‘N ZOMER VOL - EEN SPECIALE UITGAVE VAN CELLOZIEN • 2019

‘n zomer vol

Ook in jouw omgeving
is deze zomer een hoop
te beleven.
Gezelligheid vind je in
onze Cello Cafés
Met 2match vind je
vrijwilligers die samen
met jou meegaan naar
de zomeractiviteiten

Alle dagen wel ergens een feestje!

kalender Cello Rosmalen

Creatief, sportief,
beleving, ontmoeten…?
Het kan allemaal deze
zomer!

JULI

AUGUSTUS

Woensdag 3 juli | VOETMASSAGE
MFC Oost, 14 - 17 uur,
half uur per cliënt 				

Vijdag 2 augustus | KETTING/ARMBAND MAKEN
MFC De Binckhorst,
19 - 20.30 uur		
€3,-

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om jou een gevarieerd
Zomer Vol programma aan te kunnen bieden. Er staan weer allerlei
herkenbare en ook nieuwe activiteiten op de planning. Wat past bij jou?
Ga jij voor het visconcours met je familie of voor bootcamp met je vrienden?
Liever creatief bezig? Dan kun je schilderen, een ketting of dromenvanger
maken. Ben jij avontuurlijk? Doe dan mee aan de cabriotour, leef je uit
met graffiti of doe mee aan de obstacle run.

Zaterdag 6 juli | HUIFKARRITTEN
Vertrek vanaf café De Boulevard,
tussen 10 - 12 uur en 14 - 16 uur,
duur rit 30 minuten,
€3,- p.p. per rit

Zaterdag 3 augustus | POP-UP RESTAURANT
Restaurant ‘t Loo,
17 - 19 uur			
€7,50

Heb jij ideeën over het programma voor volgend jaar? Geef ze door aan
Sandra van der Bolt, coördinator Vrije Tijd (svanderbolt@cello-zorg.nl) of
stuur een mail naar: vrijetijd@cello-zorg.nl

Dinsdag 9 juli | RIJNPOP ARNHEM

			
			
			
			
			
			

Zin in een mooie zomer
vol met gezellige en
leuke activiteiten? 				
Dan hoef je niet ver te gaan!
Veel plezier gewenst.

			
			
			

DYANA HOEDEMAKER
manager Zorg en Dienstverlening
Vrije Tijd & Vrijwilligerswerk

Zondag 7 juli | HIGH TEA
MFC De Binckhorst, 12 - 14 uur

IN DE OMGEVING
VAN ROSMALEN

Wat doe jij deze
zomer? Alle ideeën
op een rij!
‘n Zomer Vol…. met leuke ontmoetingen en gezellige activiteiten!
In deze krant vind je tips en ideeën om in de zomer van 2019 mee
te doen aan allerlei gezellige activiteiten, belevenissen en ontmoetingen.
We hebben -net als de voorgaande jaren- ons best gedaan om er
een gevarieerd programma van te maken. Natuurlijk ben je overal
van harte welkom. Bij een aantal activiteiten willen wij wél graag
van te voren weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Het adres voor alle activiteiten waarvoor je je moet aanmelden is:
zomervol@cello-zorg.nl
IN DEZE KRANT STAAN DRIE SOORTEN ACTIVITEITEN
Door te luisteren naar de wensen en ideeën van cliënten en hun
familie is er een speciaal activiteitenprogramma voor de zomer opgezet.
In deze krant staan die activiteiten in handige overzichten. Ze worden
deels georganiseerd en mede ondersteund door familie. Extra handjes
zijn welkom. Laat het ons weten als je wilt ondersteunen.
In jouw eigen woonplaats is natuurlijk al van alles te doen. Denk aan
markten, kermissen of voorstellingen. In deze krant vind je daar een
impressie van.
Op de locaties of in de directe omgeving zijn ook allerlei activiteiten
te ondernemen. Misschien wist je dat nog niet? Denk aan jeu de boules
banen, biljart, spelen op een flipperkast, verwonderd raken aan de
Tovertafel of genieten in prachtige natuurgebieden. Wij zien uit naar
een ontmoeting!
Met zomerse groeten van alle medewerkers van ’n Zomer Vol…!

Vrijdag 5 juli | LIVE IN CONCERT DE DIJK
Heeswijk-Dinther
Theater de Kersouwe
Zie www.kersouwe.nl voor kaartverkoop.
Zondag 7 juli | VINKELSE BRADERIE | Vinkel
Pastoor Vogelplein, 9 - 17 uur
Hoe werkt ’n Zomer Vol?
Overal van harte welkom! Weet jij al wat je wilt
gaan doen deze zomer? Je bent welkom om naar
die activiteiten van jouw keuze te gaan. Of ze nu
in je eigen plaats zijn of ergens anders.
• Voor activiteiten met een potloodje erbij,
moet je je aanmelden. We willen namelijk
weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
• Veel activiteiten zijn gratis, die herken je aan
het groene bolletje .
• Sommige activiteiten kosten geld. Ook dat kan
je zien in de kalender. Doe je mee aan een
betaalde activiteit, dan betaal je bij aankomst
contant.
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Donderdag 11 juli | ARTIEST IN MUZIEKMIX
MFC De Binckhorst,
19 - 20.15 uur					

Vrijdag 9 augustus | KAMPVUUR & LIVE MUZIEK
De hei, locatie De Binckhorst
19 - 20.30 uur				

Zaterdag 13 juli | BOOTCAMP
Brink bij kiosk,
10 - 11. 30 uur					

Zaterdag 10 augustus | BOOTCAMP
Brink, bij de kiosk,
10 - 11.30 uur					

Zondag 14 juli | CUPCAKES VERSIEREN
MFC De Binckhorst, 14 - 15 uur

Zaterdag 10 augustus | OUD HOLLANDSE SPELEN
Terras bij café De Boulevard,
13 - 15 uur				

Woensdag 17 juli | VOSSENJACHT
Startpunt café De Boulevard, 14 - 16 uur
Zaterdag 20 juli | CABRIORIT
Vertrek vanaf café De Boulevard,
met meerdere auto’s, 14 - 16 uur		
Zondag 21 juli | PANNENKOEKEN ETEN
Terras café De Boulevard (bij slecht weer MFC),
12 - 14 uur			
€5,Dinsdag 23 juli | BELEVINGS WANDELTOCHT
De hei, locatie De Binckhorst,
19 - 20 uur				

Zaterdag 3 t/m woensdag 7 augustus | KERMIS
Rosmalen

Zaterdag 27 juli | WORKSHOP
DROMENVANGER OF ZOMERSLINGER
MFC De Binckhorst,
14 - 16 uur			
€5,-

Zondag 4 augustus | CARBOOT SALE | Oss
Gielekespad 10, Oss, 8.30-15.30u,
entree €2,50
Woensdag 7 augustus | THEATERVOORSTELLING
Heeswijk-Dinther
Theatervoorstelling Kijk daar vliegt een walvis, theater
De Kersouwe, Heeswijk-Dinther,
€ 5,Zie www.kersouwe.nl voor meer informatie

• Dat doe je op een computer door een bericht
te sturen aan zomervol@cello-zorg.nl.

