
Klimop Pas-sage is een recreatieve en laag-

drempelige 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 onder deskundige begeleiding: tafeltennis, 

badminton, wandelen, fietsen, yoga… Sommige 

sportsessies vinden plaats in de sporthal van 

het OPZ Geel. Voor andere gaan we op verplaat-

sing.

Onze club is aangesloten bij Parantee-Psylos 

en we nemen regelmatig deel aan sportdagen, 

tornooien of sport- en beweegweken. 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

 9u30-15u30 
(maandelijks) 

wandelen 
(‘t Vooruitzicht)

    

     

 
18u15-19u15

yoga 
(polyvalente 

ruimte)

 
18u-19u 

tafeltennis 
(sporthal)

 

19u-20u 
badminton 
(sporthal)

    

 Sportclub 

Klimop Pas-sage
PROGRAMMA



AANSLUITEN BIJ ONZE CLUB

Wij bieden Voordelen op vertoon lidkaart 
€ 15
(na 1 februari: € 10)

- een fijne en faire sportclub 
- deskundige begeleiding 
- verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aan-

sprakelijkheid 
- gadget van de club 
- attest mutualiteit *

- korting NRJ Fitness Geel 
- 50% korting tarieven zwembad en sportdienst Geel
- korting Parantee-Psylos

Extra bijdrage per sporttak Sportseizoen Na 1 februari 
Badminton € 35 € 17,50

Tafeltennis € 35 € 17,50 

Wandelen / /

Fietsen / /

Open aanbod (geen lidgeld)  
Yoga 1 beurt: € 7 of 5-beurtenkaart: € 25

Een sportseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Je kunt het hele jaar door aansluiten. Het basislidgeld bedraagt 15 euro. Voor bepaalde sporttakken wordt een extra bijdrage ge-
vraagd (zie kader). Wie aansluit na 1 februari betaalt iets minder.

* Elke mutualiteit biedt een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub waarmee je het lidgeld geheel of grotendeels kunt terugkrijgen. Wij bezorgen je hiervoor het juiste formulier. 

Na betaling van het lidgeld ontvang je een lidkaart en ook alle praktische informatie over de sporttak(ken) waar jij voor kiest. Je ont-
vangt ook een persoonlijke uitnodiging voor alle activiteiten die we als club organiseren. 

CONTACTEER ONS 

Kristof: 014 57 91 89 en Gert: 014 57 92 58 
sportteam@opzgeel.be

Je vindt ons in ontmoetingscentrum ’t Vooruitzicht (Stelenseweg 19, 2440 Geel)

Sportclub Klimop Pas-sage zet jou in beweging!


