HUISSTIJLHANDBOEK

WOORD- EN BEELDMERK
UiT IN HET MEETJESLAND
Het woord- en beeldmerk “UiT in het Meetjesland” is opgebouwd volgens de richtlijnen
beschreven in het het huisstijlhandboek: Handleiding beeldmerken en verwijzingen
UiTpartners_v3.4 van publiq
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WOORD- EN BEELDMERK
UiTPAS MEETJESLAND
Het woord- en beeldmerk “UiTPAS Meetjesland” is opgebouwd volgens de richtlijnen
beschreven in het het huisstijlhandboek: Handleiding beeldmerken en verwijzingen
UiTpartners_v3.4 van publiq.
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KLEURGEBRUIK
De kleuren voor UiT in het Meetjesland en UiTPAS Meetjesland zijn lichtblauw,
donkerblauw en geel.
Lichtblauw

Pantone: 320 C (voor druk in steunkleuren)
CMYK: 100, 0, 31, 7 (offset of print)
RGB: 0,148,170 (beeldschermen)
HTML: #0094a9

Donkerblauw

Pantone: 316 (voor druk in steunkleuren)
CMYK: 100, 0, 27, 68 (offset of print)
RGB: 0, 72, 85 (beeldschermen)
HTML: #004754

Geel

Pantone: 7408 C (voor druk in steunkleuren)
CMYK: 0, 27, 96, 0 (offset of print)
RGB: 252, 192, 0 (beeldschermen)
HTML: #fcbf00

Deze kleurenwaarden zijn gebaseerd op kleurenprofiel: coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)

Wanneer we het logo in het zwart-wit gebruiken, dan passen we een raster van
100% en 60% zwart toe. Zo garanderen we de optimale leesbaarheid.
zwart

CMYK: 0, 0, 0, 100 (offset of print)
RGB: 29,29, 27 (beeldschermen)
HTML: #1c1c1b

60 % zwart

CMYK: 0, 0, 0, 60 (offset of print)
RGB: 135,135, 135 (beeldschermen)
HTML: #878786
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GEBRUIK WOORD- EN BEELDMERK
UiT IN HET MEETJESLAND
Het woord- en beeldmerk “UiT in het Meetjesland” wordt enkel geciteerd zoals beschreven
in het huisstijlhandboek. Eigen transformaties zijn niet toegelaten.

Correct

Vervorming

Kleuraanpassing

Andere opbouw

Inhoudaanpassing

Rotatie
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GEBRUIK WOORD- EN BEELDMERK
UiTPAS MEETJESLAND
Het woord- en beeldmerk “UiTPAS Meetjesland” wordt enkel geciteerd zoals beschreven
in het huisstijlhandboek. Eigen transformaties zijn niet toegelaten.

Correct

Vervorming

Kleuraanpassing

andere opbouw

Typoaanpassingen
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PRIMAIR LETTERTYPE
Montserrat is het primaire lettertype dat de basis vormt voor alle communicatie.
De uiteenlopende varianten van het lettertype bieden de gebruiker tal van mogelijke
toepassingen. Het maakt deel uit van de Google Font-familie en is optimaal om ook
online te gebruiken.

MONTSERRAT BLACK
ABCDEFG_0123456
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%@/(,;.?!#)
MONTSERRAT BOLD
ABCDEFG_0123456
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%@/(,;.?!#)
MONTSERRAT REGULAR
ABCDEFG_0123456
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%@/(,;.?!#)
MONTSERRAT LIGHT
ABCDEFG_0123456
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%@/(,;.?!#)
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SECUNDAIR LETTERTYPE
PT serif is het secundaire lettertype dat als ondersteunend lettertype gebruikt wordt.
Dit gebruiken we enkel voor broodtekst en accenten wanneer er veel tekst geciteerd
wordt. De uiteenlopende varianten van het lettertype bieden de gebruiker tal van
mogelijke toepassingen. Het maakt deel uit van de Google Font-familie en is optimaal
om ook online te gebruiken.

PT SERIF BOLD
ABCDEFG_0123456
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%@/(,;.?!#)
PT SERIF REGULAR
ABCDEFG_0123456
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%@/(,;.?!#)
PT SERIF BOLD ITALIC
ABCDEFG_0123456
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%@/(,;.?!#)
PT SERIF ITALIC
ABCDEFG_0123456
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%@/(,;.?!#)
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STIJLELEMENTEN
UiT IN HET MEETJESLAND
EN UiTPAS MEETJESLAND
Het dragend concept voor de huisstijl UiT in het Meetjesland kan beschreven worden als:
“Supporters van/voor vrije tijd”. Dit concept heeft twee betekenissen: Aanhanger zijn van maar
ook Ondersteunen van. Dit concept moet de wisselwerking tussen de organisator en deelnemer
versterken. Hiervoor gebruiken we een beeldtaal die in de sportsfeer vertoeft. Concreet
uit dit zich in een 10-tal sportbadges, die elk een segment van vrije tijd in het Meetjesland
vertegenwoordigen. Deze worden versterkt door dynamische lijnen en infobadges.

THEATER

NATUUR

FILM

DANS

SPORT

MUZIEK

75%
KORTING
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STIJLELEMENTEN
UiT IN HET MEETJESLAND
EN UiTPAS MEETJESLAND
Het merk UiT in het Meetjesland en submerk UiTPAS Meetjesland onderscheiden zich van
elkaar in vormgeving. UiT in het Meetjesland kenmerkt zich door het optioneel gebruik
van de schildjes met een dekking van 20% in de achtergrond als watermerk. UiTPAS
Meetjesland kenmerkt zich, door geciteerd te worden op de wimpel samengesteld uit drie
kleuren (geel, lichtblauw en wit....). Bij beide merken worden de schildjes geciteerd.

UiT IN HET MEETJESLAND

UiTPAS MEETJESLAND
Schrijf je in op de nieuwsbrief

HOME
WAAR

WANNEER

KIJKEN
EN LUISTEREN
Concert
Theater
Lezing

AGENDA

UITSCHIETER

ZOEK EEN ACTIVITEIT

DOEN

UITPAS

ACTIVITEITEN

BEZOEKEN

Cursus
Sport
Wandeling

CONTACT

UIT MET
KINDEREN

Tentoonstelling
Markt
Monument
opendeurdag
park of tuin

Peuters
Kleuters
Lagere school
Alle leeftijden

UITGELICHT

4hoog - hut

Moon Rise Kingdom

Wo 24.05.2017 om 19u30
Zelzate

do 25.05.2017 om 19u30
Eeklo

Nieuws Alle 17 (nieuws)
wo 25 mei 2017

UiTPAS nu ook in Evergem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

* Want met je UiTPAS Meetjesland
spaar je punten die je kan omruilen
tegen allerhande vrijetijdsvoordelen!

lees meer
Cie Ea Eo - All The Fun

SPORT

Boombal Festival 2017
ontdek de volledige line-up

za 28.02.2017 om 20u30
Nieuwendorpe 33 te Eeklo

JOUW
SPA
VOOR AR- EN
DEEL
KAAR
T
VOO
VRIJE R
TIJD!

WIL JE JOUW ACTIVITEIT HIER PLAATSEN? DIT KAN!
VOEG JOUW ACTIVITEIT TOE

CAIROLIBERATION

V.U. Stijn Coppejans, voorzitter COMEET, Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo / Grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be

Les Ballets C de la B - Nicht Schlafen
vr 18.05.2017 om 19u30
Zelzate

EEN DUIK
IN HET
ZWEMBAD?
JA, IK PAS! *

RT @cactusmusic: Nieuw! @CairoLiberation (Caïro
Liberation Front) + @Nosedrip + Insein Radio op 06.03!