Dagelijks | kinderboerderij ‘t Veldje | Rosmalen

@zomervol

Donderdag 8 augustus |
ARTIEST IN DE MUZIEKMIX
MFC De Binckhorst, 19 - 20.15 uur			

Donderdag 25 juli | DJ IN MUZIEKMIX
MFC De Binckhorst, 19 - 20.15 uur			

Zaterdag 24 t/m dinsdag 27 augustus | KERMIS
Nuland

Deze informatie is ook te vinden op

Woensdag 10 juli | GAMEN
MFC De Binckhorst, 19 - 21 uur		

Woensdag 17 juli | THEATERVOORSTELLING
Heeswijk-Dinther
theatervoorstelling Fata Morgana, theater de Kersouwe,
zie www.kersouwe.nl voor meer informatie
€5,-

• Aanmelden kan tot vier dagen voor de activiteit.

• Lukt het aanmelden niet? Vraag dan je
familie, vrienden of begeleiding om je te
helpen. Vergeet niet om door te geven met
hoeveel personen je komt. En weet je wat
nog leuker is….? Als je samen met je familie
of vrienden komt!

€5,-

Dagelijks | IJSBOERDERIJ OP DE NIEUWEKAMPEN
Vinkel
10 - 18 uur

Zondag 4 augustus | HUIFKARRITTEN
Vertrek vanaf café De Boulevard,
tussen 10 - 12 uur / 14 - 16 uur, duur rit 30 min.
€3,- p.p. per rit

Dinsdag 30 juli | OPENLUCHT THEATER
Openluchttheater Binckhorst
1) 18.30 - 19.15 uur
2) 19.30 - 20.15 uur				

Zondag 11 augustus | BELEVINGSDAG
St. Huifbed Meijerij, Binckhorst
Met luchtkussen, snoezelen, etc.		
Zaterdag 17 augustus | WORKSHOP SCHILDEREN
MFC De Binckhorst,
14 - 16 uur			
€5,Zondag 18 augustus | OBSTACLE RUN
Terrein De Binckhorst,
11 - 15 uur				
Dinsdag 20 augustus | IJSCOKAR
Terras café De Boulevard,
18.30-19.30 uur
prijs wisselt per ijsje
Donderdag 22 augustus | DJ IN MUZIEKMIX
MFC De Binckhorst,
19 - 20.15 uur					
Vrijdag 23 augustus | GRAFFITI SPUITEN
Terras bij café De Boulevard,
19 - 20.30 uur			
€7,50
Zondag 25 augustus | ROMMELMARKT
Terras bij café De Boulevard,
11 - 16 uur				
Zondag 25 augustus | HUIFKARRITTEN
Vertrek vanaf café De Boulevard,
tussen 10 - 12 uur en 14 - 16 uur, duur rit 30 min
€3,- p.p. per rit
Zaterdag 31 augustus | BBQ & LIVE MUZIEK
Terras bij café De Boulevard,
16 - 18.30 uur			
€7,50

Maandag t/m vrijdag | KAMELENMELKERIJ SMITS
Berlicum
Discovery tour, tussen 10 - 16 uur,
€ 5,- p.p.
Elke donderdag
WEEKMARKT AAN DE DRIESPRONG | Rosmalen
12 - 17 uur
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kalender Cello Haaren

kalender Cello Vught

JULI

AUGUSTUS

JULI

AUGUSTUS

Donderdag 4 juli | BINGO
Café De Tempelier,
19 - 20.30 uur				
€3,- (1e kop koffie/thee

Donderdag 1 augustus | BINGO
Café De Tempelier,
19 - 20.30 uur				
€3,- (1e kop koffie/thee

Zaterdag 6 juli | FAMILIE VISCONCOURS
Visvijver ‘t Steigertje, Vught
14 - 16.30 uur				

Zaterdag 3 augustus |
FAMILIEWEDSTRIJD JEU DE BOULES
Jeu de boulesbaan bij café Hart van Bergen
14.30 - 16 uur				

)

Vrijdag 5 juli | BEAUTYMIDDAG
Café De Tempelier,
14 - 15 uur				
Zondag 7 juli | BRUNCHBIOSCOOP
Café De Tempelier,
11 - 13 uur			

)

Zaterdag 3 augustus | WORKSHOP
DROMENVANGER OF ZOMERSLINGER
Café De Tempelier,
14 - 16 uur			
€5,-

Zondag 7 juli | CUPCAKES VERSIEREN
Café Hart van Bergen
14 - 15 uur				

Zondag 4 augustus | BRUNCHBIOSCOOP
Café Hart van Bergen
11 -13 uur			
€3,-

Dinsdag 9 juli | RIJNPOP ARNHEM
€3,-

Zondag 4 augustus | HIGH TEA
Café De Tempelier,
12 - 14 uur			

Woensdag 10 juli | BINGO
De Rode Rik, Vught, 19 - 21 uur
consumpties voor eigen rekening
per bingokaart €4,-

€5,-

Dinsdag 9 juli | RIJNPOP ARNHEM
Donderdag 11 juli | HUIFKAR
Vertrek vanaf café De Tempelier, pauze bij theehuis,
18.45 - 20.30 uur
exclusief consumpties
€3,Zaterdag 13 juli | PANNENKOEKEN ETEN
Café De Tempelier,
12 - 14 uur			
€5,Zondag 14 juli | THE VOICE OF….
Café De Tempelier, 14 - 16 uur		
Zaterdag 20 juli | WORKSHOP SCHILDEREN
Café De Tempelier,
14 - 16 uur 			
€5,Donderdag 25 juli | DISCO
Café De Tempelier,
19 - 21 uur					
Donderdag 25 juli | HUIFKAR
Vertrek vanaf café De Tempelier, pauze bij theehuis,
18.45 - 20.30 uur
exclusief consumpties
€3,Zaterdag 27 juli | BBQ + LIVE MUZIEK
Café De Tempelier,
16 - 18.30 uur		
€7,50
Maandag 29 juli | KOM JE SMARTLAPPEN ZINGEN?
Café De Tempelier,
19 - 20.30 uur				

