
Woon je in Eeklo? Vraag informatie over de  
KomUitPas in Wijkcentrum De Kring, het Sociaal 
Huis, het OCMW, het CAW, de school,… 

De KomUitPas in 7 Stappen

Met de KomUitPas willen de stad en het 

OCMW Eeklo hun inwoners met een klein 

of bescheiden inkomen aanmoedigen om 

meer deel te nemen aan vrijetijdsactivi-

teiten in Eeklo.  

WAT IS DE KOMUITPAS?
De KomUitPas is een kaart waarmee  je kan deelnemen aan acti-

viteiten van verenigingen, organisaties, stadsdiensten en scholen 

die meewerken aan dit systeem. Het aanbod wordt gebundeld in 

deze krant. Je kan deze pas gratis aanvragen en verkrijgen. Als je deelneemt 

aan een activiteit, betaal je wel een kleine bijdrage (25% van de 

normale kostprijs – die normale kostprijs vind je bij de diverse or-

ganisaties tussen haakjes). KomUitPas-voordelen worden steeds 

per organisatie aangeduid met dit symbool: HOE WERKT HET?• Als je wil deelnemen aan een activiteit, neem dan eerst contact 

op met de betrokken vereniging of dienst.

• Enkel inwoners van Eeklo kunnen een KomUitPas krijgen en de 

activiteit waaraan je wil deelnemen moet in Eeklo plaatsvinden. 

• Voor de Eeklose verenigingen wordt er voor twee activiteiten 

per jaar een uitzondering op deze regel toegestaan. Op die 

manier kunnen houders van de KomUitPas ook mee op kamp 

of op daguitstap buiten Eeklo maar binnen België.

• Een vereniging of school kan max. € 150 per jaar per persoon 

terugvorderen via de KomUitPas-pot.WIE KAN ER VAN GENIETEN?
Om recht te hebben op een KomUitPas moet je aan volgende 

voorwaarden voldoen:• Inwoner zijn van Eeklo (of er een gewoonlijke verblijfplaats hebben)

• Verklaring op eer betreffende bezit enige woning

• Voldoen aan één van de onderstaande voorwaarden:

• recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoet-

koming van ziekte- en invaliditeitsverzekering bij je mutualiteit;

• in budgetbeheer zijn bij OCMW Eeklo of CAW Oost-Vlaan-

deren; • toegelaten zijn tot collectieve schuldenregeling bij een er-

kend schuldbemiddelaar; 
• in een sociaal en/of fi nancieel moeilijke situatie verkeren die 

werd onderzocht door een medewerker van het Sociaal Huis 

in Eeklo. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van 

het OCMW Eeklo neemt in deze gevallen de beslissing tot 

toekennen  van de KomUitPas.De KomUitPas wordt toegekend aan iedereen die beantwoordt 

aan de bovenstaande criteria en de inwonende gezinsleden die 

volledig ten laste zijn van deze persoon. Personen die als asiel-

zoeker in Eeklo verblijven, krijgen geen individuele KomUitPas, 

maar kunnen gebruik maken van de passen van het asielcentrum. 
WAAR KAN JE DE KOMUITPAS AANVRAGEN?

Je vult het aanvraagformulier in en brengt dit samen met de 

nodige bewijsstukken (o.a. klevertje mutualiteit, attest, vonnis van 

schuldenregeling, ...) naar het Sociaal Huis.WANNEER?Je kan je KomUitPas op elk moment aanvragen. De pas vervalt 

jaarlijks op 31 augustus. Het Sociaal Huis kijkt dan na of je nog 

recht hebt op deze pas. 

SOCIAAL HUIS EEKLOWelzijnscampus De Zuidkaai
Kaaistraat 34, Eeklotel. 09 218 17 00 of 09 218 17 01 

sociaalhuis@dezuidkaai.be

Elke werkdag open van 9 tot 12 uur en elke 2de en 4de dinsdag 

van de maand van 17 tot 19 uur.

Met de gewaardeerde steun van:

Een optreden van je favoriete artiest, een avondje toneel, 

lessen volgen aan de academie, een namiddag speelplein-

werking, baantjes trekken in het zwembad... Leuke dingen 

die we allemaal graag doen, maar voor sommigen weegt het 

prijskaartje zwaar door op het budget.

de KomUitPas

OCMW EEKLO

KomUitPas 2015 - 2016

Wij bieden een artistieke opleiding met keu-

ze uit de disciplines beeld, muziek en woord, 

in namiddag-, weekend- en avondonderwijs. 

