
Vrijwilligerswerk: iets voor jou? 

’t Vooruitzicht en OPZ Geel doen beroep op vrij-
willigers voor heel verschillende taken: het café 
openhouden, gezelschapsspelen begeleiden, extra 
begeleiding bieden op daguitstappen en vakanties, 
samen gaan wandelen….
Heb jij wat vrije tijd en zet je je graag belangeloos 
in voor onze organisatie en voor anderen?

We voorzien elke vrijwilliger van een goede omka-
dering en ondersteuning.

Vrijetijdswinkel 

Wat wil ik en kan ik doen in mijn vrije tijd in mijn 
omgeving? In welke verenigingen vind ik een aan-
bod dat bij mij past? Is er een sportclub in de buurt 
waar ik kan aansluiten? Kan ik goedkopere tickets 
bekomen voor daguitstappen en vakanties? Hoe 
kom ik aan voordeeltarief voor uitstappen en eve-
nementen? Kan ik beroep doen op een vrijwilliger? 
Dit zijn allemaal vragen waarvoor je terecht kunt 
in onze vrijetijdswinkel. Wij zoeken samen met jou 
naar een gepast antwoord.

Contact
’t Vooruitzicht
Stelenseweg 15
2440 Geel
014 57 90 48
tvooruitzichtgeel@gmail.com
 
Openingsuren
maandag tot vrijdag: 10u tot 16u
donderdag: 18u tot 21u
zaterdag: 13u tot 18u
zondag: 10u30 tot 18u
  
Op de hoogte blijven 
www.tvooruitzicht.com
schrijf in op onze nieuwsbrief
volg ons op facebook @tvooruitzichtgeel

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Ontmoetingscentrum
‘t Vooruitzicht



‘t Vooruitzicht
‘t Vooruitzicht is een ontmoetingscentrum gelegen 
aan de Stelenseweg in Geel. Het is dagelijks geo-
pend. Iedereen is er welkom. 

Wil je een gezellige babbel of gewoon de krant le-
zen bij een lekker kopje koffie? Wil je even gebruik 
maken van onze laptops en wifi of van een van onze 
fietsen?  
 

Ont-moeting staat centraal. 
Niets moet, veel mag.
 
Wekelijks bieden we op vaste momenten creatieve 
ateliers zoals handwerken en knutselen aan maar 
je kunt ook de nieuwste denksporten en gezel-
schapsspelen eens uitproberen. 

Op donderdagavond kun je bij ons terecht voor ca-
féspelen, karaoke, bingo, een spaghetti-avond… 
We wisselen graag eens af. 

Je kunt ook terecht in de Kadodoos voor zelfge-
maakte geschenkjes aan democratische prijzen. 

Cultuur

Ga je graag naar muziek-, theater, dans-, humor-, 
en andere voorstellingen? In ’t Vooruitzicht kun je 
terecht voor info over de voorstellingen van cul-
tuurcentrum De Werft in Geel. Wij zorgen indien no-
dig voor een vrijwilliger die samen met jou naar een 
voorstelling gaat. 
Misschien ben jij wel de geknipte kandidaat om deel 
te nemen aan een van onze toekomstige projecten 
rond theater, poëzie...?
 
 
Vorming 

Regelmatig kun je in ‘t Vooruitzicht ook deelnemen 
aan een vorming of workshop. We stellen samen 
met onze partners een kalender op die aansluit bij 
de interesses van onze bezoekers. 
Op onze website vind je ook een overzicht van het 
actueel aanbod van Herstelacademie Kempen. 

Sport en beweging 

Sportclub Klimop Pas-sage is een recreatieve 
en laagdrempelige sportclub voor sporters met 
een psychische kwetsbaarheid in de regio Geel. 
Onze club staat open voor iedereen die graag in 
beweging is. Iedere deelnemer is uniek en dat 
respecteren we.

Klimop Pas-sage biedt diverse sportactiviteiten 
aan: tafeltennis, badminton, wandelen, fietsen… 
onder deskundige begeleiding. 
Onze club neemt ook regelmatig deel aan 
sportevenementen of tornooien.

Aan ‘t Vooruitzicht kun je ook gratis gebruik maken 
van onze petanquebanen en onze outdoor fitness 
toestellen. Of kubben op het grasveld... 

Zoek je een sportbuddy of ben je een sportieve 
vrijwilliger? Dan kun je elkaar vinden op ons 
sportvrijwilligersforum, terug te vinden op onze 
website. 