Dinsdag 6 augustus | IJSCOKAR
Terras café De Tempelier,
18.30-19.30 uur
prijs wisselt per ijsje
Donderdag 8 augustus | HUIFKAR
Vertrek vanaf café De Tempelier, pauze bij theehuis,
18.45 - 20.30 uur
exclusief consumpties
€3,Zaterdag 10 augustus |
FAMILIEWEDSTRIJD JEU DE BOULES
Café De Tempelier,
14.30 - 16 uur				
Zondag 11 augustus | KETTING/ARMBAND MAKEN
Café De Tempelier
14 -16 uur		
€3,Maandag 12 augustus | FILMAVOND
Café De Tempelier,
19 - 20.30 uur				
Donderdag 15 augustus |
OPENLUCHT THEATER
Binnentuin Klaver 1-3,
19 - 19.45 uur				
Zondag 18 augustus | POP-UP RESTAURANT
Café De Tempelier,
17 - 19 uur			
€7,50
Donderdag 22 augustus | HUIFKAR
Vertrek vanaf café De Tempelier, pauze bij theehuis,
18.45 - 20.30 uur
exclusief consumpties
€3,Zaterdag 24 augustus | GRAFFITI SPUITEN
Buiten bij café De Tempelier,
14 - 15.30 uur			
€7,50
Zondag 25 augustus | CUPCAKES VERSIEREN
Café De Tempelier,
14 - 15 uur				
Maandag 26 augustus |
KOM JE SMARTLAPPEN ZINGEN?
Café De Tempelier,
19 - 20.30 uur				
Donderdag 29 augustus | DISCO
Café De Tempelier,
19 - 21 uur					
Zaterdag 31 augustus |
BUURTFEEST WIJNGAERT
Café De Tempelier,
14 - 17 uur					

Donderdag 11 juli | DISCO
Café Hart van Bergen
19 - 21 uur					

IN DE OMGEVING
VAN HAAREN

Zaterdag 13 juli | WORKSHOP
DROMENVANGER OF ZOMERSLINGER
Café Hart van Bergen, 14 - 16 uur,

Vrijdag 12 t/m woensdag 17 juli | KERMIS
Oisterwijk
Zaterdag 13 t/m zondag 28 juli
JEUGDCIRCUS IL GRIGIO | Haaren

Zondag 14 juli | BBQ + LIVE MUZIEK
Café Hart van Bergen, 16 - 18.30 uur
			
€7,50

vrijdag 19 t/m zondag 28 juli | KERMIS | Tilburg
Op dinsdag - woensdag en donderdagmiddagen
gelden lagere ritprijzen.

Vrijdag 19 juli | BINGO
Café Hart van Bergen
14 - 15.30 uur				

Zondag 28 juli | JAARMARKT | Oisterwijk
10 - 17 uur
Vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus
ROOFVOGELSHOW Oisterwijk
Natuurtheater Oisterwijk, Gemullehoekenweg 147,
Oisterwijk,
15.30 uur, € 8,- (bestellen via www.natuurtheater.nl )
Dagelijks | OISTERWIJKSE BOSSEN | Oisterwijk
Met mogelijkheden om Piet Plezier fietsen te huren
en te midgetgolfen, dagelijks van 9.30 - 18 uur.
Dagelijks | DIERENPARK DE OLIEMEULEN | Tilburg
10 - 18 uur, €11,Dagelijks | WANDELEN
tussen Boxtel en Oisterwijk
Wandelen op de Kampina-heide
Op zondagen | WANDELEN | Haaren
Vanaf 11 uur wandeltochten vanaf kasteel Nemelaer

€5,-

Zaterdag 20 juli | GRAFFITI SPUITEN
Binnentuin café Hart van Bergen
14 - 15.30 uur			
€7,50

IN DE OMGEVING
VAN VUGHT
Zaterdag 29 juni t/m woensdag 3 juli | KERMIS
Vught
Zaterdag 27 juli en zaterdag 31 augustus | Vught
BIJZONDERE WANDELING
Ontmoetingscentrum De Stenen Hut, Vught,
aanvang 13.30 uur
€2,50
Vrijdag 30 augustus t/m zondag 1 september
RRROLLEND FOODTRUCK FESTIVAL | Vught
Fort Isabella, Reutsedijk 1 - 24, Vught				
Dagelijks: IJZEREN MAN, Boslaan 49 | Vught
Het langste strand van Brabant
10 - 18 uur
en bij temperaturen boven 25 graden tot 19.30 uur, 		
					
€ 6,-

Zondag 21 juli | OUD HOLLANDSE SPELEN
Kiosk Groote Cingels (bij slecht weer café Hart van
Bergen),
14 - 16 uur				
Dinsdag 23 juli | IJSCOKAR
Binnentuin, café Hart van Bergen
18.30-19.30 uur
prijs wisselt per ijsje

Donderdag 8 augustus | DISCO
Café Hart van Bergen
19 - 21 uur					
Zaterdag 10 augustus | WORKSHOP SCHILDEREN
Café Hart van Bergen
14 - 16 uur			
€5,Zondag 11 augustus | ZOMER VOL PARTY
Groote Cingels
14 - 16.30 uur
(inclusief huifkarritten)
Vrijdag 16 augustus | BINGO
Café Hart van Bergen
14 - 15.30 uur				
Zaterdag 17 augustus | CABRIORIT
Vertrek vanaf kiosk, Groote Cingels
14 - 16 uur				
Woensdag 21 augustus | VOETMASSAGE
Café Hart van Bergen
14 - 17 uur
(half uur per cliënt)
Zaterdag 24 augustus | KETTING/ARMBAND MAKEN
Café Hart van Bergen
14 - 16 uur			
€3,Zondag 25 augustus | HIGH TEA
Café Hart van Bergen
12 - 14 uur			

€5,-

Zaterdag 31 augustus | POP-UP RESTAURANT
Café Hart van Bergen
17 - 19 uur			
€7,50

