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Deze routes zijn ook te downloaden 
via de voor geplande routes van 
www.routeplanner.fietsersbond.nl 
Kies voor:
Special Award 2015 Kunst Fiets Route zuid A 

Special Award 2015 Kunst Fiets Route zuid B

Houdt u van kunst? En van fietsen? Bent 
u benieuwd naar bijzondere kunst van  
buitengewone kunstenaars? Dan nodigen 
wij u uit op de fiets te stappen en de ver-
schillende locaties aan te doen van de  
Special Award 2015 Kunst Fiets Routes. 

De Special Award is dé landelijke beeldende 
kunstwedstrijd voor kunstenaars met een  
handicap. Van eind juni tot eind september 
zijn in vijf regio’s in Nederland Kunst Fiets 
Routes uitgezet. Op deze routes kunt u het 
werk van de genomineerde wedstrijd-
deelnemers bewonderen en meestemmen 
voor de publieksprijs. 

De fietsroutes lopen langs ateliers waar 
kunstenaars met een handicap werken, unieke 
horecagelegenheden van zorgorganisaties, 
culturele hoogtepunten en door mooie  

Special Award 2015 Kunst Fiets Routes Regio zuid
7 september t/m 2 oktober 2015  

natuurgebieden. Elke route bestaat uit twee  
delen. U kunt er voor kiezen de hele route te 
fietsen of de helft. 

Van de geëxposeerde kunstwerken is bij  
diverse locaties een kunstcatalogus te koop.
Onderweg kunt u via een QR-code stemmen 
op de kunstenaar die wat u betreft de  
publieksprijs verdient. Stemmen kan ook na 
afloop via www.specialaward.nl

Houdt u wel van kunst maar kunt of wilt u  
niet fietsen? Geen probleem: alle expositie
locaties zijn ook per auto bereikbaar.

Deze route bestaat uit twee ‘lussen’. Het  
eerste rondje heeft als centraal start- en eind-
punt Den Bosch. 
De tweede lus start en eindigt in Den Dungen.  

De Markt in Den Bosch is de oudste kern van 
de stad, met sporen uit de 12de eeuw. Door 
een metersdikke laag van latere ophogingen, 
is deze vrijwel ongeschonden bewaard ge-
bleven. De ondergrond van de Markt is dan 
ook een archeologisch monument. U fietst 
langs het afwateringskanaal, in de volksmond 
Drongels kanaal genoemd, naar Vught. 
Deze plaatsnaam komt van ‘fuchte’: vochtige 
plaats. De gemeente ligt dan ook in het 
stroomgebied van de Dommel, de Essche-
stroom en het eerder genoemde afwaterings-
kanaal. Vught herbergt net als Den Bosch  
een groot aantal monumenten. De landstreek 
waar u doorheen fietst heet ‘de Meijerij’. 
Vanaf de 12de eeuw was dit het noordoostelijk 

deel van het hertogdom Brabant. De hertog 
stelde als bestuurder van dit gebied een  
‘meier’ aan. Na het dorp Den Dungen slingert 
de route door dit prachtige bos- en waterrijke 
gebied terug naar Den Bosch. 

Het tweede deel van deze route start bij  
Eeterij de Dungensebrug in Den Dungen.  
Nadat u de Zuid Willemsvaart bent over-
gestoken, fietst u door het naaldbosgebied 
Hooge Heide richting Berlicum. Het oudste 
deel van dit dorp, met onder meer de  
Protestantse kerk en het voormalige raadhuis, 
ligt in het uiterste Noordwesten. Dit deel  
heet De Plaets en is sinds ongeveer het jaar 
700 bewoond. Naar het Zuidoosten toe gaat 
het dorp over in Middelrode. Hierna passeert 
u Kasteel Heeswijk dat zowel in gebruik is  
als museum als evenementenlocatie. Nadat  
u de Zuid Willemsvaart weer bent overge-
stoken, fietst u via SintMichielsgestel terug 

SPECIAL AWARD

Tip!