5.426 personen vinden UiT leuk.

#Brugge http://t.co/IjooFw85fQ http:…
24 minuten geleden • Reply • Retweet • Front)

DANS

M

FIL

aanmelden

registreren
Wat is de UiTPAS?

NATUUR

THEATER

WWW.UITPASMEETJESLAND.BE

Schrijf je in voor onze maandelijkse UiTmail met tips
e-mailadres

inschrijven

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

Aalter | Assenede | Eeklo |
Evergem | Kaprijke | Knesselare |
Lovendegem | Maldegem | Nevele |
Sint-Laureins | Waarschoot |
Wachtebeke | Zelzate | Zomergem

OVER UIT IN HET MEETJESLAND
HANDLEIDING
NIEUWS
CONTACT
VOEG JOUW ACTIVITEIT TOE

VOLG ONS OP

DOWNLOAD DE APP
UIT IN VLAANDEREN
Uitpas Zwembad.indd 1

16/08/17 09:29

UiT in meetjesland is een realisatie van comeet | alle rechten
voorbehouden | UiTPAS gebruiksvoorwaarden | UiTPAS
privacybeleid
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ENKELE VOORBEELDEN
WEBSITE
Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief

AGENDA

HOME
WAAR

WANNEER

KIJKEN
EN LUISTEREN
Concert
Theater
Lezing

UITSCHIETER

ZOEK EEN ACTIVITEIT

DOEN

HOME

UITPAS
WAAR

ACTIVITEITEN

BEZOEKEN

Cursus
Sport
Wandeling

CONTACT

UIT MET
KINDEREN

Tentoonstelling
Markt
Monument
opendeurdag
park of tuin

WANNEER

WAT IS DE UITPAS?

Peuters
Kleuters
Lagere school
Alle leeftijden

AGENDA

UITSCHIETER

CONTACT

ZOEK EEN ACTIVITEIT

VOORDELEN UITPAS

KAART AANVRAGEN

KANSENTARIEF

UITPAS

ACTIVITEITEN

UITPAS VOOR AANBIEDERS

WAT IS DE UITPAS

De UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor iedereen die van cultuur, sporten en lezen houdt.
Per UiTPAS activiteit of voorstelling spaar je telkens een UiTPASpunt.
Van zodra je aantal punten hebt verzameld, kan je ze weer omruilen tegen andere voordelen.
Bijvoorbeeld: een gratis zwembeurt, een drankje of een andere verrassing.
Voorlopig geldt de UiTPAS enkel in Eeklo en Assenede.

BEKIJK ALLE ACTIVITEITEN
MET UITPASVOORDELEN

aanmelden
registreren

ONTDEK HIER ALLE VOORDELEN

UITGELICHT
HOE KAN IK PUNTEN SPAREN?

Bij alle deelnemende organisaties spaar je een punt. Dit kan via de UiTPAS-spaarzuil of aan de kassa.
Je kan punten in één van de 800 verschillende vrijetijdsorganisaties in heel Vlaanderen die de UiTPAS
aanvaarden. Je punten inruilen voor een voordeel of korting kan enkel voor UiTPAS activiteiten in
Eeklo en Assenede.

SPORT

WAAR KAN IK PUNTEN SPAREN?

Les Ballets C de la B - Nicht Schlafen

4hoog - hut

Moon Rise Kingdom

vr 18.05.2017 om 19u30
Zelzate

Wo 24.05.2017 om 19u30
Zelzate

do 25.05.2017 om 19u30
Eeklo

Eeklo
- Bibliotheek en uitleenposten
- Sporthal
- Dienst Cultuur
- Gemeentehuis
- Dienst Sociaal Welzijn (voor UiTPAS met kansentarief)
Assenede
- Bibliotheek en uitleenposten
- Sporthal
- Dienst Cultuur
- Gemeentehuis
- Dienst Sociaal Welzijn (voor UiTPAS met kansentarief)

Nieuws Alle 17 (nieuws)
wo 25 mei 2017

UiTPAS nu ook in Evergem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
lees meer
Cie Ea Eo - All The Fun

Boombal Festival 2017

za 28.02.2017 om 20u30
Nieuwendorpe 33 te Eeklo

ontdek de volledige line-up

SPORT DANS

M

FIL

NATUUR
aanmelden

registreren
Wat is de UiTPAS?

THEATER

Schrijf je in voor onze maandelijkse UiTmail met tips
e-mailadres

inschrijven

WIL JE JOUW ACTIVITEIT HIER PLAATSEN? DIT KAN!
VOEG JOUW ACTIVITEIT TOE

Aalter | Assenede | Eeklo |
Evergem | Kaprijke | Knesselare |
Lovendegem | Maldegem | Nevele |
Sint-Laureins | Waarschoot |
Wachtebeke | Zelzate | Zomergem

OVER UIT IN HET MEETJESLAND
HANDLEIDING
NIEUWS
CONTACT
VOEG JOUW ACTIVITEIT TOE

VOLG ONS OP

DOWNLOAD DE APP
UIT IN VLAANDEREN

UiT in meetjesland is een realisatie van comeet | alle rechten
voorbehouden | UiTPAS gebruiksvoorwaarden | UiTPAS
privacybeleid

CAIROLIBERATION
RT @cactusmusic: Nieuw! @CairoLiberation (Caïro
Liberation Front) + @Nosedrip + Insein Radio op 06.03!

5.426 personen vinden UiT leuk.

#Brugge http://t.co/IjooFw85fQ http:…
24 minuten geleden • Reply • Retweet • Front)

DANS

M

FIL

aanmelden

registreren
Wat is de UiTPAS?

Aalter | Assenede | Eeklo |
Evergem | Kaprijke | Knesselare |
Lovendegem | Maldegem | Nevele |
Sint-Laureins | Waarschoot |
Wachtebeke | Zelzate | Zomergem

NATUUR

THEATER

Schrijf je in voor onze maandelijkse UiTmail met tips
e-mailadres

OVER UIT IN HET MEETJESLAND
HANDLEIDING
NIEUWS
CONTACT
VOEG JOUW ACTIVITEIT TOE

DISPLAY

inschrijven

VOLG ONS OP

DOWNLOAD DE APP
UIT IN VLAANDEREN

UiT in meetjesland is een realisatie van comeet | alle rechten
voorbehouden | UiTPAS gebruiksvoorwaarden | UiTPAS
privacybeleid

UiTPAS

display zone

scan zone
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ENKELE VOORBEELDEN
AFFICHES

JOUW
SPA
VOOR AR- EN
DEELK
AART
VOO
VRIJE R
TIJD!

JOUW
SPA
VOOR AR- EN
DEELK
AART
VOO
VRIJE R
TIJD!

WWW.UITPASMEETJESLAND.BE

WWW.UITPASMEETJESLAND.BE
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert
in zijn platteland

Europa investeert
in zijn platteland

V.U. Stijn Coppejans, voorzitter COMEET, Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo / Grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be

* Want met je UiTPAS Meetjesland
spaar je punten die je kan omruilen
tegen allerhande vrijetijdsvoordelen!

* Want met je UiTPAS Meetjesland
spaar je punten die je kan omruilen
tegen allerhande vrijetijdsvoordelen!

