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Wij zijn het Cellozien
Bij het schrijven van dit voorwoord, ben ik
altijd een beetje bang dat lezers denken dat
ik dit blad in mijn eentje bedenk en vul. Niets
is minder waar. Zo’n blad kan alleen maar in
samenwerking tot stand komen.
Samen verzinnen wij de onderwerpen. Collega’s uit de organisatie, cliënten,
ouders, vrijwilligers en anderen werken mee door interviews te geven,
contacten te leggen, suggesties te doen. “Onderwerpen” zich aan een
fotograaf die wel dertig lachjes van ze wil. En dan is er nog een vormgever
die van een stapel tekst en beeld een fraaie uitgave maakt. Niet ‘ik’ dus:
‘wij’ zijn het CelloZien!
Ook in deze editie kun je lezen hoe Cello zich op allerlei manieren inzet
om bij te dragen aan een goed leven voor cliënten. Door de eigen regie
te vergroten bijvoorbeeld, iets waar Ali op bladzijde 5 graag over vertelt.
Of door ze in staat te stellen gezonde keuzes te maken in hun dagelijks
menu: lees het artikel over Smaakhelden. Bijdragen aan een goed leven
kan alleen met deskundige en enthousiaste medewerkers. Dat wij die
hebben, blijkt onder meer uit interviews met hen. Bijvoorbeeld die met
verpleegkundige Geerte, praktijkcoach Autisme José of onderwijsbegeleider Loes. De Raad van Bestuur neemt je mee in
een korte terugblik op wat er zich in 2018 heeft
afgespeeld en vertelt je wat er in het nieuwe jaar
aan plannen op stapel staat voor onze cliënten, hun
ouders en onze medewerkers.
Rest mij om jullie allemaal een heel fijne
decembermaand toe te wensen!
Désirée van der Valk
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Cello vandaag

nieuws

De andere ond

Nieuwe mensen ontmoeten in
een veilige omgeving

Koken. Een fris

erwerpen

huis. Altijd schon

e was. Bij mij

is niets te halen

!

Elk onderwerp
bestaat uit onge
veer 10 hoofd
elk hoofdstuk
stukken. In
wordt uitleg
gegeven. Je
zien en mens
krijgt filmpjes
en vertellen
te
over hun ervar
moet je een
ingen. Daarn
paar vragen
a
beantwoorden
je het snapt.
om te kijken
of
Bekijk de demo
op www.mpo
wer.nu

Zelfstandig(e

r)

!!!Nieuw!!!

Jij bepaalt wat je deelt

Nieuwsgierig?
Bekijk het filmp
je met uitleg
op de website:
www.mpower.n
u

Een belangrijk uitgangspunt van de zorg bij Cello is dat cliënten een zo gewoon mogelijk leven moeten kunnen leiden. Met eigen keuzes, middenin de
maatschappij. Contact met anderen is daarbij onmisbaar. Gewoon een praatje,
samen eropuit of misschien wel een date! Het is voor mensen met een beperking knap lastig om iemand te ontmoeten via de gangbare kanalen. Laat staan
om in alle rust en veiligheid een vriendschap of liefdesrelatie op te bouwen.

M· power is
besch
onderwijsinstellin ikbaar voor zorgorganisaties
gen.
en
Voor informatie
bel je naar
Opleidingscentr
um Cello
088 - 345 15
55 of
mpower@cello-z mail naar
org.nl

Met instemming van de Centrale Cliëntenraad startte Cello daarom een pilot met ABCDate. Dat is een
speciaal ontwikkeld online platform voor mensen met een beperking van 18 jaar en ouder. Andere zorgaanbieders werken ook met ABCDate, waardoor deelnemers in een breed netwerk contacten kunnen leggen.
Ze kunnen er chatten, een oproep plaatsen voor een activiteit of anderen uitnodigen voor een ontmoeting.
Afhankelijk van de manier waarop het platform wordt gebruikt, is het geschikt voor cliënten van verschillende niveaus.De online omgeving wordt aangevuld met ontmoetings- en thema-avonden.
Zo’n 50 cliënten hebben nu toegang tot ABCDate. De start van de pilot werd op 9
november jl. feestelijk ingeluid met een startfeest. Een spannende avond! In de beautyhoek konden feestgangers zich nog mooier maken, om vervolgens hun profielfoto
te laten nemen in de fotohoek. Een profiel over jezelf maken is niet altijd makkelijk,
daarom was er ook een hoek waar bezoekers in alle rust hun profiel compleet maakten. Verder was er alle
ruimte om kennis te maken, te kletsen of samen een spelletje te doen. In het voorjaar van 2019 evalueren
we de pilot en onderzoeken we of ABCDate voortaan een vast onderdeel van onze zorg wordt.

Ontmoeten

Over social

media

Jij bepaalt
wat je deelt
Nieuwe e-learning van
m.power
In deze e-learning leren mensen
met een beperking hoe ze het leuk
kunnen houden op socialmedia.

Er zijn 5 m∙power onderwerpen:
•
•
•
•
•

Jij bepaalt wat je deelt (nieuw)
De was doen
Koken
Schoonmaken
Bij mij is niets
te halen!

e-learning

Cursisten kunnen op de computer
werken, een werkboek invullen en
zelf oefenen. Meer informatie vind
je op www.mpower.nu

Dagbesteding ‘Vaandel’ officieel geopend

‘We voelen ons zeer welkom in Annenborch’
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Trots zijn we op onze unieke samenwerking
met (ouderen)zorgorganisatie Annenborch. Op
donderdag 22 november was het tijd voor een
feestje. Jos van Dijk gaat met plezier naar zijn
nieuwe dagbestedingsplaats in Rosmalen. Hij
zorgde samen met mevrouw Willems (van de
cliëntenraad Annenborch) en Cello-bestuurders
Toine van der Pol en Frank van Beers voor een
feestelijke officiële opening.
Speciaal voor de cliënten van de dagbesteding
organiseerden we een gezellig feestje. Ook familieleden mochten de nieuwe ruimte komen bewonderen. Tijdens de feestelijke ochtend was er uiteraard
iets lekkers te drinken en te eten. De gasten
genoten van de live muziek. Er werd zelfs een
speciaal lied geschreven en gezongen voor Vaandel.

Vaandel is een fijne, nieuwe plek waar professionals
dagelijks klaar staan om samen met de cliënten
een zinvolle, prettige daginvulling te beleven.
Vaandel heeft een eigen, grote open ruimte in het
souterrain van woonzorgcentrum Annenborch. Twee
doelgroepen in één pand: ouderen en mensen met
een beperking. Wij zien het als
mooie uitdaging om elkaar te
versterken. ‘Elkaar ontmoeten’
vinden we belangrijk: een
praatje maken, samen naar een activiteit gaan of
gewoon even genieten van een kop koffie. We
bekijken waar we samen kunnen optrekken en wie
waar behoefte aan heeft. Een mooi initiatief waar
we de komende tijd mee aan de slag gaan. We
voelen ons in Annenborch meer dan welkom!

dagbesteding

Het digibord in de postkamer

SLIMMER WERKEN

Ali is er enthousiast over!
Medewerkers van de Dienstgroep van het
bestuursbureau in Vught werken sinds een
paar maanden met MyWepp. Dat is een digitaal
planbord. De informatie van dat planbord wordt
doorgestuurd naar een beeldhorloge. Ali vertelt
wat dat in de praktijk voor hem betekent.

Digiborden voor nieuwtjes en planning
“In de keuken en in de postkamer hangen twee
TV-schermen. Dat zijn digiborden. Daarop staat
nieuws, wie er die dag werkt en wat de taken
zijn.’ De taken hebben een kleurcodering en
een foto meegekregen. Ali zegt: “Als ik me ‘s
morgens aanmeld bij het digibord, kies ik welke
taken ik wil doen die dag. Voordat ik weer naar

Het horloge van Ali

huis ga, vink ik af wat klaar is. Dat doen we
allemaal. Aan het eind van de dag kan iedereen
zien wat er gedaan is en wat niet.”

Beeldhorloges voor uitvoeren en uitleg
De informatie van het digibord wordt doorgestuurd naar het beeldhorloge dat de medewerkers dragen. Ali: “Het horloge houdt in de
gaten wat mijn volgende taak is en herinnert
me daaraan.” Dat gebeurt op verschillende
manieren. Als een medewerker dat wil, vertelt de
stem van het horloge wat de volgende taak is
en waar die uitgevoerd wordt. Anderen kunnen
door een plaatje of een tekstbericht op het
beeldscherm zien wat er moet gebeuren. “En

je kunt op het horloge ook zien, hoe je je werk
moet doen. Stap voor stap”, aldus Ali.

Zelf kiezen, onafhankelijker je werk
doen
Ali vindt: “Ik ben blij dat ik zelf kan kiezen wat
ik wil doen op een dag. En ik hoef niet meer zo
vaak naar de begeleiding toe met vragen.”

