Omruilvoordelen
Gratis naar Blues Night in de Warande

Punten
10

Geldig tot Balies
Cultuurhuis De Warande

Fietskaart Bels Lijntje

10

Toerisme & UiT Turnhout

CD Campina sound collection

15

Cultuurpromotie vzw

Draagtas speelpleinwerking Zweepes Ven

10

Jeugddienst Oud-Turnhout

USB stick "Jong 2360"
Picknickdeken

15
10

Jeugdpromotie Oud-Turnhout vzw
18/09/2017 Cultuurcoördinatie Turnhout

Jongleersetje

10

18/09/2017 Cultuurcoördinatie Turnhout

Zwemmen met een tas koffie/thee
Bibtas Turnhout
gratis drankje voor kinderen

10
10
5

Per betalende ouder één kind gratis naar een
propopvoorstelling
gratis drankje (frisdrank, lichte bieren, warme
dranken)
gratis drankje (wijnen en zware bieren)

10
6
10

Beschrijving
Op zaterdag 14 oktober spelen blueshelden Laurence Jones
en The BluesBones een staand concert in de Kuub van de
Warande.
Fietsen over het Bels Lijntje was nog nooit zo eenvoudig
dankzij de fietskaart. Maar niet enkel het Bels Lijntje staat hier
op aangeduid. Op de kaart staan nog eens twee extra routes
en vier extra lussen.
Compilatiecd (2010) met het beste wat onze regio te bieden
heeft. Met ondermeer The Baboons, Slipmates, ...
USB stick met opdruk Jong2360, 2GB
Tijdens de Cultuurmarkt op zondag 17/9/17 krijg je in ruil voor
10 UiTpunten een mooie picknickdeken (1 per UiTPAS en
zolang de voorraad strekt)

Kom je op zondag 17/9/2017 naar de Cultuurmarkt in
Turnhout? Vergeet dan zeker jouw UiTPAS niet mee te
nemen, want in ruil voor 10 punten krijg je een jongleersetje!
31/12/2017 Zwembad Stadspark
Zwemmen met een lekkere tas koffie of thee.
Bibliotheek Turnhout
Handige en duurzame draagtas van de Bib.
Figurentheater Propop
Ruil vijf punten om en geniet van een gratis drankje voor
kinderen.
Figurentheater Propop
Kom als volwassene naar de Poppenzaal, ruil 10 punten in en
één kind kan gratis naar een voorstelling komen kijken.
GC t Heilaar
Niet mis, een lekker drankje voor of na een geslaagde
voorstelling.
GC t Heilaar
Soms moet de emotie van de voorstelling gesust worden met
een stevig drankje.
Nationaal Museum van de Speelkaart Kies een passende button in de shop van het museum!

Gratis button

2

Korting bij aankoop hertenparaplu

10

Gratis zeefdruk

10

Korting bij aankoop Jokertas

5

Turnhout Speelt zonnebril
UiT-magneet Vosselaar
Schrijfmap Vosselaar
Gratis deelname Halloweentocht Vosselaar

4
3
15
5

Jeugdcentrum Wollewei
Cultuurdienst Vosselaar
Sportdienst Vosselaar
Jeugddienst Vosselaar

Gratis kopje koffie bibliotheek Vosselaar

3

Bibliotheek Vosselaar

Gratis IBL-reservatie bibliotheek Vosselaar

5

Bibliotheek Vosselaar

BIB-tas Vosselaar

10

Bibliotheek Vosselaar

Boek: 40 jaar bibliotheek Turnhout

15

Bibliotheek Turnhout

Boek: Langste nacht van het kortverhaal

15

Bibliotheek Turnhout

Een BIB-brooddoos

10

Bibliotheek Turnhout

Een extra boek uit de boekenverkoop

5

Bibliotheek Turnhout

Koop een boek in de bib en krijg voor 5 punten er een 2de bij!

Fluo-verkeersvestje

10

Bibliotheek Turnhout

Veilig in het verkeer met een fluo-hesje van de bib!

Cd voor 5¤

10

vzw Octave

Je kan een cd uit de verzameling van vzw octave kopen voor
5¤ ipv 15¤.

Gratis deelname themawandeling Turnhoutse
Stadsgidsen

5

Toerisme & UiT Turnhout
Turnhoutse Stadsgidsen

Museumchair

10

Taxandriamuseum

Neem deel aan de themawandelingen van de Turnhoutse
Stadsgidsenvereniging die vermeldt staan in het
jaarprogramma (te verkrijgen bij Toerisme & UiT) of terug te
vinden op de website. http://www.turnhoutsestadsgidsen.be
Ruil 10 punten om voor dit ijzersterk handig stoeltje met
grafische tekeningen van het Begijnhofmuseum, het
Taxandriamuseum, het Museum van de Speelkaart en het
Stadsarchief.

Gratis button

2

Nationaal Museum van de Speelkaart Kies een passende button in de shop van het museum!

