 

 Prijs 
Lidmaatschap is gratis. 
Voorstelling: € 9

UiTPAS met  
kansentarief: € 2,25

 Waar en wanneer
GC de Bijenkorf
Sportstraat 4, Assenede
Wekelijkse repetities  
vanaf september, 
voorstellingen: maart/april

 Contact 
Frank Calle
0477 298 242
frank.calle1@telenet.be

OXFAM WERELDWINKEL 
ASSENEDE VZW

Naast de verkoop van 
producten van eerlijke 
handel afkomstig uit het 

Zuiden en sensibilisering van het 
brede publiek rond rechtvaardige 
handelsrelaties, organiseert de 
wereldwinkel ook jaarlijks enkele 
socio-culturele activiteiten. Denk 
maar aan een (sneukel)fietstocht, 
wandeling, filmavond, lezing … Voor 
deze activiteiten kun je UiTpunten 
sparen of gebruik maken van het 
kansentarief. De UiTPAS kan niet 
gebruikt worden voor aankopen  
in de winkel. 

 Prijs
Voornamelijk eenmalige 
activiteiten, waarvan de  
prijs varieert. Met je UiTPAS 
met kansentarief krijg je  
75% korting.

 Contact 
assenede@oww.be
www.oxfamwereldwinkels.be/
nl/winkels/assenede 

REBELLE (VIVA) ASSENEDE

VIVA-
Socialistische 
Vrouwen 
Vereniging is een 

eigentijdse vrouwenorganisatie en 
biedt een ruim en afwissend 
activiteitenaanbod. Er is voor elk  
wat wils, zoals gezondheidstips,  
leuke uitstappen met het gezin, 
ontspanning, beweging, lezingen, 
creativiteit en cultuur.

 Prijs
Lidgeld: € 6 
UiTPAS met kansentarief: € 1,50

 Waar en wanneer
Zaal Germinal
Hoogstraat 70, Assenede
Activiteiten starten om 19 u. 

 Contact 
viva.assenede@gmail.com

SIMILES REGIO 
MEETJESLAND 

Het 
praatcafé  
is een 

zelfstandige werkkring binnen de 
Federatie Similes voor gezinsleden 
e.d. van personen met een psychische 
kwetsbaarheid. 
Ervaringsdeskundigen organiseren 
verschillende activiteiten: 
lotgenotencontact met het accent op 
ontmoeting en ervaringsuitwisseling, 

info- en filmavonden en cursussen 
rond verschillende relevante thema’s 
voor wie in zijn nabije omgeving met 
psychische kwetsbaarheid wordt 
geconfronteerd. 

 Prijs
Prijs per activiteit voor leden € 3 
UiTPAS met kansentarief: € 0,75
Prijs per activiteit voor  
niet-leden: € 5
UiTPAS met kansentarief: € 1,25 

 Waar en wanneer
GC de Bijenkorf 
Sportstraat 4, Assenede 
PC Sint-Jan 
Oostveldstraat 1, Eeklo

 Contact 
Marnix Willems
0478 64 43 98 
info@similesregiomeetjesland.be
www.similesregiomeetjesland.be

STRANDPAAL 28 VZW 

Strandpaal 28 vzw  
is sinds 1991 je 
betrouwbare gids 

voor de betere jazz, blues en 
rootsmuziek. Op verschillende kleine 
podia in en rond Assenede bieden we 
concerten aan, zowel voor ‘kenners’ 
als voor liefhebbers. NIEUW: we 
hebben sinds kort een eigen stekje, 
Club 28! 

 Prijs
Eenmalige activiteiten - 
standaardtarief: € 15
UiTPAS met kansentarief: € 3,75

 Waar en wanneer
Verschillende locaties in 
Assenede, voornamelijk in 
Club 28, Markt 1, Assenede. 
Maandelijks op zaterdagavond

 Contact 
Joke De Vos
0478 34 78 09
joke@jazzenede.be
www.jazzenede.be
pablo@strandpaal28.be
0475297287 
www.strandpaal28.be

 Omruilvoordeel
10 punten = 50% korting op het 
tweede ticket voor hetzelfde 
clubconcert Jazzenede
7 punten = een gratis drankje 
in Club 28 

TONEELGILDE FLORIS  
ENDE BLANCEFLOER

Vereniging voor 
amateurtoneel, die 
jaarlijks in november 

een voorstelling brengt. Het 
repertoire gaat van volkstoneel tot 
tragikomedie, en richt zich op een 
breed publiek.

 Prijs
Voorstelling: € 10
UiTPAS met kansentarief: € 2,50 

 Waar en wanneer
Voorstellingen in  
GC de Bijenkorf
Sportstraat 4, Assenede
Repetities van half augustus 
tot begin november, 
voorstellingen in november. 

 Contact 
Koen De Buck
09 344 75 35 of 0468 11 71 66
info@florisendeblancefloer.be
www.florisendeblancefloer.be

WERELDWINKEL 
OOSTEEKLO

Naast de verkoop van 
producten van eerlijke 
handel afkomstig uit 
het Zuiden en 

sensibilisering van het brede publiek 
rond rechtvaardige handelsrelaties, 
organiseert de wereldwinkel ook 
jaarlijks enkele socio-culturele 
activiteiten, zoals de wereldkwis  
en geschenkenbeurs. Voor deze 
activiteiten kun je UiTpunten  
sparen of gebruik maken van het 
kansentarief. De UiTPAS kan niet 
gebruikt worden voor aankopen  
in de winkel. 

 Prijs
Voornamelijk eenmalige 
activiteiten, waarvan de  
prijs varieert. Met je UiTPAS 
met kansentarief krijg je  
75% korting.

 Waar en wanneer
Parochiezaal Oosteeklo
Koning Albertstraat 7, 
Oosteeklo
Tijdstip: afhankelijk van  
de activiteit

 Contact 
Noella van de woestijne
09 373 77 34 
info@wereldwinkel.oosteeklo.be

WERKGROEP FAIR TRADE 
ASSENEDE

Werkgroep Fair 
Trade organiseert 

activiteiten in het kader van 
‘Assenede Fair Trade Gemeente’.  
Het jaarlijkse hoogtepunt hierbij is  
de BioEcomarkt in Oosteeklo. 

 Prijs
De activiteiten zijn gratis

 Waar en wanneer 
Bio Eco Markt Oosteeklo: 
Jeugd & Sportdomein  
Ter Walle 
Stroomstraat 8, Oosteeklo
Eerste zondag van juni

 Contact 
09 218 78 95
fairtrade@assenede.be
www.assenede.be

GEMEENTELIJK AANBOD

BIBLIOTHEEK 

Kom grasduinen tussen 
de boeken en films. In 
het ruime aanbod zit er 
ook zeker iets dat jou 

interesseert! In de bib kan je niet 
alleen boeken en films ontlenen, het 
is ook een ontmoetingsplek waar je 
rustig de krant kan lezen of een 
interessante lezing kan bijwonen.

 Prijs
De prijs van eenmalige 
activiteiten varieert. Met  
je UiTPAS met kansentarief 
krijg je 75% korting. 

 Waar en wanneer 
Bibliotheek Assenede 
Sportstraat 2a, Assenede
Ga naar onze website om  
de bemande en onbemande 
openingsuren te vinden.

 Contact 
09 344 80 44
bibliotheek@assenede.be
www.assenede.be/nl/
bibliotheek

CULTUURDIENST 

De cultuur-
dienst 
organiseert 

jaarlijks verschillende activiteiten, 
zowel in Gemeenschapscentrum de 
Bijenkorf als daarbuiten.
Zo is er een maandelijks filmaanbod 
voor volwassenen. In de vakanties 
zijn ook de kinderen welkom voor een 
leuke film! Daarnaast organiseren 
we af en toe een tentoonstelling 
en optredens. Er zijn ook vaak 
verenigingen te gast in de Bijenkorf. 
Met toneelvoorstellingen, lezingen, 
dansvoorstellingen en zoveel meer! 

 Prijs
De prijs van de activiteiten 
varieert. Met je UiTPAS  
met kansentarief krijg je  
75% korting.
Bv. film: € 5 (€ 3 t.e.m. 18 jaar) 
UiTPAS met kansentarief:  
€ 1,25 (€ 0,75 t.e.m. 18 jaar)

 Waar en wanneer 
GC de Bijenkorf 
Sportstraat 4, Assenede
Film: elke tweede donderdag 
van de maand (behalve maart 
& november).

Tussen kerst en nieuw: 
Vlaamse Filmpjes voor jong 
en oud. 
Kinderprogrammatie: 
paasvakantie en kerstvakantie

 Contact 
09 218 78 96
cultuur@assenede.be
www.assenede.be/cultuur 

 Omruilvoordelen
5 punten = gratis drankje bij 
een activiteit georganiseerd 
door de cultuurdienst
10 punten = gratis naar cinema 
de Bijenkorf 

DIENST TOERISME 

Ontdek het toeristische aanbod in 
Assenede! Het Bezoekerscentrum 
Boekhoute is de ideale uitvalsbasis 
om toeristisch Assenede te 
ontdekken. Met een tentoonstelling 
over het visserijverleden 
van Boekhoute, maar ook 
interessante tentoonstellingen 
over WO I. Koop er een wandel- of 
fietsknooppuntenkaart en je bent 
vertrokken voor een dagje genieten!

 Prijs
De prijs van de activiteiten 
varieert. Met je UiTPAS  
met kansentarief krijg je  
75% korting.

 Waar en wanneer
Bezoekerscentrum Boekhoute 
Boekhoutedorp 3, Boekhoute
Openingsuren: woensdag & 
donderdag van 9 tot 12 , en van 
13.30 tot 16.30 u. Vrijdag: van 9 
tot 12, en van 13.30 tot 15.30 u. 
Van half juni tot half 
september ook open  
op zaterdag en zondag,  
van 10.30 tot 16 u. 

 Contact 
09 373 60 08
toerisme@assenede.be
www.assenede.be/toerisme 

 Omruilvoordeel
5 punten = € 2 korting bij 
aankoop van een wandel- of 
fietsnetwerkkaart Meetjesland

LOKAAL DIENSTENCENTRUM 
DE PIRAMIDE 

De Piramide is 
als diensten-
centrum een 

trefpunt voor informatie, advies, 
vorming en ontspanning. In het 

dienstencentrum worden tal van 
activiteiten georganiseerd zoals 
kaartnamiddagen, filmvoorstel- 
lingen… Daarnaast bieden we 
verschillende diensten aan zoals een 
dorpsrestaurant in Boekhoute, De 
Aster (Oosteeklo) en Bass’Cul 
(Bassevelde) , was- en strijkdienst, 
personenalarm, vrijwilligersvervoer, …

 Prijs
De prijs van eenmalige 
activiteiten varieert. Met  
je UiTPAS met kansentarief 
krijg je 75% korting.

 Waar en wanneer 
Dienstencentrum De Piramide 
Moestuinstraat 22, Assenede

 Contact 
09 341 72 73
dienstencentrum@assenede.be
www.assenede.be

 Omruilvoordelen
5 punten = gratis drankje
10 punten = gratis 
filmnamiddag in  
Cinema Valentino

15 punten = gratis activiteitVERENIGINGEN

ARS MUSICA 

Muziekschool 
Ars Musica is er 
voor iedereen 

vanaf 4 jaar! Haal die beginnende of 
gevorderde muzikale talenten maar 
boven: wij bieden kwaliteitsvol maar 
alternatief muziekonderwijs. Zowel 
groepslessen als individuele trajecten, 
steeds op maat van de leerling. 
Naast de lessen kan je bij Ars Musica 
ook terecht voor heel wat muzikale 
activiteiten en projecten. Concerten, 
musicals, kampen, workshops... 
Muziek is immers zoveel meer  
dan ‘noten leren’.

 Prijs
Afhankelijk van de  
gekozen lessen. Met je  
UiTPAS met kansentarief  
krijg je 75% korting.

 Waar en wanneer 
Muziekschool Ars Muscia
Kapelledreef 2, Assenede
Tijdstip afhankelijk van de les. 

 Contact 
Lieve Willems
0486 576 904
www.muziekschoolarsmusica.be 

DAVIDSFONDS BASSEVELDE 

Davidsfonds 
brengt 

volwassenen en kinderen bij  
elkaar die houden van cultuur. 
Samen beleven ze taal, geschiedenis, 
erfgoed en kunst.

 Prijs
Lidgeld: € 29
UiTPAS met kansentarief:  
€ 7,25
Er zijn een aantal activiteiten 
doorheen het werkjaar waar 
niet-leden welkom zijn. Prijs 
afhankelijk van de activiteit. 

 Contact 
Chris Van Guyt 
0479 81 13 72
chris.van.guyt@telenet.be

FERM ASSENEDE 

Ferm, is een 
vrouwen- 
vereniging waar 

iedereen welkom is. Wij organiseren 
verschillende activiteiten voor zowel 
jong en oud. 

 Prijs
Lidgeld: € 30
UiTPAS met kansentarief: 
€ 7,50
De prijs van eenmalige 
activiteiten varieert. Met  
je UiTPAS met kansentarief 
krijg je 75% korting.

 Waar en wanneer
Afhankelijk van de activiteit.

 Contact 
Nicole Perneel
0498 14 45 84
kvlv.assenede@outlook.com
www.samenferm.be

FERM OOSTEEKLO 

Vrouwen met 
vaart is een 
vrouwen- 

vereniging die allerlei activiteiten 
organiseert in overleg met de leden. 
Er is een aanbod voor zowel jong als 
wat ouder.

 Prijs
Lidgeld: € 30
UiTPAS met kansentarief: € 7,50
De prijs van eenmalige 
activiteiten varieert. Met je 

UiTPAS met kansentarief krijg 
je 75% korting.

 Waar en wanneer
Parochiezaal Oosteeklo
Koning Albertstraat 7, 
Oosteeklo
Activiteiten starten om 19u

 Contact
Greta Franki
0496 15 20 42
frankigreta@hotmail.com
www.samenferm.be

GEZINSBOND ASSENEDE

De Gezinsbond verdedigt 
de belangen van alle 
gezinnen en organiseert 
activiteiten en diensten in 

je buurt. Onze lokale afdelingen 
brengen mensen samen, en dragen bij 
tot een grotere verbondenheid tussen 
gezinnen. Via lokale samenwerking 
met diverse partners willen we de 
deuren van onze werking verder 
openzetten voor gezinnen die we vaak 
niet (kunnen) bereiken. Stap voor 
stap willen we verder evolueren naar 
een Gezinsbond voor iedereen.

 Prijs
Lidgeld: €42 / jaar
UiTPAS met kansentarief: 
€10,5 / jaar
De prijs van de activiteiten 
varieert, meer info bij  
de bestuursleden. 
Met je UiTPAS met kansentarief 
krijg je 75% korting. 

 Waar en wanneer
Afhankelijk van de activiteit

 Contact 
Inge Camphens
assenedegezinsbond@ 
gmail.com
www.gezinsbond.be/assenede

HOLEBI SPIRIT

Wij brengen 
holebi- en 
transgender- 
personen en 
iedereen die erbij 

wil horen dichter bij elkaar. We 
bieden een plaats waar we elkaar 
kunnen ontmoeten en onszelf kunnen 
zijn. Ga mee op uitstap, wandelingen, 
sensibiliserende campagnes of kom 
naar één van onze praatavonden. 

ASSENEDE

DEELNEMENDE ORGANISATIES
Bij deze Meetjeslandse organisaties spaar en ruil je punten. 

Heb je een UiTPAS Meetjesland met kansentarief? Dan heb je recht op 75% korting op je deelname aan 
vrijetijdsactiviteiten. Activiteiten waar maaltijden worden aangeboden, zoals eetfestijnen, vallen niet onder deze regeling.

De aangegeven prijzen zijn richtprijzen. Surf voor alle up-to-date info naar www.uitpasmeetjesland.be.  
Daar vind je ook een volledig overzicht van alle deelnemende organisaties.

(SOCIO-)CULTUUR
THEATERMUZIEK

DANS

FILM

(SOCIO-)CULTUUR
THEATERMUZIEK

DANS

FILM
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GEMEENTELIJK AANBOD

JEUGDDIENST ASSENEDE 

De jeugddienst organiseert jaarlijks 
verschillende activiteiten voor 
kinderen en jongeren. Speelstraat 
en de Buitenspeeldag zijn de 
belangrijkste.

 Prijs
De meeste activiteiten  
zijn gratis. 

 Waar en wanneer
 Locatie en tijdstip varieert 
naargelang de activiteit.