Vrijdag 26 juli | BEAUTYMIDDAG
Café Hart van Bergen
14 - 15 uur				
Zaterdag 27 juli | PANNENKOEKEN ETEN
Binnentuin café Hart van Bergen
12 - 14 uur 		
€5,Zondag 28 juli | CAPOEIRA SHOW
Kiosk Groote Cingels, 14 - 15 uur			
Woensdag 31 juli | OPENLUCHT THEATER
Binnentuin café Hart van Bergen
19 - 19.45 uur				

Maandag, vrijdag, zondag | KAMELENSAFARI
Berlicum
Kamelenmelkerij Smits, Berlicum, 13.30-16 uur 		
			
€11,- p.p.
Woensdag t/m zondag | DIVERSE ACTIVITEITEN
Berlicum
Pannenkoekenhuis De Pimpernel, Werstkant 17,
Berlicum, diverse activiteiten mogelijk: boerengolf,
boerenvoetgolf, midgetgolf, fiets- en wandeltochten
NATIONAAL MONUMENT KAMP VUGHT | Vught
Lunettenlaan 600, Vught, regelmatig exposities of
rondleidingen				
€7,50
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kalender Cello Boxtel, Den Bosch, Bommelerwaard
JULI

AUGUSTUS

Gezellig in onze Cello Cafés
In je vrije tijd kun je ontspannen, beleven en andere mensen ontmoeten.
Hoe je die tijd invult, bepaal je zelf. Ga eens naar één van de cafés van
Cello. Je vindt ze in Vught, Haaren en Rosmalen. Ze zijn voor iedereen

Maandag 1 juli | BASKETBAL
Grote zaal in de Maaspoort, Den Bosch, 19 - 20.30 uur
			
€2,-

Vrijdag 2 augustus | BEAUTY AVOND
De Werf, Nieuwe Nieuwstraat 1a, Boxtel,
19 - 20 uur				

Woensdag 3 juli | QUIZ
Restaurant Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71-73,
Den Bosch,
10 - 12 uur				

Donderdag 8 augustus | BINGO
Restaurant Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71-73,
Den Bosch,
19 - 20.30 uur
excl. consumpties			
€3,-

Zaterdag 6 juli | KETTING/ARMBAND MAKEN
De Werf, Nieuwe Nieuwstraat 1a, Boxtel, 14 - 16 uur
			
€3,-

toegankelijk. Je geniet er van een drankje of hapje dat door vrijwilligers
geschonken wordt. Ook als je iets wilt ondernemen, zit je hier goed.
Bijvoorbeeld biljarten of sjoelen. En mis je iets? Bespreek dat dan met
de barvrijwilligers of met één van de coördinatoren Vrije Tijd. Ze staan
open voor jouw ideeën. Op deze pagina vind je een overzicht van wat
er in de cafés zoal te doen is en wanneer ze open zijn.

Zaterdag 10 augustus | KOPPELDARTTOERNOOI
Café D’n Boer, Corpus 2, Boxtel
14 - 17 uur				

Haaren | café De Tempelier
Wat is er te doen:
• poolbiljarten
• tovertafel
• diverse gezelschapsspellen
• jeu de boules
• sjoelen
• dartbord
• wandelroutes

Dinsdag 9 juli | RIJNPOP ARNHEM
Zaterdag 13 juli | WORKSHOP
DROMENVANGER OF ZOMERSLINGER
De Rots (Tuinkamer), Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel,
10 -12 uur
			
€5,Woensdag 17 juli | SPELLETJES
Restaurant Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71-73,
Den Bosch, 10 - 12 uur				
Zondag 21 juli | HIGH TEA
De Werf, Nieuwe Nieuwstraat 1a, Boxtel
12 - 14 uur			
€5,Zaterdag 27 juli | WORKSHOP
DROMENVANGER OF ZOMERSLINGER
In de Roos, Markt 10, Zaltbommel
10 - 12 uur			
€5,Woensdag 31 juli | WANDELEN
Restaurant Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71-73,
Den Bosch,
10 -12 uur				

Dit
wordt een
zomer vol
superleuke
dingen!

Woensdag 14 augustus | VERWENOCHTEND
Restaurant Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71-73,
Den Bosch,
10 -12 uur				
Zaterdag 17 augustus | KETTING/ARMBAND MAKEN
In de Roos, Markt 10, Zaltbommel,
10 - 12 uur			
€3,Zondag 18 augustus | BINGO
De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel,
14 - 16 uur			

€3,-

IN DE OMGEVING
VAN BOXTEL
DEN BOSCH EN
BOMMELERWAARD
Donderdag 4 juli t/m zondag 7 juli | FESTIVAL TREK
Den Bosch
Paleiskwartier
Donderdag 1 t/m zondag 11 augustus
THEATERFESTIVAL BOULEVARD | Den Bosch
donderdag 15 augustus | BRADERIE | Zaltbommel
Vanaf 13 uur,
meer informatie ov-zaltbommel.nl/braderie
Vrijdag 16 t/m zondag 25 augustus | KERMIS
Den Bosch
Vrijdag 16 t/m woensdag 21 augustus | KERMIS
Boxtel
Dagelijks | DIEZETOCHTEN | Den Bosch
Op afspraak. www.kringvrienden.nl
€ 4,50
Dagelijks (behalve op maandag)
RONDVAART VESTING | Den Bosch
Voor informatie rederij Wolthuis
Dagelijks | BOERENGOLF/BOOGSCHIETEN | Boxtel
Boerderij ‘t Dommeltje, tussen 11 - 16 uur
Dagelijks | LAND VAN OOIT | Nieuwkuijk
wandelen in het voormalig park
Kasteellaan 1, 5253 AM Nieuwkuijk
Dinsdag t/m zondag | OERTIJDMUSEUM | Boxtel
10 - 17 uur
€10,50
Woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag | Hedel
IJSBOERDERIJ DE SCHOONHEUVEL & BOERENGOLF
INDOOR SPEELHAL | Veldweg 55
13.30 - 18 uur
Elke zaterdag | PAARDENTRAM | Den Bosch
Parade (naast Sint-Jan), rit met paardentram, € 5,-
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Adres en contact
Klaver 2 | Haaren | (088) 345 30 89
Meer informatie of ideeën?
Bel of mail met Peter Janssen
Telefoon: (088) 345 30 86
Email: pjanssen@cello-zorg.nl
Sandra van der Bolt
Telefoon: (088) 345 30 87
Email: svanderbolt@cello-zorg.nl

