
ZOMERFEEST 
MPI OOSTERLO EN 

SCHOLEN MPI OOSTERLO

zondag 17 juni 2018

MPI Oosterlo en Scholen MPI Oosterlo heten u van harte welkom op het ZOMERFEEST op zondag 17 juni 2018 
van 13u30 tot 18u00.  We zorgen voor plezier en vertier voor groot en klein. Er is de hele dag door muziek en 
animatie en ook de innerlijke mens wordt niet vergeten.

Doorlopend kan je de tentoonstelling van BuSO Oosterlo 
bezoeken. Dit jaar werd er gewerkt rond het thema ‘Afval en 
recyclage’.

De kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel en 
genieten van de spelletjes van BKLO en BuSO Oosterlo.

Je kan een bezoek brengen aan onze nieuwste module 
‘kamertraining’. Ook Ateljee Hagelbos zet zijn deuren open.

Er zijn tal van optredens. Zo laat De Nootoplossing je mee-
zingen met bekende liedjes uit het Vlaamse hitarchief en zorgt 
de coverband Shy Guys voor een swingende afsluiter.

Traditiegetrouw is er weer een heerlijke barbecue van 11u30 tot 13u30 en van 16u30 tot 18u00.

Voor de barbecue dient ingeschreven te worden voor 12 juni 2018:
• via bijgevoegd formulier
• of via het formulier op de website: www.mpi-oosterlo.be, onder Activiteiten - Zomerfeest

Kan je je onmogelijk vrijmaken, maar wil je ons toch steunen? Dan kan je een gift overmaken op rekeningnummer  
BE76 2300 3687 7295 van het Steunfonds MPI Oosterlo vzw. Voor elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal 
attest.

MPI Oosterlo vzw
Eindhoutseweg 25
2440 Geel
tel. 014 86 11 40
www.mpi-oosterlo.be

BKLO Oosterlo
Eindhoutseweg 25
2440 Geel
tel. 014 86 11 41
www.bkoblo-oosterlo.be

BuSO Oosterlo
Eindhoutseweg 25
2440 Geel
tel. 014 86 11 47
www.buso-oosterlo.be

Animatie

Een hapje en drankje

Uiteraard kan je ook weer genieten van heel wat lekkers bij: tea-room, sangria-bar, biertent, bar-ateljee, frituur.

Programma (onder voorbehoud)

13u30 - 14u00:  Harmonie De Eendracht
Grote tent

13u30 - 14u30: Koor Gelijkgestemd
Sint-Luciakerk

14u30 - 16u30: De Nootoplossing
Speelplaats BuSO

16u30 - 18u00: Shy Guys
 Grote tent

Kom ook kijken naar de G-dansers. Zin om 
mee te doen? Dat kan.