 Contact
Joke De Vos
09 341 90 80
jeugd@assenede.be
www.assenede.be/jong

 Omruilvoordelen
15 punten = € 10 korting  
op een themakamp

SPEELPLEIN SLOEBERSLOT

Je beleeft samen met 
draak Thor en zijn 
vriendje Mol supertoffe 

avonturen in hun kasteel, het 
Sloeberslot! Speelplein Sloeberslot,  
de gemeentelijke speelpleinwerking, 
organiseert elk jaar speelpleinwerking 
op drie verschillende pleinen in 
Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo. 
Tijdens de zomervakantie kunnen 
kinderen tussen 5 en 12 jaar er terecht 
voor leuke activiteiten, aangepast aan 
hun leeftijd, en dit gedurende een 6-tal 
weken in de namiddag (werkdagen).  
Voor en na is er opvang voorzien.

 Prijs
Halve dag: € 3 
UiTPAS met kansentarief: € 0,75
Opvang wordt afzonderlijk 
aangerekend.

 Waar en wanneer
Bassevelde: Nieuwe 
Boekhoutestraat 26
Boekhoute: Boekhoutedorp 3
Oosteeklo: Stroomstraat 8 
Telkens in de zomervakantie, 
data worden tijdig 
gecommuniceerd.

 Contact
09 218 78 92
speelplein@assenede.be
www.assenede.be/jong 

 Omruilvoordelen
10 punten = gratis middag  
op het speelplein 
15 punten = gratis op uitstap 
met het speelplein

TIENERWERKING

Voor de tieners die het speelplein wat 
ontgroeid zijn is er sinds de zomer 
van 2021 een nieuwe ‘place to be’! 
Iedereen van 10 tot 15 jaar is van 
harte welkom op de Tienerwerking. 
Er worden heel leuke activiteiten 
georganiseerd en af en toe gaan zij 
ook op uitstap.

 Prijs
Halve dag: € 3,00 
UiTPAS met kansentarief € 0,75

 Waar en wanneer
Parochiezaal Bassevelde
maandagNM, woensdagNM 
en vrijdagNM in de periode  
dat er speelpleinwerking is.

 Contact
09 218 78 92 
speelplein@assenede.be

 Omruilvoordelen
10 punten = gratis middag op 
de Tienerwerking

VERENIGINGEN

CHIRO ASSENEDE

Elke zondag kunnen 
kinderen van 6 tot 18 
jaar bij de Chiro 
terecht voor 
knotsgekke 

activiteiten! Daarnaast doen we elk 
jaar enkele uitstappen (zoals 
zwemmen) en gaan we iedere 
zomervakantie op kamp. De 
enthousiaste leidingsploeg kijkt alvast 
uit naar jullie komst!
De aankoop van een uniform is bij ons 
niet verplicht. Wie een uniform wil 
kopen kan dit doen via de Banier, voor 
deze aankoop is er geen korting met de 
UiTPAS met kansentarief mogelijk.
 

 Prijs
Lidgeld: € 25
UiTPAS met kansentarief: € 6,25
Eenmalige activiteiten: € 5 à 10
UiTPAS met kansentarief:  

€ 1,25 à 2,50
Kamp: € 155
UiTPAS met kansentarief: € 38,75
Ouderavond: € 17
UiTPAS met kansentarief: € 4,25

 Waar en wanneer
Jeugd- en sportdomein
Kloosterstraat 11B, Assenede 
Iedere zondag om 14 uur

 Contact
Thelma Leemans
0475 90 60 11
chiro-assenede@hotmail.com
wijzijnchiroassenede.weebly.com

CHIRO BEUKENHOUT

Chiro Beukenhout is er 
voor meiden vanaf 6 jaar 
tot ver daarna die samen 
enorm veel plezier maken, 
meestal in de eigen 

leeftijdsgroep maar soms ook eens 
allemaal gezellig samen. Groot of 
klein, luid of stil, grappig of subtiel, 
een beetje gek of nog net normaal, 
allemaal spelen wij samen. Want bij 
ons is iedereen gelijk, ieder heeft z’n 
eigen kwaliteiten en talenten en zo 
zijn we samen één talentenbom!

 Prijs
Lidgeld: € 20 
UiTPAS met kansentarief: 5 €
Kampen: € 160 
UiTPAS met kansentarief: 40 €

 Waar en wanneer
Chiroterrein Boekhoute
Stationsstraat 55 A, Boekhoute
Zondag van 14 tot 17 u.

 Contact
Larissa Buijsse
0472 71 05 76 
larissabuijsse@hotmail.com
www.chirobeukenhout.be
U kan ons ook terugvinden  
op facebook en instagram!

 JEUGDRAAD ASSENEDE

Een leuke bende die het 
gemeentebestuur advies 
geeft over alles wat 

jeugd in Assenede betreft. De 
Jeugdraad heeft en geeft ideeën om 
Assenede jeugdvriendelijk te maken 
en zorgt ervoor dat er in Assenede 
ook naar de jongste inwoners 
geluisterd wordt. De Jeugdraad 
organiseert ook elk jaar enkele  
te gekke activiteiten zoals een 
filmnamiddag en de KABOEMDAG. 

 Prijs
Eenmalige activiteiten: € 2 
UiTPAS met kansentarief: € 0,50

 Waar en wanneer
Filmnamiddag: 
GC de Bijenkorf 
Sportstraat 4, Assenede 
Januari 2020
KABOEMDAG 
Sporthal Assenede 
Kapelledreef 4, Assenede 
Maart 2020

 Contact
Silke De Smet 
0496 43 12 00
bestuur@gja.be 
facebook.com/jeugdraadas-
senede 

KLJ ASSENEDE

Jeugdbeweging voor 
kinderen en jongeren 
vanaf het vierde leerjaar. 
Op vrijdagavond is er 

activiteit voor +14-jarigen, op 
zondagmiddag voor -14-jarigen. 
Knutselen, rechtendoortocht of een 
daguitstap: we doen het allemaal! 
En we mogen natuurlijk de zomer 
niet vergeten, met een kamp voor 
beide leeftijdsgroepen en 
sportfeesten op zondag. Plezier 
gegarandeerd!

 Prijs
Lidgeld: € 22
UiTPAS met kansentarief: € 5,5
Kamp: € 90 
UiTPAS met kansentarief: € 22,5
Weekend/midweek: € 30
UiTPAS met kansentarief: € 7,5

 Waar en wanneer
KLJ Lokaal, Jeugd- en  
sportdomein, Kloosterstraat 11 B, 
Assenede
Vrijdag van 20 tot 23 u.
Zondag van 14 tot 17 u. 

 Contact
Freek Criel
0471 716 432
klj_assenede@hotmail.com
kljassenede.be

KLJ BASSEVELDE

Jeugdbeweging voor 
kinderen en jongeren. 
Op vrijdagavond is er 
activiteit voor de 

+16-jarigen en op zondagmiddag 
voor de -16-jarigen. Knutselen, 
rechtendoortocht of een daguitstap: 
we doen het allemaal! En we mogen 
natuurlijk de zomer niet vergeten, 
met een kamp voor beide 
leeftijdsgroepen en sportfeesten op 
zondag. Plezier gegarandeerd!

 Omruilvoordelen
Lidgeld: € 22
UiTPAS met kansentarief: € 5,50
Er is een extra korting vanaf  
een tweede gezinslid
Kamp: € 100
UiTPAS met kansentarief: € 25
Ook op het uniform is er korting 
voor UiTPAS met kansentarief. 

 Waar en wanneer
Zaal Lambiek / KLJ-lokaal
Kerkstraat 19, Bassevelde
Zondag van 14 tot 17 u. 
Vrijdag van 20 tot 23 u. 

 Contact
Merel De Buck
0472 09 37 15
Evert Welvaert
0499 36 47 43
contact@kljbassevelde.kljsite.be
https://kljbassevelde.kljsite.be

SCOUTS HOUTEKIET 
OOSTEEKLO

De scouts is een 
plaats waar kinderen 
en jongeren vanaf 6 
tot 18 jaar elke 

zondag terecht kunnen om met  
hun vriendjes te spelen. De leiding 
voorziet dan een leuke activiteit 
waar je veel van leert, zoals sjorren, 
vuur maken, tenten opzetten, in 
team spelen...  

 Prijs
Lidgeld: € 40 
UiTPAS met kansentarief: € 10
Weekend: € 35
UiTPAS met kansentarief: € 8,75
Kamp: tussen € 100 en € 155
UiTPAS met kansentarief: 
tussen € 25 en 38,75

 Waar en wanneer
Jeugd & Sportdomein 
Ter Walle 
Stroomstraat 8 A, Oosteeklo 
Zondag van 14 tot 17 u. 

 Contact
Lisa De Clercq 
0474 06 16 73
houtekietgroepsleiding@
gmail.com
www.scoutsoosteeklo.be

SCOUTS EN GIDSEN MICHIEL 
DE RUYTER BOEKHOUTE

Op zondag kunnen 
kinderen en jongeren  
van 6 tot 18 jaar bij ons 
terecht voor een middag 

vol leuke activiteiten. De leden 
worden ingedeeld in verschillende 
leeftijdsgroepen waar ze naar 
hartenlust kunnen spelen en 
ravotten. Telkens je doorschuift naar 
een oudere groep, krijg je meer 
verantwoordelijkheid en kan je meer 
en meer mee beslissen over wat je 
doet, wat je leert en wat voor groep  
je wenst te zijn.

 Prijs
Lidgeld: € 40 
UiTPAS met kansentarief: € 10
Kamp: € 100 
UiTPAS met kansentarief: € 25
Weekend/midweek: € 15,00 
UiTPAS met kansentarief: € 3,75

 Waar en wanneer
Scoutsterrein Scouts en  
Gidsen Michiel de Ruyter 
Vliet 20A, Boekhoute
Zondag van 14 tot 17 u. 

 Contact
Julie Van Zele
Evert Verdegem 
info@scoutsboekhoute.be
www.scoutsboekhoute.be

SPEELPLEIN ORANJE

De speelpleinwerkingen 
van Oranje zijn 
inclusieve werkingen. 
Sinds jaar en dag spelen 
kinderen met en zonder 

beperking er samen. Voor kinderen 
met een grotere zorgbehoefte 
voorzien we extra ondersteuning. 
Indien nodig kan dit zelfs onder de 
vorm van individuele begeleiding. Zo 
kan echt iedereen terecht op onze 
speelpleinwerkingen! 

 Prijs
Halve dag € 3
UiTPAS met kansentarief: € 0,75
Volle dag: € 6
UiTPAS met kansentarief: € 1,50 

 Waar en wanneer
Vrije Basisschool Het 
Ooievaarsnest 
Leegstraag 17A, Assenede
6 weken in de zomervakantie, 
telkens van maandag tot 
vrijdag

 Contact
Ester Fonteyne
050 47 25 90
ester.fonteyne@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com  

SPORT NA SCHOOL

Voor jongeren uit het secundair 
onderwijs is er Sport Na School 
(SNS). Met een SNS-pas (of SNS-
app) sporten ze na school, waar, 
wanneer en hoe vaak ze willen in 
gans Vlaanderen. Er is een ruim 
aanbod aan eigentijdse recreatieve 
sporten te vinden op  
www.sportnaschool.be.

 Prijs
Er wordt gewerkt met 2 
semesters: van september tot 
en met januari en van februari 
tot en met mei. 
1 semester: € 30
UiTPAS met kansentarief: € 7,50 
2 semesters: € 45
UiTPAS met kansentarief: € 11,25 
Goed om weten: Wie een SNS-
pas had voor schooljaar ’20-‘21, 
krijgt een compensatie bij 
aankoop van een nieuwe.

 Contact
Inschrijven kan via  
www.sportnaschool.be,  
via de school of via het Sociaal 
Huis Eeklo, Zuidmoerstraat 136.
Regionaal contact 
Sandra Rijckaert 
0497 83 63 65
sandra.rijckaert@sportna-
school.be

GEMEENTELIJK AANBOD

SPORTDIENST ASSENEDE 

De sportdienst organiseert 
verschillende sportactiviteiten. Niet 
alleen kinderen en jongeren kunnen 
bij de sportdienst terecht voor sport 
na school of sportkampen, ook voor 
volwassenen is er een ruim aanbod 
aan sportlessen. 

 Prijs
De prijs van de activiteiten 
varieert. Met je UiTPAS  
met kansentarief krijg je  
75% korting. 

 Waar en wanneer
De locatie en het tijdstip is 
afhankelijk van de activiteit.

 Contact
09 218 78 98
sport@assenede.be
www.assenede.be/sport

 Omruilvoordelen
10 punten = gratis sportles  
uit een lessenreeks 
15 punten = € 10 korting bij 
reservatie van sportkamp
 
SPORTSNACK

Sportsnack, da’s 
sportieve naschoolse 

opvang. Actief en altijd iets anders! 
Met Sportsnack komen kinderen uit 
het basisonderwijs in aanraking met 
verschillende sporten. 

 Prijs
Afhankelijk van het aantal 
lessen per lessenreeks. 

Met je UiTPAS met 
kansentarief krijg je 75% 
korting. 

 Contact
Sandra Rijckaert 
0479/83.63.65
sandra.rijckaert@
sportnaschool.be 

VERENIGINGEN
 
BASKETBALCLUB ASSENEDE

Bij ons kunnen 
kinderen van 5 tot 17 
basketbal leren spelen, 
en dit onder begeleiding 

van gediplomeerde trainers die een 
kwalitatieve opleiding garanderen. 
Voor ons is het heel belangrijk dat 
kinderen plezier hebben in hun 
sportbeoefening. Belangrijke 
waarden en normen zijn voor ons 
respect, leren winnen, leren verliezen, 
samen spelen … We leren op een 
speelse manier basket aan, iedereen 
met een positieve motivatie is 
welkom! 

 Prijs
Lidgeld: afhankelijk van de 
leeftijd, tussen € 150 en € 250
UiTPAS met kansentarief: 
tussen € 37,50 en € 62,50
Kampen: € 40
UiTPAS met kansentarief: € 10
Eenmalige activiteiten zijn gratis

 Waar en wanneer
Sporthal Assenede 
Kapelledreef 5, Assenede 
Wekelijkse trainingen en 
wedstrijden

 Contact
Kristof Deschuymere 
0478 90 08 25
secretaris.bbcassenede@
gmail.com
www.bbcassenede.wixsite.
com/bbcassenede
 
DANCEPOINTE VZW

Zin om te dansen? 
Vanaf 3 jaar kan je 
al bij ons terecht! 
Kleuterdans, 
klassiek ballet, 

modern, jazz, streetdance, femmes, 
50+, fit dance, het kan allemaal!  
De lessen worden gegeven door 
gediplomeerde dansdocenten die  
vol passie hun kennis willen 
doorgeven. Iedereen is welkom!

 Prijs
Lidgeld: afhankelijk  
van de gekozen les(sen)
UiTPAS met kansentarief: -75%

 Waar en wanneer
Locatie en tijdstip is afhankelijk 
van de gekozen les(sen)
Sporthal Assenede &  
Fit zone Assenede 

 Contact
Dancepointe vzw
info@dancepointe.be
www.dancepointe.be 

KVV KLAUWAARTS

Voetbalclub met 
bloeiende 
jeugdwerking 
waardoor bijna alle 

spelers in het eerste elftal uit de 
eigen jeugd komen. We zijn een 
warme, sociale en familiale club, 
waar iedere speler voldoende aan 
bod komt om te spelen en zijn/haar 
technische en tactische 
voetbalkwaliteiten ten volle kan 
ontwikkelen. Daarvoor hebben wij 
gemotiveerde trainers en begeleiders 
met een passie voor jeugdvoetbal. 
Wij stellen fairplay, respect, 
kwaliteit, orde en zelfdiscipline 
centraal als waarden. Naast 
voetbalmatchen organiseren  
wij ook heel wat randactiviteiten 
waarbij gezelligheid en samenzijn 
voorop staan.

 Prijs
Afhankelijk van de 
leeftijdscategorie: 
U6 t.e.m. U8: € 90
UiTPAS met kansentarief: € 30
U9 t.e.m. U21: € 180
UiTPAS met kansentarief: € 35

 Contact
Nadine Van Hamme
0478 62 96 67
nadine.vanhamme@skynet.be
www.kvvkbassevelde.be
Franky Anciaux
0494 75 16 97
Franky.anciaux@telenet.be

DE TREKVOGELS 
BOEKHOUTE VZW

Organiseren van 
wandeltochten 
waar iedereen aan 

kan deelnemen. De wandeltocht 
bestaat uit een bepijld parcours van 

diverse afstanden (6, 12, 18, 24… 
km). Er is een stopplaats voor  
elke afstand. Elke deelnemer kan  
dus wandelen naar eigen vermogen! 
Er is steeds een parcours geschikt 
voor rolstoelgebruikers  
en wandelwagens.

