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PAKJESHUIS SINT
 Stationsstraat 58

De deuren van het pakjeshuis van de Sint worden 
opnieuw geopend. Kom op zaterdag 19 november van 
15u tot 18u en op zondag 20 november van 14u tot 
18u mee spelen, zingen en dansen met onze pieten in 
opleiding en help zo mee hun diploma te behalen.  

   aankomst station 13u45

   optocht naar de markt 14u15

   aankomst markt 14u45

ZATERDAG 19 NOVEMBER DE SINT IN GEEL 

leuke 
verrassing 
voor alle 
kinderen

REUZE KINDERFEEST MET
DE KNETTER KIDSBAND
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Deze voucher is goed voor 1 jumpsessie Deze voucher is goed voor 1 jumpsessie 
van 1u (exclusief sokken) van 1u (exclusief sokken) Je betaalt 8Je betaalt 8€€ ipv 14 ipv 14€!€!

1u-jump sessie
1u Jumpen voor 8€!

FOLLOW US

www.superjump.be

Superjump beloont alle brave kinderen

Boek online met kortingscode Sinterklaasactie2022
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ZOEK DE WINKELPIETJES
Alle letters gevonden tijdens de zoektocht? Vul ze hieronder in en vorm de titel van een  
bekend Sinterklaasliedje. Vergeet niet om ook jouw gegevens in te vullen. Drop de tekening voor 
6 december 2022 in de Sint-brievenbus aan Toerisme Geel, Markt 1 en maak kans op een leuke prijs!
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Bij Passage (Pas 6) krijgen kindjes op 
vertoon van deze kaart een Fristi of 
Cecemel aangeboden! Gesloten op dinsdag-
namiddag, woensdagvoormiddag en zondag.

Bij Bon Bon Giorno (Kollegestraat 8) 
krijgen kindjes op vertoon van deze kaart 
een chocolaatje aangeboden! 
Gesloten op maandag en zondag.

Chocolaatje voor alle kindjes!

Drankje
ontvangen

Chocolaatje
ontvangen

Dorst gekregen?
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Zoektocht in de centrumstraten van 19 november 
tot 3 december

Er zitten 22 winkelpietjes met een letter verstopt 
in de etalages. Opgelet, er zijn ook foppieten 
zonder een letter!  Vind ze allemaal, vorm de 
titel van een sinterklaaslied en maak kans op 
een leuke prijs!

Zoek de winkelpietjes!



Deze tekening is van