V.U. Stijn Coppejans, voorzitter COMEET, Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo / Grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be

EEN DUIK
IN HET
ZWEMBAD?
JA, IK PAS! *

BEZOEKJE
AAN DE BIB?
JA, IK PAS! *

UITPAS MEETJESLAND:

JOUW SPAAR- EN VOORDEELKAART VOOR VRIJE TIJD!

75%

Een concert of theatervoorstelling?
Een duik in het zwembad? Lid worden
van een sportclub? Of toch maar liever
een lezing of workshop? Vanaf nu word
je extra beloond wanneer je deelneemt
aan vrijetijdsactiviteiten in Assenede
(en deelgemeenten) en Eeklo!

FOLDERS
FOLDER

KORTING

Welkomstvoordelen

In Assenede:
• Gratis ﬁlmticket in Cinema de Bijenkorf
• Gratis namiddagactiviteit op speelplein Sloeberslot
• Gratis wandeling met de handcomputer in
Bezoekerscentrum Boekhoute
• Gratis deelname aan een sportactiviteit uit een
lessenreeks georganiseerd door de sportdienst
• Gratis maaltijd in het dorpsrestaurant van De
Piramide (Assenede), De Aster (Oosteeklo) of het
Dorpshuis (Boekhoute)
• Gratis activiteit in Lokaal Dienstencentrum
De Piramide

UiTPAS Meetjesland is een spaaren voordeelkaart voor zowel sport, cultuur
als jeugdactiviteiten, voor iedereen!

Voor je UiTPAS Meetjesland betaal je eenmalig
5 euro. Kinderen en jongeren tot 26 jaar betalen
2 euro. Je verdient die aankoopprijs dubbel en dik
terug, want op je kaart staan onmiddellijk een pak
leuke welkomstvoordelen!
Heb je een beperkt inkomen? Dan kun je een UiTPAS
Meetjesland met kansentarief aanvragen. Hiervoor
betaal je slechts 1 euro.
Een UiTPAS Meetjesland is onbeperkt geldig. Een UiTPAS
Meetjesland met kansentarief daarentegen, moet elk jaar
verlengd worden.

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.
Verkooppunten in Assenede:
Gemeentehuis Assenede,
Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
Hier kan je op de Sociale dienst ook een
UiTPAS Meetjesland met kansentarief aanvragen.
Lokaal Dienstencentrum de Piramide,
Moestuinstraat 22, 9960 Assenede
Hier kan je ook een UiTPAS Meetjesland
met kansentarief aanvragen.
Openbare Bibliotheek Assenede,
Sportstraat 2a, 9960 Assenede
Dienst Vrije Tijd,
Sportstraat 2a, 9960 Assenede
Sporthal Assenede,
Kapelledreef 4, 9960 Assenede
Bezoekerscentrum Boekhoute,
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute
Verkooppunten in Eeklo:
STIP, Molenstraat 36, 9900 Eeklo
Stadskantoor, Industrielaan 2, 9900 Eeklo
Sociaal Huis, Kaaistraat 34, 9900 Eeklo
Hier kan je ook een UiTPAS Meetjesland
met kansentarief aanvragen.

Met je UiTPAS Meetjesland spaar je bij elke deelname aan
UITPAS MEETJESLAND
OP
een vrijetijdsactiviteit punten. Gratis of betalend aanbod,
een langlopende reeks of een éénmalige activiteit: voor
ZAK? ZO GEBRUIKelke
JE
HEM:
deelname krijg je 1 UiTpunt!

1

Kijk waar je UiTPAS Meetjesland
kunt gebruiken

Je kunt je UiTPAS Meetjesland gebruiken voor
alle activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke
en stedelijke diensten. Daarnaast doen ook heel
wat verenigingen uit Assenede en Eeklo mee
met UiTPAS Meetjesland. Wil je weten welke?
Op www.uitpasmeetjesland.be vind je een lijst met alle
organisaties die UiTPAS Meetjesland aanbieden!

2

Spaar een UiTpunt

… én een voordeelkaart!

V.U. Stijn Coppejans, voorzitter COMEET, Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo / Grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be

Wat kost dat?

Een spaarkaart…

In Eeklo:
• Gratis ticket voor een ﬁlm in
Cultuurcentrum De Herbakker
• Gratis zwemticket
• Gratis Grabbelpasactiviteit
• Gratis namiddagactiviteit op het speelplein ‘t Ges
• Gratis tas soep in Wijkcentrum De Kring
• Bij aankoop van een ticket, een tweede ticket gratis
voor een concert in muziekclub N9

Ruil je gespaarde punten in
tegen mooie voordelen zoals
een korting op de toegangsprijs,
een gratis drankje of gadget.
Zelfs zonder punten doe je
je voordeel met je UiTPAS
Meetjesland. Bij aanschaf van
je kaart krijg je een aantal
welkomstvoordelen cadeau.
Die kan je onmiddellijk
opnemen, zonder nog maar
1 punt gespaard te hebben!

Op de plaats van de activiteit scan je je UiTPAS
Meetjesland. Sparen kan aan de spaarzuil, maar ook
bij een medewerker/vrijwilliger. Veel verenigingen zullen ook
gebruik maken van hun smartphone om je kaart te scannen.
Scannen kan voor, tijdens of vlak na de activiteit, maar niet
Voor wie?
meer dan 1 keer. Je kan je aantal gespaarde
UiTpunten
Iedereen kan een UITPAS Meetjesland kopen: inwoners
steeds checken op www.uitpasmeetjesland.be.
van Assenede en Eeklo, maar ook inwoners van andere
gemeenten, binnen en buiten het Meetjesland. Iedereen
Ruil je UiTpunten in tegen
voordelen
kan immers punten sparen.
Als je voldoende UITpunten gespaard hebt, kun
je ze inwisselen tegen een omruilvoordeel. Die
omruilvoordelen vind je terug op www.uitpasmeetjesland.be.
Schrijf je ook in op de maandelijkse UiTmail om snel op de
hoogte te zijn van de nieuwste omruilvoordelen! Ook dat kan
via de site.

3

4

flyer A4 rolvouw v5.indd 1

Gebruik je UiTPAS Meetjesland
met kansentarief

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

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

JOUW
SPAA
R- EN
VOOR
DEEL
KA
VOOR ART
VRIJE
TIJD!

Snel weten hoeveel punten je gespaard hebt, of
van welke voordelen je kan genieten? Je kan je éénmalig
registreren op www.uitpasmeetjesland.be

registreren

Schrijf je in voor onze maandelijkse UiTmail met tips
e-mailadres

inschrijven

WWW.UITPASMEETJESLAND.BE

flyer A4 rolvouw v5.indd 2

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 aanbieden in Assenede en Eeklo.
Bovendien betaal je ook minder voor de aankoop
van je pas: 1 euro in plaats van 5 euro.
Voorlopig kunnen enkel inwoners van Assenede (en
deelgemeenten) en Eeklo een aanvraag doen voor
een UiTPAS Meetjesland met kansentarief. Denk je in
aanmerking te komen? Lees de voorwaarden in de
aparte ﬂyer, op www.uitpasmeetjesland.be/kansentarief
of loop even langs bij:
In Assenede: Sociale dienst in het gemeentehuis
(Kasteelstraat 1-3, Assenede)
of Lokaal Dienstencentrum de Piramide
(Moestuinstraat 22, Assenede)
In Eeklo: Sociaal Huis (Kaaistraat 34, Eeklo)

Om recht te hebben op een UiTPAS Meetjesland met
kansentarief, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:
1 je bent inwoner van Assenede (en deelgemeenten)
of Eeklo (of je hebt er je gewoonlijke verblijfplaats);
2 én je hebt hoogstens één bescheiden woning in
eigendom waarvan het niet geïndexeerd Kadastraal
Inkomen niet meer bedraagt dan 745 euro
(referentietijdstip: 1 januari 1975)
14/07/17 13:03
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Wat is de UiTPAS?