De Special Award 2015 is een project 
van Special Arts mogelijk gemaakt door 
het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Special Arts heeft tot doel: het stimuleren 
en vergroten van de kunst- en cultuur-
participatie door mensen met een handicap 
en het ondersteunen van kunstenaars bij 
het ontwikkelen van hun pure talent. 

Stichting Special Arts Nederland
Zonnehof 4A
3811 NC Amersfoort
033 - 432 80 33
info@specialarts.nl
www.specialarts.nl
www.specialaward.nl

Route deel A:
Den Bosch - Vught - Den Dungen - Den Bosch 
Lengte: 18 km

Route deel B:
Den Dungen - Berlicum - Den Dungen 
Lengte: 31 km

naar Den Dungen. In de 17de eeuw is om Den 
Dungen een ringdijk gebouwd die het dorp 
tegen het vele water moest beschermen. Dat 
dat meerdere keren niet is gelukt, laten de 
wielen zien. Dit zijn waterplassen, die zijn ont-
staan door dijkdoorbraken.
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Route deel A | Den Bosch - Vught - Den Bosch

Vervolg route

Lengte:  18 km
Startpunt:  VVV Den Bosch, Markt 77, Den Bosch 
 

01 
02
03
04
05
06 
07

08
09
10
11
12
13 
14
15
16

17
18 

Ga vanuit VVV rechtsaf Markt, gaat over in Hooge Steenweg gaat over in Orthenstraat (1 The Arts)

Vervolg Orthenstraat, 2e links Bokhovenstraatje (bij Uitzendbureau 65+), einde linksaf Smalle Haven  
1e rechts Visstraat naar knooppunt 54, 21, 22, 23 
Ga rechtdoor Kampdijklaan, 3e rechts Loonsebaan, 1e links Aert Heymlaan 
Na spoorwegovergang links aanhouden over viaduct blijft Aert Heymlaan, 1e rechts Nieuwe Heikantstraat 
Einde rechtsaf Helvoirtseweg, fietspad aan overkant volgen (2 Coppes Couleur)
Vervolg rechtsaf Helvoirtseweg (dit is terug), na spoorwegovergang 3e rechts Kapellaan, 3e rechts St.-Elisabethstraat gaat 
over in Vlasmeersestraat (3 KaJa kunst & lijsten)
Vervolg Vlasmeersestraat (4 Visio de Vlasborch)
Vervolg Vlasmeersestraat bij kruispunt rechtdoor Laagstraat, bij rotonde rechtdoor blijft Laagstraat 
1e links De Ketting, 2e links Lagedwarsstraat, links aanhouden (langs woonwagen) gaat over in Hogedwarsstraat 
Bij rotonde 1e afslag Parklaan, 2e links blijft Parklaan, einde linksaf Boxtelseweg naar knooppunt 35, 36, 64, 63, 84 
Richting knooppunt 85, Hekellaan, 2e links Bethaniestraat, einde linksaf Mgr. Prinsenstraat 
1e rechts blijft Mgr. Prinsenstraat, einde linksaf Hinthamerstraat (5 Hint & Tint) (6 De Muzerije)
Vervolg Hinthamerstraat, 1e links Torenstraat net voor Sint Jan linksaf, voorbij 2 café’s (7 Sint-Jansmuseum)
Vervolg Torenstraat gaat over in Parade 1e rechts Lange Putstraat (8 Brownies en Downies)
Vervolg Lange Putstraat, 1e rechts Verwersstraat, 1e rechts Fonteinstraat gaat over Krullaartstraat, einde rechtsaf 
Kerkstraat (voetgangersgebied) en direct linksaf Gasselstraat (9 Rabobank)
Vervolg Gasselstraat einde linksaf Hinthamerstraat, rechts aanhouden Markt 
Eindpunt VVV Den Bosch

T2Startpunt route

Expositielocatie

Horecalocatie

Fiets knooppunt

S
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Aan de Markt 77 werd begin 13e eeuw, in opdracht van Hertog 
Hendrik van Brabant, de Moriaan gebouwd. Tegenwoordig 
staat de Moriaan bekend als het oudste bakstenen woonhuis 
van Nederland en vindt u hier sinds eind jaren 60 de VVV.  
U bent hier van harte welkom voor inspiratie om de Meest 
Gastvrije Stad van Nederland optimaal te beleven.

