
 

 

Omruilvoordelen Uitpas in Menen. 
Waar kan je in Menen je punten inruilen? 
 
De  bibliotheek 
 

2 punten Gratis ontlening cd of dvd 
2 punten Gratis gezelschapsspel ontlenen 
3 punten Gratis draagtas bibliotheek 
4 punten Gratis ontlening game 

12 punten 50% korting bij inschrijving of verlenging lidgeld 
30 punten Cultuurcheque ter waarde van € 15,00  2 per persoon per jaar 

 
 
CC de Steiger 
 

10 punten Gratis drankje ter waarde van € 1,90 (cafetaria) 
10 punten Goodiebag met opdruk CC De Steiger, gevuld met verrassingen 
30 punten Cultuurcheque ter waarde van € 15,00  2 per persoon per jaar 

  
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord & Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten 

 
30 punten Cultuurcheque ter waarde van € 15,00 2 per persoon per jaar 

 
Dienst Toerisme  

 
10 punten 1 euro korting op fiets- en wandelkaarten 
15 punten 2 euro korting op activiteiten waarvan het inschrijvingsgeld minstens 5€/pers. bedraagt 
20 punten 3 euro korting op activiteiten waarvan het inschrijvingsgeld minstens 30€/pers. bedraagt 

 
Dienst Evenementen 
 

15 punten CD Bells for 2. Beiaardspel met Frank Deleu - Jean-Pierre Hautekiet 
30 punten Cultuurcheque ter waarde van € 15,00. 2 per persoon per jaar 
20 punten DVD Kat Steppe: ik vergeet u nooit. Documentaire Meense oude begraafplaats. 

 
Sportdienst 
 

10 punten Gratis deelname Grensloop voor kinderen 
20 punten Gratis gadget af te halen op sportdienst 
30 punten Gratis deelname Grensloop voor volwassenen   

 
Zwembad 
 

20 punten Geeft recht op één consumptie van maximaal 2 euro in de brasserie van het badhuis 
 
Jeugddienst 
 

25 punten Gratis deelname occasionele evenementen Jeugddienst (info website Jeugddienst en 
Leiedraad) 

15 punten Gratis deelname Speelpleinwerking voor 1 dag 
  
  

Dienstencentrum Allegro 
 

10 punten Gratis drankje ter waarde van € 1,65 
20 punten Waardebon van 5 euro 
30 punten Waardebon van 10 euro 

 
Dorpshuis Rekkem 
 

10 punten Gratis drankje ter waarde van € 1,65 
20 punten Waardebon van 5 euro 
30 punten Waardebon van 10 euro 



 

 

 

Info: www.menen.be/uitpas en http://www.uitinzuidwest.be/UiTPAS-zuidwest 