Dan kun je een UiTPAS Meetjesland met
kansentarief aanvragen!

Heb ik recht op een UiTPAS Meetjesland
met kansentarief?

Registreer je online op
www.uitpasmeetjesland.be

aanmelden

Heb je een beperkt inkomen?

14/07/17 13:03

3 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
of Eeklo, 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.
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.

Huisstijlhandboek / UiT in het Meetjesland / UiTPAS Meetjesland

A Je kunt alle nodige bewijsstukken
voorleggen, en de
medewerker kan je aanvraag
meteen controleren. Je krijgt
je UiTPAS met kansentarief
onmiddellijk mee naar huis!

1
2

OF

Ga langs bij
het Sociaal Huis
(Kaaistraat 34,
9900 Eeklo).

5

B Er moet een
ﬁnancieel onderzoek
gebeuren of er zijn
aanvullende bewijsstukken
nodig. In dat geval moet
je nog even afwachten. Je
krijgt een seintje wanneer je
aanvraag goedgekeurd werd.
Je komt dan nog eens langs,
met je identiteitskaart, om je
pas te laten aanmaken.

Neem je
identiteitskaart
mee. Wil je er

ook een pas aanvragen
voor andere inwonende
gezinsleden? Neem dan ook
hun identiteitskaart mee!
Voor kinderen neem je hun
ISI+-kaart of hun Kids-ID mee.

6

Neem de
UiTPASkrant

3

Voorzie 1 euro
per UiTPAS met
kansentarief.

Je betaalt éénmalig 1 euro
(in plaats van 5 euro).

4

Vul het aanvraagformulier

in. Je vult, samen
met de medewerker, het
aanvraagformulier in. Je
geeft ook aan tot welke
categorie je behoort. Hierover
lees je meer op de achterkant
van deze ﬂyer. Afhankelijk
van de categorie waartoe je
behoort, moet je bepaalde
bewijsstukken voorzien zoals:
een klevertje van de mutualiteit, een attest leeﬂoon,
budgetbeheer of collectieve
schuldenregeling.

De UiTPAS Meetjesland met kansentarief wordt toegekend
aan elke rechthebbende met inbegrip van de inwonende
gezinsleden die ten laste zijn van de gerechtigde.

Folder 97 x 210 Eeklo.indd 1
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UITPAS
MEETJESLAND
OP ZAK?
ZO GEBRUIK
JE HEM:

mee. Hierin vind
je alle info over het gebruik
van je pas, en een overzicht
van alle organisaties in
Assenede en Eeklo waar
je UiTPAS Meetjesland
kan gebruiken. Ook op
www.uitpasmeetjesland.be
vind je deze informatie terug.

7

Je pas is geldig
tot 31 augustus.

Er wordt een paar
weken daarvoor nagekeken
of je nog recht hebt op het
kansentarief. Je hoeft zelf geen
nieuwe aanvraag te doen. Je
wordt persoonlijk gecontacteerd om je te laten weten of
je UITPAS Meetjesland met
kansentarief verlengd wordt
of niet.

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

14/08/17
Folder 9712:13
x 210 Eeklo.indd 2
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VOOR VRIJE TIJD!
WWW.UITPASMEETJESLAND.BE
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland
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WAT IS UITPAS MEETJESLAND?
UiTPAS Meetjesland is een spaar- en voordeelkaart voor zowel
sport, cultuur als jeugdactiviteiten, voor iedereen!

Een spaarkaart …

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

… én een voordeelkaart!

Ruil je gespaarde punten in tegen mooie voordelen zoals een
korting op de toegangsprijs, een gratis drankje of gadget. Zelfs
zonder punten doe je je voordeel met je UiTPAS Meetjesland.
Bij aanschaf van je kaart krijg je een aantal welkomstvoordelen
cadeau. Die kan je onmiddellijk opnemen, zonder nog maar 1
punt gespaard te hebben!

Welkomstvoordelen

In Assenede:
• Gratis ﬁlmticket in Cinema de Bijenkorf
• Gratis namiddagactiviteit op speelplein Sloeberslot
• Gratis wandeling met de handcomputer in Bezoekerscentrum
Boekhoute
• Gratis deelname aan een sportactiviteit uit een lessenreeks
georganiseerd door de sportdienst
• Gratis maaltijd in het dorpsrestaurant van De Piramide
(Assenede), De Aster (Oosteeklo) of het Dorpshuis (Boekhoute)
• Gratis activiteit in Lokaal Dienstencentrum De Piramide
In Eeklo:
• Gratis ticket voor een ﬁlm in
Cultuurcentrum De Herbakker
• Gratis zwemticket
• Gratis Grabbelpasactiviteit
• Gratis namiddagactiviteit op het speelplein ‘t Ges
• Gratis tas soep in Wijkcentrum De Kring
• Bij aankoop van een ticket, een tweede ticket gratis
voor een concert in muziekclub N9

Voor wie?

Iedereen kan een UITPAS Meetjesland kopen: inwoners van Assenede
en Eeklo, maar ook inwoners van andere gemeenten, binnen en
buiten het Meetjesland. Iedereen kan immers punten sparen!

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 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 aanbieden in Assenede en Eeklo.

Voor wie?

Een UiTPAS Meetjesland met kansentarief, waar
je ook korting mee krijgt, is momenteel enkel
verkrijgbaar voor inwoners van Assenede (en
deelgemeenten) en Eeklo. Geen inwoner van
deze gemeenten? Je kunt wel nog steeds een
UiTPAS Meetjesland kopen om punten te sparen.

Wat kost dat?

Je betaalt minder voor de aankoop van een
UiTPAS Meetjesland met kansentarief: 1 euro
in plaats van 5 euro.

1

5

KVLV ASSENEDE

2

KVLV, vrouwen
met vaart is een
vrouwenvereniging
waar iedereen welkom is. Wij
organiseren verschillende activiteiten
voor zowel jong als oud.