 Prijs
Lidgeld: € 17 voor eerste lid, 
€ 13 per bijkomend lid op 
hetzelfde adres
UiTPAS met kansentarief: € 4,25
Wandelingen voor leden: € 1,50
UiTPAS met kansentarief: € 0,38
Wandelingen voor niet-leden: € 3
UiTPAS met kansentarief: € 0,75
Kinderen jonger dan 12 jaar: 
gratis deelname
Verzekering voor de wandeling 
is voor iedereen inbegrepen. 

 Waar en wanneer
In 2022 zijn er 6 tochten: 
in februari, april, juni, juli, 
augustus en november.
In 2023 verzorgen wij 7 
wandelingen: 2 in februari, 1 
in april, juni, juli, augustus en 
november.

 Contact
Haillez Anne
0473 282 874
secretariaat.trekvogels@gmail.com
www.trekvogelsboekhoute.be

SPORT (ASSENEDE) DANS

SPORT

JEUGD (ASSENEDE)SPEL

JEUGD (ASSENEDE)SPEL

Kinderen met een UITPAS Meetjesland met kansentarief, kunnen ook voor activiteiten op school een korting van 75% krijgen. Deze korting is geldig voor activiteiten bij gemeentelijke  
of stedelijke diensten (zoals zwemmen, theatervoorstelling) in Assenede, Eeklo en Maldegem, voor leerlingen van deze scholen: 

GO DE WEGWIJZER, 
ASSENEDE

VBS HET OOIEVAARSNEST 
MET VESTIGINGEN IN ASSENEDE EN BOEKHOUTE 

GBS HET ANKER, 
BOEKHOUTE

GBS DE DUIZENDPOOT, 
BASSEVELDE

VBS ’T BRUGJE, 
BASSEVELDE

VBS DE KAMELEON, 
OOSTEEKLO

SCHOLEN
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de kalender in de gaten, 
want er kunnen ook 
omruilvoordelen zijn.

 Contact
Bernadette Vandercammen
0486 22 00 82
deverstelling@gmail.com
www.deverstelling.com

DZJUU TOCH VZW

Wij organiseren toffe 
activiteiten op en rond 
de Markt van Eeklo, en 

soms daarbuiten. De hoofdactiviteit 
is een gezellig eendaags rock- & 
bluesminimuziekfestival DzjuuFest 
op de Markt de laatste zaterdag van 
augustus. Daarnaast organiseren 
wij diverse kleinere activiteiten:  
een wafelbak, een muziekavond  
in thema, akoestische sets en 
allerhande initiatieven die ons  
pad kruisen. Zolang het maar  
een plezante boel blijft. Iedereen  
is welkom.

 Prijs
De prijzen zijn democratisch 
en de inkom is gratis

 Waar en wanneer 
Markt Eeklo
Ter hoogte van Markt 18
Tijdstip activiteiten: vooravond/
avond

 Contact
Tom Meersschaut
0475 44 89 25
dzjuutoch@gmail.com
www.facebook.com/DzjuuToch 

EKTT HERMELIJN

EKTT Hermelijn is een 
toneelvereniging die graag 
iedereen die het wil op het 

podium brengt en laat evolueren tot 
de nobele toneelspeelkunstenaar. 
Wie wil meespelen of achter de 
schermen wil meewerken is bij  
ons van harte welkom.

 Prijs
Eenmalige activiteiten: € 12
UiTPAS met kansentarief € 4

 Waar en wanneer
Op diverse locaties in Eeklo 
afhankelijk van de activiteit:  
zie website

 Contact
ektt.hermelijn@gmail.com
www.ektt-hermelijn.be

GEZINSBOND EEKLO

Wij zijn een afdeling 
van de Gezinsbond,  
die opkomt voor de 
belangen van alle 
gezinnen. Wij orga- 

niseren verschillende sociale en 
culturele activiteiten, gedurende  
het schooljaar.

 Prijs
Lidgeld: €42
UiTPAS met kansentarief: 
€8,40
Ben je nog geen lid van de 
Gezinsbond en heb je een 
UiTPAS met kansentarief?  

Dan krijg je het eerste jaar een 
gratis instaplidmaatschap.
De prijs van eenmalige 
activiteiten varieert. Met je 
UiTPAS met kansentarief krijg 
je 75 procent korting.

 Contact
Een lidmaatschap aanvragen 
kan via mail naar contact@
gezinsbond.be (met 
vermelding van je  UiTPAS-
nummer) of via Hilde 
Hermie: 0494 64 59 88 (na 
18 uur) en hilde.hermie@
gezinsbondeeklo.be.
www.gezinsbondeeklo.be

HERSTELACADEMIE 
MEETJESLAND

HerstelAcademie 
Meetjesland voorziet 
een open cursusaanbod 
over maatschappelijke 

thema’s, welbevinden en mentaal 
welzijn. Iedere geïnteresseerde 
volwassene is na inschrijving 
welkom om een cursus te volgen  
en hierbij in een kleine groep van 
maximaal acht deelnemers eventuele 
kennis en ervaring te delen. De 
nadruk ligt op leren van elkaar.
Een cursus van de HerstelAcademie 
wordt begeleid door een 
hulpverlener en een ervaringswerker 
die hun kennis over een bepaald 
thema graag bespreekbaar maken.

 Prijs
Prijs per sessie is € 5 en  
€ 1,25 met UiTPAS of 10 
UiTPASpunten per sessie.

 Waar en wanneer
Op diverse locaties in Eeklo en 
het Meetjesland. Het aanbod 
vind je op de website:
www.herstelacademie-
meetjesland.be/

 Contact
Camille Lievens en  
Laila Boelaert
0485 21 21 28 –  

09 378 61 69 
ovl-eeklo@herstelacademie.be 
In wijkcentrum De Kring
Zuidmoerstraat 136/8, Eeklo

HUISVANDEMENS

In het Huis van de 
Mens kun je terecht 
voor informatie en 

gesprekken. Gesprekken over onder 
andere een waardig levenseinde en 
wilsbeschikking. Ook kun je hulp 
vragen bij plechtigheden. Daarnaast 
organiseren we gemeenschaps-
vormende activiteiten zoals 
debatten en themadagen. Blijf op de 
hoogte van onze activiteiten via 
onze maandelijkse nieuwsbrief.

 Prijs
Eenmalige activiteiten: 
gratis tot € 5
UiTPAS met kansentarief: 
gratis tot € 1,25.

 Waar en wanneer
Wisselt, vaak in het Huis van 
de Mens zelf 
Boelare 131, Eeklo

 Contact
Martine Ledegen
09 218 73 50
eeklo@demens.nu
www.deMens.nu 

KWB EEKLO SINT-JOZEF

De KWB is een 
boeiende 
gezins-
beweging met 

een brede sociale kijk op de wereld. 
We willen mensen de kans geven  
elkaar te ontmoeten.
Dit doen we door het aanbieden van 
verscheidene activiteiten: feesten 
zoals een ledenfeest of kerstfeest, 
ontspanning zoals kaarten of 
fietsen, maar ook infoavonden 
over diverse (maatschappelijke) 
onderwerpen of uitstappen voor het 
hele gezin en nog veel meer.

 Prijs
Lidgeld: € 30
Met je UiTPAS met 
kansentarief krijg je 75 procent 
korting.

 Waar en wanneer
Parochiaal centrum
Abdijstraat 31, Eeklo
Tijdstip varieert, vaak op 
zaterdagavond

 Contact
Luc Van Rie
0484 05 90 42
info@kwbsintjozefeeklo.be
www.kwb.be/sintjozefeeklo

MUZIEKCLUB N9 

In muziekclub N9 
vinden wekelijks 
clubconcerten plaats, 
met zowel gevestigde 

waarden als te ontdekken parels uit 
binnen- en buitenland. Tijdens de 
zomermaanden zijn de gratis 
festivals Helden in het Park en 
Herbakkersfestival the place to be. 
Daarnaast kun je in N9 ook terecht 
voor cursussen en workshops.

 Prijs
Ticketprijs varieert. Met je 
UiTPAS met kansentarief  
krijg je 75 procent korting.

 Waar en wanneer
Muziekclub N9
Kerkstraat 121, Eeklo
N9 fabriek
Molenstraat 31, Eeklo

 Contact
09 377 93 94
info@n9.be
www.n9.be 

 Omruilvoordelen
15 punten = gratis ticket voor 
een concert

OKRA-ACADEMIE

OKRA-Academie 
Meetjesland biedt 
lezingen over 
uiteenlopende 

onderwerpen door sprekers met 
kennis van zaken. Vraag voor een 
volledig overzicht onze gratis 
brochure aan.

 Prijs
Voor OKRA-leden €6, voor 
niet-leden €8
Met je UiTPAS met 
kansentarief betaal je slechts 
€1,25 per voordracht.

 Waar en wanneer
POC Evergem, 
Bibliotheekstraat 1, 9940 
Evergem
Verschillende voordrachten op 
dinsdagmiddag

 Contact
Margot Janssens
09 269 32 18
academie.mvl@okra.be
www.okra.be/
middenvlaanderen

TWEEDE COUPLET

Het Tweede Couplet 
is een Eekloos 
gemengd koor dat 
inmiddels meer dan 

25 jaar bestaat, met Aureel 
Heirman als dirigent (directeur 
muziek aan de Kunstacademie 
Eeklo). We zingen zowat alle genres, 
meestal in het kader van projecten. 
We zijn altijd op zoek naar nieuwe 
leden. Muziekliefhebbers met een 
goede stem en die op toon kunnen 
zingen zijn steeds welkom op onze 
wekelijkse repetitie voor een 
kennismaking. Noten kunnen lezen 
is sterk aanbevolen.

 Prijs
Met je UITPAS met 
kansentarief krijg je 75 procent 
korting

 Waar en wanneer
Repetitie: wekelijks op 
zondagavond om 19:30 uur, 
Kerkplein 4, Eeklo.

 Contact
Luc Mussche
luc.mussche99@gmail.com
www.tweedecouplet.be

WIJKCENTRUM DE KRING 

In het wijkcentrum 
ontmoet je anderen in 
een aangename sfeer. 
Iedereen is welkom. Er 
is extra aandacht voor 

mensen met een klein inkomen. Je 
kunt meedoen aan verschillende 
ontspannende activiteiten en 
cursussen. Bovendien zijn er 
werkgroepen waar je met je 
ervaringen aan de slag kunt.  
Kom langs om te wassen, te 
douchen, te telefoneren, te 
internetten, de krant te lezen  
of een drankje te drinken in de 
cafetaria. In het Rap Op Stap-
kantoor kun je langskomen met  
al je vrijetijdsvragen. We maken  
je graag wegwijs in het 
vrijetijdsaanbod. Ontdek wat  
je allemaal kunt doen in jouw  
vrije tijd.

 Prijs
Met je UiTPAS met 
kansentarief krijg je  
75 procent korting.

 Waar en wanneer
Zuidmoerstraat 136/8
Maandag tot en met vrijdag 
van 9 tot 16:30 uur

 Contact
09 378 61 69
info@wijkcentrumdekring.be
www.wijkcentrumdekring.be

 Omruilvoordelen
5 punten = gratis verse soep, 
koffie of thee
8 punten = 4 bingobonnen

PROVINCIAAL 
STREEKCENTRUM 
HUYSMANHOEVE 
PLATTELANDSCENTRUM 
MEETJESLAND VZW

Het Plattelands-
centrum 
Meetjesland 

beheert het Provinciaal Streekcen-
trum Huysmanhoeve. Een historische 
hoeve die stapsgewijs gerenoveerd 
wordt, met veel groen op het domein: 
onder andere een moestuin, een 
kruidentuin, een boomgaard en een 
boerengolfparcours. Tijdens de 
openingsuren kun je terecht in de 
cafetaria met terras en krulbolbaan, 
het regionaal erfgoeddepot en 
tentoonstellingen. Voor de kinderen 
is er een natuurlijke speeltuin. 
Daarnaast worden er tijdens het 
seizoen verschillende activiteiten 
georganiseerd.

 Prijs
Toegang tot de hoeve en de 
tentoonstellingen is gratis.
Ook de eenmalige activiteiten 
zijn gratis, tenzij anders 
vermeld. Met je UiTPAS met 
kansentarief krijg je 75 procent 
korting.

 Waar en wanneer
Huysmanhoeve
Bus 1, Eeklo
Activiteiten van 1 april tot en 
met 2 oktober, van woensdag 
tot zondag en op feestdagen 
van 11 tot 18 uur.

 Contact
09 327 04 47
huysmanhoeve@
plattelandscentrum.be
www.plattelandscentrum.be/
huysmanhoeve

TOERISME MEETJESLAND

Toerisme 
Meetjesland 

staat in voor de toeristische ontwik-
keling, promotie en informatie van 
het Meetjesland. Alle toeristische 
info over de streek bieden we aan in 
het infopunt, dat zich in het provin-
ciaal streekcentrum Huysmanhoeve 
bevindt. 

 Prijs
Met je UiTPAS met 
kansentarief krijg je 75 procent 
korting op alle toeristische 
routes en netwerkkaarten van 
Oost-Vlaanderen, bijvoorbeeld 
een wandelnetwerkkaart van 
€ 6 kost met een UiTPAS met 
kansentarief € 1,50.

EEKLO

STEDELIJK AANBOD

BIBLIOTHEEK

De openbare 
bibliotheek is  
er voor iedereen. 

Ons aanbod bestaat uit kranten, 
tijdschriften, boeken, dvd’s, 
luisterboeken en strips. Iedereen 
mag naar de bibliotheek komen om 
alles in te kijken. Wie lid is, kan ook 
werken lenen. Lid worden en lenen 
is gratis.

Wie lid is kan bovendien 
gratis gebruik maken van 
onze computers (internet en 
Open Office). We organiseren 
ook regelmatig activiteiten, 
zoals een voorleesmoment, 
een breicafé, lezingen en 
workshops voor kinderen.

  Prijs
Eenmalige activiteiten: €5
UiTPAS met kansentarief: €1,25

 Waar
Molenstraat 36 9900 Eeklo

 Contact:
09 218 27 00
bibliotheek@eeklo.be
www.eeklo.be/bibliotheek

 Omruilvoordelen:
5 punten = gratis koffie
5 punten = €2 korting bij 
aankoop van een toeristische 
fiets- en wandelkaart
10 punten = gratis lezing of 
workshop

CULTUURCENTRUM  
DE HERBAKKER

Cultuurcen-
trum De 
Herbakker wil 

mensen van alle leeftijden laten 
genieten van verschillende 
kunstvormen zoals theater, muziek 
en humor. Jaarlijks organiseert het 
cultuurcentrum ongeveer 90 
voorstellingen.

 Prijs
De ticketprijs varieert 
naargelang de voorstelling.
Met je UiTPAS met 
kansentarief krijg je 75 procent 
korting. Je kunt er nu ook 
tickets online mee bestellen 
en betalen. Hiervoor moet je 
wel eerst vooraf (eenmalig) 
je unieke twaalfcijferige code 
afhalen in het STIP of in het 
Sociaal Huis.

 Waar en wanneer 
CC De Herbakker
Pop-uptheater: Nijverheidskaai 7, 
Eeklo
Tickets & info: STIP,  
Molenstraat 36, Eeklo
In het seizoen 2022-2023 
zijn er verbouwings- en 
renovatiewerken gepland in 

het cultuurcentrum. Hierdoor 
zullen onze voorstellingen niet 
alleen in het pop-uptheater 
plaatsvinden, maar ook op 
verschillende andere locaties 
in het Meetjesland. Meer 
informatie hierover vind je  
in onze brochure en op  
onze website.
Het tijdstip is afhankelijk  
van de voorstelling. 

 Omruilvoordelen
5 punten = voor € 3 in plaats 
van € 4 naar de film 
10 punten = gratis naar de film 
15 punten = cultuurbon van 
€ 8

 Contact
09 218 27 27
info@ccdeherbakker.be
www.ccdeherbakker.be

KUNSTACADEMIE EEKLO 

In de 
Kunstacade-
mie kan 

iedereen van 6 tot 106 jaar terecht 
voor een artistieke opleiding in 
beeld, muziek of woord.

