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UiTWinkel wordt centrale plek voor alle 50.000
Gentse pashouders

Het UiTBureau in de Veldstraat werd afgelopen weken getransformeerd tot een

heuse UiTWinkel. De 50.000 Gentse UiTPAS-houders vinden er naast de gekende

ticketbalie nu ook een winkel waar ze hun spaarpunten kunnen omruilen voor

allerhande artikelen.

Wat is UiTPAS?

⏲

http://persruimte.stad.gent/


De UiTPAS is een vrijetijdskaart waarmee je punten kan sparen bij meer dan 200 aanbieders in

de regio Gent, van musea en bibliotheken tot zwembaden, sporthallen en dansscholen. Die

punten kan je daarna bij de aanbieders omruilen voor allerhande voordelen, zoals tickets,

kortingen of gadgets. Voor wie het financieel moeilijk heeft, is er een UiTPAS met kansentarief

die een korting van 80 procent op vrijetijdsactiviteiten biedt.

Van bureau tot winkel

De gelijkvloerse verdieping van Veldstraat 82B, aan de boord van de Leie, is behalve een

ticketingbureau van Uitbureau vzw voortaan ook de omruilwinkel van UiTPAS. Wie punten wil

omruilen, hoeft dus niet langer naar verschillende aanbieders of verkooppunten in de stad,

maar kan nu terecht op één centraal punt. Van cd's van Film Fest Gent tot kookdoosjes van

Kookanje en unieke mondmaskers van Design Museum Gent, het aanbod is groot en divers. In

de UiTWinkel worden straks ook mini-events georganiseerd om UiTPAS-aanbieders en

voordelen in de kijker te zetten.

Wie gewoon een UiTPAS wil kopen, kan uiteraard ook nog steeds terecht in alle verkooppunten

in Gent, waaronder de Stadswinkel in de Lakenhal.

De UiTPAS is niet alleen een manier om kortingen, gratis tickets of gadgets te
verzamelen. Het is ook een belangrijk wapen tegen armoede. Met een UiTPAS
aan kansentarief kan men sinds kort bijvoorbeeld naar het bezoekerscentrum
van het Lam Gods voor 3,20 euro in plaats van de gebruikelijke 16 euro.
Vrijetijdsactiviteiten moeten toegankelijk zijn voor iedereen.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Cultuurmarkt en opening

Op zaterdag 18 september 2021, van 11 tot 17 uur, is de UiTWinkel voor het eerst open voor het

grote publiek, meteen ook de dag van de Cultuurmarkt op de Kouter. Wie daar aan de stand van

UiTPAS zijn vrijetijdskaart toont, krijgt een gratis ijsje aan de UiTWinkel.

Wat is UiTPAS? | UiT in Gent

Kom naar de UiTWinkel! | UiT in Gent

https://uitin.gent.be/uitpas/verkooppunten
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/cultuurmarkt/2438cb72-5c98-4e65-8c3d-249f37e4f126?eventTypes=0.12.0.0.0&places=9051-sint-denijs-westrem-gent
https://uitingent.be/uitpas
https://uitingent.be/uitwinkel


Contact

Miet Demuynck, team UiTPAS Stad Gent, gsm 0470 22 71 71, e-mail

miet.demuynck@stad.gent

Bevoegd

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

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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