Meer weten?
Wil jij meer weten over deze manier van werken?
Neem dan contact op met Jos Mateijssen van de
Dienstgroep: jmateijssen@cello-zorg.nl

Plezier en ontmoeting in beeld
Een paar van de grotere activiteiten die Cello in de
afgelopen maanden organiseerde voor cliënten.
Shamajo Fair
In september genoten veel cliënten met hun familie en/of begeleiding van de
Shamajo Fair op De Binckhorst. Voor deze nostalgische kermis werkte Cello
samen met stichting Shamajo.

‘n Zomer Vol
Ook de tweede editie van ‘n Zomer Vol was een succes. Opzet daarvan is dat
ciënten in heel de Cello-regio kunnen kiezen uit veel aantrekkelijke activiteiten.
Ook het netwerk van de cliënten wordt daarbij nauw betrokken. De uitvoering
hiervan ligt voor een deel bij studenten die een zorgopleiding volgen. Zo kunnen
ze op een bijzonder leuke manier kennis maken met de zorg en met de cliënten
van Cello. De Motorendag op De Binckhorst is een van de vele activiteiten.

Een avond plezier beleven bij Disco Lunenburg
Samen met vrienden naar een dansavond speciaal voor mensen met een
beperking. Altijd een groot succes. Ook in oktober was dit het geval.

Aan alle vrijwilligers die deze
activiteiten mede mogelijk
maakten: hartelijk dank!
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Er zijn heel veel vrijetijdsactiviteiten! Een overzicht daarvan vind je ook op de website
van Cello. www.cello-zorg.nl. Zoek op ‘vrijetijdsaanbod’. De facebookpagina van Cello
wordt regelmatig gevuld met nieuws en foto’s. @Cellozorg

De maker

en haar werk

“Altijd iets nieuws
verzinnen”
Linda van Kuijk (43) vertelt over haar
werk bij het Keramiek Atelier in Vught.
Ik ben hier echt op mijn plek. Want
door keramiek te maken kan ik mijn
creativiteit helemaal kwijt. Door de
Kerst hebben wij het echt druk gehad.
Ik heb in de afgelopen tijd veel Maria’s,
Jozefs en schaapjes gemaakt voor
kerststalletjes. De meesten gaan naar
andere winkels van Cello. Maar in onze
winkel wordt ook veel verkocht. Wij
hebben veel klanten: het Keramiek
Atelier is echt het visitekaartje van het
Bestuursbureau.
Daarnaast verzin ik zelf wat ik wil
maken. Mijn zwager en zus hebben
een bloemenzaak. Ik wilde wel eens
losse bloemen maken, van klei. Samen
met mijn begeleider Doryne besprak
ik hoe ik dat moest doen. Toen ik een
geboortekaartje kreeg met schaapjes
erop, leek het me een leuk idee om
daar beeldjes van te maken. Daar is
intussen een hele kudde van.
Nu heb ik opnieuw wat bedacht. Ik
maak allemaal rolletjes klei. Die leg ik
‘rechtop’ in een halfronde vorm. Dan
druk ik alles aan en maak de binnenkant helemaal glad. Alles met de hand.
Als die schaal uit de vorm komt, is de
buitenkant een beetje geribbeld. Dan
verf ik de schaal en wat later was ik
de verf er weer af. Maar in de naadjes
blijft altijd kleur achter. En dat geeft
een heel mooi effect.
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  Samen leven in de buurt

Vught

Kleine contacten zijn de sleutel
Dit zijn John en Roel. John woont in een Cello-woning in de Van
Sonstraat in Vught. Hij is vrijwilliger bij de Buurtbus en bij De
Rode Rik. John kan het goed vinden met buurtbewoner Roel (l).
Die op zijn beurt vrijwilliger is bij de maandelijkse spelletjesavonden voor de Cello-cliënten van de Van Sontraat.

samen lev
en in de b

uurt

Vught
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Van Burendag naar Festival
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat
je samen viert met je buren en de buurt op de 4e
zaterdag in september. Een dag waarop je
gezellig samenkomt. Veel mensen doen iets
goeds voor elkaar en de buurt. Een aantal
locaties van Cello organiseert zo’n burendag of
is erbij betrokken. Zoals in ‘s-Hertogenbosch, in
Haren, Donk en Reit. Daar is de dag zelfs
uitgegroeid tot een festival ‘Ontmoeten in het
Noorderlicht’. Erna Hendriks nam namens Cello
een leidende rol bij de organisatie. Zij is
coördinerend begeleider bij de woningen Manis
Krijgsmanhof.
Erna vertelt: “In onze wijk brengen wij al jarenlang
mensen mét en zonder beperking met elkaar in
contact. Door filmavonden, samen te lunchen,

muziek- of creatieve middagen, op een kleinschalige manier.” Veel van die activiteiten spelen zich
af in de Brede Bossche School. In de buurt wonen
veel cliënten van Cello, zoals in de Manis Krijgsmanhof.

Kers op de taart
De ontmoetingsmomenten bleken een succes.
Erna: “Drie jaar geleden vonden wij dat wij een
volgende stap konden zetten. Waarom niet een
groter evenement voor de wijk? Wij hebben
buurtbewoners en
in de wijk werkende
organisaties
benaderd. Met als
prachtig resultaat
het festival
‘Ontmoeten in het
Noorderlicht’.”
Het is een groot
evenement in de

hele wijk. Met een royaal aanbod aan marktkramen, muziek, zang, vrolijke activiteiten en lekker
eten en drinken. En natuurlijk op de Nationale
Burendag, een initiatief van het Oranjefonds/
Douwe Egberts. Door mooie financiële bijdragen
van Cello, de gemeente ’s-Hertogenbosch en het
Oranjefonds kwam het tot stand.

Samenwerking biedt energie en
inzicht
Erna vindt: “Met elkaar zo’n festival organiseren
geeft nog meer verbinding en energie om
met opgestroopte
mouwen door te
gaan. Wij leren veel
van elkaar en geven
elkaar de kans om
zo veel mogelijk
ontmoetingsmomenten in de wijk aan te
bieden. “
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Samenwerken
Kinderen met een ontwikkelingsachterstand gaan het liefst in hun
eigen omgeving naar school. Cello
helpt daarbij, onder de noemer
Zorg in de klas. Onder andere bij
basisschool Het Rondeel in
‘s-Hertogenbosch. Daar is sinds
september sprake van zo’n mooie
samenwerking. Loes van Hulst
(Cello) en Naoual Chellaf (Rondeel)
vertellen over hun samenwerking in
groep 1 / 2 en over elkaar.

Loes over Naoual
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Blij met de samenwerking?

Wat heb je geleerd?

“We zien allebei veel voordelen voor deze kleuters: spelen
in een uitdagende omgeving, het goede voorbeeld krijgen.
Daaraan kunnen ze zich optrekken. Van de ouders krijgen
wij terug dat hun kinderen graag naar school gaan. Wij zien
allebei dat ze zich geaccepteerd weten, zich veilig voelen
en het naar hun zin hebben.”

“Mijn kleuters nog zelfstandiger te maken. Dat stimuleer ik
natuurlijk, maar ik heb toch de neiging om te zorgen en te
helpen. Door wat afwachtend te zijn, pakken ze zelf dingen
op en zijn er trots op.”

Wat bewonder je Naoual?
“Haar rust en geduld. Haar vermogen om voor de groep
een fijne sfeer te creëren. Het is knap hoe ze op een heel
natuurlijke manier de aandacht weet te vangen.”

Wat zou je missen als Naoual er niet was?
“Alle leermomenten! Ze weet zoveel over de ontwikkeling
van kleuters in het algemeen. Kent de verschillende didactische mogelijkheden. Dat neem ik mee in mijn begeleiding.
Zo komen de kinderen een stuk verder.”

in de klas

Naoula over Loes
Hoe is jullie rolverdeling?

Wat heb je geleerd?

“We werken nog maar kort samen. In het begin was het even
aftasten hoe wij onze rollen moesten invullen en afstemmen.
Samen bespreken we welke activiteiten passend zijn voor
alle kinderen. En welke activiteiten Loes met haar kleuters
doet om beter aan te sluiten bij hun ontwikkelingsniveau.”

“Dat ik -als een kleuter dat een keertje nodig heeft- een
afspraak die voor de hele groep geldt, voor die ene keer wel
los kan laten. Als er een goede reden voor is, accepteert de
groep dat gewoon.”

Wat bewonder je aan Loes?

“Dan zou ik handen tekort komen. ALs Loes er niet zou zijn,
zouden deze kleuters niet krijgen wat zij nodig hebben. En
dat is jammer voor heel de klas.”

“Loes weet heel veel manieren om een kind in alle rust net
die ene stap te laten zetten die hem in zijn ontwikkeling
verder brengt. Ze vindt altijd de juiste manier. Dat vind ik heel
knap!”