Het feit dat onze 
Kunstacademie de drie 
domeinen aanbiedt onder een 
dak heeft het grote voordeel 
dat je als leerling kunt proeven 
van en kiezen uit verschillende 
kunstvormen.

Elke leerling krijgt een 
traject op maat en gepaste 
begeleiding door een 
professioneel lerarenteam  
dat instaat voor kwaliteitsvolle 
vorming: je leert technieken  
en methodes, je schaaft aan 
wat je nog niet zo goed kunt 
en verfijnt wat je al onder  
de knie hebt.

Naast verdieping in de kunst en 
kundigheid bieden we  
ook lessen in verbreding.  
De verschillende opleidingen 
brengen jou in contact 
met nieuwe stromingen, 
hedendaagse trends en 
moderne tendensen. De 
gesprekken in de klas en  
in het atelier en de persoonlijke 
begeleiding leiden tot inzichten 
en kennis waardoor actief bezig 
zijn met een kunstvorm een  
ware passie wordt.

Je kunt je online inschrijven  
via de website www.
kunstacademie-eeklo.be/
inschrijvingen-2022-2023 
vanaf 14 mei tot en met 30 
september 2022.

 Prijs
ARTuur: € 140
UiTPAS met kansentarief: € 40

Inschrijving -18 jaar: € 85 
Verminderingstarief: € 60 
UiTPAS met kansentarief: € 20 

Inschrijving 18 tot 25 jaar: € 150 
UiTPAS met kansentarief: € 40 

Inschrijving +25 jaar: € 348
Verminderingstarief: € 150
UiTPAS met kansentarief: € 80

 Contact:
Secretariaat Kunstacademie
Tel. 09 218 27 50
kunstacademie@eeklo.be
www.kunstacademie-eeklo.be

 Omruilvoordelen
5 punten = gratis consumptie 
tijdens toonmoment of 
tentoonstelling
10 punten = gratis totebag

LOKAAL DIENSTENCENTRUM 
ZONNEHEEM

Lokaal 
dienstencen-
trum 

Zonneheem is een ontmoetings-, 
vormings- en dienstencentrum voor 
senioren en kwetsbare doelgroepen 
uit Eeklo en het Meetjesland. Met 
dienstverlening als een restaurant, 
cafetaria, wasserette, vervoer op 
maat, haarverzorging en pedicure.
Het restaurant is voor iedereen 
toegankelijk. Het menu kun je steeds 
terugvinden op de website.

Naast de dienstverlening kun 
je bij ons terecht voor een 
leuke babbel in de cafetaria, 
vormingen, lezingen en 
een waaier aan activiteiten, 
zoals bewegingsactiviteiten, 
ontspannende, vormende 
en muzikale activiteiten.

 Waar en wanneer
Schietspoelstraat 9, Eeklo
Openingsuren: alle werkdagen 
tussen 8:30 en 17:30 uur

 Contact
Lucrèce Haubourdin
09 377 02 46
zonneheem@eeklo.be
www.zonneheem.be

 Omruilvoordelen
5 punten voor koffie, 
thee of soep (tijdens de 
wintermaanden)
10 punten voor een voordracht

VERENIGINGEN
 
DAVIDSFONDS EEKLO 

Het 
Davidsfonds 

Eeklo werd opgericht in 1875 en 
heeft als doel om mensen samen te 
brengen die houden van cultuur in 
al haar vormen: literatuur, kunst, 
muziek, geschiedenis…

 Prijs
Eenmalige activiteiten: € 5
UiTPAS met kansentarief: € 1,25

 Waar en wanneer
’t Kerkplein
Kerkplein 4, Eeklo
De activiteiten worden op 
weekdagen georganiseerd. 

 Contact
Jan Vermeire
09 377 88 46
marleenjanvermeire@skynet.be
davidsfonds.be/eeklo 

DUENTE SYMFONISCH 
ENSEMBLE

Duente biedt 
een podium aan 
bedreven en 

gedreven amateurmuzikanten. We 
werken daarbij samen in een 
win-winverband, met collega-
orkesten, verenigingen en 
organisaties. Zo willen we het 
Meetjeslandse publiek beroeren met 
stijlvolle concerten.
UiTPAS is meer dan welkom.

 Waar en wanneer
Voor 2022 zijn er geen 
concerten voorzien.

 Contact
Rudiger Janssens
0478 31 06 79
www.duente.be

DE GEUZEN

De Geuzen brengen 
cultuur en literatuur  
en al eens een 

wandeling. Een greep uit ons 
aanbod: als de rook om je hoofd is 
verdwenen: in verband met de 
oorlog in Oekraïne, armoede en 
migratie, lezing of panelgesprek 
over engagement in de kunst, in 
samenwerking met Vermeylenfonds, 
Kruy3, panelgesprekken over 
onderwijs en alternatieve 
geneeskunde, Eric Goeman in 
gesprek met Inge, vluchtelinge in 
Duinkerke. We plannen ook een 
armoedeproject en een gesprek over 
rechten van de patiënt en dit in 
samenwerking met het Huis van de 
Mens, een wandeling in Antwerpen 
en bezoek aan het Red Star Line 
Museum en een wandeling in Gent: 
de kanalen van Gent – de Schelde: 
een geschiedenis van hoe Gent in de 
middeleeuwen zijn waterwegen 
bedwong.

 Prijs
Lidgeld: € 15
UiTPAS met kansentarief: € 3
Eenmalige activiteiten: € 8 
à € 10, voor leden €5

 Waar en wanneer
Afhankelijk van de activiteit: 
Pop-up cultuurcentrum De 
Herbakker, de bibliotheek, 
de Kunstacademie of zaal 

Sparrenhof, Huysmanhoeve, 
Kubiek en Huis van de Mens

 Contact
Christel Neerinck
0498 03 83 01
chrisneerinck@gmail.com
 
DE KOPEREN LEEUW

Toneelvereniging Excelsior heeft 
sinds 1996 een eigen speel-, leef- en 
werkruimte aan de Tieltsesteenweg. 
Deze ruimte groeide uit tot een echt 
gezellig café-theatertje met 95 
zitplaatsen. Naast de eigen 
repetitieruimte is het de bedoeling 
om tijdens het theaterseizoen 
regelmatig zowel eigen als 
gastproducties te brengen.

 Prijs
Afhankelijk van de activiteit. 
De korting is geldig op eigen 
producties. 
Houders van een UiTPAS  
met kansentarief krijgen  
75 procent korting. 

 Waar en wanneer
De Koperen Leeuw
Tieltsesteenweg 30/1, Eeklo 

 Contact
info@koperenleeuw.be 
www.koperenleeuw.be

DE VERSTELLING VZW

De Verstelling 
organiseert achtmaal 
per jaar een Repair Café 

in Eeklo. Iedereen kan langskomen 
met (elektrisch) materiaal, kleding, 
textiel, kransen, juwelen en leder- 
waren. Op elke bijeenkomst in  
De Kring is er fietsherstelling en 
worden er fietsen geregistreerd.  
Alle herstellingen zijn gratis, 
behalve eventuele wisselstukken. 
Andere activiteiten worden tijdig 
aangekondigd.

 Prijs
Repair Café: toegang is gratis 
75 procent korting op 
betalende activiteiten  
met UiTPAS-kansentarief

 Waar en wanneer
Repair Cafe: zaterdagen 24 
september (Kringloopwinkel), 
22 oktober (De Kring), 19 
november 2022 (Zonneheem), 
25 februari (De Kring), 25 maart 
(Zonneheem), 22 april (De 
Kring), 20 mei (Zonneheem),  
17 juni 2023 (De Kring) - telkens 
van 9 tot 12 uur.

Wijkcentrum De Kring: 
Zuidmoerstraat 136
De Kringloopwinkel: 
Slachthuisstraat 2
LDC Zonneheem: 
Schietspoelstraat 9
Andere activiteiten: houd  

(SOCIO-)CULTUUR
THEATERMUZIEK

DANS

FILM

(SOCIO-)CULTUUR
THEATERMUZIEK

DANS

FILM



P. 10 / SEPTEMBER 2022 – AUGUSTUS 2023 P. 11 / SEPTEMBER 2022 – AUGUSTUS 2023KRANTKRANT

 Waar en wanneer 
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Bus 1, Eeklo
Van 1 april tot 30 september: open van woensdag tot 
zondag, van 11 tot 17 uur 
Van 1 oktober tot 31 maart: open van woensdag tot 
vrijdag, van 11 tot 16:30 uur 

 Contact
Toerisme Meetjesland
09 377 86 00
info@toerismemeetjesland.be
www.toerismemeetjesland.be

 Omruilvoordelen
5 punten = € 2 korting op alle producten bij 
Toerisme Meetjesland

OKRA ALEGRIA KOOR EEKLO

Wij zijn een vierstemmig gemengd koor 
bestaand uit een zestigtal zangers tussen 55 en 
80+ jaar. Het repertoire is populair en klassiek 
onder leiding van dirigent Guido Van Damme, 

die ons ook begeleidt op piano.

Nieuwe leden zijn steeds welkom. Muziek kennen is uiteraard 
een meerwaarde, maar wij repeteren voor mensen die geen 
notie hebben van notenleer en gewoon zin hebben om met veel 
enthousiasme mee te zingen.

Alegria is een thematrefpunt van OKRA. Het lidmaatschap van 
OKRA verzekert je deelname meteen ook tijdens alle OKRA-
activiteiten, zoals onze repetities en concerten.

Zin om even te proeven van een enthousiaste koorervaring? 
Neem contact op met ons.

 Waar en wanneer
De repetities zijn op woensdagmorgen van 9 tot 11 
uur in de kapel van psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan, 
Oostveldstraat 1, Eeklo. Er is een pauze waarin je voor 
€ 2 een koffie kunt krijgen. Tijdens de schoolvakanties 
repeteren we niet.

 Contact
0473 55 06 44
info.kooralegria@gmail.com

STEDELIJK AANBOD

STEDELIJKE SPORT
DIENST EEKLO

SPORTKAMPEN
Tijdens de schoolvakanties zijn er 
sportkampen voor kinderen van 
de eerste kleuterklas tot en met 
het tweede middelbaar. Bovendien 
is er mogelijkheid tot ochtend- en 
avondopvang in buitenschoolse 
kinderopvang Dolfijn. 

 Waar en wanneer, 
Sportpark Eeklo, Burg. Lionel 
Pussemierstraat 157, Eeklo. 
Schoolvakanties van 9:30  
tot 16 uur 

 Contact 
Info over de sportkampen vind 
je op eeklo.be/sportkampen of 
aan de balie van het Sportpark.

Voor kleuters 
(1e tot 3e kleuterklas)
Jouw kleine kapoen beleeft onver-
getelijke momenten in ons sportpa-
radijs met springkastelen, go-carts, 
klim- en klauterparcours, ballenfes-
tijn en vele andere uitdagingen.

 Prijs
De prijs is afhankelijk van het 
aantal dagen. Een kamp van 5 
dagen: € 75 - UiTPAS met kan-
sentarief: € 18,75

Voor kinderen van het  
eerste leerjaar tot en  
met het 2e middelbaar
Er zijn omnisportkampen, avontu-
rensportkampen, sportkampen met 
knutselen, theater, uitstappen en nog 
veel meer.

 Prijs
De prijs is afhankelijk van de 
aard van het kamp en het 
aantal dagen. Een basiskamp 
(5 dagen, zonder extra’s zoals 
uitstappen): € 75 - UiTPAS met 
kansentarief: € 18,75

VRIJ ZWEMMEN
Neem een duik in het  
Verbauwenbad.

 Prijs
Basistarief Eeklonaars: € 3 - 
UiTPAS met kansentarief: € 0,75
Basistarief niet-Eeklonaars: € 3,50
 - UiTPAS met kansentarief: € 0,85
Er zijn ook beurtenkaarten 
met 10 en 50 beurten. Deze 
verschillen van prijs voor Eeklo-
naars en niet-Eeklonaars. Met 
je UiTPAS met kansentarief 
krijg je 75 procent korting.

 Waar en wanneer
Verbauwenbad,
Burg. Lionel Pussemierstraat 
157, Eeklo

 Omruilvoordelen
10 punten = gratis zwembeurt 
voor het Verbauwenbad

LESSENREEKSEN
Er is geen les in de vakantieperiodes.

Ontvang 75 procent 
korting met je UiTPAS met 
kansentarief voor de volgende 
lessenreeksen.
Opmerking: op het moment 
van publicatie van de 
UiTPASkrant is er nog geen 
datum bekend voor de sluiting 
van het zwembad (wegens 
herstellen van de bodem). 
Onderstaande zwemlessen 
zijn dus onder voorbehoud.

Leren zwemmen 
Zwemmen is ontspannend, maakt je 
spieren sterker en is niet belastend 
voor je lichaam. Het heeft dus niets 
dan voordelen voor je gezondheid en 
welzijn. In een kleine groep overwin 
je je vrees voor het water en leer je de 
eerste zwemslagen aan.

 Wie
Tieners en volwassenen

 Prijs
€ 4 per les - UiTPAS met  
kansentarief: € 1, inschrijven 
voor een volledige lessenreeks

 Waar
Sportpark Eeklo, Burg. Lionel 
Pussemierstraat 157, Eeklo.

 Wanneer, 
• 3 lessenreeksen van een 

tiental lessen, tussen okto-
ber 2022 en juni 2023.

• Op maandag van 15:30  
tot 16:30 uur 
 Contact 

Meer informatie over deze les-
senreeks vind je op eeklo.be/
sportaanbodvolwassenen of 
aan de balie van het Sportpark.

Start to crawl
Tijdens deze lessenreeks leer je de 
techniek van borstcrawl aan. De 
lessen zijn ook geschikt voor wie 
al crawl kan zwemmen, maar zijn 
techniek wil verbeteren.

 Wie
Tieners en volwassenen

 Prijs
€ 5 per les - UiTPAS met kan-
sentarief: € 1,25, inschrijven 
voor een volledige lessenreeks

 Prijs
Sportpark Eeklo, Burg. Lionel 
Pussemierstraat 157, Eeklo.

 Waar
Drie lessenreeksen van een 
tiental lessen, tussen oktober 
2022 en juni 2023
• Start to crawl basis: 19:30 tot 

20:15 uur
• Start to crawl vervolmaking: 

20:15 tot 21 uur
 Contact 

Meer informatie over deze les- 
senreeks vind je op eeklo.be/
sportaanbodvolwassenen of 
aan de balie van het Sportpark.

Tai chi
Tai chi is van oorsprong een Chinese 
krijgskunst die vandaag vooral 
beoefend wordt als een ontspannen-
de bewegingskunst en gezondheids-
training.

Tai chi zorgt voor ontspanning, meer 
voeling met je lichaam, meer even-

wicht, een betere bloeddoorstroming, 
sterkere spieren en pezen, een hoger 
concentratievermogen en  
een betere lichaamshouding.
Tai chi is geschikt voor iedereen, jong 
en oud, met of zonder conditie. 

 Prijs
€ 5 per les - UiTPAS met kan-
sentarief: € 1,25, inschrijven 
voor een volledige lessenreeks

 Waar
Sportpark Eeklo, Burg. Lionel 
Pussemierstraat 157, Eeklo.

 Wanneer
• drie lessenreeksen van een 

tiental lessen, tussen okto-
ber 2022 en juni 2023.

• Tai Chi basisgroep: dinsdag 
van 18 tot 19 uur 

• Tai Chi intensief: dinsdag  
van 19 tot 20 uur 
 Contact 

Meer informatie over deze les-
senreeks vind je op eeklo.be/
sportaanbodvolwassenen of 
aan de balie van het Sportpark.

50+ Gym
Tijdens deze gevarieerde en toffe 
groepsles train je samen met leef-
tijdsgenoten kracht, lenigheid en 
coördinatie. Zo blijf je fit en vitaal, 
voorkom je dat spieren en gewrichten 
verstijven en houd je je gewicht beter 
onder controle.

 Prijs
€ 5 per les - UiTPAS met kan-
sentarief: € 1,25, inschrijven 
voor een volledige lessenreeks

 Prijs
Sportpark Eeklo, Burg. Lionel 
Pussemierstraat 157, Eeklo.

 Wanneer
• drie lessenreeksen van 

 een tiental lessen, tussen  
oktober 2022 en maart 2023.

• Op maandag van 15:30  
tot 16:30 uur 
 Contact 

Meer informatie over deze  
lessenreeks vind je op eeklo.be/
sportaanbodvolwassenen of 
aan de balie van het Sportpark.
 