• Gemeentehuis Assenede,
Activiteiten Spaar
waareen
maaltijden
worden aangeboden, zoals eetfestijnen, vallen
UiTpunt
Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
Op de plaats
van deDe
activiteit
niet onder deze
regeling.
aangegeven prijzen zijn de richtprijzen.
• Lokaal Dienstencentrum de Piramide,
scan je je UiTPAS Meetjesland
Moestuinstraat 22, 9960 Assenede
om alle
een punt
te sparen. Sparen
kan www.uitpasmeetjesland.be. Daar
Surf voor
up-to-date
info naar
• Openbare Bibliotheek Assenede,
aan de spaarzuil, maar ook bij de balie.
Sportstraat 2a, 9960 Assenede vind je Veel
ookverenigingen
een volledig
zullenoverzicht
ook gebruik van alle deelnemende organisaties.
• Dienst Vrije Tijd, Sportstraat 2a, 9960
maken van hun smartphone om je kaart
Assenede
te scannen. Scannen kan voor, tijdens of
• Sporthal Assenede, Kapelledreef 4,
vlak na de activiteit, maar niet meer dan
9960 Assenede
1 keer.
• Bezoekerscentrum Boekhoute,
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute
Ruil je UiTpunten in tegen

3

Verkooppunten in Eeklo:

• STIP, Molenstraat 36, 9900 Eeklo
• Stadskantoor, Industrielaan 2,
9900 Eeklo
• Sociaal Huis, Kaaistraat 34,
9900 Eeklo

voordelen
Als je voldoende UITpunten
gespaard hebt, kun je ze inwisselen
tegen een omruilvoordeel. Die
omruilvoordelen vind je terug opPrijs
Debij
prijs
www.uitpasmeetjesland.be. Ook
de van de activiteiten varieert.
Metkrijgen
je UiTPAS met kansentarief
verkooppunten kun je informatie
krijg je 75% korting.
over de omruilvoordelen.

ASSENEDE

GEMEENTELIJK AANBOD

Waar en wanneer
Schrijf je ook in op de maandelijkse
Bezoekerscentrum Boekhoute

UiTmail om snel op de hoogte te zijn van
BIBLIOTHEEK
Boekhoutedorp 3, Boekhoute

R
REGISTREE
JE
ONLINE!

aanmelden

75%

Met toneelvoorstellingen, lezingen,
dansvoorstellingen en zoveel meer!

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

Waar & wanneer
Muziekschool Ars Muscia
Kapelledreef 2, Assenede
Tijdstip afhankelijk van de les
Contact
Lieve Willems
0486 576 904
www.muziekschoolarsmusica.be

Contact
Soﬁe Van Waes
09 341 90 88
cultuur@assenede.be
www.assenede.be/cultuur

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!

DIENST TOERISME
Ontdek het toeristische aanbod in
Assenede! Het Bezoekerscentrum
Boekhoute is de ideale uitvalsplaats
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!

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’.

14/07/17 13:21

Prijs
Lidgeld: € 10 - UiTPAS met
kansentarief: € 2,50
Koppelsjoelen: € 5,00 - UiTPAS
met kansentarief: € 1,25
Bingo: € 10 - UiTPAS met
kansentarief: € 2,50
Waar en wanneer
Café Moderne
Assenedestraat 2, Bassevelde
Een keer per maand, van
september t.e.m. april
Contact
Linda Vercauteren
0478 37 65 53
linda@moderne.be

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

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 wat we uiteindelijk
willen zijn: een Gezinsbond voor
iedereen.
Prijs
De prijs van onze activiteiten
varieert. Bijvoorbeeld:
Zwemles: € 24 voor niet-leden
Sinterklaasfeest: € 8 voor nietleden, € 5 voor leden - UiTPAS met
kansentarief: € 2 voor niet-leden,
€ 1,25 voor leden
Waar en wanneer
Afhankelijk van de activiteit
Contact
Vivian Leroux
0486 73 71 73
vivian.leroux@telenet.be
www.gezinsbond.be/assenede

KONINKLIJKE FANFARE
BRAAKMANSZONEN EN
-DOCHTERS BOEKHOUTE
Muziekvereniging met
wekelijkse repetitie
op vrijdag. Jaarlijks is
er een groot concert,
daarnaast vind je
de fanfare ook nog
op andere evenementen zoals de
Gîrnaertfeesten. 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: € 2,50
Waar en wanneer
Wekelijkse repetitie: De Kring
Boekhoutedorp 12, Boekhoute
Elke vrijdag om 19.30 u.

KONINKLIJKE HARMONIE
ST. CECILIA BASSEVELDE
Harmonie met gratis
muzikale opleiding voor
kinderen. De harmonie
verzorgt regelmatig
diverse wandelconcerten. Daarnaast
organiseren we zomerconcerten
en jaarlijks een kerstconcert in De
Bijenkorf. Ook op kermissen en andere
gelegenheden zorgen we voor de
muzikale omlijsting. Naast muziek zijn
er ook nog verschillende activiteiten
voor muzikanten en sympathisanten.
Prijs
Lidmaatschap is gratis.

Contact
Nicole Perneel
09 344 62 99
kvlv.assenede@outlook.com

KVLV OOSTEEKLO
Vrouwen met
vaart is een
vrouwenvereniging
die allerlei activiteiten organiseert in
overleg met de leden. Er is een aanbod
voor zowel jong als wat ouder.
Prijs
Lidgeld: € 28 - UiTPAS met
kansentarief: € 7

Waar & wanneer
Repetities: repetitielokaal
Bassevelde
Dorp 82, Bassevelde
Concerten: GC de Bijenkorf
Sportstraat 4, Assenede
Jaarlijs in december

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

Contact
Cecile De Graeve
0475 909 932
cecile_degraeve@hotmail.com /
info@harmoniebassevelde.be
www.harmoniebassevelde.be

Contact:
Greta Criel
0496 152 042
frankigreta@hotmail.com
www.kvlv.be

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

KREKENLAND VZW
Vzw Krekenland
organiseert vormingen
en vrijetijdsactiviteiten
voor een breed publiek.
Hiermee willen we
bijdragen tot persoonlijke ontwikkeling
en sociale en creatieve vaardigheden
stimuleren. Vrije tijd, vorming,
ontmoeting en hulpverlening staan
centraal. We streven naar een bloeiend
sociaal-cultureel aanbod waar iedereen
– jong, oud, met of zonder beperking –
kan aan deelnemen. Onze deuren staan
wagenwijd open voor mensen met een
beperking of extra ondersteuningsnood.
Prijs
Eenmalige activiteiten: € 15 UiTPAS met kansentarief: € 3,75
Wekelijkse taallessen: € 40/
trimester - UiTPAS met
kansentarief: € 10/trimester

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

Waar en wanneer
Krekenland
Schoolstraat 3, Assenede

NEOS BASSEVELDE

Contact
09 344 98 92
info@krekenland.be
www.krekenland.be

Neos staat voor
NEtwerk voor
Ondernemende
Senioren: 55-plussers die hun vrije tijd
op een leuke en zinvolle manier willen
doorbrengen of op zoek zijn naar
nieuwe contacten.

Contact
Carine De Muynck
carinedemuynck@telenet.be

Neos biedt een gevarieerd programma
met zowel cultuur, sport en spel als
sprekers over diverse onderwerpen. Voor
mensen met uiteenlopende interesses,
een positieve ingesteldheid om samen
met leeftijdsgenoten een leuke tijd te
beleven, zullen bij Neos zeker aan hun
trekken komen!

Prijs
Afhankelijk van de gekozen lessen.
Met je UiTPAS met kansentarief
krijg je 75% korting.
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voor dames, en jaarlijks één keer
Contact
koppelsjoelen. Op het einde van het
Drieke Henau
seizoen ﬁnale, waarbij alle dames
09 341 72 73
uitgenodigd
SEPTEMBER 2017 – AUGUSTUS
2018 /worden
P. 1 voor een gratis
dienstencentrum@assenede.be
etentje, samen met hun partner
www.assenede.be
(betalend). Daarnaast wordt er ook
jaarlijks een uitstap met de club
georganiseerd en een bingoavond.

VERENIGINGEN

Prijs
Lidgeld: € 28 - UiTPAS met
kansentarief: € 7
De prijs van eenmalige activiteiten
varieert. Met je UiTPAS met
kansentarief krijg je 75% korting.