Wat zou je missen als Loes er niet was?
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MENSENRECHTEN
TOT LEVEN BRENGEN
In de laatste CelloZien namen we je in vogelvlucht mee
door Van Mens tot Mens sinds de start in 2015. In dit
project geeft Cello invulling aan het VN-verdrag voor de
rechten van mensen met een beperking. Medewerkers,
cliënten, familie en vrijwilligers brengen samen de
VN-thema’s tot leven in proeftuinen. Het doel voor 2018?
Meer wortels geven aan datgene wat een jaar eerder werd
geplant. Zodat Van Mens tot Mens (ook) in 2019 kan
groeien en bloeien.

Nieuwe gezichten
Vanaf de start van Van Mens tot Mens zijn coördinator Barbara
Brakkee en innovator Stijn van Kreij betrokken geweest bij de
beweging. Zij kozen de afgelopen maanden echter een ander pad,
waardoor er ruimte kwam voor nieuwe gezichten. Ineke van Zon
neemt het stokje over. Ze vertelt: “Vanuit de rol als begeleider
en praktijkcoach wilde ik al graag mensen bij elkaar brengen. Of
je er nu woont, dagbesteding hebt of als begeleiding werkt; we
zijn allemaal #teamcello. Daarmee bedoel ik dat we allemaal een
aandeel hebben, we dragen allemaal een steentje bij.” Ineke vindt
het een mooie uitdaging om samen, met cliënten en vertegen-
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woordigers voorop, uit te zoeken hoe ‘een goed leven’ er nu
uitziet. “We werken er in de praktijk allemaal aan, maar juist in
de proeftuinen van Van Mens tot Mens is er tijd en aandacht om
verbeteringen te onderzoeken en te ontwikkelen.”

Themabijeenkomsten
We merkten dat de bijeenkomsten in december 2017 en mei 2018
goed bezocht werden. Er was aandacht voor de proeftuinen en
de mogelijkheid om te ‘proeven’ van Van Mens tot Mens. Nieuwe
ontmoetingen organiseren is dan ook één van de aandachtspunten
voor 2019. Een aantal keer per jaar geven we telkens één van de
thema’s het podium. We beginnen de bijeenkomst met wat verdieping en gaan vervolgens praktisch aan de slag. De proeftuinen
worden hier nauw bij betrokken. Thema’s Eigen Regie en Wilsbekwaamheid staan als eerste op het programma volgend jaar.

Heb jij een goed idee?
Je kunt nog steeds meedoen met Van Mens tot Mens. Alle goede
ideeën zijn welkom! Dat betekent niet dat je meteen ‘vastzit’ aan
een proeftuin. Je kunt ook een keertje aansluiten bij één van de
proeftuinen of bij een overleg van de projectgroep. En natuurlijk
ben je van harte welkom bij de themabijeenkomsten. Heb jij een
goed idee? Wil je kennismaken met Van Mens tot Mens? Stuur een
mail naar vanmenstotmens@cello-zorg.nl. Lees ook eens op je
gemak het online magazine op www.vanmenstotmens.nl.

Vanuit de kribbe gezien
Column van Theo
Sikking, Cello’s
geestelijk verzorger

In dagcentrum ’t Loo, op de Binckhorst, vieren
we regelmatig de schepping van de wereld.
We doen dat daar eenvoudig en met een
duidelijke bedoeling: God schiep alle dingen
in ruim een handvol dagen. Eerst het licht, het
land en het water. Misdienaar Christian toont
trots de zon. De planten worden geschapen,
soort na soort en de dieren, soort na soort. Ze
worden allemaal benoemd. De sfeer is goed.
God keek rond en zag dat het allemaal goed
was.’ (Gen.1) ‘Maar’ zeg ik dan een paar keer,
luid en uitdagend, ‘God miste nog iets, Hij
miste iets dat op hem zelf leek, iets dat net
als hij echt goed kon doen. Hij miste de kroon
op zijn werk.’ Ondertussen loop ik rond met
een grote spiegel in een gouden lijst waarin
iedereen zich weerspiegeld ziet. ‘God miste
ons, mensen miste hij. Toen schiep God ons,
jou en jou en jou.’ ‘Hij schiep ons mensen, niet
soort na soort, maar in één soort: Mens.’ We
delen dan veel kleine spiegels uit en daarmee
gaan alle aanwezigen eens rustig genieten van
zichzelf. Genieten van het eigen mens zijn,
meer of minder ondersteund door de begeleiders. ‘Oh, wat ben ik mooi!’ We vieren ons zelf,
geschapen naar het beeld van God (Gen.1).
     
In deze viering van de schepping weerspiegelt zich natuurlijk het Cello Mensbeeld, ons
kompas. Mensen zijn verschillend, maar gelijkwaardig. We gaan samen met bewoner, familie
en professional, voor een goed leven. In deze
driehoek zijn we samen bekwaam om daadwerkelijk de kroon op de schepping te zijn.
De kribbe van onze bewoner stond thuis in
de eigen familie. Daar is de liefde en de zorg
gestart in een levenslange loyaliteit. Moeilijk
was en is dit vaak, soms heel moeilijk. De
uitkomsten van de schepping zijn niet altijd te
begrijpen, soms maar moeilijk te accepteren. In
de loop van het leven van onze bewoner kwam

het pijnlijke moment om een derde hoek toe
te voegen, die van professionele ondersteuning. De professionals namen het natuurlijk
niet over van de familie, dat is onmogelijk. De
professional zegt ook niet hoe het beter kan.
De bewoner is andermans kind, broer of zus.
Maar de professional is professioneel in het
ontmoeten van de bewoner en zijn of haar
eerste familie-basis. Daar wordt geobserveerd,
geluisterd en ingeleefd. Zo wordt telkens de
persoonlijke maat gevonden van ondersteuning
aan een familieband die al lang bestaat en niet
wordt opgegeven. Dat is Cello-professioneel. Zo
is de driehoek, in tijd en in belang, opgebouwd.
Vanuit de Verlichting leerden we het belang
van het individu en van eigen regie. We zetten
daarom bij Cello de bewoner centraal, zijn of
haar wensen zijn leidend. Van het Humanisme
leerden we respect voor elke mens en na te
denken over menswaardigheid. Het Scheppingsverhaal is eeuwen ouder. Het vertelt ons al meer
dan tweeduizend jaar dat we van Goddelijke
oorsprong zijn. Dat er maar één soort mens is,
geschapen om samen met de ander bekwaam
te zijn. ‘De ander die iemand is zoals jij.’ (Deut.)
Gelijkwaardig en menswaardig, altijd en overal,
naast elkaar.
Deze overtuiging is een ervaring van diep geluk
als we in ’t Loo de schepping van de mensen
met elkaar vieren. Wanneer we de spiegeltjes
aanreiken om in dit geloof even lekker van
onszelf en de ander te genieten. Van mens tot
mens het goede leven vinden en desnoods
daarvoor het lijden omarmen. Daartoe zijn we
geschapen en in driehoek van cliënt, familie
en professional goed toegerust. Alles vanuit
de kribbe gezien. Daar ligt hij die het allemaal
heeft voorgeleefd. Jezus, ook wel Zoon van God
genoemd. Ons broertje dus.

13

SMAAKHELDEN wil cliënten
Lekkere maaltijden maken die ook nog eens supergezond zijn; dat
is de missie van Smaakhelden. Hoe verleid je mensen om te kiezen

maaltijden eten van goede kwaliteit, dan moet je je niet afhankelijk maken
van supermarkten of groothandels. Die gooien extra zout, suiker en vet in het
eten, want dat is lekker en verkoopt dus beter.”

voor meer groenten en fruit, én respecteer je hun vrijheid om zelf
te bepalen hoe ze leven? “Die verse sauzen zijn erg populair!”
“Kijk, dit zijn nieuwe aardappels”, wijst Theo. “Vers van het land, dan zijn ze
het lekkerst.” Frank pakt een van de grote courgettes. “Hier maak ik altijd
lasagne van. Snijd ze in de lengte in plakken, dan heb je geen deegbladen
meer nodig. Veel lekkerder én gezonder!”
We zijn te gast bij zorghoeve Mariaburg in Rosmalen. Op deze boerderij
werken cliënten van Cello in de moestuin en met de dieren. Tussen het
groen praten we vandaag met Theo Jacobs van Smaakhelden en Frank van
Beers (raad van bestuur) over gezond eten bij Cello. Eén ding is duidelijk: de
mannen delen een passie voor goed voedsel.

Veel zorgkeukens zijn afgelopen jaren gesloten. Cello
is juist gaan investeren in Smaakhelden als zelfstandig
bedrijf. Waarom?
Frank: “Cello staat voor een goed leven voor cliënten. Een goed leven is
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een gezond leven, en daar hoort ook gezond eten bij. Wil je dat cliënten

Mogen de maaltijden van Smaakhelden dan niet lekker
zijn?
Frank: “Integendeel: ze móeten lekker zijn. Voor veel cliënten is eten het
allerbelangrijkste; daar kijken ze drie keer per dag naar uit. Ligt op hun bord
dan iets dat ze móeten eten… Nee, dat hoort niet bij onze filosofie. Mensen
mogen zelf kiezen. Maar we moeten wel af van het idee dat je veel suiker
of vet nodig hebt voor een lekkere maaltijd. Daarom hebben we vorig jaar
de maaltijden van Smaakhelden onderzocht. We vergeleken ze met andere
leveranciers en met wat groepen zelf koken. Om te kijken: hoe kan het
beter?”