Markt 77
5211 JX Den Bosch
073 – 612 71 70
www.vvvdenbosch.nl

maandag van 13.00 -17.00 uur
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

1 The Arts

The Arts is gevestigd in een prachtig monumentaal pand.
Er is een zeer uitgebreide kunstcollectie aanwezig: schilderijen, 
beelden van brons en glas, grafiek, en ook sieraden.

Orthenstraat 39
5211 SV Den Bosch
073 – 614 28 54
www.thearts.nl

dinsdag en woensdag van 10.00 – 18.00 uur
donderdag van 10.00 – 21.00 uur
vrijdag van 10.00 – 18.00 uur
zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

VVV ‘s-Hertogenbosch

Expositielocatie Horecalocatie

S

Uniek in Regio zuid:  
voelboxen! 

Langs de route Regio zuid zijn 10 ‘voelboxen’ geplaatst. Dit zijn  
houten boxen met twee gaten waar u uw handen in kunt steken om  
zo te bevoelen wat er in de box zit. De inhoud van de voelboxen 
wordt bepaald door de locatie en het landschap. Het concept is  
bedacht en ontworpen door theaterproductiebedrijf 5D. Speciaal 
voor de Special Award 2015 Kunst Fiets Route Regio zuid hebben  
cliënten van Cello de voelboxen gevuld.
De locaties waar u een voelbox aantreft zijn gemarkeerd met een 
gele stip.

Nu verkrijgbaar

   de Specia l Award Kunstcata logus!
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432 Coppes Couleur

Coppes Couleur is een dagbestedingscentrum voor mensen 
met een visuele beperking en eventuele bijkomende beper-
kingen. Deelnemers volgen hier verschillende activiteiten o.a. 
montage, creatief, houtbewerking, koken, muziek.

Helvoirtseweg 167
5263 EC Vught 
073 – 657 91 57
www.robertcoppes.nl 

Kunst is vanaf buiten zichtbaar

Deze lijstenmakerij en winkel in kunstenaarsbenodigdheden 
is gevestigd op een sfeervolle locatie in een vooroorlogs 
pand nabij het centrum van Vught. Tevens worden hier kunst-
gerelateerde artikelen verkocht zoals kaarten, kalenders en 
boeken.

Vlasmeersestraat 39-41
5261 TB Vught
073 – 657 99 92
www.kajakunstenlijsten.nl 
www.detekenwinkel.nl 

woensdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 15.00 uur

Bij aankoop van € 20,00 aan kunstenaarsbenodigdheden  
een gratis kunstboekje

Ouderen met een visuele beperking hebben de dagelijkse  
verzorging thuis vaak wel geregeld. Maar er zijn altijd zaken 
die het leven leuker maken, zoals contact met leeftijdgenoten 
in dezelfde situatie. De Vlasborch biedt dagelijks activiteiten 
voor mensen met een visuele beperking.

Vlasmeersestraat 99
5261 TB Vught
088 – 586 15 00
www.visio.org

maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.30 uur

KaJa kunst & lijsten Visio De Vlasborch

Expositielocatie Horecalocatie

Bon

De winkel Hint & Tint, onderdeel van Cello, bevindt zich in 
het centrum van Den Bosch. In het karakteristieke oude 
pand zijn een winkel en een atelier gevestigd. Medewerkers 
ontdekken en ontwikkelen hun talenten en vaardigheden. 
Ze maken en verkopen originele, handgemaakte producten 
die aantrekkelijk en van goede kwaliteit zijn.

Hinthamerstraat 96C
5211 MS Den Bosch
073 – 610 02 35
www.cello-zorg.nl

maandag t/m vrijdag 9.00 -17.00 uur
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Op zaterdag een gratis kopje koffie of thee 

Hint & Tint Cello5

Bon
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8

Sint-Jansmuseum, gelegen naast de beroemde Sint-Jans-
kathedraal, bezit unieke middeleeuwse sculpturen en vertelt 
het verhaal van de bouw- en restauratiegeschiedenis van de 
kathedraal. 