Rosmalen | café De Boulevard
Wat is er te doen:
• darten
• sjoelen
• biljarten
• jeu de boules
• flipperkast
• tafeltennis
• gezelschapsspellen
• wandelroutes (het Bewaarde Land)
Adres en contact
Dotterbloem 8, Rosmalen
Telefoon: (088) 345 15 81
Meer informatie of ideeën?
Bel of mail met John van de Coolwijk
Telefoon: (088) 345 14 84
Email: jvandecoolwijk@cello-zorg.nl
Ilma Bongers
Telefoon: (088) 345 14 83
Email ibongers@cello-zorg.nl

Vught | café Hart van Bergen
Wat is er te doen:
• biljarten
• jeu de boules
• sjoelen
Adres en contact
Cingel 1, Vught
Telefoon: (088) 345 12 52
Meer informatie of ideeën?
Bel of mail met: Paula Kocken
Telefoon: (088) 345 12 51
Email: pkocken@cello-zorg.nl

Openingstijden Cello cafés
JULI

De Tempelier Haaren

Boulevard Rosmalen

Hart van Bergen Vught

maandag

gesloten

gesloten

gesloten

dinsdag

19 - 21 uur

19 - 21 uur

clubavond

woensdag

gesloten

10.30 - 12 uur/19 - 21 uur

clubavond

donderdag

19 - 21 uur

19 - 21 uur

clubavond

vrijdag

14 - 17 uur

gesloten

14 - 16 uur

zaterdag

14 - 17 uur

14 - 16.30 uur

13.30 - 16.30 uur

zondag

14 - 17 uur

14 - 16.30 uur

13.30 - 16.30 uur

AUGUSTUS

De Tempelier Haaren

Boulevard Rosmalen

Hart van Bergen Vught

maandag

gesloten

gesloten

gesloten

dinsdag

19 - 21 uur

19 - 21 uur

clubavond

woensdag

gesloten

10.30 - 12 uur/19 - 21 uur

clubavond

donderdag

19 - 21 uur

19 - 21 uur

clubavond

vrijdag

14 - 17 uur

gesloten

14 - 16 uur

zaterdag

14 - 17 uur

14 - 16.30 uur

13.30 - 16.30 uur

zondag

14 - 17 uur

14 - 16.30 uur

13.30 - 16.30 uur

Tovertafel
De Tovertafel projecteert speelse interactieve lichtanimaties
op een tafel. Deze animaties reageren op bewegingen van
armen en benen. Het initiatief in de spellen ligt bij de Tovertafel,
omdat veel mensen moeite hebben om zelf initiatief te nemen.
De Tovertafel geeft regelmatig sensorische prikkels, zodat de
aandacht weer wordt teruggebracht naar het spel. De tovertafel
is geschikt voor jong en oud en levert waardevolle momenten op
tussen de deelnemers.

Het Bewaarde Land
Ooit was de natuur dicht bij huis. Tegenwoordig is de natuur vaak
veel verder weg. En...onbekend maakt onbemind. Het Bewaarde Land
doorbreekt dit. Het Bewaarde Land is te gast in het natuurgebied
van de Binckhorst naast de Nulandse Heide. Dit is een afwisselend
en uitdagend gebied met bossen, zandduintjes, heide en poelen. De
wandelroutes die zijn uitgezet laten je de natuur van dichtbij beleven.
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‘n Zomer vol leuke dingen te doen bij Cello!
De zomer is bij uitstek de tijd om eropuit te gaan
in je omgeving. In de sfeervolle winkels en horeca
van Cello vind je verrassende hebbedingen en
veel lekkers. Kleurrijke schilderijen, bijzonder
keramiek, kaarten, robuust tuinmeubilair, geurige
thee, pittige koffie en de heerlijkste lunches.

Berlicum | WERKBOERDERIJ BUITENGEWOON
Het assortiment van Buitengewoon volgt de seizoenen.
Dat kan ook niet anders als je werkt in en met de
natuur. Een kleine opsomming van wat je bij Buitengewoon kunt kopen of bewonderen: seizoensgroenten,
scharreleieren, openhaardhout, vogelhuisjes, honing,
eenjarige en vaste planten en kruiden, Zweedse fakkels,
zelfgemaakte kruidenazijn, pesto en chutneys en
natuurlijk de pluktuin. Ook voor een kopje koffie of
thee met wat lekkers kun je bij Buitengewoon terecht.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag 9 - 16 uur
Adres Beekstraat 46
Telefoon (088) 345 19 80
Facebook @Werkboerderij-Buiten-Gewoon

’s-Hertogenbosch | HINT & TINT
In het hart van Den Bosch worden kleurige,
handgemaakte decoratieve producten en keramiek
gemaakt en verkocht.
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag 10 - 17 uur
Adres Hinthamerstraat 96c
Telefoon (073) 610 02 35
Facebook @HintenTint
’s-Hertogenbosch | DE RAADSKELDER
Koffie met gebak, een warme of een koude lunch,
een uitgebreide high tea of borrel met lekkere hartigheden. Wat je ook bestelt, de kwaliteit en bijzondere
dienstverlening staan garant voor een aangename
en ontspannen ervaring, in hartje Den Bosch.

Boxtel | HEBBES
Een winkel barstensvol eigen creaties van textiel
en originele hebbedingen. De kussens, tassen en
vlaggetjes zijn uniek en kleurrijk.

Openingstijden
maandag t/m donderdag 9 - 16 uur
vrijdag 9 - 12.30 uur
Adres Nieuwe Nieuwstraat 1A
Telefoon (088) 345 29 00
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Stel…. je hebt in deze krant een activiteit gevonden waar je graag aan mee
wilt doen. Maar je wilt daar niet alleen naar toe. Zoek je iemand die samen jou
meedoet aan het koppel darten? Geen zin om die fietstocht alleen te maken?
Geen netwerk om mee te doen aan de familiewedstrijd jeu de boules of de
family obstacle run? Vind een vrijwilliger die met jou meegaat. Meld je aan via
www.2match.nu, stel je vraag en 2Match gaat voor je op zoek!
WAT IS 2MATCH.NU?
2match.nu koppelt deelnemers (vragers) en vrijwilligers (aanbieders) op basis van
activiteit en profiel (motivatie en interesse). Dit alles in een veilige omgeving en
met grote betrokkenheid achter de schermen. Het proces wordt altijd ondersteund
en begeleid vanuit een coördinator van 2match.nu. Niet alleen kan 2match.nu
meer betekenen voor ‘n Zomer Vol, maar zeker ook voor dagjes weg, activiteiten,
praktische zaken het hele jaar door. 2match.nu kan meer voor je betekenen!
LAAT 2MATCH.NU ER OOK VOOR JOU ZIJN OM JOUW ZOMER IN 2019 TOT
EEN SUCCES TE MAKEN.
Nieuwsgierig geworden en behoefte aan meer uitleg? Meld je dan aan via
info@2match.nu voor de informatieavond op dinsdag 18 juni vanaf 19 uur op
locatie de Groote Cingels in Vught of op dinsdag 25 juni vanaf 19 uur op locatie
de Binckhorst in Rosmalen.
MEER INFORMATIE OVER 2MATCH.NU VIA
Dionne 06 - 46 60 1322
Karlijn 06 - 13 89 3619

