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Zoek, vind en win: drie Gouden UiTPASSEN
verstopt in de stad

In aanloop naar de activiteiten en festiviteiten rond 5 jaar UiTPAS worden op 3
originele plaatsen in de stad Gouden UiTPASSEN verstopt. Wie een gouden
exemplaar vindt, gaat naar huis met het gloednieuwe bordspel Monopoly Gent.
Vanaf donderdag 19 september 2019 worden er een week lang geregeld tips gelost op de
Facebookpagina van Uit in Gent. Wie de locatie meent te herkennen, rept zich zo snel mogelijk
ter plaatse, neemt de Gouden UiTPAS mee, maakt een selfie met het gouden exemplaar en
stuurt de foto met zijn of haar contactgegevens als de bliksem naar uitpas@stad.gent.
De vinder kan de Gouden UiTPAS daarna komen inruilen voor een uniek cadeau, namelijk het
gloednieuwe bordspel Monopoly Gent, in de pop-upshop van UiTPAS in de raadskelder onder
het belfort. De shop is open van 28 september tot en met 12 oktober, van dinsdag tot en met
zaterdag van 11 tot 18 uur.

Alvast een eerste tip van de sluier: de 3 Gouden UiTPASSEN liggen verstopt bij UiTPASpartners. Een overzicht van alle partners vind je hier. Houd ook de Facebookpagina van UiT in
Gent in de gaten voor de eerste tip.

'UiTPAS viert zijn 5-jarig bestaan en dat zullen we niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. In aanloop naar de komende activiteiten worden alvast 3 Gouden
UiTPASSEN verstopt op unieke locaties in de stad. Wie zoekt, die vindt én
wint.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor allerlei vrijetijdsactiviteiten. Meer
info vind je hier.

Contact
Steven Heyse, woordvoerder schepen Souguir, gsm 0485 39 50 12, e-mail
steven.heyse@stad.gent
Julie Beeckman, verantwoordelijke communicatie UiTPAS, tel. 09 323 61 72, e-mail
Julie.Beeckman@stad.gent
Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.
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