SPORTSNACK

Sportsnack, dat is een 
extra uurtje sport direct 

na school, actief en altijd iets anders. 
Met Sportsnack komen kinderen uit 
het basisonderwijs in aanraking met 
verschillende sporten. Dit wordt op of 
dichtbij school aangeboden. Meer info 
hierover krijg je via de school zelf.

 Prijs
Afhankelijk van het aantal 
lessen per lessenreeks. 
Met je UiTPAS met 
kansentarief krijg je  
75 procent korting. 

 Contact 
Sandra Rijckaert
0497 83 63 65
sandra.rijckaert@
sportnaschool.be 
of via de directie of LO-
leerkracht van de school
 
SPORT NA SCHOOL

Voor jongeren uit het 
secundair onderwijs is 

er Sport Na School (SNS). Met een 
SNS-pas of SNS-app sporten ze na 
school, waar, wanneer en hoe vaak 
ze willen in heel Vlaanderen. Er is 
een ruim aanbod aan eigentijdse 
recreatieve sporten te vinden op 
www.sportnaschool.be.

 Wanneer
• Periode 1 (15 weken): van  

19 september 2022 tot en 
met 20 januari 2023

• Periode 2 (15 weken):  
van 23 januari 2023 tot  
en met 26 mei 2023

De SNS-pas is niet geldig 
tijdens weekenden, wettelijke 
feestdagen en schoolvakanties.

 Prijs
Periodepas (15 weken): € 35
UiTPAS met kansentarief: € 8,75 
Jaarpas (30 weken) € 55
UiTPAS met kansentarief: € 13,75

SPORT (EEKLO) DANS

SPORT

SPORT (EEKLO)
 Contact 

Inschrijven kan vanaf  
1 september via  
www.sportnaschool.be, via  
de school of via het Sociaal 
Huis Eeklo, Zuidmoerstraat 136.
Regionaal contact 
Sandra Rijckaert 
0497 83 63 65
sandra.rijckaert@
sportnaschool.be

VERENIGINGEN

ATLETIEKCLUB  
MEETJESLAND 
VZW – KERN EEKLO

Je kunt bij ons terecht voor ‘Start to 
Run’: 5 kilometer lopen, in 10 weken. 
Onder begeleiding van een ervaren 
lesgever. 

 Prijs
Met je UiTPAS met 
kansentarief krijg je  
75 procent korting.

 Waar en wanneer
Finse piste, Blokhutten  
Sportlaan 
Voorjaar 2023

 Contact
Geert Bourgonjon
0494 39 87 83
geert.bourgonjon@telenet.be
www.acmeetjesland.be

SPORTCLUB  
BOEZJEERN

Sportclub Boezjeern 
is een omnisport-
club met een 
laagdrempelig 

beweeg- en sportaanbod. Iedereen is 
welkom in de sportclub maar er is 
aandacht voor mensen met een 
psychische, lichamelijke en sociale 
kwetsbaarheid. De sportclub heeft een 
divers aanbod (badminton, 
minivoetbal, mölkky, tafeltennis... ) 
waarbij deelnemers gevraagd worden 
lid te worden van de sportclub om 
deel te nemen aan het vaste aanbod. 
Daarnaast is er een open aanbod, 
waarbij nieuwe sporten uitgeprobeerd 
worden. Hier is iedereen welkom, ook 
wie geen lid is van de sportclub.

 Prijs
Lidgeld: € 25
UiTPAS met kansentarief: € 6,25

 Waar en wanneer
We hebben geen vaste locatie. 
Vraag naar ons programma 
voor alle info. 

 Contact
Nancy Geirnaert en  
Lien De Bruycker
0468 16 62 73
boezjeern@gmail.com
www.sportclubboezjeern.be

FCE MEETJESLAND

De voetbalclub van 
Eeklo heeft een 
gepaste opleiding 

vanaf 5 jaar. Er wordt twee keer per 
week samen getraind, waarbij onze 

trainers hun kennis aan de jonge 
spelers doorgeven. Deze club gaat 
voor een sport waaraan iedereen kan 
deelnemen, volgens zijn eigen kunnen 
en plezier. Iedereen moet de kans 
krijgen om te voetballen.

 Prijs
Met je UiTPAS met kansenta-
rief krijg je 75 procent korting 
op het lidgeld.

 Waar en wanneer
Zandvleuge 66, Eeklo
Tijdstip volgens ploeg. 
Trainingen van maandag 
tot en met vrijdag, wedstrijden 
op zaterdag of zondag. 

 Contact
0477 87 64 77
jeugdvoorzitter@
fcemeetjesland.be
www.fcemeetjesland.be

FIT2DANCE

We bieden een waaier 
aan verschillende 
danslessen, groepsles-

sen en fitness: kleuterdans en 
préballet, klassiek ballet, hiphop en 
streetdance, spinning, fitness workout, 
bodystretching en pilates, teensdance, 
hedendaags en lyrical jazz. Er zit zeker 
ook een dansstijl bij waarin jij je kunt 
uitleven.

 Prijs 
Lidgeld: verschillende soort 
lidmaatschappen UiTPAS  
met kansentarief

 Waar en wanneer
Fitform – Krügercomplex
Stationsstraat 82 D, Eeklo

 Contact
Patrick De Poorter 
09 219 99 10
info@fit2dance.be
www.fit2dance.be

FOOTFUN

Footfun biedt 
kwaliteitsvolle 
voetbalstages aan 
voor kinderen tijdens 

de vakantie. Voor en na de stage wordt 
er gratis opvang voorzien. Inschrijven 
kan via  
www.footfun.be. De doelgroep van 
deze stage zijn jongens en meisjes  
van U6-U15. Er is een aangepast 
programma voor U6.

De stage wordt gegeven door gediplo-
meerde trainers van de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond (KBVB). De 
spelers werken in kleine groepjes. 
Tijdens de stage is er aandacht voor  
de brede ontwikkeling van de spelers. 
In de ochtend bestaat die uit voetbal-
trainingen met telkens een verschillend 
thema, in de middag komen naast 
de wedstrijdjes, toernooitjes, penalty 
cup en voetbalkermis ook nog andere 
sporten aan bod (handbal, hockey, 
kinball...) aangezien die garant  
staan voor de brede ontwikkeling  
van het kind.

Niet vergeten: lunchpakket en drankje, 
indoorschoenen voor de zekerheid (bij 
extreem weer) en aangepaste kleding.

 Prijs
€ 125 (daguitstap inbegrepen)
€ 115 voor het tweede gezinslid
€ 31,25 met UiTPAS
€ 30 voor het tweede gezinslid 
met UiTPAS
(vermeld zeker je UiTPAS-
nummer bij de inschrijving)

 Waar en wanneer
Check de website voor 
de stage tijdens de 
schoolvakantie.
Stage uren: 9 tot 16 uur
Gratis opvang voorzien van  
8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur
Sporthal Eeklo, Burg. Lionel 
Pussemierstraat 157, Eeklo

 Contact
0496 85 20 27
info@footfun.be
www.footfun.be

GYMCLUB ALTIS EEKLO

Wij bevorderen 
lichamelijke 
ontwikkeling in  

het kader van gymnastiek. We bieden 
voor de allerkleinsten (kleuters) en 
beginnelingen (basis) een 
basisprogramma gymnastiek op 
recreatief niveau. Vanuit deze basis 
kunnen de gymnasten zich verder 
ontplooien tot competitieve of 
recreatieve gymnasten.

 Prijs
Lidgeld kleuterturnen: € 135
UiTPAS met kansentarief: € 33,75
Lidgeld basis: € 175
UiTPAS met kansentarief: € 43,75
Kampen voor kleuters (juli en 
augustus): € 95
UiTPAS met kansentarief: € 23,75
Kampen basis (juli): € 95
UiTPAS met kansentarief: € 23,75

 Waar en wanneer
Stedelijke Sporthal Eeklo
Burg. Lionel Pussemierstraat 
157, Eeklo
Kleuterturnen: elke woensdag-
middag in de turnzaal
Basisturnen: elke zaterdag-
morgen en woensdagmiddag 
in de grote zaal
Start inschrijvingen paaskamp: 
1 februari 2023
Start inschrijvingen 
zomerkampen: 1 maart 2023
Start inschrijvingen voor 
trainingen: 1 juli 2022
Start turnjaar: 1 september 2022

 Contact
secretariaat, 09 379 84 20
info@altiseeklo.be
www.altiseeklo.be

HANDBALCLUB EEKLO 
VZW 

Handbalclub Eeklo 
bestaat al meer dan 
35 jaar. We staan 
bekend als een 
familieclub met als 

motto ‘More than just sport’. We 
bieden trainingen aan voor zowel 
jongens als meisjes, van alle leeftijden. 
Kom kennismaken met onze club 
tijdens een jeugdtraining. De eerste 
training is gratis. Je merkt onmiddellijk 
hoeveel fun handbal wel is.

 Prijs
Afhankelijk van de ploeg,  
de prijs varieert tussen  
€ 180 en € 260
UiTPAS met kansentarief: tus-
sen € 45 en € 65

 Waar en wanneer
Stedelijke sporthal Eeklo
Burg. Lionel Pussemierstraat 
157, Eeklo
Tijdstip afhankelijk van de 
ploeg, je vindt alle tijdstippen 
op onze website. 

 Contact
Ronny Steenbeke
secretariaat@handbalclubeek-
lo.com
www.handbalclubeeklo.com

INLINE SKATING CLUB 
EEKLO (ISCE) 

Wij willen zoveel mogelijk kinderen en 
volwassenen aan het skaten krijgen. 
Groepsmensen kunnen deelnemen 
aan dé ploegsport op skates: inline 
hockey. We hechten veel belang aan 
teamspirit, fair play en vriendschap 
en streven naar een optimale 
jeugdwerking en doorstroming naar 
onze seniorenploeg. Onze ambitie is 
de club groter te maken en verder te 
evolueren binnen het nationale 
hockeylandschap. Hiervoor blijven we 
investeren in een professionele 
omkadering. We bestaan uit volgende 
categorieën: U10-U12, U14-U16, 
Elite, Nationale 1, Nationale 2, 
Recreanten Inline Hockey, Fun 
Skating volwassenen en Fun  
Skating jeugd.

 Prijs
Met je UiTPAS met  
kansentarief krijg je 75  
procent korting.
Meer info omtrent lidgeld  
vind je op de website

 Waar en wanneer
Sportpark Eeklo 
Burg. Lionel Pussemierstraat 
157, Eeklo
Het trainingsschema vind  
je op de website 

 Contact
info@isceeklo.be
www.isceeklo.be 

JU-JITSU CLUB EEKLO 
KEISHIN VZW

Ju-jitsu is de ideale 
verdedigingskunst  
en gevechtssport. 
Geschikt voor 
jongens en meisjes, 

kinderen en volwassenen. De 
trainingen worden gegeven door 
gediplomeerde trainers, en iedereen 
traint volgens eigen niveau. Kom 
gerust langs voor een gratis proefles.

 Prijs
Lidgeld volwassenen: € 150
UiTPAS met kansentarief:  
€ 37,50
Lidgeld jeugd: € 100
UiTPAS met kansentarief € 25

 Waar en wanneer
Stedelijke Sporthal
Burg. Lionel Pussemiersstraat 
157, Eeklo
Maandag- en 
donderdagavond, van 19 tot  
20 uur (jeugd) en van 20 tot 
21:30 uur (volwassenen) 

 Contact
Stefaan De Muynck 
09 377 27 25
jujitsuclubeeklo@gmail.com
jujitsuclubeeklo.wixsite.com/jjce

KFC EXCELSIOR 
BALGERHOEKE VZW

Wij zijn een 
voetbalclub die is 
opgericht in 1946 en 
dus dit jaar 76 jaar 

bestaat. De eerste ploeg speelt sinds 
jaar en dag in de provinciale 
afdelingen. Onze club telt dit 
seizoen zo’n 75 spelers en staat 
bekend als een familiale, gezellige 
club waar (vooral voor de jeugd)  
het motto heerst dat deelnemen 
belangrijker is dan winnen. Iedere 
jeugdspeler komt genoeg aan bod en 
er is een gezellige sfeer met veel 
randactiviteiten.

 Prijs:
De lidgelden waren bij het  
ter perse gaan van de UiT-
PAS-krant nog niet bekend. Met 
de UiTPAS met kansentarief 
krijg je 75 procent korting.

 Waar en wanneer
Voetbalclub Balgerhoeke
Balgerhoeke 112 K, Eeklo
Wekelijks twee trainingen 
en een weekendwedstrijd
Inschrijven kan vanaf 16 mei, 
na contact met de secretaris

 Contact
Marc Sanders, secretaris
0476 34 35 85
marcsanders1965@gmail.com
www.excelsiorbalgerhoeke.com

MEGA-ZWEMTEAM

Het MEGA-Zwem-
team heeft een 

zwemschool waar kinderen die 25 
meter kunnen zwemmen zonder 
hulpmiddelen hun school-, rugslag  
en crawl kunnen vervolmaken.

 Prijs
Een zwemles per week, 
per zwemseizoen: € 150, 
verzekering inbegrepen. 
UiTPAS Meetjesland met 
kansentarief: € 37,50
Twee tot drie zwemlessen per 
week, per zwemseizoen: € 260, 
verzekering inbegrepen. 
UiTPAS Meetjesland met 
kansentarief: € 65

 Waar en wanneer
Verbauwenbad Eeklo
Burg. Lionel Pussemierstraat 
157, Eeklo
Van september tot en met juni 
(geen lessen op feestdagen en 
schoolvakanties), maandag, 
dinsdag en donderdag van 
18:15 tot 19 uur of van 18:45  
tot 19:30 uur.

DANS

SPORT

(SOCIO-)CULTUUR
THEATERMUZIEK

DANS

FILM
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SPORT (EEKLO)

MZV WATERPOLO

We organiseren 
zwemlessen voor 
jongeren. De 
allerkleinsten leren 
we op een speelse 

manier wennen aan het water. 
Vanaf 4 jaar leer je de eerste 
zwemtechnieken, vanaf 5 of 6 jaar 
wordt gewerkt aan het brevet van 
25 meter. Zwemvaardige kinderen 
leren verschillende zwemslagen en 
krijgen een initiatie in duiken en 
waterpolo. Polofun is de eerste 
kennismaking met waterpolo voor 
kinderen van 6 tot 10 jaar die 25 
meter kunnen zwemmen.

 Prijs
Lidgeld zwemmen (richtprijs): 
€ 70
UiTPAS met kansentarief: € 17,50
Lidgeld polofun (richtprijs): € 70
UiTPAS met kansentarief: € 17,50

 Waar en wanneer
Verbauwenbad Eeklo
Burg. Lionel Pussemierstraat 
157, Eeklo
Elke zaterdag van 10 september 
tot en met 17 december 2022: 
zwemmen, van 10:30 tot 11:15 
uur of van 11:30 tot 12:15 uur en 
polofun van 12:30 tot 13:30 uur.

 Contact
Martine De Cuyper
0472 58 60 57
zwemles@mzv-waterpolo.com
www.mzv-waterpolo.com

MULTIMOVE EEKLO

Multimove is een 
project dat gesteund 
wordt door onder 

andere de Vlaamse overheid en Sport 
Vlaanderen. Kinderen vanaf de 
tweede kleuterklas tot en met het 
tweede leerjaar kunnen bij ons terecht 
voor superplezante sessies waarin 
gewerkt wordt aan algemene 
ontwikkeling van vaardigheden zoals 
heffen en dragen, springen en landen, 
glijden, klimmen, vangen en werpen. 
Dit wordt gecombineerd met 
balspelen, los van een specifieke 
sporttak.

 Prijs
Lidgeld: € 160
UiTPAS met kansentarief: € 40

 Waar en wanneer
Stedelijke sporthal Eeklo
Burg. Lionel Pussemierstraat 
157, Eeklo
Vanaf september tot eind mei, 
op zaterdag van 9 tot 10:25 uur 
of van 10:35 tot 12 uur.

 Contact 
Danny Van Hoorebeke
Ronny Steenbeke
multimove@handbal- 
clubeeklo.com
www.handbalclubeeklo.com

RUGBYCLUB THE 
REBELS 
MEETJESLAND

Ben jij tussen de 6 en 99 jaar en op 
zoek naar een leuke sport…
… waar teamgeest onontbeerlijk is?
… waar je je helemaal kunt uitleven?
… waar kracht en conditie belangrijk 
zijn?
… waar vriendschap centraal staat?
Dan is rugby helemaal jouw ding.

 Prijs
Met je UiTPAS met kansenta-
rief krijg je 75 procentkorting.