Wat ontdekten jullie?
Frank: “De keuken van Smaakhelden zet kwalitatief goede, voedzame
maaltijden op tafel. Tegelijkertijd is het een van de duurdere opties. Kortom:
als je er geld voor overhebt, krijg je beter eten.”
Theo: “De mensen die op de groep zelf koken, doen dat vaak omdat ze
het kookproces belangrijk vinden: geuren in de keuken, samen achter het
fornuis. Helaas is er weinig tijd, dus maken ze vaak gebruik van kant-enklaar-sauzen. Daar zit veel suiker, zout en vet in.”

Wat is Smaakhelden?
Smaakhelden is sinds 2015 dé maaltijdleverancier
op het terrein van De Binckhorst. Het bedrijf
verzorgt een maaltijdservice en heeft een online
supermarkt. Smaakhelden is er zowel voor individuele cliënten als voor woongroepen, en levert ook
aan klanten buiten Cello. Meld je aan via www.
smaakhelden.nl!

Maaltijdservice
Smaakhelden levert lekkere, gezonde en gevarieerde maaltijden die je alleen nog maar hoeft op te
warmen. Online kun je elke week kiezen uit wel 70
menu’s. Met de Smaakhelden-app kunnen mensen
met een beperking zelf hun weekmenu bestellen.

Online supermarkt
In de online Smaakhelden-supermarkt kun je losse
producten bestellen; van brood, vers fruit en zuivel
tot éénpansgerechten. De supermarkt levert drie
keer per week aan de deur. Steeds meer Cellowoningen stappen over op deze supermarkt! Qua
prijs is Smaakhelden vergelijkbaar met Jumbo en
goedkoper dan Coop of Albert Heijn.

Smaakhelden op bezoek!
Wil je samen met je cliënten zelf Smaakhelden
ontdekken? De Smaakhelden komen graag langs bij
jouw woning om te laten zien hoe het werkt. Mail
voor meer informatie naar Theo Jacobs (tjacobs@
cello-zorg.nl).

verleiden tot gezonde keuze
Hoe is Smaakhelden aan de slag gegaan met die
bevindingen?
Theo: “Samen met koks en diëtisten experimenteren we met de receptuur

Smaakhelden is dus lekker en gezond. Maar hoe zit het nu
eigenlijk met de prijs?
Theo: “Bij Smaakhelden betaal je gemiddeld vier euro voor een warme

van onze maaltijden. Zodat het eten nog gezonder én lekkerder wordt. De
aardappelpuree was altijd gemaakt van poeder. Nu maken we puree van
echte aardappels. We gebruiken minder zout en suiker. En we ‘verstoppen’ groenten, bijvoorbeeld in sauzen of als slierten door de spaghetti. Met
cliënten van de Zesde Donk hebben we twee gezonde sauzen ontwikkeld:
een pompoensaus als vervanger van Chicken Tonight, en een tomatensaus in
plaats van kant-en-klare Buitoni-saus. Die zijn erg populair!”

maaltijd. Begeleiders denken soms dat ze goedkoper boodschappen halen bij
de supermarkt, maar in de praktijk valt dat tegen. We gooien bij Cello veel
eten weg, soms wel 20 tot 30 procent! Bovendien zijn in veel woningen de
voorraadkasten zo vol, dat begeleiders veel tijd kwijt zijn met het ‘proppen’
van al dat eten.”
Frank: “Smaakhelden levert porties op maat. Je krijgt vaker verse ladingen,
hebt niet meer zo’n grote voorraad en hoeft minder weg te gooien. Dat is
voor iedereen makkelijker én het scheelt geld.”

Jullie willen mensen niet verplichten, maar verleiden om
gezonder te eten. Dat lijkt geen makkelijke opgave.
Frank: “Als het makkelijk was, hadden we het 40 jaar geleden al gedaan.
Kijk, als ik de baas was van een verzorgingstehuis, zou ik zeggen: prima als
een cliënt de laatste maanden van zijn leven elke dag friet en gebakjes eet.
Maar bij ons wonen mensen hun leven lang. En al merk je het niet meteen
als je dagelijks vijf frikandelbroodjes eet, over vijf of tien jaar krijg je er
hartproblemen, suikerziekte of obesitas van. Dan heb je geen gelukkig leven
meer. Daarom is onze opdracht: hoe helpen we mensen zó te kiezen, dat ze
op lange termijn gezond blijven?”
Theo: “Af en toe zo’n frikandelbroodje mag trouwens best. Het gaat om de
balans.”

Tot slot: hoe zien de eettafels bij Cello er over 10 jaar uit?
Frank: “Op die tafel staat een maaltijd die gezond is, én waar mensen met
plezier van eten. Dat laatste is ook heel belangrijk. En je hoeft niet zeven
dagen in de week van Smaakhelden te eten. Ik ken woningen die doordeweeks deze maaltijden bestellen, omdat ze makkelijker te bereiden zijn. En in
het weekend koken ze zelf.”
Theo: “Als Smaakhelden moeten we alert blijven, want de ontwikkelingen
in voedselproductie gaan snel. Gelukkig hebben we een jonge diëtiste in het
team, die ook mij weer scherp houdt: nee Theo, er gaat écht geen suiker in
die saus.”
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Dit is Antoinette
Antoinette Lambrechts woont in Boxtel en krijgt al 50 jaar ondersteuning.
Eerst van Haarendael, later van Cello.
“Ik heb al op heel wat adressen
gewoond. In Haaren, bij Zwaluwen. En
in de Achterstraat in Helvoirt.
Ik verhuisde daarna naar de
Torenstraat, ook in Helvoirt. In Boxtel
heb ik 28 jaar in de Adrianastraat
gewoond. En nu woon ik sinds een
jaar of twee in Princenlant, ook in
Boxtel.” Ze is inmiddels 69 en met
pensioen. Dat bevalt haar best. Ze
borduurt en breit graag. Ook gaat ze
wandelen met haar vriend Hans. “Hij
is heel lief voor me en samen hebben
wij het gezellig. Soms gaan wij op
vakantie, naar Vinkel. Daar is een
vakantiepark het Dierenbos.”
Ze leerden elkaar kennen, toen hij
zijn vriend Jan bezocht in de Adrianastraat. De vonk sloeg over. “Hans
houdt van voetbal, hij is PSV-fan.
En ik nu dus ook.” Samen gaan ze
naar wedstrijden. “Hij gaat ook naar
wedstrijden van ODC, in Boxtel. Maar
die sla ik vaak over.”
Hans (67) werkt bij de kinderboerderij
in Boxtel. Als hij om vier uur klaar
is, fietst hij naar zijn woning in De
Molenstraat. Het fietspad loopt langs
Princenlant. Als het niet regent, staat
Antoinette daar, om te zwaaien. In
het weekend zoeken ze elkaar op.
Antoinette heeft zelf geen familie,
maar Hans des te meer. Daar gaan ze
regelmatig op bezoek. Als ze volgend
jaar 70 wordt, vieren ze dat bij zus
Trudy. Heel de familie is er dan. En
Astrid. En een dag later, gaan ze
met zijn tweetjes op vakantie naar
Vinkeloord.
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SPECIALE AANDACHT
VOOR DE OUDERE CLIËNT
Nederland vergrijst; ook bij Cello wonen intussen heel wat mensen die onder
deze noemer vallen. Zij krijgen net zo goed te maken met de problematiek
die bij deze levensfase hoort. Denk aan slechthorendheid of slechtziendheid.
Of aan een kleiner wordende wereld met weinig actieve momenten. Cello
ontwikkelde een ouderenbeleid. Eerst werd gekeken met welke ondersteuning
deze mensen het best gebaat zijn. Nu worden er stappen gezet om ook de
woonomgeving van een hogere kwaliteit te laten zijn.

Bouwkundig
Een tijdje geleden ging Cello in gesprek met architecten en externe experts in
slechtziendheid en blindheid, in akoestiek, in ouderenzorg. De eigen gedragskundigen en managers Zorg en Dienstverlening werden daarbij ook betrokken.
Die discussie leverde adviezen op over de vele mogelijkheden die er zijn om
ouderen een zo fijn mogelijke omgeving aan te bieden.

Proef met 3 woningen en onderzoek bij de bewoners daarvan
Er zijn 3 woningen uitgekozen voor een proef om uit te vinden welke
adviezen lonend zijn: Cingel 17-18 (Vught), Waterkant 1-5 (Binckhorst) en
Manis Krijgsmanhof (’s-Hertogenbosch). Sommige zijn al toegepast. Andere
kunnen pas in de loop van de komende maanden worden uitgewerkt. Dan
wordt gemeten wat per ingreep de effecten en meerwaarde zijn.