CULTUUR
SOCIO-CULTUUR

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

KRANT
Naamloos-1 v3.indd 1
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Gebruik je UiTPAS Meetjesland
UiTPAS Meetjesland op zak?
met kansentarief
Zo gebruik je hem:
Heb je recht op het kansentarief?
Ga dan met je pas naar de balie of de
Kijk waar je UiTPAS Meetjesland
verantwoordelijke van de activiteit. Hij
kunt gebruiken
of zij zal je pas inlezen om je de korting
Je kunt je UiTPAS Meetjesland
toe te kennen.
Groot gelijk! Ga met je identiteitskaart
gebruiken voor alle activiteiten
langs bij één van de verkooppunten. De
georganiseerd door de gemeentelijke
Registreer je online op
UiTPAS staat op naam: ieder lid van het
en stedelijke diensten. Daarnaast doen
www.uitpasmeetjesland.be.
gezin krijgt zijn eigen pas. Wil je graag
Hieronder
vind
je
een
overzicht
van
alle
organisaties
die UiTPAS Meetjesland aanbieden:
ook heel wat verenigingen uit Assenede
Snel weten hoeveel punten je
een pas voor je gezinsleden, neem dan
Eeklo
met UiTPAS
Meetjesland.
bij henen
kan
je mee
punten
sparen
en inruilen.
Hebhebt,
je een
met kansentarief? Dan heb
gespaard
of van UiTPAS
welke voordelen
ook hun identiteitskaart mee.
In deze krant vind je alle deelnemende
je kan genieten? Je kan je éénmalig
je rechtorganisaties!
op 75% korting op je deelname
aan vrijetijdsactiviteiten.
registreren op www.uitpasmeetjesland.be
Verkooppunten in Assenede:

de nieuwste omruilvoordelen! Inschrijven
Openingsuren: woensdag &
op
deze
digitale tussen
nieuwsbrief kan via
Kom
grasduinen
donderdag van 9 tot 12 , en van
www.uitpasmeetjesland.be.
de boeken en ﬁlms. In
13.30 tot 16.30 u. Vrijdag: van 9
BILJARTCLUB
het ruime aanbod zit er
tot 12, en van 13.30 tot 15.30 u.
‘ELK ZIJN RECHT’
ook zeker iets dat jou
Schrijf
je in voor
UiTmail met tips
Van 15/06
tot onze
15/09maandelijkse
ook open op
registreren
interesseert! In de bib kan je niet alleen
zaterdag en zondag, van 10.30
e-mailadres
inschrijven
Wat is de UiTPAS?
Biljartclub van café Moderne in
boeken en ﬁlms ontlenen, het is ook een
tot 16.00 u.
Bassevelde. Twee bijeenkomsten per
ontmoetingsplek waar je rustig de krant
Contact
maand, een keer per jaar wordt een
kan lezen of een interessante lezing kan
Indien je niet behoort tot bovenstaande
Martine
Goethals
koppelbiljart georganiseerd.
Heb ik er recht op?
Vraag
je UiTPAS Meetjesland
bijwonen.
categorieën, maar je toch een beperkt
09 373
60 kansentarief
08
Om recht te hebben op een UiTPAS
met
hier aan:Naast biljart wordt er één keer per
Prijs
inkomen
hebt, dan kan een medewerker
toerisme@assenede.be
Meetjesland met kansentarief, moet je
• Eeklo: Sociaal Huis (Kaaistraat 34,
jaar bingo georganiseerd en een gratis
DeSociaal
prijs van
eenmalige
activiteiten
van het
Huis
of OCMW
je ﬁnanciële www.assenede.be/toerisme
aan volgende voorwaarden voldoen:
9900 Eeklo)
etentje voor alle biljarters en hun
varieert.
MetEr
jekan
UiTPAS
met van dit
situatie
bekijken.
op basis
• je bent inwoner van Assenede (en
• Assenede: Sociale dienst, Gemeentehuis
partner (betalend).
kansentarief
krijg je 75%
onderzoek
beslist worden
om korting.
je toch een
deelgemeenten) of Eeklo (of je hebt
(Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede) of
DIENSTENUITPAS Meetjesland met kansentarief toe LOKAAL
er je gewoonlijke verblijfplaats);
Prijs:
Lokaal Dienstencentrum de Piramide
Waar en wanneer
CENTRUM
DE
PIRAMIDE
te kennen
• én je hebt hoogstens één
Lidgeld: € 10 - UiTPAS met
(Moestuinstraat 22, 9960 Assenede)
Bibliotheek Assenede
bescheiden woning in eigendom.
kansentarief: € 2,50
Sportstraat 2A, Assenede
De Piramide is als
De UiTPAS Meetjesland met
• én je behoort tot één van
€ 5 - UiTPAS met
Er zal je gevraagd worden om eenKoppelbiljart:
formulier
dienstencentrum
Contact
kansentarief wordt toegekend aan
onderstaande categorieën:
kansentarief: € 1,25
in te vullen en de nodige bewijsstukken
een trefpunt
KORTING Carine
elkeChristiaen
rechthebbende met inbegrip
- je hebt recht op de verhoogde
€ 10 - UiTPAS met
te voorzien (zoals een klevertje vanBingo:
de
advies, vorming en
09 van
344 de
80inwonende
44
gezinsleden die voor informatie,
tegemoetkoming i.h.k.v.
mutualiteit, attest,…). Vergeet bij kansentarief: € 2,50
ontspanning. In het dienstencentrum
bibliotheek@assenede.be
ten laste zijn van de gerechtigde.
ziekte- en
de aanvraag ook je identiteitsWaar en wanneer
worden tal van activiteiten
www.assenede.be/bibliotheek
invaliditeitsverzekering; of
kaart niet: die is nodig om
Café Moderne
georganiseerd zoals kaartnamiddagen,
- je hebt recht op een (equivalent) leeﬂoon; Wanneer kan
een UiTPAS aan te
Assenedestraat 2, Bassevelde
ﬁlmvoorstellingen … Daarnaast bieden
of
maken.
ik zo’n
pas kopen?
CULTUURDIENST
Twee keer per maand, van
we ook verschillende diensten aan zoals
- je bent in budgetbeheer bij de OCMW’s
Je kan je UiTPAS Meetjesland met
september t.e.m. april
een dorpsrestaurant, was- en strijkdienst,
van Assenede of Eeklo, of CAW Oostkansentarief op elk moment
aanvragen. De
De cultuurdienst
personenalarm, vrijwilligersvervoer …
Vlaanderen; of
Contact
pas vervalt jaarlijks op 31
augustus.
Er wordt
organiseert
jaarlijks
- je bent toegelaten tot collectieve
Linda Vercauteren
een paar weken daarvoor
nagekeken
of je nog Prijs
verschillende
activischuldenregeling bij een erkend
0478 37 65 53
recht teiten,
hebt op
een
Meetjesland met De prijs van eenmalige activiteiten
zowel
in UiTPAS
Gemeenschapscentrum
schuldbemiddelaar; of
linda@moderne.be
kansentarief.
Je wordt
daarvan persoonlijk varieert. Met je UiTPAS met
de Bijenkorf
als daarbuiten.
- je verblijft als asielzoeker in het Rode
kansentarief krijg je 75% korting.
verwittigd.
Zo is er een maandelijks ﬁlmaanbod voor
Kruis Opvangcentrum in Eeklo of een
Waar en wanneer
DAMESSJOELCLUB
volwassenen. In de vakanties zijn ook
Lokaal Opvanginitiatief in Assenede.
Dienstencentrum De Piramide
MODERNE
de kinderen welkom voor een leuke ﬁlm!
Moestuinstraat 22, Assenede
Daarnaast organiseren we af en toe een
Van maandag tot vrijdag van 10
Sjoelclub van café Moderne in
tentoonstelling en optredens.Er zijn ook
tot 16.30 u., donderdag tot 17 u.
Bassevelde. Maandelijks sjoelen
vaak verenigingen te gast in de Bijenkorf.