 Waar en wanneer
Stedelijk sportcomplex
Burg. Lionel Pussemierstraat 
157, Eeklo
Dames: dinsdag en vrijdag  
van 20 tot 21:30 uur
Heren: woensdag en vrijdag 
van 20 tot 22 uur
Jeugd: woensdag van 18:15  
tot 19:45 uur en zaterdag  
van 10 tot 11 uur

 Contact 
Hannah Das
0486 38 26 60
info@rcmeetjesland.be 
www.rcmeetjesland.be

S-PRESSION 
DANSSTUDIO 

Dansschool S-Pression is 
niet meer weg te denken 
uit het Eeklose en 

Meetjeslandse danslandschap. Een 
dansaanbod voor alle leeftijden. Coole 
en bekwame lesgevers, hippe en 
klassieke dansstijlen, een fantastische 
dansaccommodatie, leuke dansvrien-
den en -vriendinnen en een fijne sfeer. 
Voor wie iets meer wil, zijn er 
competitiegroepen die aan wedstrij-
den deelnemen en optredens 
verzorgen. 

 Prijs
Lidgeld : van september  
tot juni: €200
UiTPAS met kansentarief: €50.
Ook dansstages met UiTPAS 
met kansentarief

 Waar en wanneer
Dagelijks op de site Quercus 
Molenstraat 160/B, Eeklo
Op maandag, woensdag en 
zaterdag in Sportpark Eeklo
Op woensdag in Meos 
Maldegem

 Contact 
0472 23 25 47. 
info@s-pression.be
www.s-pression.be
Online inschrijven ook 
mogelijk via QR code:

DANSSCHOOL 
MOVIMENTO

Wij zijn toegankelijk voor 
iedereen die houdt van 
dans, ongeacht de leeftijd 
of dansachtergrond. Wij 

bieden een ruim assortiment aan van 
verschillende lessen (kleuterdans, 
paaldans, modern, hiphop, musical, 
zumba, ballet, jazz…) op zes locaties 
onder de artistieke leiding van 
professioneel danseres en choreografe 
Talitha De Decker. Het docententeam 
bestaat uit vakbekwame en 
gediplomeerde lesgevers die 
zorgvuldig zijn geselecteerd en naast 
het lesgeven een rijke ervaring hebben 
met professioneel dansen.

 Prijs
Lidgeld: € 190 (1 uur per week)
UiTPAS met kansentarief: 
€ 47,50 (1 uur per week)

 Waar en wanneer
Sportpark Eeklo
Burg. Lionel Pussemierstraat 
157, Eeklo
Dansschool Movimento
Meibloemstraat 10, Eeklo
Zie schema via www.dans-
schoolmovimento.be 

 Contact 
0480 65 93 21
dansschoolmovimento@ 
hotmail.com 
www.dansschoolmovimento.be

STEDELIJK AANBOD

GEKKO

GEKKO
Vakantiewerking stad Eeklo

Gekko is de naam van 
de vakantiewerking 
van de jeugddienst. 
Gekko’s veranderen 

van kleur naargelang de omstandigheden en ook onze werking 
past zich aan naar de wensen en eigenheid van de kinderen. Maar 
bovenal zit in het woord Gekko ook het woord  
gek en laat het nu net dat zijn wat kinderen mogen doen tijdens  
de vakantie: gek doen.

We organiseren ook workshops en uitstappen waar-
voor je je kunt inschrijven. Op dinsdag en woensdag 
wordt er bovendien ook gezwommen.

 Prijs
Per dagdeel: € 4
UiTPAS met kansentarief: € 1

 Waar en wanneer 
Blokhutten
Sportlaan 25, Eeklo
Van 9 tot 16:30 uur 

 Contact:
Delphine Verstraeten
0498 91 38 06
delphine.verstraeten@eeklo.be 
www.eeklo.be/kidsgids
www.eeklo.be/vrijetijd 

 Omruilvoordelen
10 punten = gratis (standaard)activiteit Gekko
15 punten = twee gratis (standaard)activiteiten Gekko

JEUGDHUIS DE ROUTE – VZW ENNU?

Een ontmoetingsplaats voor en door jongeren 
vanaf 14 jaar, ongeacht geslacht, herkomst of 
religieuze overtuiging. We vertrekken vanuit 

een actieve vrijwilligerswerking waarin jongeren zelf de touwtjes in 
handen nemen, ondersteund door beroepskrachten.
Bij ons kun je terecht voor creatieve, culturele en sportieve acti-
viteiten, evenementen en workshops. Daarnaast stellen wij onze 
infrastructuur open voor jongeren met plannen voor evenementen. 
We zorgen ook voor een artistiek project, waarbij je kennis maakt 
met verschillende vormen van artistieke expressie.

 Prijs
Lidgeld: € 3
UiTPAS met kansentarief: € 0,75
Eenmalige activiteiten en kampen: prijs varieert.  
Met je UiTPAS met kansentarief krijg je  
75 procent korting.

 Waar en wanneer
Kerkstraat 121, Eeklo

 Contact 
Lode Cornelis
09 218 29 29
Jhderoute@gmail.com
www.facebook.com/JHDeRoute

VERENIGINGEN

226E FOS DE  
LEEUWERIK EEKLO

226e FOS de 
Leeuwerik is 

een plezante scoutsgroep uit Eeklo. 
Iedereen is welkom om bij ons te 
komen spelen, vrienden te maken, te 
ravotten, technieken leren en nog 
zoveel meer. Onze enthousiaste 
leiding zorgt elke zaterdag voor 
spetterende activiteiten voor 5- tot 
17-jarigen. In vijf leeftijdsgroepen 
amuseren wij ons te pletter.

 Prijs
Lidgeld: € 44
UiTPAS met kansentarief: € 11
Ook op kampen en weeken-
den is er een korting van 75 
procent voor houders van een 
UiTPAS met kansentarief.

 Waar en wanneer
Scoutsterrein
Tieltsesteenweg 105 B, Eeklo
Elke zaterdag van 14 tot 17 uur

 Contact
0471 25 40 15
info@deleeuwerik.org
www.deleeuwerik.org

CHIRO OMMEKEER

Ben je 
tussen 6 en 

18 jaar oud, dan ben je welkom om 
bij onze Chiro aan te sluiten en 
leuke chirozondagen te beleven.  
We zorgen voor zondagmiddagen 
vol plezier, maar organiseren ook 
andere activiteiten voor oud-leiding, 
ouders en leden. Zo is er een 
jaarlijkse truffelverkoop, een 
spaghettiavond, een kerstdropping 
en nog veel meer. Soms gaan we 
zwemmen en we gaan jaarlijks naar 
zee. Het werkjaar wordt afgesloten 
met een tiendaags kamp in juli.

 Prijs
Lidgeld: € 30 
UiTPAS met kansentarief: € 7,50 
Kampen: € 200
UiTPAS met kansentarief: € 40
Weekend: €28 
UiTPAS met kansentarief: € 21

 Waar en wanneer
Blokhutten
Sportlaan 25 bus 1, Eeklo
Zondag van 14 tot 18 uur 

 Contact
info@ommekeer.be
leiding@ommekeer.be
0485 20 28 87
www.facebook.com/ommekeer

CHIRO SINT-JOZEF

Elke zondag van  
14 tot 17:30 uur 
staan we klaar om 
met kinderen van  

6 tot 18 jaar leuke activiteiten te 
beleven. Iedereen is welkom.

 Prijs
Lidgeld: € 30, na februari € 27
UiTPAS met kansentarief: € 7,50
Kamp: eerste kind: € 145
Kamp: tweede kind: € 125
Kamp: UiTPAS met 
kansentarief 
Weekend: € 30
Weekend: UiTPAS met 
kansentarief: € 7,50

 Waar en wanneer
Chiroterrein
Abdijstraat 31, Eeklo
Elke zondagmiddag 
van 14 tot 17:30 uur

 Contact
Gregory De Paepe
0490 39 86 53
Chirosintjozefeeklo@gmail.com
chirosintjozef.chirosite.be
www.facebook.com/chirosint-
jozef

SCOUTS & GIDSEN BA-
DEN-POWELL EEKLO

Een scoutsgroep 
voor kinderen en 
jongeren tussen  
6 en 18 jaar. Ook 

kinderen met een beperking geven 
wij bij de Akabe een leuke scoutser-
varing. Met elke zaterdagmiddag 
sport, spel, plezier en vooral 
scouting. Scouting draagt door 
een specifieke methode bij tot de 
ontspanning en opvoeding van 
kinderen en jongeren. Daarnaast 
organiseren we nog andere activitei-
ten en gaan we tijdens het jaar op 
weekend(s) en op zomerkamp. Onze 
groep wordt gedragen door jonge 
mensen die er week na week voor 
zorgen dat je kind een plezante en 
avontuurlijke middag beleeft.

 Prijs
Op zowel het lidgeld als de 
kampen is er een korting van 
75 proent voor houders van  
een UiTPAS met kansentarief. 
Dit lidgeld bedraagt € 40 voor  
een eerste kind en € 35 voor  
de volgende kinderen.

 Waar en wanneer
Lokalen van Scouts & Gidsen 
Baden-Powell Eeklo
Sportlaan 25, Eeklo
Elke zaterdag van 14 tot 17 uur 

 Contact
info@scoutseeklo.be
www.scoutseeklo.be

SPEEL-O-THEEK 
SPEELBAZAAR

BA AARZ
S LPEE

BA AARZ
S LPEE

De speel-o-theek is 
een ontmoetings-
plaats voor gezinnen 
met kinderen tussen 

0 en 12 jaar. Alle gezinnen zijn 
welkom om de ruimtes te gebruiken. 
Je vindt er informatie over 
opvoeding, hobby’s en vrije tijd. 
Je kunt er even tot rust komen, 
genieten van een kop koffie of thee, 
terwijl je kinderen spelen. Je kunt 
er terecht voor een babbel over je 
zwangerschap, je kinderen en alles 
wat daarbij komt kijken. Kinderen 
kunnen er, samen met jou, speel-
goed ontdekken en meenemen naar 
huis. Ideaal om te gebruiken op een 
feest, om thuis uit te testen en om 
elke keer iets nieuws uit te proberen. 
Er zijn regelmatig leuke ontmoe-
tingsactiviteiten voor gezinnen. 
Spring eens binnen op woensdag 
en ontdek ons aanbod.

 Prijs
Gezin met een kind: € 5
UiTPAS met kansentarief: € 1,25 
Gratis in ruil voor 10 UiTPAS-
punten
Gezin met meer dan een kind: € 8
UiTPAS met kansentarief: € 2 
Gratis in ruil voor 15 UiTPAS-
punten 

 Waar en wanneer
Gebouw Porto
Kaaistraat 32, Eeklo
Elke woensdag 9 tot 12 uur. 
Elke woensdag van 14 tot 18 uur 

 Contact
Melisa Vandenabeele
0467 07 74 63
speelbazaar@gmail.com

MET MINDFUL ANN  
OP STAP….

Voor Wie?
Voor alle kinderen en 
jongeren die graag 
plezier maken.
Voor alle kinderen 

en jongeren die op zoek zijn naar de 
kracht in zichzelf. Voor alle kinderen 
en jongeren die op zoek zijn naar hun 
eigen identiteit. Voor alle kinderen 
en jongeren die last hebben van 
faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, 
piekeren enz.

Hoe?
Via wetenschappelijke onderbouwde 
meditatie en aandachtstechnieken.
Dit kan via kampen met mindfulness of 
door achtwekenmindfulnesstraining 
te volgen. De achtwekentraining is  
op afspraak.

Resultaat
Door regelmatig te oefenen zorgt 
dit ervoor dat kinderen, jongeren 
en studenten positiever zijn, minder 
faalangst hebben en minder piekeren, 
waardoor ze met meer zelfvertrouwen 
in het leven staan. Zo leren ze zorg te 
dragen voor hun gevoelens en wijze 
keuzes te maken.

 Prijs
Op kampen is er een 
korting van 75 procent voor 
houders van een UiTPAS met 
kansentarief.
Kamp € 195 zonder 
overnachting
Kamp met kansentarief: € 48 
in Eeklo

 Contact:
Ann Vandevelde/Eeklo
0474 61 42 44
mindfulann@gmail.com
vzw Create

DE PLEK

Op zoek naar iets om 
te doen of een plek om 
te chillen? Alleen of 
met je vrienden? Zelf 
iets organiseren of 
gewoon meedoen? Dat 

kan allemaal bij de Plek! We zijn er voor 
iedereen tussen de 15 en 30 jaar.

 Prijs 
Voor sommige activiteiten 
wordt een kleine bijdrage 
gevraagd.
Met de UiTPAS Meetjesland met 
kansentarief ontvang je 75% 
korting!

 Waar en wanneer 
Herbakkersplein 5
Schooldagen: 11:30 tot 12:30 uur 
en 15:30 tot 18:30 uur
Vakanties: elke weekdag van 
14.00 tot 18:30 uur.

 Contact 
FB & IG: @projectdeplek
0497/494819 
salina.bruneel@projectdeplek.be
www.eeklo.be/deplek 

GROEP INTRO

Een samenleving 
waar elke jongere 

zich kan ontplooien tot wie hij of zij 
wil zijn…dat is waar wij voor willen 
gaan. En in de vrije tijd, daar lukt  
dat het best. 

 Waar en wanneer
Oostveldstraat 1
Ma-vr: 8:30u tot 16:30u

 Contact 
www.groepintro.be
09 238 12 66
ruth.crabbe@groepintro.be
www.facebook.com/groepintro.
meetjesland

JEUGD (EEKLO)

JEUGD (EEKLO)

SPEL

SPEL

SCHOLEN

DANS

SPORT

Kinderen met een UITPAS Meetjes-
land met kansentarief, kunnen ook 
voor activiteiten op school een kor-
ting van 75 procent krijgen. Deze 
korting is geldig voor activiteiten 
bij gemeentelijke of stedelijke 
diensten zoals zwemmen of een 
theatervoorstelling in Assenede, 
Eeklo, Kaprijke en Wachtebeke, 
voor leerlingen van deze scholen:

COLLEGE TEN DOORN

SCHOLEN- 
GEMEENSCHAP  
KABOE 
Sint-Antonius 
Sint-Jozef 
De Meidoorn 
De Wegel

GO!-SCHOLENGROEP
23 MEETJESLAND 
GO! basisschool De Tandem  
GO! leefschool Het Droom-
schip (methodeschool, 
basisschool) 
GO! atheneum en leefschool 
De Tandem (secundair on-
derwijs, methodeschool, 1ste 
graad)

 
RICHTPUNT 
CAMPUS EEKLO

KIEMPUNT 
CAMPUS EEKLO
(buitengewoon lager onderwijs)

ZORG- EN 
ONDERWIJSGROEP 
DE TRIANGEL
BuBaO De Eik 

FREINETSCHOOL  
DE KLEINE HELDEN
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(SOCIO-)
CULTUUR

GEMEENTELIJK AANBOD 

BIBLIOTHEEK

Kom naar hartenlust snuisteren tussen 
de boeken, strips, tijdschriften, films, 
gezelschapsspelletjes…  

In ons ruime aanbod zit zeker ook iets dat  
jou interesseert! In de bib kan je niet alleen 
materialen ontlenen, het is ook een ontmoetings-
plek waar je rustig de krant kan lezen of een 
interessante lezing kan bijwonen.

 Prijs
Lidmaatschap en materialen  
uitlenen bij de bibliotheek is gratis. 
De prijs van eenmalige activiteiten 
varieert. Met je UiTPAS met 
kansentarief krijg je 75% korting. 

 Contact 
https://kaprijke.bibliotheek.be 
bibliotheek@kaprijke.be

 Waar
Bibliotheek Kaprijke
09 323 90 57
Plein 24, 9970 Kaprijke

Bibliotheek Lembeke
09 378 23 32
Eeklostraat 24/0001, 9971 Lembeke

CULTUURDIENST

De cultuurdienst 
organiseert 

verschillende culturele activiteiten van 
muziekoptredens tot lezingen, 
tentoonstellingen, exposities…

 Prijs
De prijs van de activiteiten varieert. 
Met je UiTPAS met kansentarief krijg 
je 75% korting. Sommige activiteiten 
worden ook gratis aangeboden.

 Contact 
Cultuurdienst
cultuur@kaprijke.be
09 323 90 23
Veld 1, 9970 Kaprijke

VERENIGINGEN

BOERENMARKT KAPRIJKE

De boerenmarkt werkt samen 
met lokale makers 
en producten komen 
rechtstreeks van de producent. 
Kom zeker eens langs, spaar 

een punt en koop lokaal en vers.