Licht
Dat er met kleine ingrepen veel bereikt kan worden, toont de situatie bij
Waterkant 1-5. De bewoners hadden last van de reflectie van zonlicht op
de vloer. Een speciale folie op de ramen loste dat op. De toepassing van

biologisch dynamisch licht wordt onderzocht. Omdat ouderen veel binnen zijn,
missen ze natuurlijk daglicht. Daarom wordt nagedacht over deze lichtsoort.
Die bootst het natuurlijk verloop van het daglicht met bijbehorende kleurtemperatuur en verlichtingssterkte na. Dat beïnvloedt de hormoonproductie
positief en ondersteunt het biologisch ritme op een natuurlijke manier.

Let op de juiste kleur
Mensen met slechtziendheid zien bijvoorbeeld een donkere vloer als één
groot gat. Een lichte vloer is dan wenselijk. Het gebruik van contrasterende
kleuren is handig om onderscheid te maken. Een felgekleurde deur in een
witte muur of een zwart bord op een witte tafel steken tegen elkaar af en zijn
daardoor beter te herkennen.

Hoe is het geluid?
De akoestiek in een ruimte kan worden verbeterd door andere materialen
te gebruiken. Soms is een bouwkundige ingreep gewenst. Bij de Cingelwoningen bijvoorbeeld vinden de bewoners het niet leuk dat bezoekers
direct in de woonkamer staan zonder dat ze die hebben horen binnenkomen.
Afgesproken is dat nu een schuifwand wordt geplaatst.

Beleving en beweging binnen handbereik
Bij de Manis Krijgsmanhof wonen ouderen in een appartement. Dat ligt
aan een cirkelvormige, inpandige galerij. Het idee is om deze ‘rondloop’ als
belevingsroute in te richten. Met thema’s als ‘geluid’, ‘beleving’, ‘beweging’
en ‘’s-Hertogenbosch’. Zodat de ouderen uitgedaagd worden tot beweging en
beleving.
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Dit doe ik!

Geerte Robben, praktijkverpleegkundige
Sinds bijna twee jaar werk ik bij het team van de verpleegkundig medische dienst
(VMD). Die overstap maakte ik na jarenlang als persoonlijk begeleider / verpleegkundige bij Cello te hebben gewerkt. Mijn laatste werkplek was de Achterstraat in Helvoirt.
Nu ik als praktijkverpleegkundige werk is heel Cello mijn werkveld.
Bij de Achterstraat was ik nauw betrokken bij een cliënt die veel wondzorg nodig had.
Wondzorg heeft mij altijd geboeid en sinds ik bij de medische dienst werk is dat ook
een van mijn aandachtsgebieden. We werken vanuit een holistische blik. Dat wil zeggen
dat wij uitgaan van het individu, zijn omstandigheden, zijn belangen, zijn problemen:
heel de mens. Het coördineren van wondzorg, zorgen voor een goed protocol.
samenwerken met andere disciplines, contact hebben met cliënt en begeleiding: het
zijn allemaal redenen die maken dat ik het een interessant thema vind.
Terug naar de Achterstraat: daar had ik regelmatig contact met de VMD. Toen er bij de
VMD een vacature kwam, werd ik door een van die collega’s getipt om te solliciteren.
Dat heb ik gedaan: ik vond het spannend deze stap te zetten. “Ga ik het werken op de
woning niet missen? Kan ik wel als praktijkverpleegkundige werken?”
Twee jaar later kan ik melden dat dit gelukkig de juiste keus is geweest en ik mijn
werk heel erg leuk vind. Vakinhoudelijk kom ik echt aan mijn trekken: er is een grote
variatie aan verpleegkundige werkzaamheden en handelingen. Bovendien is het fijn om
mijn kennis en inventiviteit in te kunnen zetten voor cliënten en teams. Mijn ervaring
als persoonlijk begeleider op verschillende woningen komt daarbij enorm van pas.
Ons werk bestaat uit directe zorg voor cliënten. Denk aan wondzorg, oorcontrole,
katheter verwisselen of medicatie geven door middel van injecties. Daarnaast kunnen
woningen ons bellen via het 1500 nummer om te overleggen en advies te vragen.
Ook hebben wij te maken met spoedeisende telefoontjes van woningen die onze hulp
nodig hebben. We beoordelen dan de situatie en beslissen of wij of de arts er naartoe
moeten gaan of dat het kan wachten tot het spreekuur. Geen dag is hetzelfde, geen
vraag is dezelfde. En dat maakt mijn werk zo boeiend!

Een eenduidige en deskundige verpleegkundige zorg
Cello’s verpleegkundige zorg voor cliënten is zodanig georganiseerd dat continuïteit,
kwaliteit en eenduidigheid van zorg geborgd zijn. Alle verpleegkundigen werken
samen in één vakgroep van negen praktijkverpleegkundigen (PVK), onder leiding
van het hoofd paramedische dienst. De VMD is voor noodsituaties overdag en buiten
kantoortijden bereikbaar. Deze werkwijze geeft de artsen van Cello de zekerheid dat bij
medische noodgevallen een van de goed geschoolde PVK’s als eerste geraadpleegd
wordt de praktijkverpleegkundige de triage doet en daar de juiste acties op zet.

We werken
vanuit een
holistische blik
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Specialisaties waarvoor de begeleiding een
beroep kan doen op de PVK:
• wondzorg en decubitus
• opname en ontslag uit
het ziekenhuis
• katheteriseren en stoma
• infectiegevaar en
hygiëne

•
•
•
•
•
•

sondevoeding
injecteren
medicatie
zuurstof
palliatieve zorg
verpleeghulpmiddelen

•
•
•
•

incontinentie
oorcontrole
epilepsie
EHBO

Ook roosters maken we voortaan in

In 2017 hebben we bij Cello een ander elektronisch cliënten
dossier in gebruik genomen: Ons. Dit nieuwe systeem ondersteunt het cliënt-centraal werken. En het versterkt de samenwerking in de driehoek: tussen de cliënt, de ouder/het netwerk en
de professional. Ons ondersteunt dus de zorg die we aan cliënten
geven, de afspraken die we daarover maken en de financiële afhandeling van de geleverde zorg. Dit jaar zetten we de volgende
stap: we gaan Ons ook gebruiken om te roosteren. In de periode
vanaf april 2018 tot en met juli 2019 gaat de hele organisatie
fasegewijs over op roosteren en urenadministratie in Ons.

Teams in gesprek over hun rooster
In de overgang naar roosteren in Ons nemen teams zelf hun
roosterproces onder de loep. Ze bepalen samen wat er nodig
is om tot een rooster te komen. Daarbij geldt dat de zorgvraag
en zorgafspraken met cliënten leidend zijn voor de inzet van
medewerkers. Doordat teams zelf afspraken maken over het
zogenaamde basisrooster krijgen medewerkers meer invloed
op hun eigen rooster. En daarmee samenhangend ook de
verantwoordelijkheid over een sluitend rooster voor het team.
Deze overgang past bij de beweging die Cello maakt naar meer
vitaliteit en regie bij de teams.

Anders denken, anders doen
Roosteren in Ons is wennen.. Bij de overgang krijgen teams
ondersteuning van roostercoaches. Zij helpen om de belangen
die bij het roosteren spelen in balans te brengen. Ze benoemen
de knelpunten in het roosterproces en dragen daar oplossingen
voor aan. En ook trainen en instrueren ze als het gaat om het
praktisch gebruik van het roosterprogramma. Daarnaast heeft
elk team een aandachtsfunctionaris roosteren. Dat is iemand uit
het team die ondersteunt bij het basisrooster, dienstenpatroon
en de jaar- en vakantieplanning.

Adrie de Wit, persoonlijk begeleider, vertelt: “In ons team
is het basisrooster heel gemakkelijk tot stand gekomen. Iedereen
kon zijn voorkeuren aangeven. Daarna zijn er wat gesprekken
geweest over de lege plekken
in het rooster. Maar iedereen
bleek flexibel genoeg om tot
invulling te komen van de
basis.”
“Een van de voordelen van de
nieuwe manier van roosteren
is dat we een lange termijn
planning kunnen maken.
Waardoor we ook al eerder
een beeld krijgen van de gaten in het rooster, bijvoorbeeld
in vakantietijd. Daar tekenen
medewerkers dan vervolgens
op in. Het ver vooruit kunnen
plannen vindt het team fijn.”
“Verder valt op dat medewerkers nu een beter beeld
hebben van hun uren: staan
ze in de plus of in de min?
Hoeveel vakantie-uren kunnen
ze nog opnemen? Ze nemen
zelf initiatief om die plussen
of minnen weg te werken door
bijvoorbeeld in te schrijven
op de open plekken in het
rooster. Ik vind dat de beweging naar meer verantwoordelijkheid
voor het rooster heel goed past bij vitaal werken.”

