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Sfeerimpressie 20 jaar Cello 
Gezelligheid, saamhorigheid & verbinding

Top, alles was super georganiseerd. Kei gezellig. Aan alles gedacht. En prachtig weer.  

De bewoners genoten. Dankjewel en op naar het volgende jubileum! Was top 

georganiseerd, mijn zusje heeft genoten! Dit zou ieder jaar moeten zijn. Geweldig, wat 

een sfeer. Wat een vet feest! Wat een fijne sfeer, onze dochters hebben enorm genoten. 

Dit willen we ieder jaar wel! Er was voor ieder wils wat, geweldig! Zowel het eten als 

drinken was top. Hier zouden we ieder jaar naar moeten mogen uitkijken. Het was een 

top feest. Petje af! Het was een geweldige middag, de kinderen hebben genoten! 

Het was schitterend! Geweldige band, brengt net wat meer sfeer dan een DJ. Kijk ze 

eens plezier hebben! Wat een gezeligheid. Dat was zeker een gezellig avond!  

We mochten eindelijk los met elkaar. Dit is nou eens een lekker feest! Een kinderfeest 

om nooit te vergeten. Wat zijn er veel mensen bereikt zeg, chapeau! Het was een 

geweldig feest, Cello bedankt!



Veel blije gezichten, genieten van de ontspannen sfeer en elkaar écht ontmoeten...  
De Binckhorst, Adesse en Timpaan fuseerden 20 jaar geleden tot zorgorganisatie Cello. 
Dit 20 jarige jubileum vierden we bij Cello op feestelijke wijze met iedereen die bij  
Cello woont, werkt, begeleiding of ondersteuning krijgt. 

We verwelkomden ruim 3.300 gasten. Cliënten, familieleden, leerlingen, medewerkers en
vrijwilligers waren welkom op een van de festiviteiten in juni, juli en augustus 2022.

Wij hebben genoten.
Dankjulliewel!

Aandacht voor elkaar

Wat fijn dat jij er bij was!

Feest!



Personeelsavond 1 Kentering
Rosmalen, 24 juni 2022







Foodtruck festival Cingels
Vught, 26 juni 2022







Personeelsavond 2 Kentering
Rosmalen, 1 juli 2022







Foodtruck festival Binckhorst
Rosmalen, 3 juli 2022







Kindcentrum Elzengaard
Rosmalen, 3 juli 2022







Personeelsavond 3 Kentering
Rosmalen, 8 juli 2022







Foodtruck festival Wijngaert
Haaren, 10 juli 2022







Cliënten DJ avond Kentering
Rosmalen, 15 juli 2022







Wij hebben genoten.
Fijn dat jullie er waren!

Top, alles was super georganiseerd. Kei gezellig. Aan alles gedacht. En prachtig weer.  

De bewoners genoten. Dankjewel en op naar het volgende jubileum! Was top 

georganiseerd, mijn zusje heeft genoten! Dit zou ieder jaar moeten zijn. Geweldig, wat 

een sfeer. Wat een vet feest! Wat een fijne sfeer, onze dochters hebben enorm genoten. 

Dit willen we ieder jaar wel! Er was voor ieder wils wat, geweldig! Zowel het eten als 

drinken was top. Hier zouden we ieder jaar naar moeten mogen uitkijken. Het was een 

top feest. Petje af! Het was een geweldige middag, de kinderen hebben genoten! 

Het was schitterend! Geweldige band, brengt net wat meer sfeer dan een DJ. Kijk ze 

eens plezier hebben! Wat een gezeligheid. Dat was zeker een gezellig avond!  

We mochten eindelijk los met elkaar. Dit is nou eens een lekker feest! Een kinderfeest 

om nooit te vergeten. Wat zijn er veel mensen bereikt zeg, chapeau! Het was een 

geweldig feest, Cello bedankt!