 Omruilvoordelen
6 punten: gratis boerenmarkt-bood-
schappentas
 

DAVIDSFONDS LEMBEKE

Davidsfonds Lembeke 
brengt Cultuur naar de 

mensen. Voordrachten, geleide wandelingen en 
bezoeken (cultuur en natuur). Taal, geschiedenis 
en kunst zijn de prioritaire werkterreinen. 

 Prijs
De deelnameprijs is afhankelijk van  
de activiteiten. Met een UiTPAS tegen  
kansentarief krijg je 75% korting.

 Waar en wanneer
Afhankelijk van de activiteit.

 Contact 
Eeklostraat 30, 9971 Lembeke
09 335 54 02 of 09 377 75 97
lembeke@davidsfonds.net
www.lembeke.davidsfonds.be
www.facebook.com/DavidsfondsLembeke/

GEZINSBOND KAPRIJKE

Gezinsbond Kaprijke wil meer 
gezinnen/personen samen 
brengen. Ook voor wie het 
financieel moeilijk heeft, heeft 
deze vereniging een gevarieerd 
aanbod. 

 Prijs
 75% korting op betalende activiteiten 
met UiTPAS kansentarief

 Contact 
www.kaprijke.gezinsbond.be 
vandewalle.wauters@telenet.be

SAMANA

Samana Kaprijke–
Lembeke organiseert 

activiteiten voor leden maar ook soms voor een 
ruimer publiek. Samana is een organisatie die 
mensen met een chronische ziekte of zorgbe-
hoefte en de mantelzorgers ondersteunt. Zij 
doen veel vrijwilligerswerk en organiseren tal 
van activiteiten en projecten die de levenskwa-
liteit van de leden willen verbeteren. 

 Prijs
75% korting op betalende activiteiten 
met UiTPAS kansentarief

 Contact 
matthijs.gilbert@telenet.be
www.samana.be

ZEEFDRUKATELIER 
‘KAROLIEN B’

Karolien Boucquaert experimenteert met 
verschillende technieken en materialen. 
In haar atelier ‘Karolien B’ te Lembeke 
organiseert ze regelmatig workshops. 

 Prijs
Prijzen variëren per type workshop.

 Waar en wanneer
Workshops vinden op verschillende 
momenten plaats in het atelier in de 
Koeistraat 14, 9971 Lembeke

 Contact 
karolienboucquaert@gmail.com
www.karolienboucquaert.wixsite.com/
karolien-boucquaert

 

SPORT
GEMEENTELIJK AANBOD 

SPORTDIENST 

De sportdienst 
organiseert 

verschillende sportactiviteiten zoals sportkampen 
voor kinderen in de vakanties maar ook 
eenmalige activiteiten voor alle leeftijden!

 Prijs
De prijs van de lessenreeksen en 
activiteiten varieert. Met je UiTPAS met 
kansentarief krijg je 75% korting.

 Contact 
Sportdienst 
sportdienst@kaprijke.be
09 376 82 20
Heihoekse Kerkwegel 11
9971 Lembeke

VERENIGINGEN

SMASH FOR FUN

Een leuke 
badmintonclub, 
waar je niet alleen 

aan je conditie kan werken, maar ook heel wat 
nieuwe mensen kan leren kennen. Er is voor 
badmintonspelers van elk niveau een plaats in 
deze club: van de onwennige beginner tot de 
gedreven competitiespeler en we mogen natuurlijk 
ook de fervente afterbadmintonners niet vergeten!

SFF organiseert ook af en toe activiteiten die 
open staan voor het brede publiek zoals de EK-
wedstrijden op groot scherm en een zomertornooi 
op het Plein van Kaprijke.

 Prijs
Lidmaatschap (incl. verzekering, lid-
maatschap bij Badminton Vlaanderen 
en PBO, plastic shuttles, speelmomen-
ten maar ook leuke activiteiten zoals 
nieuwjaarsreceptie, quiz, clubfeest…)
Jeugd: €95/jaar
Recreatief: €85/jaar
Competitief: €120/jaar
De lidgelden verminderen naarmate 
het seizoen vordert
75% korting met UiTPAS Meetjesland 
met kansentarief.

 Waar en wanneer
Speelmomenten elke maandag, 
woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag (afhankelijk van de groep) in 
de sporthal van Lembeke

 Contact 
mikal@smashforfun.be

SUISHIN DOJO

Bij Suishin kan je punten sparen elke keer je 
aanwezig bent voor een training. Je leert er de 
Japanse krijgskunst van de harmonie.
 
 
 

 Prijs
Lidgeld (incl. verzekering en aansluiting)
-16 jaar: €170/jaar
+16 jaar: €260/jaar
Tienbeurtenkaart
-16 jaar: €40/10 beurten
+16 jaar: €60/10 beurten
75% korting met UiTPAS kansentarief

 Waar en wanneer
Normale trainingen op dinsdag  
(20.30-22.30) en vrijdag (19.30-21.00)  
in de sporthal Lembeke 
(Heihoekse Kerkwegel 11, 9971 Lembeke)

 Contact 
0474 71 48 00
aikidolembeke@telenet.be
www.aikidolembeke.club

 Omruilvoordelen
5 punten: een meditatieles van Suishin 
Dojo in de sporthal van Lembeke

JEUGD
GEMEENTELIJK AANBOD

JEUGDDIENST

De jeugddienst organiseert jaarlijks 
verschillende activiteiten voor kinderen  
en jongeren. 

 Prijs
De prijs van de activiteiten varieert.  
Met je UiTPAS met kansentarief krijg je 
75% korting.

 Contact 
Jeugdienst
jeugdconsulent@kaprijke.be
09 323 90 11
Veld 1, 9970 Kaprijke

TECHNIEKACADEMIE

Zit je in het derde/vierde of vijfde/zesde 
leerjaar? Ben je creatief? Vind je het een 
uitdaging om de wereld te verbeteren en mensen 
te helpen? Kriebelt het om je wilde ideeën in 
de praktijk te brengen? Misschien heb je niet 
genoeg basiskennis om zelf aan de slag te gaan, 
maar zie je het wel zitten om in groep samen te 
experimenteren? Dan is de Techniekacademie 
geknipt voor jou!

 Prijs
De deelnameprijs van 8 workshops be-
draagt € 70, materiaal en verzekering 
inbegrepen.
Met een UiTPAS tegen kansentarief 
krijg je 75% korting op de deelname-
prijs.

 Waar en wanneer
Iedere woensdagmiddag vanaf 
19/10/2022 t.e.m. 14/12/2022
Groep 1: 13u30-15u30 
Basisschool de Hei(r)akker (Heihoekse 
Kerkwegel 9, Lembeke)
Groep 2: 16u00-18u00 
Oude bibliotheek (Zuidstraat 23a, 
Kaprijke)

 Contact 
www.techniekacademie-kaprijke.be

KAPRIJKE SINT-LAUREINS
(SOCIO-)
CULTUUR

GEMEENTELIJK AANBOD 

BIBLIOTHEEK

Kom snuisteren tussen de strips, tijdschriften en films. 
In het ruime aanbod zit zeker ook iets dat jou 
interesseert! In de bib kan je niet alleen materialen 

ontlenen, het is ook een ontmoetingsplek waar je rustig de krant 
kan lezen of een interessante lezing kan bijwonen.

 Prijs
Lidmaatschap en materialen uitlenen bij de 
bibliotheek is gratis.
De prijs van eenmalige activiteiten varieert. Met je 
UiTPAS met kansentarief krijg je 75% korting.

 Waar
Bibliotheek Sint-Laureins
Huis van de Vrije Tijd
Leemweg 24, Sint-Laureins

 Contact
09 379 07 40
bibliotheek@sint-laureins.be
www.sint-laureins.bibliotheek.be/

DIENST CULTUUR

Vanaf oktober kan je diverse voorstellingen (muziek, 
theater, kindertheater) in De Meet bijwonen. Daarnaast 
richt de cultuurdienst andere activiteiten in die meestal 

gratis zijn, zoals tentoonstellingen en erfgoedactiviteiten. 

 Prijs
De prijs varieert naargelang van de aard van de 
voorstelling. Met de UiTPAS met kansentarief bekom 
je een reductie van 75%. Tentoonstellingen zijn gratis 
te bezoeken. Ook een bezoek of deelname aan 
erfgoedactiviteiten is gratis. 

 Waar en wanneer
Vanaf oktober
GC Cultuurhuis De Meet
Sint-Jansstraat 22
9982 Sint-Jan-in-Eremo

 Contact
Cultuurdienst Sint-Laureins
09 218 76 48
demeet@sint-laureins.be
www.ccdemeet.be

DIENST TOERISME

De balie van de toeristische dient bevindt  
zich in het Huis van de Vrije Tijd. Je kan hier 

terecht met allerhande vragen over toerisme en recreatie.  
Er worden heel wat wandel- en fietstoerismeproducten 
aangeboden. Tevens zijn er heel wat gratis folders beschikbaar.

 Prijs
De prijs van de activiteiten varieert. Met de UiTPAS 
met kansentarief krijg je 75% korting.

 Waar en wanneer
De locatie en het tijdstip is afhankelijk van de activiteit

 Contact
Toeristische Dienst Sint-Laureins
Huis van de Vrije Tijd
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09 218 76 47
dienstvrijetijd@sint-laureins.be
www.sint-laureins.be/toerisme

SPORT

GEMEENTELIJK AANBOD 

SPORTDIENST

De sportdienst richt 
verschillende 
sportactiviteiten in. Er is 
een aanbod voor alle 

leeftijden. Er zijn zowel lessenreeksen als eenmalige activiteiten, 
maar ook sportkampen voor kinderen in de vakanties.

 Prijs
De prijs van de lessenreeksen en activiteiten varieert. 
Met de UiTPAS met kansentarief krijg je 75% korting. 

 Waar en wanneer
De locatie en het tijdstip is afhankelijk van de activiteit 
en te raadplegen via Ticketgang.

 Contact
Sportdienst Sint-Laureins
09 218 76 45
dienstvrijetijd@sint-laureins.be
www.sint-laureins.be/sport

VERENIGINGEN

DANSSCHOOL MOVIMENTO 

Voor iedereen die houdt van dans, ongeacht de 
leeftijd of dansachtergrond. Wij bieden een ruim 
assortiment aan van verschillende lessen 
(Kleuterdans, Paaldans, Modern, Hiphop, Musical, 

Zumba, Ballet, Jazz,…) op 6 locaties onder de artistieke leiding 
van professioneel danseres en choreografe Talitha De Decker. 
Het docententeam bestaat uit vakbekwame en gediplomeerde 
lesgevers die zorgvuldig zijn geselecteerd en naast het lesgeven 
een rijke ervaring hebben met professioneel dansen. 
 

 Prijs
Lidgeld: € 190 (1u/week) 
UiTPAS met kansentarief: € 47,50 (1u/week) 

 Waar en wanneer
’t Sentrum Sint-Laureins, Singelken 15 
Sporthal Sint-Laureins, Dorpsstraat 71 
Zie schema via www.dansschoolmovimento.be  

 Contact
0480 65 93 21 
dansschoolmovimento@hotmail.com  
www.dansschoolmovimento.be
 

JEUGD

GEMEENTELIJK AANBOD

JEUGDDIENST 

De jeugddienst  
organiseert jaarlijks 
verschillende themakampen 
& workshops. In 

samenwerking met de jeugdraad worden ook enkele leuke 
activiteiten georganiseerd, zoals de filmnamiddagen, 
buitenspeeldag, Kreeskesdag en een begeleide uitstap naar 
Popeiland.

 Prijs
De prijs van de activiteiten varieert. Met de UiTPAS 
met kansentarief krijg je 75% korting. Er zijn ook gratis 
activiteiten.

 Waar en wanneer
De locatie en het tijdstip is afhankelijk van de activiteit 
en te raadplegen via Ticketgang.

 Contact
Jeugddienst Sint-Laureins
Huis van de Vrije Tijd
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09 218 76 46
dienstvrijetijd@sint-laureins.be
www.sint-laureins.be/jeugd
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WACHTEBEKE
(SOCIO-)
CULTUUR

GEMEENTELIJK AANBOD 

BIBLIOTHEEK

Kom grasduinen tussen de boeken, strips, tijdschriften, 
films, gezelschapsspelletjes… In ons ruime aanbod zit 
zeker ook iets dat jou interesseert! In de bib kan je niet 

alleen materialen ontlenen, het is ook een ontmoetingsplek 
waar je rustig de krant kan lezen of een interessante lezing kan 
bijwonen.

 Prijs
Lidmaatschap en materialen uitlenen bij de  
bibliotheek is gratis. 
De prijs van eenmalige activiteiten varieert.  
Met je UiTPAS Meetjesland met kansentarief  
krijg je 75% korting. 

 Contact 
Bibliotheek
Dr. J. Persynplein 7
9185 Wachtebeke
09 345 73 63
bibliotheek@wachtebeke.be
https://wachtebeke.bibliotheek.be/ 

CULTUURDIENST

De cultuurdienst organiseert verschillende 
culturele activiteiten zoals muziekoptredens, 
lezingen, tentoonstellingen, crea-middagen...

 Prijs
De prijs van de activiteiten varieert. Met je UiTPAS  
Meetjesland met kansentarief krijg je 75% korting. 
Een tentoonstelling in het cultuurhuis kan je altijd 
gratis bezoeken.

 Contact 
GC Cultuurhuis Safarken
Dr. J. Persynplein 6
9185 Wachtebeke
België
09 337 77 36
cultuur@wachtebeke.be
https://www.wachtebeke.be/vrije-tijd/cultuur

DIENST TOERISME

De balie van het cultuurhuis is ook het toeristisch infopunt in 
Wachtebeke. Je kan hier terecht voor toeristische informatie. Je 
kan er bijvoorbeeld de fiets- of wandelknooppuntenkaart van 
onze regio kopen maar er zijn ook gratis folders met wandel- en 
fietsroutes ter beschikking!

 Prijs
bij activiteiten van de dienst toerisme krijg je met je 
UiTPAS Meetjesland met kansentarief 75% korting.

 Contact 
GC Cultuurhuis Safarken
Dr. J. Persynplein 6
9185 Wachtebeke
België
09 337 77 36
toerisme@wachtebeke.be
https://www.wachtebeke.be/toerisme

SPORT

GEMEENTELIJK AANBOD 

SPORTDIENST 

De sportdienst organiseert verschillende sportactiviteiten, 
er is een aanbod voor alle leeftijden! Er zijn zowel lessenreeksen 
als eenmalige activiteiten maar ook sportkampen voor kinderen 
in de vakanties.

 Prijs
De prijs van de lessenreeksen en activiteiten varieert. 
Met je UiTPAS Meetjesland met kansentarief krijg je 
75% korting.

 Contact 
Sportdienst 
Dr. J. Persynplein 6
9185 Wachtebeke
09 337 77 39
sportdienst@wachtebeke.be
https://www.wachtebeke.be/vrije-tijd/sport

VERENIGINGEN

S.K. WACHTEBEKE

Gebeten door voetbal en zin om te voetballen bij een 
leuke club? S.K. Wachtebeke is een gezellige 
familieclub en partnerclub van het Blue White 
Network van KAA Gent. Naast natuurlijk de 

trainingen en wedstrijden organiseren we ook regelmatig 
gezellige randactiviteiten. Van harte welkom bij onze 
voetbalclub!

 Prijs
Afhankelijk van de leeftijdscategorie, met je UITPAS 
Meetjesland met kansentarief krijg je 75% korting op 
je lidgeld.

 Waar en wanneer
Sportstraat 6, 9185 Wachtebeke. Trainingsdagen en 
tijdsstippen volgens ploeg.

 Contact 
www.skwachtebeke.be/
SKW.GC1@gmail.com 
0497/50 64 09

MAKSIMOVE VZW

MaksiMove organiseert sportkampen voor kinderen in 
Wachtebeke met een maximum aan beweging en 
plezier. We kiezen voor kleine sportgroepen: we 
streven naar een maximum van 16 kindjes per 2 

begeleiders. Hierdoor kunnen we voldoende aandacht geven aan 
alle kinderen én wordt er veel bewogen. Omdat sport en gezondheid 
samen gaan, is er op kamp dagelijks vers fruit en heerlijke soep!

 Prijs
De prijs van de kampen kan per jaar en per leeftijd 
een beetje verschillen. Met je UiTPAS Meetjesland met 
kansentarief krijg je 75% korting.