Ervaringen met zelf roosteren
Erna Hendriks, coördinerend begeleider, vertelt over haar
ervaringen met roosteren: “Ons team zat niet te wachten op een
andere manier van roosteren. Elke verandering is lastig, roept
weerstand op en medewerkers maken zich zorgen. Samen met
de roostercoach hebben we geprobeerd iedere medewerker zelf
verantwoordelijkheid te geven voor het basisrooster. Dat proces
liep niet zo goed. Vandaar dat ik als aandachtsfunctionaris
roosteren het voortouw heb genomen voor het basisrooster.
Waarbij ieders wensen en voorkeuren zijn meegenomen.”
“Wat medewerkers lastig vinden is dat diensten ‘vast’ worden
gezet. Voor de cliënten en ouders betekent dat er meer
duidelijkheid is over wie wanneer werkt. En dat brengt rust. In
het team hebben we daar best veel gesprekken over gehad.
Want medewerkers vinden onregelmatige diensten juist heel
fijn. En dus maakten zij zich zorgen over hoe ze regelmatigheid kunnen rijmen met hun thuissituatie. Wij hebben een
heel proces doorlopen, waarin alle teamleden goed hebben
meegedacht. Die nieuwe basis met het rooster staat nu. En
hoe meer we werken in het nieuwe roosterprogramma, hoe
fijner het is.”
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EEN BLIK BINNENIN

Het AutismeBelevingsCircuit (ABC)
laat je ervaren hoe Autisme voelt
“Bij Cello hebben veel cliënten een stoornis in het Autistisch Spectrum
(ASS). Als begeleider verdiep je je daarin en stem je daarop je begeleiding af. En toch: je hebt geen idee hoe ontregelend Autisme voelt. Hoe
vermoeiend al die tegelijk binnenkomende prikkels zijn. Hoe lastig het is
om geen overzicht te hebben. Hoe verwarrend communicatie vaak is. Dag
in, dag uit, heel je leven lang.”
Aan het woord is José van Zoggel. Ze werkt in de dagbesteding en is
daarnaast praktijkcoach Autisme. In die functie geeft ze teams extra
ondersteuning bij het begeleiden van cliënten met Autisme. “Wij willen de
omgeving van de cliënt graag laten ervaren wat Autisme is. Ik ben dan ook
erg enthousiast over het AutismeBelevingsCircuit (ABC).”
Dat bestaat uit 10 opdrachten, gebaseerd op belangrijke thema’s. Zoals
visualiseren, informatie doseren, misverstanden voorkomen, overzicht
bieden of zeggen wat je bedoelt. José: “Het is zeker geen cursus! Je krijgt
wel een blik binnenin door een Autistische ervaring op te doen.”
De teams uit de Bommelerwaard maakten er inmiddels kennis mee. Jeroen
Lobregt, coördinerend begeleider in Ammerzoden: “Mijn collega’s en ik hebben een tijd terug zo’n circuit afgelegd, onder leiding van José.
Dat heeft ons zoveel geleerd, zo veel inzicht gegeven.” Lachend: “Wij waren kapòt na die tien oefeningen, wàt een intensieve belevingen
waren dat. Maar je begrijpt zoveel meer. En het heeft ons aangespoord daar wat mee te doen.”
De begeleiders besloten hun cliënten te vragen wie in hùn omgeving zo’n ervaring kon gebruiken. “Denk aan hun familie, hun collega’s
en begeleiders. Dus die hebben wij uitgenodigd. Met hetzelfde resultaat. Er vielen zoveel puzzelstukjes op hun plek. ‘Hadden wij dit maar
eerder kunnen doen’ was een veelgehoorde opmerking”, aldus Jeroen.

Belangstelling?
Heeft jouw team belangstelling voor dit circuit? Stuur een mail naar pcoachautisme@cello-zorg.nl.

PRAKTIJKERVARING VAN DE SCHRIJVER

Schrijf ‘autisme’
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Eenvoudig? Deze ontregelende oefening
bracht me het zweet op mijn voorhoofd.
Probeer maar eens een weerspiegeld
woord op te schrijven, terwijl je in de
spiegel moet kijken. Waar begint de T,
waar zit de onderkant van de U, hoe
krijg je de bochten van de S in de
goede richting? Het resultaat ziet er
niet uit. Je voelt je nogal onmachtig.
En een beetje dom. Mensen
met autisme hebben dat
gevoel voortdurend. Even ‘het
noorden kwijt te zijn’. In een
wereld waar ‘snel’ een sleutelwoord is, terwijl je tijd nodig
hebt. En het zelfs dan, naar
de maatstaven van diezelfde
wereld, niet netjes of goed
doet. Jemig.

Cello bouwt

nieuws

’t Loo in ’t zonnetje
31 augustus stond het gebouw ’t Loo in het zonnetje. Letterlijk en
figuurlijk. In de maanden die daaraan voorafgingen, werden gebouw
en tuin flink onder handen genomen. Om het nog meer geschikt te
maken voor de belangrijkste gebruikers: de kinderen van
het logeerhuis en volwassen cliënten van de dagbesteding. Het centrale Plein is helemaal opgeknapt en geschikt
gemaakt voor grote en kleinere activiteiten. De akoestiek is verbeterd
en op de wanden prijken foto’s van het prachtige bos-/heidegebied van
de Binckhorst. Voor de volwassenen een hele verbetering en meer sfeer.
Voor de kinderen van het logeerhuis een fijne plek om te spelen als
het slecht weer is. Ze kunnen dan ook gebruik maken van de nieuwe
ruimten voor beweging en beleving. En als het mooi weer is, kunnen ze
genieten van de fraai aangelegde tuin, rondom het gebouw.
In de toekomst worden andere delen van het gebouw aangepakt. Tijdens
de opening werden die plannen gepresenteerd. Na de officiële opening
door bestuurder Frank van Beers konden de gasten een kijkje nemen.

TUIN & PLEIN

Verbouwing kantoorgebouw De Binckhorst
In oktober startte de verbouwing van het kantoorgebouw op De Binckhorst. Dit
gebouw dateert uit begin jaren ’60. Het voldoet niet meer aan hedendaags normen
en aan het huidig gebruik. Het nieuwe kantoor wordt toekomstbestendig:
• duurzaam: van energielabel F naar A++
• gezond: goed comfort en frisse schone lucht
• flexibel en gevarieerd: goede werkplekken waar geconcentreerd gewerkt kan
worden, met privacy en ruimte voor overleg en ontmoeting
• uitnodigend en duidelijk, met een heldere routing
• moderne en voor gebruikers waardevolle ICT-toepassingen

Bouw Salvador Allendelaan
officieel van start
Aan de Salvador Allendelaan in ‘s-Hertogenbosch is op
27 september de bouw gestart van woonruimte voor 24
jongeren met een verstandelijke beperking. Een aantal
van de toekomstige bewoners was daarbij aanwezig,
samen met hun familie en begeleiders. Onder toeziend
oog van de aannemer, architect en een aantal buurtbewoners mochten de cliënten het bouwbord onthullen.

WOONPLEK

Op deze plek was eerder Cello’s kindercentrum De Elzengaard gevestigd. En
daarna het logeerhuis en de naschoolse opvang. Met de start van de bouw is nieuwe bestemming in zicht: een woonplek voor jongeren met een
beperking. Zij zullen hier groeien en zich verder ontwikkelen in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Iets
wat op hun huidige woonplek aan de Geert Grootestraat/
Brugmanstraat minder goed mogelijk was. Naar verwachting zullen de jongeren in de zomer van 2019 verhuizen
naar de Salvador Allendelaan. De panden aan de Geert
Grootestraat/Brugmanstraat worden verkocht.

Kow-architecten uit Eindhoven hebben deze elementen verwerkt in een mooi
ontwerp. Van de impressies is een film gemaakt. Belangstelling?  Tik dan deze tekst
in je browser: https://vimeo.com/273859478.

KANTOOR

Tijdens de verbouwing blijft het gebouw in gebruik. Het project is
daarom opgedeeld in 2 fasen. Fase 1: oktober 2018 tot februari 2019.
Fase 2: februari/maart 2019. Wat dat voor de kantoormedewerkers betekent, staat
op het intranet.
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Op de
Thema’s 2018 laten
uitgroeien tot
vanzelfsprekende
manier van werken
Toine van der Pol en Frank van
Beers praten over de r
 esultaten van
het beleid in 2018. Ze blikken ook
vooruit naar de plannen voor 2019.
Compliment!
“Laten wij beginnen met onze grote
waardering uit te spreken,” zegt Frank
van Beers. “We hebben opnieuw een
jaar achter de rug waarin van iedereen
veel is gevraagd. Wij kunnen ons echt
voorstellen dat dit soms wat veel was, maar wij zijn onder de indruk van de
grote inzet om het toch voor elkaar te krijgen.” Toine van der Pol vult aan:
“Ook het volgend jaar gaat er het nodige gebeuren, maar dan gaat het meer
om vasthouden en verdieping, niet zozeer van introductie van ‘nieuw’. De
ingezette thema’s moeten uitgroeien tot een vanzelfsprekende manier van
werken.”