Torenstraat 16
5211 KK Den Bosch
073 – 612 68 79
www.sintjansmuseumdebouwloods.nl 
entree

dinsdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur 

Tas met opdruk Sint-Jan van € 3,00 voor € 1,00

Sint-Jansmuseum 7

Brownies&downieS is een bijzonder lunchcafé in een karak- 
teristiek pand. De medewerkers met een verstandelijke beper-
king of afstand tot de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat iedere 
klant met een volle maag en een glimlach de deur uitloopt.
Brownies&downieS heeft de missie om mensen met een be-
perking of afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te 
bieden op betaalde arbeid. 

Lange Putstraat 3
5211 KN Den Bosch
073 – 614 19 16
www.browniesanddownies.nl

dinsdag en woensdag van 9.00 – 17.00 uur
donderdag van 9.00 – 20.00 uur
vrijdag en zaterdag van 9.00 – 17.00 uur

Brownies&downieS

Expositielocatie Horecalocatie Voelboxen

9

Midden in de bruisende binnenstad van Den Bosch is de  
Rabobank gevestigd in een monumentaal pand. Op deze bij-
zondere locatie kunt u terecht voor uw dagelijkse bankzaken 
of een persoonlijk advies op maat op het gebied van betalen, 
sparen, lenen of verzekeren. De locatie biedt ook ruimte aan 
lokale initiatieven om bijvoorbeeld een presentatie of lezing  
te geven of een tentoonstelling te bezoeken.

Gasselstraat 28 
5211 KJ Den Bosch
073 – 699 50 00
www.rabobank.nl/denbosch

maandag 13.00 – 18.00 uur
dinsdag en woensdag van 10.00 – 18.00 uur
donderdag van 10.00 – 20.00 uur
vrijdag van 10.00 – 18.00 uur
zaterdag van 10.00 –16.00 uur

Rabobank ‘s-Hertogenbosch en Omstreken

Muzerije gelooft onvoorwaardelijk in de betekenis van  
amateurkunst en cultuureducatie. Daarom is Muzerije er voor 
iedereen. Onze missie? Leren, (mee)maken en verbinden!

Hinthamerstraat 74
5211 MR Den Bosch
073 - 614 10 84
www.muzerije.nl

maandag t/m vrijdag van 8.30 – 21.00 uur
zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Muzerije6

Bon
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Dagcentrum de Schalm is een locatie van Cello waar men-
sen met een ernstige of matige verstandelijke beperking 
dagbesteding krijgen. Een van de activiteiten is gericht op 
de creativiteit en expressie van de deelnemers.

Eindhovenlaan 121
5224 VG Den Bosch
073 – 621 32 81
www.cello-zorg.nl

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur 

Gratis kopje koffie of thee

Bij In de Roos, onderdeel van Cello, werken mensen met een 
verstandelijke of lichamelijke beperking. In een ongedwongen 
en ontspannen sfeer zijn zij erop uit om u als de gast in de 
watten te leggen. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt 
van biologische en streekproducten.

Zuiderparkweg 282
5216 HE Den Bosch
073 – 614 33 44
www.lunchcafe-inderoos.nl

maandag t/m woensdag van 8.00 – 17.00 uur
donderdag van 8.00 – 23.00 uur
vrijdag van 8.00 – 22.00 uur, zaterdag van 9.00 –16.00 uur