 Waar en wanneer
er zijn op 2 locaties kampen: Lagere school Sint-Lau-
rens,
Dr. Jules Persynplein 5 en Lagere school Sint-Laurens, 
Dorp 43a, beiden in Wachtebeke. Er zijn sportkampen 
in de paasvakantie en in de zomervakantie.

 Contact 
www.maksimove.webnode.nl/ , 
maksimovevzw@gmail.com ,
0485 65 49 74

JEUGD

GEMEENTELIJK AANBOD 
JEUGDDIENST WACHTEBEKE

De jeugddienst organiseert jaarlijks verschillende 
activiteiten voor kinderen en jongeren. 
Zo zijn er in de vakantieperiodes kampen, is er 
de buitenspeeldag, de tienerwerking die leuke 

uitstappen organiseert enz…

 Prijs
De prijs van de activiteiten varieert. Met je UiTPAS 
Meetjesland met kansentarief krijg je 75% korting.
Er zijn soms ook gratis activiteiten.

 Contact 
Jeugddienst
Dr. J. Persynplein 6
9185 Wachtebeke
09 337 77 42
jeugddienst@wachtebeke.be 
https://www.wachtebeke.be/jeugd

VERENIGINGEN

SPEELPLEIN SPEELABEKE 

Speelabeke bestaat ondertussen al meer dan 30 
jaar dankzij een groot team gemotiveerde 
vrijwilligers met een groot hart voor kinderen. Een 
echte speelpleinfamilie! 

Het is een plek waar elk kind welkom is en elk kind zich thuis 
kan voelen. Wij zijn pas tevreden wanneer we een glimlach 
kunnen toveren op het gezicht van elk kind Iedereen van 5 tot 14 
jaar is bij ons welkom.

 Prijs
€ 2,50 voor 1 namiddag of € 25 voor een beurtenkaart 
van 11 namiddagen (Vieruurtje, drankje en verzekering 
zijn inbegrepen)
Met je UITPAS Meetjesland met kansentarief krijg je 
75% Korting op deze prijzen.

 Waar en wanneer
achter Jeugdhuis ’t Kasseiken, Molenhoek 19, 9185 
Wachtebeke.
In de Zomervakantie van maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 
19 augustus elke weekdag van 13u00 tot 17u30

 Contact 
www.speelabeke.net/
speelabeke@gmail.com 

CHIRO POLLYANNA WACHTEBEKE

Op zoek naar een nieuwe hobby?
Vriendjes die al in de Chiro zitten?
Zin om op zondag eens goed te 

ravotten met meisjes van jouw leeftijd? Dan is Chiro Pollyanna 
Wachtebeke zeker iets voor jou! Elke zondagmiddag tussen  
14 uur en 17 uur vind je ons in de Godshuisstraat.

 Prijs
Lidgeld 20€  
UITPAS met kansentarief 5€ 
De prijs van de kampen kunnen per jaar een beetje 
variëren maar met een UITPAS Meetjesland aan kan-
sentarief heb je sowieso 75% korting.

 Waar en wanneer
Godshuisstraat 11B, 9185 Wachtebeke 
Zondag van 14u tot 17u

 Contact 
chiropollyannawachtebeke@gmail.com
www.chiropollyanna.weebly.com/

 KSA SINT-HUBERTUS WACHTEBEKE

KSA Wachtebeke behoort tot de oudste 
jeugdbewegingen van Vlaanderen (95 jaar!) en 
daar zijn wij toch een beetje trots op…
Op zondag tussen 14 en 17 uur kunnen alle 
jongens vanaf zes jaar bij ons terecht. Op die 

zondagnamiddagen zijn er per leeftijdscategorie activiteiten 
zoals allerhande bos- en pleinspelen, een mega-dorpsspel, een 
fotozoektocht, een heel weekend erop uit, ravotten en gek doen, 
een heuse detectiveopdracht of een ren-je-rot-quiz, sport, en 
natuurlijk sjorren. Plezier gegarandeerd!

 Prijs
Lidgeld € 35
UITPAS met kansentarief € 8,75
De prijs van de kampen kunnen per jaar een beetje 
variëren maar met een UITPAS Meetjesland aan kan-
sentarief heb je sowieso 75% korting.

 Waar en wanneer
Godshuisstraat 11A, 9185 Wachtebeke
Zondag van 14u tot 17u

 Contact 
leiding@ksawachtebeke.be
www.ksawachtebeke.be/

JEUGDHUIS ’T KASSEIKEN

Al in 1967, de ‘golden sixties’, werd in Wachtebeke 
een jeugdhuis opgericht, een jeugdhuis voor en door 
jongeren en dit is nog steeds zo! 
Jeugdhuis ’t Kasseiken is de ideale 

ontmoetingsplaats voor de jongeren van Wachtebeke en 
omstreken. Je bent altijd welkom op onze instuif-momenten! 
Regelmatig zijn er ook activiteiten in en rond ‘t Kasseiken: 
fuiven, quiz, film, sport, optredens, uitstapjes, allerlei workshops 
… én er is ook een zeefdrukatelier en moestuin-project!

 Prijs
Voor het instuif-café betaal je uiteraard geen inkom, 
altijd welkom! De prijs van andere activiteiten varieert 
maar proberen we steeds zo laag mogelijk te houden. 
Met je UiTPAS Meetjesland met kansentarief krijg je 
75% korting.

 Waar en wanneer
Molenhoek 19, 9185 Wachtebeke. Instuif op: woensdag: 
19u30-00u00, vrijdag: 16u-02u, zaterdag: 19u30-02u.

 Contact 
www.kasseiken.be , info@kasseiken.be , 09 345 03 02
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(SOCIO-)
CULTUUR

GEMEENTELIJK AANBOD 

BIBLIOTHEEK

Bib Zelzate is naast een uitgebreide collectie 
boeken, dvd’s, games, gezelschapsspelletjes, 
tijdschriften… ook een plek waar lezingen 

en workshops worden gegeven.

 Prijs
De prijs van een lezing is meestal € 5 incl. drankje,  
met de UiTPAS met kansentarief betaal je € 1.25.

 Contact
Burg. Chalmetlaan 50
bibliotheek@zelzate.be 
09/353 43 10
www.zelzate.bibliotheek.be 

 Omruilvoordelen
10 punten = gratis toegang tot een lezing

DE KASTANJE

In de Kastanje worden er vormende, informatieve 
als recreatieve activiteiten georganiseerd. 
Tablet- en smartphonelessen, creatieve 

basistechnieken (macramé/bloemschikken), seniorendans, 
Franse les, yogalessen, schaken, mosselsoupers, bingo, film…

 Prijs
De prijs van de activiteiten varieert. Met de UiTPAS  
met kansentarief krijg je 75% korting.

 Contact
Kastanjeplein 1
pascale.aelbrecht@zelzate.be
 09 250 03 13
www.zelzate.be/nl/ldc-de-kastanje/activiteiten

 Omruilvoordelen
10 punten = een frisdrank/ warme drank en een wafel/ 
pannenkoek naar keuze. 

SPORT
GEMEENTELIJK AANBOD 

SPORTDIENST

De sportdienst organiseert sport- en 
beweegactiviteiten: sportkampen, seniorensport, 
initiaties, lessenreeksen, sportevenementen,...

 Prijs
De prijs van de activiteiten varieert. Met de UiTPAS  
met kansentarief krijg je 75% korting.

 Waar
De meeste activiteiten gaan door in de Eurohal, 
Oostkade 1, Zelzate. 

 Contact
Oostkade 1
sportdienst@zelzate.be 
09 345 74 22
www.zelzate.be/nl/sporten-in-zelzate/sportdienst

 Omruilvoordelen
35 punten = € 10 korting op een activiteit, lessenreeks 
of kamp van de sportdienst

ZWEMBAD

Het leukste zwembad uit de streek. Je kan er 
recreatiezwemmen, baantjes trekken, aan 
aquajogging doen, je verjaardag vieren  

en zo veel meer. 

 Prijs
De prijzen variëren per leeftijd. Met de UiTPAS 
kansentarief krijg je 75% korting.Kansentarief niet 
van toepassing op zwemlessen.

 Waar
Het zwembad maakt deel uit van sportcomplex de 
Eurohal, Oostkade 1, Zelzate

 Contact
Info https://www.zelzate.be/nl/sporten-in-zelzate/
zwembad 
eric.doens@zelzate.be 
09 345 74 22

 Omruilvoordelen
10 punten = 1 gratis baanzwembeurt
15 punten = 1 gratis recreatiezwemmenbeurt

JEUGD
GEMEENTELIJK AANBOD

 
DE JEUGDDIENST

De jeugddienst organiseert door het jaar 
activiteiten voor kinderen en jongeren. In de 
zomervakantie organiseert de jeugddienst 
speelplein De Maxz.

 Prijs
De prijs van de activiteiten varieert. Met de UiTPAS met 
kansentarief krijg je 75% korting.

 Contact
Vredekaai 2A
jeugddienst@zelzate.be 
09/353 43 20
www.zelzate.be/nl/jeugd/jeugddienst

 Omruilvoordelen
10 punten = toegang tot een gratis activiteit

ZELZATE
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Like UiT in het Meetjesland op Facebook en Instagram of ga naar www.uitinhetmeetjesland.be 
voor een mooi overzicht van alle activiteiten in de regio.

UITPASMEETJESLAND.BE



KRANT THEATER

SPORT

NATUUR
FILM

DANS

8
PUNTEN

EEKLO
 WIJKCENTRUM DE KRING 

 4 bingobonnen

ASSENEDE
 DIENST TOERISME

 € 2 korting bij aankoop van een wandel- of 
fietsnetwerkkaart Meetjesland
 GC DE BIJENKORF

 Gratis drankje bij een activiteit georganiseerd door 
de cultuurdienst
 LDC DE PIRAMIDE

 Gratis drankje

EEKLO
 BIBLIOTHEEK

 Gratis koffie in de bib 
€ 2 korting bij aankoop van een toeristische fiets- 
en wandelkaart
 CC DE HERBAKKER

 Voor € 3 i.p.v. € 4 naar de film
 KA! – KUNSTACADEMIE

 Gratis consumptie tijdens toonmoment of 
tentoonstelling
 LOKAAL DIENSTENCENTRUM ZONNEHEEM

 Gratis voordracht in het dienstencentrum
 WIJKCENTRUM DE KRING

 Gratis verse soep, koffie of thee
 Gratis workshop
 Gratis publicatie ‘Mia maakt scène. Mensen in 

armoede maken theater: ervaringen en reflectie.’
 PROVINCIAAL STREEKCENTRUM 
HUYSMANHOEVE

 Gratis koffie of thee
 TOERISME MEETJESLAND

 € 2 korting op alle producten 

KAPRIJKE
 ’T GAAPERKEN

 Gratis koffie ‘t Gaaperken
 TOERISTISCHE DIENST

 € 2 korting bij aankoop wandel-  
of fietsnetwerkkaart Meetjesland

SINT-LAUREINS 
 WOONZORGCENTRUM SINT-JOZEF

 Gratis koffie in de cafetaria
  BIBLIOTHEEK 

 Gratis reservatie 
 Gratis item uit de grabbelton in de bib
 Gratis tweedelevenboek uit de bibcollectie.

WACHTEBEKE
 GC CULTUURHUIS SAFARKEN

 Gratis frisdrank of warme drank 
 BIBLIOTHEEK

 1 boek naar keuze uit de boekenverkoop (enkel 
mogelijk in de periode van de boekenverkoop)

ASSENEDE
 LDC DE PIRAMIDE

 Gratis activiteit in het dienstencentrum
 SPORTDIENST

 € 10 korting op een sportkamp
 JEUGDDIENST

 € 10 korting op een themakamp
 SPEELPLEIN SLOEBERSLOT 

 Gratis op uitstap met het speelplein
 STRANDPAAL 28

 50% korting op tweede ticket voor 
 hetzelfde clubconcert Jazzenede

EEKLO
 CC DE HERBAKKER

 Cultuurbon van € 8 
 MUZIEKCLUB N9

 Gratis ticket voor een concert
 JEUGDDIENST EEKLO

 Twee gratis (standaard)activiteiten 
vakantiewerking GEKKO

 WIJKCENTRUM DE KRING
 Gratis uitstap op donderdag.

 SPEELBAZAAR:
 Gratis lidmaatschap voor gezin met 2 
 of meer kinderen 

 DE PLEK
 Gratis muts

KAPRIJKE
 SOCK

 Gratis ticket voor een evenement georganiseerd 
door de gemeente Kaprijke

 ADMINISTRATIEF CENTRUM
 Kaprijkse geschenkbon van € 10

WACHTEBEKE
 GC CULTUURHUIS SAFARKEN

 Een tweede ticket gratis voor een optreden ‘Foyer 
Muziek’ of ‘Foyer literair’ naar keuze
 JEUGDDIENST / SPORTDIENST

 € 10 korting op een kamp

ZELZATE
 SPORTDIENST

 Gratis recreatiezwembeurt in Eurohal zwembad

EEKLO
 WIJKCENTRUM DE KRING

 Gratis trui ‘Hit the City’

SINT-LAUREINS
 JEUGDDIENST

 Gratis deelname aan een jeugdactiviteit/
dagactiviteit

 CULTUURDIENST
 Gratis ticket bij aankoop van 1 ticket voor  

een voorstelling in culturele site de Meet 

 HUIS VAN DE VRIJE TIJD
 Een korting van € 10 bij aankoop van het boek 

Grenzeloos Sint-Laureins 

6
PUNTEN

KAPRIJKE
 BOERENMARKT KAPRIJKE

 Gratis boerenmarkt-tas.

35
PUNTEN

ZELZATE
 SPORTDIENST

 € 10 korting op een activiteit,  
lessenreeks of kamp

ASSENEDE
 GC DE BIJENKORF

 Gratis naar cinema de Bijenkorf
 LDC DE PIRAMIDE

 Gratis filmnamiddag in Cinema Valentino
 SPORTDIENST

 Gratis sportles uit een lessenreeks 
 SPEELPLEIN SLOEBERSLOT

 Gratis middag op het speelplein 

EEKLO
 CC DE HERBAKKER

 Gratis naar de film
 BIBLIOTHEEK EEKLO

 Gratis lezing of workshop in de bib
 KA! – KUNSTACADEMIE EEKLO

 Gratis totebag
 SPORTDIENST 

 Gratis zwembeurt in het Verbauwenbad
 LOKAAL DIENSTENCENTRUM ZONNEHEEM

 Gratis voordracht in het dienstencentrum
 SPORTCLUB BOEZJEERN – 

 WIJKCENTRUM DE KRING
 Gratis bowlen 

 WIJKCENTRUM DE KRING
 1 sessie in herstelacademie Meetjesland
 Gratis sokken ‘Hit the City’

 JEUGDDIENST EEKLO
 Gratis (standaard)activiteit vakantiewerking 

GEKKO
 SPEELBAZAAR 

 Gratis lidmaatschap voor gezin met 1 kind

KAPRIJKE
 SPORT-/JEUGDDIENST

 € 7,5 korting op een sport- of jeugdkamp
 SOCK

 Een tweede ticket gratis voor een evenement 
georganiseerd door de gemeente AGB Kaprijke

SINT-LAUREINS
 DIENST TOERISME

 € 2 korting bij aankoop van een wandel-  
of fietsnetwerkkaart Meetjesland
 JEUGDDIENST

 € 2,5 korting op een jeugdactiviteit
 HUIS VAN DE VRIJE TIJD

 Gratis deelname aan een filmvoorstelling

WACHTEBEKE
 GC CULTUURHUIS SAFARKEN

 € 5 korting op een kindercreadag
 SPORTDIENST / JEUGDDIENST / 
TIENERWERKING

 € 5 korting op een dagactiviteit
 JEUGDHUIS ’T KASSEIKEN

 Gratis totebag Wachtebeke ‘9185’

ZELZATE
 SPORTDIENST

 Gratis baanzwembeurt in Eurohal zwembad
 LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE KASTANJE

 Gratis frisdrank / warme drank EN een wafel/ 
pannenkoek 
 BIBLIOTHEEK

 Gratis lezing in de bib

30
PUNTEN

OMRUILVOORDELEN
UiTPAS-punten gespaard? Ruil ze om tegen deze voordelen! Er zijn regelmatig tijdelijke acties. Ga dus af en toe eens naar  

www.UiTPASmeetjesland.be/voordelen of like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van Meetjeslandse omruilvoordelen!  

Alle voordelen van heel Vlaanderen vind je terug op www.uitpas.be.

15
PUNTEN

10
PUNTEN

5
PUNTEN