Wij zijn
ondernemend

Wij sluiten aan

Men neme de volgende ingrediënten
• een goed leven voor cliënten
• trotse en competente medewerkers
• gezonde bedrijfsvoering
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Ook het afgelopen jaar heeft Cello energiek gewerkt om bij te dragen aan
een goed leven voor de cliënten. Een menswaardig, betekenisvol bestaan.
Zoveel mogelijk regie over je eigen leven en ondersteuning hoort daarbij.
Dat vraagt om medewerkers die hun rol hierin goed
kunnen uitvoeren. Met méér regelruimte om in te
spelen op wensen van cliënten en hun familie. De
organisatie schept hiervoor de randvoorwaarden en
moet dus financieel gezond zijn. En bij dit alles zijn de
kernwaarden en het Kompas richtinggevend.

Wij zijn
betrouwbaar

hoogte

Een goed leven begint bij kunnen vertellen wat je wil
Toine: “Er zijn veel goede ervaringen opgedaan met de Mijn Plan-methodiek.
In het afgelopen jaar is die werkwijze verder geland. Medewerkers zijn
vaardig(er) geworden in de de dialoog met de cliënt en
zijn netwerk. Daarin worden diens wensen en behoeften
verhelderd. Die informatie en de actie om daaraan
tegemoet te komen, worden vastgelegd in Ons. Dat is
een programma dat methodisch werken mogelijk maakt.
Het vertrouwd raken met die methodiek en programmatuur kostte tijd, maar nu is iedereen goed op weg.”

nl.zijn wij goed zichtbaar. Overigens zijn en blijven boeien en binden van
medewerkers, (om)scholing en opleiding speerpunten van beleid.”

Wij zijn
nieuwsgierig

Inzicht krijgen in wensen en behoeften krijg je ook door met cliënten, hun
netwerk, medewerkers en vrijwilligers over specifieke thema’s te praten.
“Dat doen wij in proeftuinen als Slimme Zorg, Informele Zorg, Van Mens tot
Mens en Focus op Jeugd. Daar ontstaat de inspiratie voor nieuwe zorgvormen”, vertelt Frank. Er wordt óók naar ‘buiten’ gekeken. Kan technologie
een rol spelen? Welke sociale ontwikkelingen zijn er? Frank: “Wij zijn daar
in 2018 planmatig mee begonnen en dat blijven wij doen. Leuke voorbeelden zijn de tiny-houses op De Binckhorst, de jeugdcafés, de invoering van
Virtual Reality of MyWhepp.”

Blijven investeren in voldoende goede medewerkers
Cello wil zich -op een krappe arbeidsmarkt- als aantrekkelijk werkgever
profileren. Een werkgever die kansen ziet én biedt. Toine: “In 2019 wordt
de spotlight nog meer op toekomstig medewerkers gezet: leerlingen en
stagiairs. Het hebben van een prijswinnend opleidingsconcept als LEV helpt
daar zeker bij (zie blz 25). Met de nieuwe website www.werkenbijcello.

Voor medewerkers is zelfregie net zo goed een belangrijk thema. Toine: “Bij vitaal werken past ook zelfroosteren. Landelijk is daarover bij zorgmedewerkers grote
tevredenheid. Je kunt thuis op je gemak aangeven welke
dienst(en) je wilt doen. Wij hebben er grote verwachtingen van!”. Sinds de zomer van 2018 wordt deze vorm
van roosteren gefaseerd ingevoerd. Dat zal nog tot de
eerste maanden van 2019 duren.

Een greep uit de plannen 2019
• Methodisch werken aan teamontwikkeling: een cyclisch proces van
plannen maken, doen, evalueren, bijstellen.
• Introductie Carenzorgt. Dat is een cliëntportaal, waarmee de cliënt en zijn
netwerk zicht krijgt in zijn eigen dossier.
• (Vernieuwde) zorgprogramma’s. Een zorgprogramma is een professionele
en methodische basis van de zorg en ondersteuning. Voor verschillende
doelgroepen geschreven.
• Om de eigen regie van de cliënt te versterken, wordt het thema
“wilsbekwaamheid” uitgediept.
• Bij een goed leven hoort ook een gezonde en veilige seksuele
ontwikkeling. De teams moeten de visie, het beleid en de toolkit rondom
seksualiteit en seksueel overschrijdend gedrag verder in de praktijk
brengen. Zij kunnen daarbij ondersteuning vragen van het expertiseteam
en het opleidingscentrum.
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Bij Cello willen we slim en veilig (samen)werken, zodat we
optimaal kunnen aansluiten bij de behoeften van onze cliënten.
Zo scherpten we in mei onze privacyregels aan om aan de
nieuwe wetgeving te kunnen voldoen. Met de komst van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) kreeg iedereen
meer en betere privacyrechten. Cliënten moeten zelf, in overleg
met de mensen dichtbij hen en met ondersteuning van de
begeleider van Cello, kunnen beslissen over gebruik van hun

IEDEREEN HEEFT
RECHT OP PRIVACY

gegevens. Hoe zit dat ook alweer?

Cello zorgt ervoor dat gegevens van cliënten goed beschermd zijn. Ook
op de computer. We doen alles om te zorgen dat niemand zomaar bij
persoonsgegevens kan. Alleen cliënten zelf, de begeleider, behandelaar of
anderen die met zorg te maken hebben, kunnen erbij.

RECHTEN
• Cliënten/vertegenwoordigers mogen Cello vragen om te laten zien
welke gegevens we hebben. Dat kan via de persoonlijk begeleider.
• Als er iets feitelijk niet klopt, mogen cliënten/vertegenwoordigers
Cello vragen om iets te veranderen of te verwijderen. Dat kan via de
persoonlijk begeleider.
• Cliënten/vertegenwoordigers mogen Cello vragen om gegevens over te
dragen, aan henzelf of aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld als je
weggaat bij Cello.
• Cliënten/vertegenwoordigers kunnen aangeven dat ze niet willen dat
Cello bepaalde gegevens verwerkt.
• Cello moet jou duidelijk laten weten wat we met persoonsgegevens
doen. Dat doen we in een cliëntfolder en in ons privacystatement op
de website.

KLACHTEN
Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over hoe Cello omgaat met
persoonlijke gegevens. Bespreek dit dan met de persoonlijk begeleider.
Kom je er niet uit, dan kun je terecht bij onze functionaris gegevensbescherming. E-mail naar privacy@cello-zorg.nl. Je kunt ook een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VAN MICROSOFT NAAR GOOGLE
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De AVG gaat dus over zorgvuldig en integer omgaan met persoonsgegevens. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de digitale omgeving waarin
je werkt. In oktober stapten we dan ook over van MS Office naar G Suite
van Google. Zo heeft iedere medewerker nu een persoonlijk e-mailadres
en gaat samenwerken veel gemakkelijker. Zonder gebonden te zijn aan
een bepaalde tijd of plaats kunnen collega’s op een verantwoorde manier
bestanden delen en tegelijkertijd aan een document werken. Bovendien
wordt inloggen binnenkort nog beter beveiligd, zodat we het risico op
inbreuk van buitenaf tot een minimum beperken.

Save the date!
NOTEER:
•
•

LEV-event
8 februari 2019

LEV-t
even

Eind 2017 wonnen wij de HR-zorgaward. Die bestond uit een kunstwerk en workshops
ter waarde van 5 10.000,-. FWG-progressional people, de organisator van deze
wedstrijd, verzorgt deze workshops. Omdat we deze prijs nooit had gewonnen zonder
het enthousiasme van de LEV-teams, leek het niet meer dan logisch met en voor deze
teams een event te organiseren. Met de inzet van FWG-progressional people dus!
In de voorbereidingen werden twee dingen al snel duidelijk. Om te beginnen: het is
belangrijk successen te vieren, en dan het liefst in een festivalsfeertje. En als je er vervolgens achterkomt dat je van LEV ook Leren en Vieren kunt maken, dan is de rode draad
wel duidelijk.

Wat kun je verwachten?
Het wordt een middag waar je even stilstaat om te kijken naar wat er bereikt is en wat
daar goed aan is. Goed voor je motivatie en een groter werkplezier. Onze cliënten profiteren daarvan!
Het is een event waar student, cliënt en medewerker samen optrekken. Een ervarings
deskundige denkt mee in de werkgroep. (Zij zette al meteen de toon door het LEV te
tonen even een appje naar de bestuurder te sturen, of hij wilde meedoen aan de opening.
Leermoment! ) Andere cliënten zijn gevraagd mee te helpen bij de workshops of ervoor
te zorgen dat de dag goed verloopt. Een van de leerlingen werkt aan een spel om op die
dag op een speelse manier stil te staan bij teamsamenwerking.