Vught | KERAMIEK ATELIER VUGHT
Voor creatieve en unieke woondecoraties en
cadeaus. Je herkent er het spontane en eerlijke
‘handschrift’ van de maker in.
Openingstijden
maandag tot en met donderdag 9 - 12 uur
en van 13.30 - 16.30 uur
vrijdag 9 - 12 uur
Adres De Ring 14
Telefoon (088) 345 10 69

TOT NU TOE

• 374 deelnem

ers
• 78 vrijwilliger
s
• 140 matches
• vrijkaartjes
vergeven

Maliskamp | BUURTMARKT MALISKAMP
Een winkel in en voor de buurt waar verse producten
van regionale leveranciers worden verkocht. Waar
buurtbewoners komen voor een praatje. Extra service
is dat boodschappen thuis bezorgd kunnen worden.
Of minder mobiele klanten thuis worden opgehaald
om zelf te komen shoppen in de winkel.
Openingstijden
maandag - vrijdag 9 - 18 uur
zaterdag 8 - 16 uur
zondag gesloten
Adres Bernadettestraat 9, Rosmalen
Telefoon (088) 345 25 50
Facebook @BuurtmarktMaliskamp

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 9.30 - 17 uur
zaterdag 10 - 16 uur
Koopzondagen geopend
Adres Markt 6
Telefoon (088) 345 20 55
Facebook @Hebbes Boxtel
Boxtel | DE WERF
De Werf heeft kleine cadeauartikelen, kaarten en
grappige woonaccessoires. Loop er eens binnen, je
vindt er vast iets leuks! De Werf heeft ook een bakkerij.
Bestel de heerlijke taarten wel vooraf!

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag 9 - 17 uur
(In-Hout open tot 16 uur)
zaterdag 10 - 16 uur (In-Hout gesloten)
Adres Hoogstraat 36A
Telefoon (088) 345 26 70

Openingstijden
Dagelijks geopend van 10 - 17 uur
gesloten op zondag.
keuken open van 11 - 15 uur
Adres Markt 1a
Telefoon (088) 345 22 55
Facebook @DeRaadskelder

Best | EEHT
Een plek in het hart van Best met thee in de hoofdrol.
In de lunchroom kan je terecht voor een kop thee
met wat lekkers of voor een koffiespecialiteit. Een
uitgebreide lunch is ook mogelijk. In het werkatelier
vinden creatieve activiteiten plaats die verbonden
zijn met het concept thee. Zo wordt er speciale thee
gewogen en verpakt voor de lunchroom. En worden
er speciale labels gemaakt voor aan de koekjes.
Openingstijden
maandag - vrijdag 10 - 16.30 uur
zaterdag 10 - 16 uur
Adres Heilig Hartstraat 1
Telefoon (088) 345 20 20
Facebook @LunchroomenwerkatelierEEHT

Sint Michielsgestel | TUINRIJK EN IN-HOUT
In deze tuinwinkel kun je terecht voor zomergoed,
tuin- en cadeau-artikelen en openhaardhout. In en
om de ruime houtwerkplaats werken vakbekwame
mensen aan producten van hout die te koop zijn in de
tuinwinkel. Ook op bestelling zijn grotere producten
van hout te bestellen.

2Match helpt jou om je Zomer Vol te maken!

: 738

GEREALISEER

PRAKTISCH:

Zaltbommel | IN DE ROOS ZALTBOMMEL
Neem plaats in het stadhuis of op het terras midden
in het centrum van Zaltbommel en laat je verwennen
met de heerlijkste lunchgerechten of een uitgebreide
high tea.

Adres Markt 10
Telefoon (088) 345 27 85
Facebook @In-de-Roos-Zaltbommel

Openingstijden
Iedere woensdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur
Adres Vliertwijksestraat 51

:

• spullen inpa

Openingstijden
maandag tot en met zaterdag 10 - 17 uur
(keuken open van 11 - 16 uur)

Rosmalen | KRINGLOOPWINKEL LEUKE MEUK
Om te snuffelen in het brede assortiment: gezellige
spulletjes, speelgoed, potten en pannen, borden en
mokken, lampen, schilderijen, klein meubilair en nog
veel meer.

DE MATCHES

kken voor verh
uizing
• inkorten gord
ijnen
• tuin opknap
pen
• muur schilder
en
• markies oph
angen
VRIJETIJDSAC
TIVITEITEN:
• zwemmen
• winkelen
• wandelen in
natuur
• koffie drinke
n
• ijsje eten
• tochtje met
de auto en lun
ch
• voetbalwed
strijd
• karten
• mee met een
dagtocht, bijv
oorbeeld Apen
heul
• kerstmarkt
• bezoek aan
de markt
• vrachtauto’s
kijken
• meerijden m
et een vrachtw
agen
• rommelmark
t
• treinen en lu
nchen
• uit eten
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Een aantal activiteiten uit de kalender uitgelicht
7

1

4

OP GEVOEL
“als ie boven aan de hemel staat is ‘t net of alles beter gaat
alles ziet er anders uit als de zon schijnt
iedereen komt uit z’n winterslaap door die mooie rooie koperen knaap
alles ziet er anders uit als de zon schijnt

Samen maken
we het verschil

o wat is het leven fijn als de zon schijnt
en terrasjes zitten overvol, alle mensen raken uit hun bol
o wat is het leven fijn in de zon
als de zon er toch niet was geweest was er nooit een reden voor een feest
o wat is het leven fijn als de zon schijnt”

Laat jij mensen met een beperking meedoen in de maatschappij? Door iets
leuks te ondernemen vergroot je hun wereld. Als vrijwilliger of mantelzorger
kun je bovendien jouw eigen talent inzetten. Echt iets betekenen voor een
ander: dat voelt goed.

Als je een stukje mag schrijven voor deze krant wil je natuurlijk vooral schrijven hoe
mooi en waardevol zo’n activiteitenprogramma is. En hoe dankbaar je bent voor alle
vrijwilligers die dit mogelijk maken. Ik deel liever wat songteksten die het gevoel dat
past bij ‘n Zomer Vol beschrijven! En dus zeg ik:
“Leef, alsof het je laatste dag is”
“Leef, alsof de morgen niet bestaat”
“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”

8
2
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Dus beleef, want ‘n Zomer Vol
is vermaak, verrassend, een
glimlach en vrolijkheid!
Allemaal een hele fijne
zomer! Geniet!

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een onmisbare aanvulling op de ondersteuning
vanuit onze zorgprofessionals. Binnen Cello zijn we ontzettend blij met hen. Zij
zorgen voor nét dat extra beetje persoonlijke aandacht. En kunnen echt het verschil maken in het leven van anderen. Omdat je iets doet wat je allebei leuk vindt,
heeft jouw werk betekenis voor onze cliënten, maar óók voor jezelf. Daar zit voor
ons de kracht. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Iets voor jou?
Heb je vragen of opmerkingen?
Aarzel niet en neem contact op met een van de volgende contactpersonen:
Voor vragen over vrije tijd:
Sandra van der Bolt, E svanderbolt@cello-zorg.nl
Voor vragen over vrijwilligerswerk:
Dionne van de Sande, E vrijwilligerswerk@cello-zorg.nl

9
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Dietske Selten
Manager Zorg en Dienstverlening Wonen

3

EEN BELEVING MET VOOR ELK WAT WILS
“Vrije tijd! Wie heeft het niet, maar welke invulling geef je eraan? Een vraag die voor mensen met een beperking en ook voor
ouderen, vaak niet of lastig is te beantwoorden. En sta eens stil bij wat het ‘vergt’ om onze familieleden een leuk uitje te bezorgen.
En te ervaren welke beleving zij daarbij hebben?”

1

“Onder de bezielende leiding van de medewerkers Vrije Tijd van Cello staan in juli en augustus studenten en vrijwilligers klaar om een scala van activiteiten aan te bieden. In een periode dat velen van een welverdiende zomervakantie genieten kunnen cliënten genieten
van muziek met een drankje, een pannenkoek of een dansgroep. Of kunnen ze actief of creatief bezig zijn, bijvoorbeeld met de obstacle
run, een cabrio-rit of ... Er is voor iedereen wat te beleven en te doen.”
CAPOEIRASHOW
Spektakel, ritme, dans en opzwepende muziek
staan tijdens de capoeirashow centraal. De trommels
creëren een bijzondere sfeer. Waardoor je je in
Latijns-Amerika waant. Durf jij het aan en doe je
mee? Dan zal je nog vaak terugdenken aan deze
bijzondere show.
Vught, zondag 28 juli

4

5
2

3
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VOETZOOLREFLEXMASSAGE VOOR EMB CLIËNTEN
Bij voetzoolreflexmassage worden zones in de
voetzool gemasseerd. Dit leidt tot ontspanning en
rust van lichaam en geest. Deze massage is speciaal
bedoeld voor cliënten met een ernstige meervoudige
beperking.
Rosmalen, woensdag 3 juli, 14 - 17 uur
Vught, woensdag 21 augustus, 14 - 17 uur

POP-UP RESTAURANT
Beleef een bijzondere eet-ervaring in het stijlvolle
POP-up restaurant. Hier staan smaak, sfeer,
kwaliteit en beleving centraal. En worden de
sterren van de hemel gekookt. Voor slechts € 7,50
kun jij ook genieten van de heerlijkste gerechten
in een unieke omgeving.
Rosmalen, zaterdag 3 augustus
€7,50 per persoon
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FAMILIE VISCONCOURS
Gooi jij graag een hengeltje uit? Vang jij graag de
grootste vis? Schrijf je dan samen met een familielid,
vriend of buurman in voor het Familie Visconcours!
Vught, Visvijver ‘t Steigertje
zaterdag 6 juli, 14 - 16.30 uur

PICKNICKMANDEN
Geniet samen van een heerlijke picknick in de natuur!
De mogelijkheden zijn eindeloos. Vouw jij je picknickkleed uit op het gras, samen met vrienden of familie?
Of zit je liever op een bankje langs het water? Kies
een fijn plekje uit en geniet van alle lekkernijen!
Picknicken kan eigenlijk overal en met iedereen ...
Bestel je eigen picknickmand.
Minimaal voor 2 personen € 3,- per persoon!

WORKSHOP SCHILDEREN
Vind je het leuk om te schilderen? Wil jij je creativiteit
ontwikkelen? Doe mee aan deze unieke workshop
schilderen. Misschien zit er een Rembrandt of Vincent
van Gogh in jou verstopt!?
Haaren, zaterdag 20 juli, 14 - 16 uur
Vught, zaterdag 10 augustus, 14 - 16 uur
Rosmalen, zaterdag 17 augustus, 14 - 16 uur
€5,-
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KOPPELDARTTOERNOOI
Vind je darten leuk? En wil je dit graag met anderen
doen? Doe dan mee aan het koppeldarttoernooi. De
bedoeling is dat je samen met een familielid, vriend of
kennis als koppel gaat gooien tegen andere koppels.
Worden jullie de nieuwe kampioen?
Café D’n Boer, Boxtel,
zaterdag 10 augustus, 14 - 17 uur
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BRUNCHBIOSCOOP
Samen met familie, vrienden of buren naar de film?
En tussendoor samen gezellig brunchen?
Kom samen genieten bij de brunchbioscoop.
Haaren, zondag 7 juli, 11 - 13 uur
Vught, zondag 4 augustus, 11 - 13 uur
		
€3,- per persoon

“Vanuit de woning Eikenpage 2-4 op De Binckhorst hebben we de vorige editie gretig omarmd. We hebben een programma samengesteld
om met (groepjes van) bewoners, samen met familie of vrijwilligers, mee te doen aan voor hen passende activiteiten. Dat geeft daarnaast
ruimte voor anderen, onder andere begeleiding, familie of vrijwilligers, om al dan niet op persoonlijk niveau, aan (andere) activiteiten mee
te doen. Het was een grandioos succes en een beleving voor iedereen.”
“Wij zijn enthousiast; hopelijk wordt u het ook? Laat eenieder ’n Zomer Vol beleven en geniet met volle teugen!”
Anke en Peter, ouders van Freek

