
Voor alle houders
van een Sleutelpas!

Vraag je

Sleutelpas

nu aan!

Heb jij recht op deze
aankoopcheque?



Mensen met een laag inkomen hebben in 
volle coronacrisis nood aan extra ondersteuning.

Via een tijdelijke COVID-maatregel wil de Vlaamse regering, via de lokale besturen,
het consumptiebudget dat deze gezinnen ter beschikking hebben, omhoog
trekken.

Het gaat om € 66 500 die onder houders van een Sleutelpas zal verdeeld worden in
de vorm van Cadeaucheques van de gemeente Temse.

Deze financiële steun wordt eenmalig toegekend waarbij de verdeling van het
totaalbudget onder de rechthebbenden als volgt zal gebeuren: een alleenstaande
telt als 1 eenheid, een gezin van 2 personen voor 2 eenheden en een gezin
vanaf 3 personen voor 3 eenheden.

Wat is het?

Heb ik er recht op?
recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming of een leefloon
in het bezit bent van een Sleutelpas op 1 januari 2021

Je kan deze aankoopcheque krijgen als je:

Hoe kan ik deze steun krijgen?
Kom met je bewijs van het ziekenfonds als je recht hebt op een verhoogde
tegemoetkoming of met het bewijs dat je recht hebt op een leefloon (beiden
max. 3 maanden oud) naar de Infobalie van AC De Zaat of de Onthaalbalie van
het Sociaal Huis en je krijgt een Sleutelpas.
Doe dit zeker vóór 15 december 2020!

Mensen die op 1 januari 2021 in het bezit zijn van een Sleutelpas worden
persoonlijk gecontacteerd en ontvangen het bedrag waar ze recht op hebben in
de vorm van Cadeaucheques van de gemeente Temse.
De cheques zijn 6 maanden geldig en kunnen gebruikt worden tussen 1
februari en 31 juli 2021 bij de meeste handelaars in Temse (de volledige lijst
vind je op www.temse.be onder de rubriek 'Lokale Economie').



Sport
50% korting op sportkampen voor kinderen georganiseerd door de gemeentelijke
Sportdienst
50% korting op inschrijvingsgeld dans- en yogalessen bij Upstream Waasland vzw
www.upstreamwaasland.com

Jeugd
50% korting op speelpleinwerking SpeGT, Grabbelpas- en tieneractiviteiten en
jeugdverenigingen

Cultuur
50% korting op podiumactiviteiten, familie- en filmvoorstellingen,
aperitiefconcerten en matinees georganiseerd door de gemeentelijke Cultuurdienst

Kinderopvang
50% korting op tarieven van buitenschoolse kinderopvang De Woonboot

Rap op Stapkantoor
In Buurthuis Den Boodt  kan je terecht voor het plannen en boeken van een
betaalbare gezinsuitstap of vakantie

LDC 't Achterpoortje
€ 4 voor warme maaltijd/€ 2 voor gebruik wasmachine/€ 1 voor gebruik droogkast 

Academie en Vaktekenschool
Je hoeft geen materiaalkost te betalen

Andere voordelen van een Sleutelpas?
V.U

. Luc D
e Ryck, O

everstraat 71, 9140 Tem
se

Het volledige reglement van de Sleutelpas en de
contactgegevens van de betrokken gemeentelijke

diensten vind je op www.temse.be
Inhoudelijke vragen? 

sociaal@temse.be of 03 710 12 25 

Deze individuele kortingskaart voor inwoners van Temse met een verhoogde
tegemoetkoming of leefloon, geeft ook recht op korting op de basisprijs van bepaalde
activiteiten en diensten in onze gemeente en dit sinds 1 juli 2018. 



Vraag je Sleutelpas aan
vóór 15 december 2020

via 03 710 12 12  of infobalie@temse.be
of via 03 710 25 04 of onthaal@ocmwtemse.be 

ONTHAALBALIE AC DE ZAAT

Frans Boelplein 1, Temse
03 710 12 12
infobalie@temse.be

maandag tot vrijdag: 8.30 - 12 u.
woensdag: 8.30 - 12 u. en 13.30 - 16 u.
zaterdag: 8.30 - 12 u.

ONTHAAL SOCIAAL HUIS

Kouterstraat 1, Temse
03 710 25 04
onthaal@ocmwtemse.be

maandag tot vrijdag: 8.30 - 11.30 u.

Waar vraag ik mijn Sleutelpas aan ?

Ontsmet je handenDraag een mondmasker Hou afstand

1,50 meter

Deze Belgische app om
coronabesmettingen te
monitoren, waarschuwt je bij een
hoog risico op besmetting: 100%
anoniem en veilig!
Via App Store of Google Play

www.coronalert.be

CORONALERT
Dit is een alarmeringssysteem
waarmee de burgemeester, de
provinciegouverneur en de
minister van Binnenlandse Zaken
rechtstreeks berichten kunnen
sturen naar iedereen waarop een
noodsituatie impact heeft: via sms,
e-mail of een gesproken bericht via
de vaste telefoonlijn.

www.be-alert.be

BE-ALERT

Maak telefonisch of via mail een afspraak, zo vermijd je wachttijden aan de balies.

Hou rekening met de coronamaatregelen bij het betreden van onze gebouwen:


