
 
                                                                                                                     Januari 2021 

 

HAAREN 
 
Donderdag 7 januari 
Tovertafel 
waar: in de Tempelier 
Tijd: 19.00 - 21.00 uur 
vrijetijd@cello-zorg.nl 
………...………...… 
Donderdag 14 januari 
Filmavond Tempelier 
Tijd: 19.00 - 21.00 uur 
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………… 
Donderdag 21 januari 
Spellenavond 
Tempelier 
Tijd: 19.00 - 21.00 uur 
vrijetijd@cello-zorg.nl 
………...………...… 
Donderdag 21 januari 
De grote online Cello 
show 
Tijd:15.00-17.00 uur 
Zie intranet voor meer info 

………...………...… 
Zondag 24  januari 
De grote online Cello 
show 
Tijd:14.00-16.00 uur 
Zie intranet voor meer info 

………...………...… 
 
 
 
 

 
Maandag 25 januari 
De grote online Cello 
show 
Tijd:19.00-21.00 uur 
Zie intranet voor meer info 

………...………...… 
Donderdag 28 januari 
Muziekavond op groot 
scherm en op 
aanvraag 
Tijd: 19.00 - 21.00 uur 
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op aanvraag 
Lasergamen  
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………...… 
Op aanvraag 
Silent disco  
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………… 
Op aanvraag 
Houten spellen (jenga, 
mikado, sjoelbakken) 
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………… 
Op aanvraag 
Tovertafel aan huis 
vrijetijd@cello-zorg.nl 
………...………… 
Op aanvraag 
Gevulde Boxen 
vrijetijd@cello-zorg.nl 
………...………...… 
Op aanvraag 
Voorlezen via MEET 
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………...… 
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VUGHT 
 
Vrijdagavond 15 
januari &  
zaterdagmiddag 16 
januari 
Optreden Tedje Trug 
Hart van Bergen 
Nadere info volgt 

………...………...… 
Donderdag 21 januari 
De grote online Cello 
show 
Tijd:15.00-17.00 uur 
Zie intranet voor meer info 

………...………...… 
Donderdag 21 januari 
Filmavond Hart van 
Bergen 
per woning, van tevoren 
reserveren 
Tijd: tussen 19.00-21.00 uur 
vrijetijd@cello-zorg.nl 
………...………...… 
Zondag 24 januari 
De grote online Cello 
show 
Tijd:14.00-16.00 uur 
Zie intranet voor meer info 

………...………...… 
Maandag 25 januari 
De grote online Cello 
show 
Tijd:19.00-21.00 uur 
Zie intranet voor meer info 
………...………...… 

Donderdag 28 januari 
Filmavond Hart van 
Bergen 
per woning, van tevoren 
reseveren 
Tijd: tussen 19.00-21.00 uur 
vrijetijd@cello-zorg.nl 
………...………...… 
Zondag 31 januari 
Activiteit in Hart van 
Bergen  
Per woning te reserveren 
Tijd:14.00-16.00 uur 
Nadere info volgt 

………...………...… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op aanvraag 
Lasergamen  
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………...… 
Op aanvraag 
Silent disco  
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………...… 

Op aanvraag 
Houten spellen (jenga, 
mikado, sjoelbakken) 
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………...… 
Op aanvraag 
Gevulde Boxen 
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………...… 
Op aanvraag 
Film kijken Hart van 
Bergen 
vrijetijd@cello-zorg.nl 
………...………...… 
Op aanvraag 
Bingo spel 
vrijetijd@cello-zorg.nl 
………...………...… 
Op aanvraag 
Huren zaal Hart van 
Bergen 
vrijetijd@cello-zorg.nl 
………...………...… 
Op aanvraag 
Voorlezen via MEET 
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………...… 
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ROSMALEN 
 
Dinsdag 12 januari 
Film in het MFC 
Tijd: 14.00 uur en 19.00 uur 
………...………… 
Donderdag 14 januari 
Film in het MFC 
Tijd: 14.00 uur en 19.00 uur 
………...………… 
Zondag 17 januari  
Duo Herman en Jos in 
het MFC (midden) 
per woning 
Tijd: 10.00 uur 
11.15 uur 
13.00 uur 
14.15 uur 

………...………… 
Donderdag 21 januari 
De grote online Cello 
show 
Tijd:15.00-17.00 uur 
Zie intranet voor meer info 

………...………...… 
Donderdag 21 januari 
Film in het MFC 
Tijd: 14.00 uur en 19.00 uur 

………...…………  
Zondag 24 januari 
De grote online Cello 
show 
Tijd:14.00-16.00 uur 
Zie intranet voor meer info 

………...………...…  

Maandag 25 januari 
De grote online Cello 
show 
Tijd:19.00-21.00 uur 
Zie intranet voor meer info 
………...………...… 
Dinsdag 26 januari 
Film in het MFC 
Tijd: 14.00 uur en 19.00 uur 
………...………...… 
Donderdag 28 januari 
Film in het MFC 
Tijd: 14.00 uur en 19.00 uur 

………...…………  
Zaterdag 30 januari 
Pianist in MFC (Oost) 
per woning 
Tijd: 10.30 uur 
11.15 uur 

………...………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op aanvraag 
Lasergamen  
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………...… 
Op aanvraag 
Silent disco  
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………...… 
Op aanvraag 
Houten spellen (jenga, 
mikado, sjoelbakken) 
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………...… 
Op aanvraag 
Gevulde Boxen 
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...………...… 
Op aanvraag 
Film kijken MFC 
Rosmalen 
vrijetijd@cello-zorg.nl 
………...………...… 
Op aanvraag 
Gebruik maken van 
Café de boulevard 
(tovertafel, jukebox, 
pooltafel) 
vrijetijd@cello-zorg.nl 
………...………...… 
Op aanvraag 
Voorlezen via MEET 
vrijetijd@cello-zorg.nl 

………...……… 

 
Neem contact op bij vragen en/of reserveringen van het café of activiteiten met vrijetijd@cello-zorg.nl 
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