SAMEN MET ANDEREN!
“Mijn naam is Joey en ik ben 22 jaar. Ik woon ruim acht jaar bij Cello. In vind ‘n Zomer Vol
geweldig! Daardoor kan ik samen met anderen meedoen aan activiteiten die ik leuk vind.
Sporten is mijn grootste hobby.”
“Ik doe elk jaar mee aan de obstakelrun. Extra leuk is het als daar familie aan mee doet. Verder zijn het
voetbaltoernooi, de rommelmarkt en vossenjacht favoriet. En ook aan creatieve en kookactiviteiten doe
ik graag mee. Ook voor deze zomer ga ik bedenken wat ik wil doen.”
“Tot slot heb ik nog een paar tips. Ik zou het leuk vinden als er ‘s avonds artiesten
komen optreden. Het liefst buiten. Dat mogen liedjes in het Nederlands of Engels zijn.”
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FAMILY OBSTACLE RUN
Durf jij het aan? Volg een parcours met uitdagende
obstakels en opdrachten over het terrein van
De Binckhorst en de heide. Samen met familie
en vrienden wordt het nóg leuker.
Rosmalen, De Binckhorst
zondag 18 augustus, 11 - 15 uur

“En bierkratten stapelen zou ik ook heel vet vinden. Ik vraag me wel af hoe we aan
zoveel lege kratten komen?”
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Leuke activiteiten voor ná de zomer

5 september | OUWEHANDS DIERENPARK
Waar: Rhenen, Gelderland
Vertrektijd: 9.30 uur (onder voorbehoud)
Weer thuis: tussen 17.30 - 18.15 uur (onder voorbehoud)
Bijzonderheden: het enige park in Nederland waar je panda’s kunt zien
Aanmelden kan tot: 1 augustus 2019 op vrijetijd@cello-zorg.nl
Kosten: € 40,-

23 September | DIEZETOCHT
Waar: opstapplaats is zijstraat van
Hinthamerstraat in Den Bosch
Aanvang: Afhankelijk van schema,
vertrek tussen 10 - 15 uur,
duur van de tocht is 1 uur!
Bijzonderheden: De tocht is bedoeld
voor mensen die niet aan normale
boottochtjes mee kunnen doen,
omdat ze moeilijk ter been zijn of in
een rolstoel zitten. De cliënten kunnen
ook met rolstoel aan boord, mits dit
een normale handbewogen rolstoel is
(geen elektrische rolstoel). Begeleiding/
vrijwilliger of familielid mag meevaren.
Aanmelden kan via:
mvandersteen@cello-zorg.nl. Vol = vol.
Kosten: gratis

7 September | TRUCKER TRUCK HELVOIRT 2019
Waar: Gommelsestraat 16, 5074 PC Biezenmortel
Aanvang: vanaf 10 uur
Bijzonderheden: Samen met een vrachtwagenchauffeur op pad. Je mag zelf kiezen
welke vrachtwagen. Keuze om ochtend, middag of hele dag mee te rijden.
Aanmelden kan via: www.truckertruckhelvoirt.nl. Vol = vol.
Kosten: gratis

29 September | CABRIOTOUR 2019
Waar: vertrek vanaf café De Tempelier
in Haaren
Aanvang: 9 uur
Weer thuis: rond 12 uur, met
daarna een lunch als afsluiting.
Einde rond 13.30 uur.
Bijzonderheden:
lunch inbegrepen
Aanmelden kan via:
pjanssen@cello-zorg.nl. Vol = vol.
Kosten: gratis

8 Oktober | EFTELING
Waar: Kaatsheuvel, Noord Brabant
Vertrektijd: 9.30 uur (onder voorbehoud)
Weer thuis: tussen 17.30 - 18.15 uur
(onder voorbehoud)
Bijzonderheden: misschien is in deze
periode de winter Efteling al ingericht
Aanmelden kan tot: 10 september 2019
op vrijetijd@cello-zorg.nl
Kosten: € 55,-

“Neem de regie over
je eigen vrije tijd. Het
Is tenslotte Jouw Tijd!”

John van de Coolwijk
jvdcoolwijk@cello-zorg.nl

6 November | DRAAIORGELMUSEUM
Waar: Hilvarenbeek, Noord Brabant
Vertrektijd: 12 uur (onder voorbehoud)
Weer thuis: tussen 17 - 18 uur (onder
voorbehoud)
Bijzonderheden: inclusief koffie/thee,
gebak en een drankje naar keuze
Aanmelden kan tot: 10 oktober 2019
op vrijetijd@cello-zorg.nl
Kosten: € 25,-

“Vrije Tijd” dat is
genieten, zeker met
“n Zomer Vol”

“Je vrije tijd kan je
op vele manieren
doorbrengen tijdens
‘n Zomer Vol”

“Zomer, zon, vakantie,
activiteiten, kom
gezellig en neem je
familie mee!”

“Geniet van
vandaag en
herhaal het morgen”

“Het is altijd het
juiste moment om
iets goeds te doen.”

Ilma Bongers
ibongers@cello-zorg.nl

Sandra van der Bolt
svanderbolt@cello-zorg.nl

Marianne van der Steen
mvandersteen@cello-zorg.nl

Paula Kocken
pkocken@cello-zorg.nl

Peter Janssen
pjanssen@cello-zorg.nl

Altijd de laatste informatie

Volg ons op Facebook op @Zomervol. Verder sturen wij in juli en augustus flyers naar de woningen en dagbesteding van Cello.

Colofon
‘n Zomer Vol is een uitgave van Cello en verschijnt in een oplage van 4000 stuks.
Contactgegevens ‘n Zomer Vol: Postbus 231, 5260 AE Vught, E zomervol@cello-zorg.nl, www.cello-zorg.nl Facebook @Zomervol
De inhoud van het Zomer Vol programma is tot stand gekomen in samenwerking met een groep enthousiaste ouders, cliënten, medewerkers van wonen en dagbesteding,
vrijwilligers en het team Vrije Tijd. Verder hebben we de suggesties, tips en ideeën meegenomen die we hebben ontvangen in de Zomer Vol van 2018 meegenomen in de
keuzes die we dit jaar hebben gemaakt. We bedanken iedereen voor de inbreng!
Vormgeving: Anouk Aarssen Grafisch Ontwerp