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen 

in de KA! terecht om hun talenten te ontdek-

ken en verder te ontwikkelen. Inschrijven kan 

vanaf 1 tot 30 september. ARTuur 6-7 jaar: € 37 (€ 122)
Jongeren (-18): € 22 (€ 72) 

18 tot 25 jaar: € 41 (€ 135)
+25 jaar: € 93 (€ 310)P. De Nevestraat 26, Eeklo

tel. 09 218 27 50kunstacademie@eeklo.be
www.kunstacademie-eeklo.be

Zonneheem is een ontmoetings-, vor-

mings- en dienstencentrum voor 55-plus-

sers uit Eeklo en het Meetjesland. Zonne-

heem biedt volgende dienstverlening aan: 

restaurant, wasserette, vervoer op maat, haar-

verzorging, pedicure... Volgende vormings-

activiteiten staan op het programma: taal-

lessen, computercursussen, voordrachten,

workshops, tekenen en schilderen en 

grafi ek. In het LDC Zonneheem kan je terecht 

voor verschillende bewegingsactiviteiten: 

zwemmen, petanque, fi etstochten, aerobic, 

yoga, line-dance,...Er is ook een aanbod van muzikale activi-

teiten: seniorenkoor Moderato, senioren-

orkest, luisteren naar klassieke muziek, 

geheugenkoor ... Steeds het goedkoopste Zonneheemtarief.
Schietspoelstraat 9, Eeklo 

Carlo Roegies - tel. 09 377 02 46
zonneheem@eeklo.bewww.zonneheem.be

Cultuurcentrum De Herbakker wil men-

sen van alle leeftijden laten genieten van 

verschillende kunstvormen, zoals theater, 

muziek, dans, literatuur, humor, fi lm...1/4 van de kostprijs (niet cumuleerbaar 

met getrouwheidskortingen). Tickets kun-

nen op voorhand worden besteld, maar kun-

nen pas de avond zelf aan de kassa worden 

afgehaald. Ben je verhinderd en kan je de 

voorstelling niet bijwonen, verwittig steeds 

tijdig het Cultuurcentrum.P. De Nevestraat 10 - tel. 09 218 27 27

info@ccdeherbakker.bewww.ccdeherbakker.be

In de bib zijn er diverse 
afdelingen: de kleuter- en 
peuterhoek voor kinde-

ren van 1 tot 6 jaar en de 
jeugdafdeling met boeken 

voor kinderen en jongeren van 7 tot 16 jaar. 

Daarnaast is er ook een volwassenenafde-

ling, een afdeling met dvd’s voor kinderen en 

volwassenen en een informatieafdeling met 

toegang tot internet, tijdschriften en kranten. 

In de bib kan je dus terecht voor allerlei lees-

materiaal voor jong en oud: leesboeken, in-

formatieve boeken, strips, grootletterboeken, 

gedichten, toneel... Gratis bibliotheekkaart 
Eenmalige activiteiten € 0,63 (€ 2,50)Molenstraat 36 - tel. 09 218 27 00

bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

Met dit initiatief bieden we een oplossing aan 

ouders die problemen ervaren in de opvang 

van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Er zijn 5 

plaatsen in Eeklo waar kinderopvang wordt 

voorzien:
De Meibloem Meibloemstraat 10 

tel. 09 377 78 99Bukinop Beukenstraattel. 0498 91 38 02De Blokhutten Sportlaan 25 / 2
tel. 09 219 98 58 De Kinderpoort Balgerhoeke 47 

tel. 0499 53 46 76De Zuiderzon Zuidmoerstraat 136
tel. 09 228 76 12 Sociaal tarief. Het is wel verplicht om 

hiervoor vooraf contact op te nemen met de 

lokale coördinator kinderopvang. Zij is te be-

reiken in De Zuiderzon.Ann Goossens of Julie Lemaître
tel. 09 228 76 12kinderopvang@eeklo.be 

www.eeklo.be/bko

SOCIAALHUIS
EEKLO

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

Met je KomUitPas moet je maar 
1/4 van de normale prijs betalen!

Breng je documenten mee om te kijken of je er 
recht op hebt (o.a. klevertje mutualiteit, attest,  
vonnis van schuldenregeling,...).

Wacht tot je weet of je in aanmerking komt. Je wordt 
verwittigd via telefoon of brief als je er recht op hebt. 

Laat een foto voor op je KomUitPas nemen in het 
Sociaal Huis (gratis!).

Haal je KomUitPas af, na bericht via telefoon of brief, 
dat hij klaar is. Bekijk de krant met de organisaties 
zodat je weet waar je de pas kan gebruiken. 

GEBRUIK JE KOMUITPAS! Je krijgt bvb. korting  
in de Kunstacademie, de Herbakker, het zwembad, 
sportclubs, jeugdverenigingen,...

Ga naar het Sociaal Huis, Kaaistraat 
34, Eeklo en vraag daar je KomUitPas 
aan. 


