Wat?
Win een Mooov-5-rittenkaart

Geldig van
8/10/2018

Gratis drankje (fris, lichte bieren, warme dranken)

Waar?
Toerisme & UiT Turnhout
Cultuurcoördinatie Turnhout
Tintel Toneel

Balpen bibliotheek Oud-Turnhout
Campina Sound Collection
Gratis drankje op een Goezot-evenement
gratis warme drank voor 5 punten
Draagtasje speelpleinwerking Zweepes Ven

Openbare Bibliotheek Oud-Turnhout
Cultuurdienst Oud-Turnhout
Goezot vzw
Dansclub Beerse vzw
Jeugddienst Oud-Turnhout

16/10/2017
18/07/2017
2/01/2017
6/10/2016
25/04/2016

Boek Wollewei, 40 jaar jong in Turnhout

Jeugdhuis Wollewei

17/04/2016

2,5 euro korting op een Warande activiteit.

Cultuurhuis De Warande

14/04/2016

Gratis Grabbelpaslint Vosselaar
Gratis koffie in bibliotheek Vosselaar
Gratis drinkbus Vosselaar
Gratis Binkie Button
Gratis strip 'Turnhout Terminus Turnhout Centraal'
Gratis kaartspel

Jeugddienst Vosselaar
Bibliotheek Vosselaar
Sportdienst Vosselaar
Jeugdcentrum Wollewei
Taxandriamuseum
Nationaal Museum van de Speelkaart

22/04/2016
22/04/2016
22/04/2016
11/04/2016
21/03/2016
21/03/2016

Korting combiticket musea Turnhout

Taxandriamuseum
Nationaal Museum van de Speelkaart
Begijnhofmuseum

21/03/2016

Met het combiticket kun je het Begijnhofmuseum, het Taxandriamuseum en het Museum van de
Speelkaart bezoeken. Het ticket is 6 maanden geldig. UiTPAShouders kunnen het kopen voor 5
euro i.p.v 7,50 euro.

2 euro korting op een Octave activiteit

vzw Octave

21/03/2016

Eenmalige korting van 2¤ op de concerten van de orgelmaand van vzw octave.

Gratis naar een try - out van een HETGEVOLG productie

HETGEVOLG

21/03/2016

Gratis biertje Het Nest, Turnhoutse speelkaarten of stadswandeling

Toerisme & UiT Turnhout
Cultuurcoördinatie Turnhout
Bibliotheek Beerse
Bibliotheek Uitleenpost Vlimmeren

21/03/2016

Als je de UiTPAS aanschaft mag je een voorstelling bijwonen voor het grote publiek de voorstelling
ziet. Achteraf kan je met makers en spelers van gedachten wisselen.
Kies voor een SchuppenBoer, een stok speelkaarten 'Zichten van Turnhout' of de stadswandeling
'Turnhout door Nederlandse ogen' of de 'Zorgwandeling.
De stapel boeken, Dvd's en strips van de bib kan je nu handig vervoeren met deze stevige
draagzak van de bib.

gratis draagtas van bib

25/01/2018

20/03/2016

Geldig tot Meer info
19/11/2018 UITPAS geeft vijf Mooov-5-rittenkaarten weg. Ruil hiervoor 5 UiTPASpunten in bij Toerisme & Uit
of registreer het zelf via het online deelnameformulier. Dit kan zo dikwijls als je wilt en je
puntensaldo
toelaat!
worden
persoonlijk
op dewarme
hoogtedranken)
gebracht.
Voor
6 puntenhetkrijg
je eenWinnaars
gratis drankje
(fris,
lichte bieren,
tijdens onze jaarlijkse
voorstelling.
Compilatiecd (2010) met het beste wat onze stadsregio te bieden heeft.
Op vertoon van uw Uitpas, ontvang je een gratis drankjeton, voor een drankje naar keuze.
Swing, foxtrot, rumba en daarna uitblazen met een gratis kopje thee of koffie.
Een gezellig, charmant en superhandig draagtasje met het logo van onze even gezellige en super
plezante speelpleinwerking.
Een boek waarin je de geschiedenis, heden en toekomst kan vinden van het lokaal jeugdbeleid in
Turnhout.
De Warande geeft elke UiTPAS'er als welkomstvoordeel 2,5 euro korting op de voorstellingen
georganiseerd door de Warande. Opgelet: niet geldig voor te gastvoorstellingen of voor activiteiten
van onze partners.
Handig lint om bv. je sleutels aan te hangen
Bij een bezoek aan bibliotheek Vosselaar krijg je een gratis koffie cadeau.
Gratis drinkbus Vosselaar bij deelname aan een sportieve activiteit in sportcentrum Diepvenneke
Een supercoole button van Binkie die je kan opspelden.
Charel Cambré en Lectrr maakten een strip over de geschiedenis van Turnhout. Aanleiding
hiervoor was
tentoonstelling
Terminus
Turnhout
Centraal'inen
gelijknamige
Ontvang
een de
gratis
kaartspel als'Turnhout
je je UiTPAS
voor het
eerst gebruikt
hetdeSpeelkaartenmuseum

