
    
 

 

 

 

  

Persbericht, 31 mei 2017 

Het zomert bij MPI Oosterlo en Scholen MPI Oosterlo 

Zondag 18 juni 2017 vindt naar jaarlijkse gewoonte het zomerfeest van MPI Oosterlo en Scholen MPI 
Oosterlo plaats. Leerlingen, cliënten en hun families, medewerkers, buurtbewoners en 
sympathisanten zorgen ongetwijfeld weer voor een fantastische dag. Iedereen is van harte welkom 

Je kan genieten van een zomers drankje. Ook de frietkraam is weer van de partij. De kinderen kunnen 
zich uitleven op het springkasteel of in de draaimolen. BKLO Oosterlo organiseert heel wat leuke 
spelletjes. En de Koninklijke Harmonie Oosterlo - De Eendracht zorgt voor een muzikaal tintje.  

Thema dit jaar is ‘de 4 natuurelementen: lucht, aarde, vuur en water’. Zowel in BKLO Oosterlo als in 
BuSO Oosterlo kan je de kunstwerken van de leerlingen gaan bekijken. Ook Ateljee Hagelbos zet naar 
goede gewoonte de deuren open. Hier kan je de zelfgemaakte producten van de cliënten bewonderen 
en kopen.  

Extra dit jaar is de voorstelling van de splinternieuwe kunstwerken in Huis Helena, het nieuwste 
woonproject van MPI Oosterlo. De kunstwerken werden gemaakt door kunstenaar Emilio López-
Menchero in samenwerking met de cliënten. Het werd een mooi resultaat. Maar liefst 40 unieke 
kunstwerken schitteren op de deuren van de studio’s in Huis Helena. Enkele hiervan zijn te bekijken op 
zondag 18 juni tussen 14u en 16u. 

Praktisch:  
Het zomerfeest gaat door van 13u30 tot 18u00 
Locatie: Eindhoutseweg 25, 2440 Geel en Hagelbos 15, 2440 Geel.  
Er rijdt een pendelbus tussen de twee locaties. 
Huis Helena bevindt zich in de Van Hoornestraat 51. 

 

 
 

Achtergrond bij MPI Oosterlo vzw: 
MPI Oosterlo vzw is een dienstencentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, al 
dan niet met bijkomende problemen. We bieden verschillende trajecten en ondersteuningsvormen aan in alle domeinen 
van het leven: wonen, werken, leren, vrije tijd, sport en cultuur. Inclusie staat hoog in ons vaandel. We werken vanuit 
principes als ‘volwaardig burgerschap’ en ‘kwaliteit van leven’. 
Meer info op www.mpi-oosterlo.be of volg ons op Facebook of Twitter.  
 

Noot aan de redactie: 
MPI Oosterlo vzw is de volledige naam. De letters MPI zijn niet langer een afkorting en mogen niet voluit geschreven 
worden. 
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