Voor je UiTPAS Meetjesland betaal je eenmalig 5 euro. Kinderen
en jongeren tot 26 jaar betalen 2 euro. Je verdient die aankoopprijs
dubbel en dik terug, want op je kaart staan onmiddellijk een pak
leuke welkomstvoordelen! Bovendien is je kaart onbeperkt geldig.

HEB JE EEN BEPERKT
INKOMEN?

Een concert of theatervoorstelling? Een duik in het zwembad? Lid worden van een
sportclub? Of toch maar liever een lezing of workshop? Vanaf nu word je extra beloond
wanneer je deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten in Assenede (en deelgemeenten) en Eeklo!

JA, IK WIL
EEN UITPAS
MEETJESLAND!

V.U. Stijn Coppejans, voorzitter COMEET, Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo / Grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be

Wat kost dat?

UITPAS MEETJESLAND:

JOUW SPAAR- EN VOORDEELKAART VOOR VRIJE TIJD!

KRANT

Prijs
Lidgeld: € 22 – UiTPAS met
kansentarief: € 5,5
Eenmalige activiteiten: € 15 –
UiTPAS met kansentarief: € 3,75
Waar en wanneer
Parochiezaal Bassevelde
Nieuwe Boekhoutestraat 24,
Bassevelde
Elke vierde dinsdag van de maand,
om 14 u.
Contact
Emmanuel Buysse
0486 868 409
neosbassevelde@gmail.com
www.neosvzw.be/bassevelde

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
09 344 78 69
assenede@oww.be
www.oxfamwereldwinkels.be/nl/
winkels/assenede

SIMILES PRAATCAFÉ
PSYCHOSE
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
Lidgeld: € 3 - UiTPAS met
kansentarief: € 0,75
Eenmalige activiteiten: € 5 UiTPAS met kansentarief: € 1,25
Cursussen: € 40 - UiTPAS met
kansentarief: € 10
Ook niet-leden kunnen
deelnemen aan cursussen en
eenmalige activiteiten.
Waar en wanneer
GC de Bijenkorf
Sportstraat 4, Assenede
PC Sint-Jan
Oostveldstraat 1, Eeklo
Contact
Marnix Willems
0478 64 43 98
info@praatcafepsychose.be
www.praatcafepsychose.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.
Prijs
Eenmalige activiteiten: € 10 UiTPAS met kansentarief: € 2,50
Waar en wanneer
Verschillende locaties in Assenede
Maandelijks op zaterdagavond
Contact
Joke De Vos
0478 347 809
joke@jazzenede.be
www.jazzenede.be

TONEELGILDE FLORIS
ENDE BLANCEFLOER
Vereniging voor
amateurtoneel, die
jaarlijks in november
een voorstelling brengt. Het
repertoire gaat van volkstoneel
tot tragikomedie, en richt zich
tot een breed publiek.
Prijs
Voorstelling: € 8 - UiTPAS met
kansentarief: € 2
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 0031 610 017 860
info@ﬂorisendeblanceﬂoer.be
www.ﬂorisendeblanceﬂoer.be

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
Tilly Lammens
tilly.lammens@icloud.com

WERELDWINKEL
OOSTEEKLO

CULTUURCENTRUM
DE HERBAKKER

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.

CC De Herbakker
wil mensen van
alle leeftijden laten genieten van
verschillende kunstvormen als
theater, muziek, humor, ﬁlm …
Jaarlijks organiseert het CC
ongeveer 80 avondvoorstellingen, 45
schoolvoorstellingen en een tiental ﬁlms.

Met je UiTPAS met kansentarief
krijg je 75% korting. In dat geval
betaal je je tickets net voor de
voorstelling, aan de kassa.

Waar en wanneer
CC De Herbakker
Zaal: Pastoor De Nevestraat 10,
Eeklo
Waar en wanneer
STIP, Molenstraat
36,
MULTIMOVE EEKLOTickets & info: .OLYMPOS
MINIGOLF
Parochiezaal Oosteeklo
Eeklo
Koning Albertstraat 7, Oosteeklo
Multimove is een project
Recreatief minigolfen!
Het tijdstip is afhankelijk van de
Tijdstip: afhankelijk van de gesteund door o.a. de
Prijs
voorstelling. Avondvoorstellingen
activiteit
Kinderen tot 12 jaar: € 1,50 - UiTVlaamse Overheid en
starten meestal om 20.30 u.
PAS met kansentarief: € 0,38
Sport Vlaanderen. Kinderen vanaf de
Contact
12 + : € 2,50 - UiTPAS met kansentweede kleuterklas tot en met hetContact
tweede
Annette Geirnaert
09voor
218 27 27 tarief: € 0,63
leerjaar kunnen bij ons terecht
09 373 77 34 of 0471 603 098
superplezante sessies waarininfo@ccdeherbakker.be
gewerkt
annette.geirnaert2@gmail.com
Waar en wanneer
www.ccdeherbakker.be
wordt aan algemene ontwikkeling
Cafetaria Olympos
van vaardigheden zoals heffen en
Oostveldstraat, Eeklo
dragen, springen en landen, glijden,
WERKGROEP
klimmen,
vangen en werpen …
Dit wordt
ContactEEKLO
KUNSTACADEMIE
FAIR TRADE
ASSENEDE
gecombineerd met balspelen, los van
0496 08 73 71
een
speciﬁekeFair
sporttak.
De sas.calleeuw@hotmail.com
Kunstacademie
Werkgroep
Trade
beeld-muziek-woord
organiseert activiteiten
Prijs
behoort tot het deeltijds
in het kader van ‘Assenede
Fair Trade
Lidgeld: hoogtepunt
€ 130 - UiTPAS met
kankunstonderwijs
(DKO). Het grote
Gemeente’. Het jaarlijkse
sentarief:in€Oosteeklo.
32,50
voordeel van al die verschillende
hierbij is de BioEcomarkt
domeinen onder één dak: als leerling
Waar en wanneer
Prijs
proef je van en kies je uit verschillende
De activiteitenStedelijke
zijn gratissporthal Eeklo
kunstvormen. Elk traject wordt begeleid
B.L. Pussemierstraat 157, Eeklo
door een
Waar en wanneer
Zaterdagen, vanaf september
totprofessioneel lerarenteam. Je
kan ten volle experimenteren en creëren,
Bio Eco Markteind
Oosteeklo:
mei, van 9.30 tot 11 u.
en je artistieke talenten tot bloei laten
Jeugd & Sportdomein Ter Walle
Contact
komen!
Stroomstraat 8, Oosteeklo
Thomas
Stuart,
Tweede zondag
van juni
Prijs
secretariaat@handbalclubeeklo.
Lidgeld: er zijn verschillende
Contact
com,
Lien Ysebaert handbalclubeeklo.com tarieven, afhankelijk van o.a. je
leeftijd. Lidgeld voor houders
09 218 78 96
UiTPAS met kansentarief: € 80 /
fairtrade@assenede.be
€ 20 (- 18 j.)
www.assenede.be

