
Mijn naam is: 



In Geel Centrum valt altijd wat te beleven!
Het hele jaar door kan je in het centrum van Geel gezellig komen 
winkelen of lekker iets eten of drinken. Regelmatig worden er ook 
leuke activiteiten voor jong en oud georganiseerd. 

Noteer deze data alvast in je agenda:

• Zaterdag 26 maart:   Paashazen in de winkelstraten

• Zaterdag 30 april:   Startschot: Week van de Amateurkunsten

• Zondag 15 mei:   Megaspeeldag in het centrum

• Vrijdag 20 t.e.m. zondag 22 mei:   Foodtruckfestival (stadspark)

• Maandag 13 juni:   België - Italië op groot scherm

• Zaterdag 18 juni:   België - Ierland op groot scherm

• Zondag 19 juni:   Dwars door Geel

• Woensdag 22 juni:   België - Zweden op groot scherm

• Woensdag 22 t.e.m. zondag 26 juni:   Braderij en opendeurzondag

• Zondag 31 juli:   Boekenfestijn op de Markt

• Zondag 28 augustus:   Kunstenmarkt op de Markt

• Zondag 4 september:   Stadsfestival op de Markt

• Zaterdag 24 september:   Dag van de Klant

• Zaterdag 1 en zondag 2 oktober:   Najaarsopendeurweekend

• Zaterdag 27 november:   Aankomst Sinterklaas in Geel

• Zondag 11 en 18 december:   Eindejaarsopendeurzondagen

• Zaterdag 17 december:   Traktorkerstrun

• Zaterdag 17, zondag: 18 december:   Kerstmarkt en Kerstmusical

#GeelCentrumDIMPNA CENTER
AFDELING GEEL

Vul hier de gegevens van mama of papa in om kans te maken op één van de prijzen:

Voornaam en Naam  ..................................................................................................................................

Straat en Nr.  ..................................................................................................................................

Postcode en Plaats  ..................................................................................................................................

Telefoon of gsm  ..................................................................................................................................

E-mailadres  ..................................................................................................................................

Houd me per e-mail op de hoogte van acties en evenementen in Geel Centrum:  

O Ja  O Neen

Hallo! Doe je mee met onze paaswedstrijd? 
Kleur de tekening in en kom ze afgeven op
zaterdag 26 maart tussen 10u en 14u bij de 
dienst Toerisme op de Markt. Je maakt kans op 
een leuke prijs van Bart Smit of Dimpna Center.

• De eerste 500 kinderen krijgen een lekker 
paasei in ruil voor hun tekening.

• De paashazen delen om 14.30u paaseieren 
uit aan De Halle op de Markt en lopen 
nadien rond in de winkelstraten.

Kijk op www.geelcentrum.be voor meer informatie
of volg ons op sociale media