Schrijfblokje 'Castellum de Turnhout'

5

Begijnhofmuseum

Taxandriamuseum

De hertenparaplu is uniek en werd speciaal gemaakt voor de
museumshop van het Taxandriamuseum. De verkoopprijs
bedraagt 23 euro, UiT-passers kunnen hem voor 10 euro
kopen!
Nationaal Museum van de Speelkaart De drukkers van het Speelkaartenmuseum maken zelf
zeefdrukken op de historische machines van het museum. Een
collector's item!
Taxandriamuseum
Bij aankoop van een Jokertas met lepel (10 euro) krijg je 5 euro
Nationaal Museum van de Speelkaart korting.
Hippe Turnhout Speelt zonnebril
luxe-schrijfmap gemeente Vosselaar
Voor 5 UiT-punten neem je gratis deel aan de Halloweentocht
in Vosselaar. Meer info volgt op www.vosselaar.be
3 punten leveren je een gezellig kopje koffie op in bibliotheek
Vosselaar
Voor 5 punten reserveer je in bib Vosselaar gratis een boek uit
een andere bibliotheek
10 UiTPAS-punten kan je omruilen voor een mooie én nuttige
draagtas van de bib! (maximum 2 tassen per gezin)
Lees de bewogen geschiedenis van de bibliotheek van
Turnhout!
Lees de verhalen van de Langste nacht van het kortverhaal in
je eigen exemplaar!
Neem je boterhammen voortaan mee in een échte brooddoos
van de bib!

Ruil 5 punten in voor een bloc-note met op elke pagina een
afbeelding van een oude gravure van het Kasteel van de
hertogen van Brabant!

Omruilvoordelen
Poster 'Was Kurt Cobain een Turnhoutenaar?'

Punten
3

Geldig tot Balies
Taxandriamuseum

Gratis toegang in één van de Turnhoutse stedelijke
musea

5

Gratis boek

5

Katoenen Warandetas

5

Ticket voor een HETGEVOLG productie! naar
keuze!

10

HETGEVOLG

Sleutelhanger van de Warande

10

Cultuurhuis De Warande

gratis zwembeurt

10

AGB Beerse

3 boeken gratis op jaarlijkse boekenverkoop

10

Bibliotheek Beerse

gratis kopje koffie

5

Bibliotheek Beerse

balpen van Team Thuis- en Ouderenzorg (TOZ)

5

LDC De Ontmoeting

10 % korting op aankoop van losse tickets

10

GC t Heilaar

gratis kinder T-shirt Berenbende

10

GC t Heilaar

Beschrijving
In de expo 'Turnhout Terminus Turnhout Centraal' werd als één
van de mythes aangehaald dat Kurt Cobain een Turnhoutenaar
zou geweest zijn. Onze vormgever maakte deze prachtige
tekening.

Taxandriamuseum
Gratis toegang in één van de Turnhoutse stedelijke musea,
Nationaal Museum van de Speelkaart mits vergezeld van één betalende bezoeker.
Begijnhofmuseum
Stadsarchief Turnhout
Kies een boek uit de publicaties die afgevoerd worden omdat
ze dubbel zijn of niet langer passen in de collectie van het
Stadsarchief
Cultuurhuis De Warande
In ruil voor vijf UiTpunten krijg je een handige katoenen tas
voor onderweg. Dient ze voor boodschappen, je logeerspullen,
een cadeau, alles kan!
Koop met je UiTPAS een ticket voor een HETGEVOLG
productie en krijg een 1 ticket voor een HETGEVOLG productie
naar keuze.
Altijd al een miniatuur van de ticketbalie willen hebben? Dan is
deze sleutelhanger iets voor jou! Deze merkwaardige 'blobs' in
de hal van de Warande zijn een ontwerp van kunstenaar Joep
van Lieshout. En er is dus een miniversie in de vorm van een
leuke sleutelhanger. Voor tien UiTpunten is ze van jou.
Voor 10 punten mag je gratis genieten van een verfrissende of
sportieve plons in het zwembad van Beerse.
Bibliotheek Beerse organiseert jaarlijks een grote
boekenverkoop (in juni). In ruil voor 10 punten krijg je drie
boeken gratis mee naar huis.
In ruil voor 5 punten geniet je van een lekker kopje koffie
tussen de boeken.
Met deze balpen van Team Thuis- en Ouderenzorg (TOZ)vul je
dat kruiswoordraadsel nog beter in.
In ruil voor 15 punten krijg je 5 % korting op de aankoop van
(losse) tickets vaneen voorstelling van GC 't Heilaar. Maximum
9 tickets per persoon. Niet voor de aankoop van een
abonnement.
Ben jij ook gek van de Berenbende? Als je 10 punten hebt
gespaard, kan je in ruil voor die punten een supercool
Berenbende T-shirt krijgen. Verkrijgbaar in verschillende
kindermaten.