Vzw Vliet is een
erfgoedvereniging
voor Assenede en het
Meetjesland die zich speciﬁek toelegt
op ﬁlm- en beeldarchivering en het
maken van videoproducties voor de
culturele sector. Vzw Vliet organiseert
op regelmatige basis ﬁlmvoorstellingen
en tentoonstellingen.
Prijs
Voornamelijk eenmalige
activiteiten, waarvan de prijs
varieert. Met je UiTPAS met
kansentarief krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
Afhankelijk van het project
Contact
Michel Coene
09 344 41 04
michel@vliet.be
www.vliet.be

Ben jij tussen de 9 en 99 jaar en
op zoek naar een leuke sport …

Prijs
Met je UiTPAS met kansentarief
krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
Stedelijk sportcomplex
B.L. Pussemierstraat 157, Eeklo
Contact
Matthias De Block
0472 34 41 29
matthias@rcmeetjesland.be
www.therebels.be

S-PRESSION MEETJESLAND VZW

YOGA HALASANA EEKLO

Dansschool S-pression
is niet meer weg te
denken uit het Eekloos
en Meetjeslands danslandschap. We
bestaan binnenkort 15 jaar en blijven
verder bouwen aan een kwalitatief
en gevarieerd dansaanbod, voor alle
leeftijden. Coole en bekwame lesgevers,
hippe en klassieke dansstijlen, een
fantastische dansaccomodatie, leuke
dansvrienden en -vriendinnen, een
ﬁjne sfeer … Voor iets meer wil zijn er
competitiegroepen die aan wedstrijden
deelnemen en optredens verzorgen.
Prijs
Lidgeld: € 200 - UiTPAS met kansentarief: € 50
Waar en wanneer
Site Quercus – danszalen
S-pression
Molenstraat 160/B, Eeklo
Contact
0472 23 25 47
info@s-pression.be
secretariaat@s-pression.be
www.s-pression.be

We zijn een vereniging voor
mensen die actief yoga
willen beoefenen. Jong of
oud, iedereen is welkom! Wij bieden
een zachte yoga aan, toegankelijk voor
iedereen. De lessen zijn onafhankelijk
van sociale of spirituele achtergrond.
Prijs
Lidgeld: € 80 - UiTPAS met kansentarief: € 20
Waar en wanneer
Turnzaal van de Koninklijk Atheneum GO!
Eikelstraat 41, Eeklo
Beginners: dinsdag van 20 tot
21.15 u. (start op 12/09, 15 lessen)
Instapmomenten begin september en begin januari
Contact
Hendrik Vanhaecke
050 35 52 79
yogahalasanaeeklo@gmail.com
www.yogahalasanaeeklo.be

Waar en wanneer
Pastoor De Nevestraat 26, Eeklo
Tijdstip is afhankelijk van de
gekozen les.

EEKLO

SCHOLEN

Contact
Roos Lauwaert
Kinderen met een UITPAS
Meetjesland
09 218
27 50 met kansentarief, kunnen ook voor
activiteiten op schoolkunstacademie@eeklo.be
een korting van 75% krijgen. Deze korting is geldig
BIBLIOTHEEK EEKLO
voor activiteiten bij gemeentelijke
of stedelijke diensten (zoals zwemmen,
www.kunstacademie-eeklo.be
theatervoorstelling)
Voor inwoners
van Eeklo en in Assenede en Eeklo, voor leerlingen van deze scholen:
omstreken - voor iedereen
dus! Ons aanbod bestaat
LOKAAL
uit kranten, tijdschriften,
DIENSTENCENTRUM
• VBS Het
Ooievaarsnest
• Scholengemeenschap
boeken, dvd’s, luisterboeken,
strips
…
ZONNEHEEM
Met
vestigingen
in
Assenede
en
Iedereen mag naar de bib komen om
KABOE:
alles in te kijken. OmBoekhoute
zaken uit te lenen
- Sint-Antonius
Een ontmoetings-,
moet je lid zijn, maar
dit is gratis.
Leden
- Sint-Jozef
• GBS
Het Anker,
Boekvormings- en
kunnen gratis gebruik maken van onze
- De Meidoorn
houte
dienstencentrum
computers (Internet en Open Ofﬁce). We
- De Wegel
voor 55-plussers uit Eeklo en het
• GBS De
Duizendpoot,
organiseren ook regelmatig
activiteiten
- College O.-L.-.V. Ten Doorn
Meetjesland. Met dienstverlening als
(voorleesuurtje, breicafé,
lezingen,
Bassevelde
een restaurant, wasserette, vervoer op
workshops voor kinderen …).
• VBS ’t Brugje, Bassevelde
maat, haarverzorging,
pedicure …
• Scholengroep
23 Prijs
Je kunt ook bij ons terecht voor
• GO De Wegwijzer,
Meetjesland
Eenmalige activiteiten: € 5 vormingen (taal, computer, lezingen,
- Basisschool De Tandem
Assenede
UITPAS met kansentarief
€ 1,25
tekenen & schilderen, graﬁek) en
- Leefschool Het Droomschip
Bij De Wegwijzer kun je bewegingsactiviteiten
ook
(zwemmen,
Waar
(methodeschool, basisschool)
terecht met je UiTPAS Meetjesland
petanque, ﬁetsen, aerobic, yoga, line
Molenstraat 36, Eeklo
- GO! Atheneum De Tandem
voor activiteiten buiten het
dance …). En wat dacht je van muzikale
(secundair onderwijs)
schoolgebeuren, zoals deactiviteiten,
quiz.
zoals seniorenkoor
Contact
- Leefschool De Tandem
Je
spaart
er
punten
én
krijgt
Moderato, seniorenorkest, luisteren naar
09 218 27 00
secundair
75% korting met je UITPAS
met muziek of het(methodeschool,
klassieke
geheugenkoor?
bibliotheek@eeklo.be
onderwijs, 1ste graad)
kansentarief.
www.eeklo.be/bibliotheek
Contact: Nadine De Weerdt,Waar
09 344en wanneer
• Provinciaal Technisch
Schietspoelstraat 9, Eeklo
67 84, bs.assenede@g-o.be,

ASSENEDE

VLIET VZW

RUGBYCLUB THE REBELS
MEETJESLAND

… waar teamgeest onontbeerlijk is?
… waar je je helemaal kan uitleven?
… waar kracht en conditie belangrijk zijn?
… waar vriendschap centraal staat?
Dan is rugby helemaal jouw ding!

STEDELIJK AANBOD

EEKLO

Instituut
www.dewegwijzer-assenede.be
Contact
Carlo Roegies
09 377 02 46
zonneheem@eeklo.be
www.zonneheem.be

KRANT
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Prijs
Ticketprijs varieert naargelang de
voorstelling.

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

JOUW
SPAA
R- EN
VOOR
DEELK
AART
VOOR
VRIJE
TIJD!
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HEB JE VRAGEN OVER UiT IN HET MEETJESLAND
EN UiTPAS MEETJESLAND?
Contacteer dan COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland),
regionale UiTpartner van publiq.

COMEET
Pastoor De Nevestraat 8
9900 Eeklo
09 373 75 96
uitinhetmeetjesland@comeet.be
www.comeet.be

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