Koffie of thee met huisgebakken appeltaart  
voor € 4,00 
Oplaadpunt aanwezig

Tip Lunchcafé In de RoosTip DC de Schalm T1 T2

Bon

Knip, schrijf, vouw, plak de kaart dicht &
 verstuur
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Ga vanaf Eeterij de Dungense Brug rechtsaf Dungensebrug 
Na brug 1e links en direct rechts Orionpad 
Einde linksaf blijft Orionpad, einde linksaf De Boogschutter 
1e rechts Het Sterrenbeeld (1 Kunstlocatie Würth)
Vervolg Het Sterrenbeeld, einde rechtsaf Orionpad, na brug rechts aanhouden Oude Bossche Baan (grindpad) 
Naar knooppunt 81, ga rechtdoor op Wamberg 
Links aanhouden gaat over in Hasseltsedijk, gaat over in Raadhuisplein, gaat over in Hoogstraat (2 Tuincafé de Witte Zwaan) 
(tevens horecalocatie)
Vervolg Hoogstraat (3 Het Atelier/ Kentalis)
Vervolg Hoogstraat, bij rotonde 3e afslag Mercuriusplein met de bocht mee naar rechts Kerkwijk (4 Den Durpsherd)
Ga terug op Kerkwijk direct rechts Torenstraat, gaat over in Rietveld, einde rechtsaf De Groeskant 
Einde linksaf Beekstraat (5 Werkboerderij Buiten Gewoon) (tevens horecalocatie)
Ga terug op Beekstraat, bij Ysplitsing linksaf Past. van de Boomstraat 
Einde rechtsaf De Ploeg, bij rotonde 3e afslag Sassenheimseweg 
Gaat over in Milrooijseweg, bij rotonde rechtdoor Julianastraat, gaat over in Driezeeg 
Bij rotonde rechtdoor Haffertsestraat, over brug Gouverneursweg 
3e rechts Kameren (doodlopend), 2e rechtsaf Kasteel (6 Brasserie Kasteel Heeswijk) (tevens horecalocatie)
Vervolg vanuit ingang Kasteel rechtsaf en na 50m rechtdoor op halfverhard fietspad vlak voor witte boerderij linksaf  
Naar knooppunt 39, 38, 37, 83, 78, 74, 73 
Richting knooppunt 75 vlak voor brug rechterzijde (7 Startpunt Bibliotheek de Meierij)

Vervolg route

Route deel B | Den Dungen - Berlicum - Sint-Michielsgestel -  
                         Den Dungen
Lengte:  31 km 
Startpunt: Eeterij de Dungense Brug, Poeldonk 28, 5275 HP Den Dungen (tevens expositielocatie)

01 
02
03
04
05
06 
07

08
09
10
11
12
13 
14
15
16
17
18
19 

Startpunt route

Expositielocatie

Horecalocatie

Fiets knooppunt
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Vervolg over de brug 1e rechts Theerestraat (8 Museum voor Dovenonderwijs)
Vervolg Theerestraat, 3e rechts De Bleeke (is fietspad), over brug, einde linksaf Ruwenbergstraat naar knooppunt 76 
Richting knooppunt 77, direct na onderdoorgang rechterzijde afstappunt (9 Tuinrijk) (10 inHout)
Vervolg naar knooppunt 77, 72, na kerk rechts aanhouden Litserstraat (11 Allure)
Vervolg Litserstraat, 1e links Bramerslandstraat, einde rechstaf Bosscheweg naar knooppunt 79, 82 
Eindpunt Eeterij de Dungens Brug 

Vervolg Route deel B

Kunstlocatie WürthEeterij de Dungense BrugS 1

Expositielocatie Horecalocatie

20 
21
22
23
24
25 

 

Bon

Brabantse gastvrijheid in een eigentijds jasje.

Poeldonk 28
5275 HP Den Dungen
073 - 594 10 41
www.eeterijdedungensebrug.nl 

maandag t/m zondag van 12.00 – 22.00 uur

Gratis koffie met gebak bij een 3 gangendiner in de avond

In Kunstlocatie Würth zijn tentoonstellingen te zien van  
eigentijdse beeldende kunst uit de Verzameling Würth. Deze 
ver zameling concentreert zich op de kunst uit de 20 e en 21e 
eeuw en bevat nu 17.000 schilderijen, beeldhouwwerken en 
grafische werken. 
Tentoonstelling t/m 14 februari 2016: ‘Licht, wit & beweging’ 
met werken van Raimund Girke en Gunther Uecker uit de  
verzameling Würth.

