
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onze animatoren 

Speelple inwerking  

Speelfijn  

 zijn jongeren tussen 16 en 25 
jaar. 

 zijn vrijwilligers. 

 hebben ervaring met kinderen 
en jongeren met een 
beperking. 

 krijgen vorming. 
  

 zitten boordevol 
enthousiasme! 

 

MPI Oosterlo 
Eindhoutseweg 25 

2240 Geel 
Telefoon: 014/861140 

Dienst Activiteiten - SAS 
www.mpi-oosterlo.be 

speelplein@mpi-oosterlo.be 

Niet  vervelen, 

maar  spelen! 

Volg onze pagina op Facebook :  

Speelpleinwerking MPI Oosterlo 
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T i jd  voor  vakant ie !   

 

 
Kinderen & jongeren van 6 tot 16 jaar met een 
beperking of een vermoeden van een beperking 
die op zoek zijn naar een fijne daginvulling. 

Je kan via RTH gebruik maken van deze 
ondersteuning, een erkenning vanuit VAPH of 
de intersectorale toegangspoort is niet 
noodzakelijk. 
 
Heb je vragen of weet je niet zeker of dit iets 
voor jou of jouw kind is? Neem dan contact 
met ons op!  
Wij bekijken dan graag samen met jou de 
mogelijkheden. 

 

 

Een dag : 5 euro 
Een halve dag : 2,5 euro 

Let op : in deze prijzen zit geen 
busvervoer. 
 
Busvervoer in de regio: 1,2 euro/rit. 
Alles wordt via factuur verrekend. 

 

Bus Interesse?  

Stuur een mail naar speelplein@mpi-
oosterlo.be  

OF 

Tel. : 014/86.11.40 t.a.v. Sarah Van de Heyning 
of Bert Claes.  
OF speelpleintelefoon : 0491/904629 

Wij nodigen u en uw kind(eren) uit voor een 
kennismakingsgesprek .  

 

Voor nadere informatie over vacatures 
of voor het afgeven van uw cv kunt u 
terecht op onze website op 

www.uitgeverijmoens.nl 

Voor wie?  

Kostprijs? 

Openingsuren  
 

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 
9u00 – 17u00 gedurende de volgende 
schoolvakanties : herfst-, krokus-, paas- en 
zomervakantie. 
Met uitzondering van feestdagen en 
vooropgestelde sluitingsweken. 
 
Halve dagen zijn mogelijk tussen 9u00 en 
12u00 of 13u00 en 17u00 
(Kinderen kunnen gebracht worden tussen 9u en 10u en 
opgehaald tussen 16u en 17u.) 
 

Wat te voorzien? 
- Lunchpakket voor ’s middags. 

- Snack en/of drinken? Mag, maar…  
er is 2x per dag een snack en 
drank voorzien. 

- Speelkledij! 

Programma 

Afhankelijk van de groep waarin uw kind 
wordt ingedeeld, is er een vast 
programma.  
Dit wordt een week voor de 
speelpleinweek kenbaar gemaakt. 

Inschrijven? 