Het Sterrenbeeld 35
5215 MK Den Bosch
073 - 629 15 52
www.wurth.nl/kunstlocatie

maandag t/m vrijdag van 11.00 – 17.00 uur
zondag van 11.00 – 17.00 uur
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5Tuincafé De Witte Zwaan Het Atelier / Kentalis

Tuincafé en huiskamerrestaurant De Witte Zwaan: waar de tijd 
even stil staat, maar het genieten doorgaat!

Hoogstraat 30
5258 BD Berlicum
073 - 503 24 12
www.dewittezwaan.com

woensdag t/m zondag van 11.00 – 23.00 uur

Den Durpsherd Werkboerderij Buiten Gewoon

Bon

432

Expositielocatie Horecalocatie

Het Atelier van Kentalis biedt dagbesteding aan mensen met 
een verstandelijke- en communicatieve beperking. Er is een 
kaarsenmakerij, een winkel en een schilder-, keramiek- en  
textielatelier. 

Hoogstraat 121f
5258 BC Berlicum
073 - 503 68 09
www.kentalis.nl

maandag t/m donderdag van 9.30 – 15.30 uur                                                                                                                                              
vrijdag 9.30 –11.30 uur

Kaars voor € 0,50
Bon

Den Durpsherd is het kloppend hart van Berlicum. Het is een 
klein, intiem sociaal-cultureel centrum waar iedereen zich al 
snel thuisvoelt.

Den Durpsherd
Kerkwijk 61
5258 KB Berlicum
073 - 503 20 16
www.durpsherd.nl
   
maandag t/m vrijdag van 9.00 -18.00 uur

Werkboerderij Buiten Gewoon is een prachtige buitenlocatie 
aan de rand van het dorp Berlicum. Hier verzorgen 20 hulp-
boeren met een beperking de moes, pluktuin en ook het  
dierenverblijf. Er zijn planten, groenten, tuin- en boerderij-
producten te koop. Het terras is geopend in de zomermaan-
den.

Beekstraat 46
5258 EG Berlicum
088 - 345 19 80
www.werkboerderijbuitengewoon.nl

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur 

(H)eerlijk potje koffie met buitengewoon koekje voor € 2,00

Voelboxen
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Kasteel Heeswijk

Prominent in het bosrijke Brabantse land schittert het monu-
mentale Kasteel Heeswijk. Het weerspiegelt bijna duizend  
jaar macht, trots en cultuur van de Brabantse elite.

Kasteel 4
5473 VA Heeswijk-Dinther
0413 - 29 23 52
www.kasteelheeswijk.nl

dinsdag t/m donderdag van 11.00 – 17.00 uur
zondag van 11.00 – 17.00 uur
De brasserie is expositielocatie.

Tuinrijk 6 9

Expositielocatie Horecalocatie

Museum voor DovenonderwijsStartpunt Bibliotheek de Meierij 87

In de historische kapel van het voormalige doveninstituut in 
Sint-Michielsgestel is het Museum voor Dovenonderwijs  
gevestigd. Hier kunnen bezoekers een kijkje nemen in een klas 
van vroeger, bekijken hoe technische hulpmiddelen door de 
jaren heen zijn veranderd en ontdekken wat het verschil is  
tussen het onderwijs van toen en nu.

Theerestraat 42
5271 GD SintMichielsgestel
073 - 558 81 11
www.kentalis.nl
entree

De ingang is aan de achterzijde van het gebouw.
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 15.00 uur

In de winkel van Tuinrijk, onderdeel van Cello, koop je behalve 
planten voor buiten ook aantrekkelijke cadeautjes en woon-
accessoires. Een deel daarvan wordt door de medewerkers 
zelf gemaakt. Een ander deel komt uit de andere ateliers en 
winkels van Cello. Ook de werkplaats waar wordt gewerkt aan 
artikelen is een bezoek waard.

Hoogstraat 36A 
5271 SW Sint-Michielsgestel
088 - 345 26 70 
www.cello-zorg.nl

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Bij besteding van € 7,50 ontvangt u een leuke attentie

Voelboxen

De Bibliotheek is de grootste schatkamer van Nederland, vol 
materialen, ideeën en verhalen. Een inspirerende omgeving 
waar de bezoeker ongeremd kan experimenteren en waar hij 
telkens nieuwe ontdekkingen doet.

Torenstraat 6
5271 GA SintMichielsgestel
073 - 656 33 20
www.bibliotheekmeierij.nl

maandag t/m donderdag van 10.00 – 18.00 uur
vrijdag van 10.00 – 20.00 uur
zaterdag van 10.00 – 13.00 uur

Bon
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Keramiekatelier Allure11

Expositielocatie Horecalocatie

Keramiek van Allure, onderdeel van Cello, is origineel, uniek 
en volledig ambachtelijk gemaakt in het atelier. De medewer-
kers ontwikkelen een eigen stijl, motief en kleurstelling.  
In de aangrenzende winkel zijn deze producten te koop.

Litserstraat 10
5275 BV Den Dungen
073 - 594 08 90
www.cello-zorg.nl

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 15.30 uur

inHout10

In en rond de royale werkplaats van inHout, onderdeel van 
Cello, vind je een overzicht van wat de medewerkers zoal  
kunnen maken: stoer steigerhouten meubilair, vogelhuisjes in 
soorten en maten, tuinmeubilair, picknick tafels en kinder-
meubilair. Een aantal producten is uit voorraad leverbaar.

Hoogstraat 36A 
5271 SW Sint-Michielsgestel 
088 - 345 26 65
www.cello-zorg.nl

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur

Op verzoek is een rondleiding mogelijk.

Voelboxen

BIJZONDERE KUNST
 VAN BUITENGEWONE KUNSTENAARS

 Steun geven is vertrouwen hebben. Geef Special Arts uw vertrouwen en steun mensen met een handicap 
 bij het ontwikkelen van hun kunstzinnige talenten.

  Special Arts nodigt u uit om donateur te worden. Dat kan al door middel van een bijdrage van € 50,- per jaar. Maar uiteraard  
is een hoger bedrag welkom! U kunt zich opgeven als donateur door het formulier op www.specialarts.nl in te vullen of door 

 u op te geven via info@specialarts.nl.

Karen Koeslag, De kwallen (detail), 2012, acryl op doek, 50 x 100 cm
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Den Bosch
Stationsrijwielstalling
Stationsplein 77
5211 BJ Den Bosch
073 – 613 47 37
Ook OV fiets

Route regio oost brengt u in textielstad Enschede, metaalstad Hengelo en het waterrijke ge-
bied tussen Almelo en Borne. 
Periode: september 
Startpunten: Almelo, Borne, Hengelo en Enschede

Regio oost

Wilt u nog meer fietsen?Fietsverhuur regio zuid

Voor meer informatie: www.specialawardkunstroute.nl

Herinneringen



Vormgeving: S2B Discover! Amersfoort – Druk: ÈPOS Press, Zwolle – www.specialaward.nl met dank aan CVS Mens en Werk BV
Kunstwerken: Marjolein van den Doel, Ik  – Karen Koeslag, Vogels op tak – Marion Ruitenbeek, Pipo de Clown
Piet Schopping, Dame met rode wangen – Derk Wessels, Vogels

De Special Award 2015 Kunst Fiets Routes worden georganiseerd door Special Arts en mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

     Vergeet vooral niet te stemmen voor de 
publieksprijs! Onderweg met de QR code 
       of na afloop op www.specia laward.n l 

Stap deze zomer op de fiets voor de Special Award 2015 Kunst Fiets 
Routes. Bekijk het werk van de genomineerde wedstrijddeelnemers 
van de Special Award 2015, dé beeldende kunstwedstrijd voor kunste-
naars met een handicap. Bezoek bijzondere locaties, geniet van de 
kunst en de prachtige omgeving. 

Voor meer informatie: www.specialawardkunstroute.nl   
www.facebook.com/specialartsaward