Talenten (laten) zien
Het wordt een echte LEV-middag: samen leren, samen vieren, samen ontwikkelen.
Bij de organisatie zijn alle LEV-teams betrokken. Wat ons betreft wordt het een uniek
LEV-personeelsfeest! Ook is er aandacht aan het thema ‘krachtgericht werken’. Cliënten,
studenten en medewerkers krijgen de ruimte om hun talenten te laten zien. Applaus wordt
geoogst, ook als je optreden niet perfect is. Dat hoeft namelijk helemaal niet. Ieder talent
is uniek is. Op het podium van LEV mag geleerd worden en je mag zelf doen waar je je
goed bij voelt. Samen leren, samen vieren, samen ontwikkelen.
Wil jij (cliënt, student, medewerker) laten zien wat jij aan talent in huis hebt? Geef dat dan
op aan Anne van Gijn (avangijn@cello-zorg.nl).
Hou intranet in de gaten! Daar verschijnt binnenkort meer informatie over deze geweldige
gebeurtenis.

8 februari 2019, LEV-Event, 12.00 – 18.00 uur.
Exacte tijd en locatie volgen nog.
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Activiteiten om dankbaar
Motorclub Maasdonk en alle sponsoren:
de Motorendag was GEWELDIG!

Een genietmoment
voor Jolanda.

Dat techniek meehelpt de belevingswereld van cliënten te vergroten
en zorgt voor een huiselijke sfeer,
wordt bewezen in Rosmalen. In
woningen Waterleidingstraat 2 (a,
b, c en d) wonen sinds kort (robot)
katten en een hond. Ze reageren
op beweging en geluid en zijn zeer
aaibaar.De woningen deden mee
aan pilot “technische innovatie in de
zorg”. Zonder de gulle bijdragen van
Technisch Installatiebedrijf Kemkens,
AAG advies orgaan voor betere zorg
en Douw bouw had dit technisch
spelmateriaal niet aangeschaft kunnen
worden. Van het resterende bedrag
wordt ander belevingsmateriaal
gekocht. Dank daarvoor!

Op bladzijde 6 heb je kunnen lezen dat de bewoners
van De Binckhorst hebben genoten van de motorendag.
Leden van motorclub Maasdonk zorgen al jarenlang voor
een onvergetelijke dag. Sponsoren zorgen ervoor dat het
extra feestelijk wordt. Door met geld, producten, muziek,
tractor- en huifkarritten de Motorendag tot een complete
beleving te maken. Een ‘hartelijk bedankt’ aan motorclub
Maasdonk, alle andere motorrijders, de Accordioniers
Nuland, ’t kumt goed Vinkel, Albert Heijn, van der Leest
Infra, Bert van de Burght, Frans van Dinther, DJ Toney,
Peter Megens, Toon van de Venne, firma Spie, Voets
bedrijfskleding en Hoedemakers.

Tourrit Ronde Tafel Rosmalen voor kinderen van Cello
Kinderen van Cello konden na de zomer meerijden in een
tourrit die Rondetafel Rosmalen speciaal voor hen organiseerde. Ronde Tafel zet zich in Rosmalen in voor iedereen
die een steuntje in de rug gebruiken kan. Porsches, Alfa
Romeo’s, een Maserati, een heuse rally auto en heel veel
andere mooie sport- en klassieke auto’s deden eraan mee.
De chauffeurs haalden de kinderen op. Dat was het begin
van een geweldige ochtend, die afgesloten werd door een
lunch in de speeltuin. Op dat moment was het enthousiasme op de gezichten van de kinderen, hun begeleiders
en de rijders pas echt goed af te lezen! Dank!

Casimir Heufkens

Rai Koekkoek

Morris Satter

Social Hub in de Lagrostraat, oude schaftkeet transformeert tot flexibele werkplek
Bij de woningen in de Lagrostraat in Ammerzoden staat sinds de zomer een oude schaftkeet.
De bedoeling is om er met inzet van zoveel
mogelijk mensen uit de omgeving, medewerkers
en cliënten, een ruimte van te maken, die door
iedereen gebruikt kan worden. Om eventjes in je
eentje rustig te werken of samen te vergaderen.
Voor zoveel mogelijk mensen uit de omgeving.
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Het is een van de creatieve manieren om als
woning in de wijk van betekenis te zijn en
mensen met elkaar in contact te brengen.
Er zijn al heel wat mensen die met geld,
goederen en inzet meededen aan dit project.
Dank aan: Van Tuyl Transport uit Nieuwaal
voor de schaftkeet. Vrienden van Cello voor de
forse donatie. Comax BV uit Zaltbommel voor

de kachel en koelkast. Studenten Avans en
LEV-studenten voor de hulp. Aan de creatieve
dames van De Leyenstein/Het Zonnelied/De
Lindeboom/De Wielewaal uit Ammerzoden voor
de schitterende kleedjes en kussens.
Ga naar facebook en volg dit project:
facebook.com/Cello-Lagrostraat

voor te zijn
Elektrische
ondersteuning
op de duofiets

Met dank aan VVC
miMakkers maken -van hart tot hart- contact met cliënten bij wie
contact maken niet vanzelf gaat. Bijvoorbeeld omdat deze cliënten
een ernstige verstandelijke beperking hebben, omdat ze dementeren of ernstig ziek zijn. Waar het begeleiders en familie misschien
niet (meer) lukt om contact te krijgen, spelen miMakkers in op
de kleinste impulsen en reacties. Ze ‘lezen’ gezichtsuitdrukkingen,
gebaren en lichaamshouding.

Sinds ze bij de Vliertwijksestraat 44/44a elektrische
ondersteuning op de duo-fiets
hebben gekregen, zitten de
bewoners allemaal lachend op
de fiets. Ze kunnen nu veel verder fietsen en
zelfs in Rosmalen een ijsje halen. De fiets is
voor alle cliënten bruikbaar, ze zijn lekker in
de buitenlucht en bewegen meer.

VVC zorgt voor basketbalpaal
op Groote Cingels

In september 2017 is er een film gemaakt over deze bijzondere
manier van contact maken. De Stichting Vrienden van Cello stelde
tijdens de lancering van de film een bedrag van vijfduizend euro
beschikbaar voor scholing en extra inzet van de miMakkers. De
miMakkers hebben inmiddels op een aantal plekken cliënten
ontmoet, ontroerd en uitgedaagd tot contact. Zo zijn ze bijvoorbeeld op De Schalm en bij de Annenborch geweest om van-hart-tothart contact te maken. Dit wordt door cliënten, hun familie en de
begeleiders natuurlijk enorm gewaardeerd!

Iedere sportieveling daar
kan er gebruik van maken,
want de basket kan op
verschillende hoogten
worden gehangen. Ook
een leuke manier om je
vrije tijd bewegelijk door
te brengen.

De film kun je zien op Youtube, deze link
brengt je er naartoe: http://wqd.nl/V463

VVC schenkt Two-Touch computer
aan dagcentrum ’t Loo
Een grote wens van ’t Loo was een two-touch computer.
Deze speciaal ontwikkelde computer is uitermate geschikt
voor de cliënten van ‘t Loo. Er wordt intensief gebruik van
gemaakt. De een gebruikt hem om te leren tellen, de ander
doet er z’n spelletjes op. Een mooie aanwinst!
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Cello vandaag

nieuws

Win-win door de Cello Klussenbank
Sinds 15 november is de Klussenbank in
bedrijf. Deze is opgericht om aangepast
werk te bieden aan zieke medewerkers
die mogen re-integreren maar dat nog
niet in hun eigen
werk kunnen doen.

lijkt te zijn, vraagt de leidinggevende
aan zijn re-integrerende medewerker om
contact op te nemen met de contactpersoon van de betreffende werkplek om te
starten met die klus.

De leidinggevende blijft
volledig verantwoordelijk voor de re-integratie
van zijn zieke medewerker. De re-integrerende
medewerker houdt zijn
samenwerken aan
leidinggevende op de
een goed leven
hoogte van het werk
en werk
dat hij doet. Met de
collega’s van de tijdelijke werkplek bespreekt
hij de voortgang van de klus, uitbreiding
kanten!
van het aantal uren en andere zaken.
Er is op bescheiden voet gestart. Acht
leidinggevenden Wonen en Dagbesteding Let op!
hebben klussen doorgegeven, die in
De Klussenbank is geen vervanging van
de Klussenbank geregistreerd zijn. Alle
Cello Matcht. Het is een aanvullende
leidinggevenden van Cello kunnen nu
mogelijkheid voor zieke medewerkers
onderzoeken of er geschikt werk is voor
die hun arbeidscapaciteit weer mogen
een zieke medewerker. Als er een match
opbouwen.
Op iedere werkplek
zijn klussen waar de
vaste medewerkers
niet aan toe komen.
Het idee is om deze
zieke medewerkers daarvoor in
te zetten, op het
moment dat ze
daaraan toe zijn.
Het mes snijdt aan twee

KLUSSEN
BANK

Vertrek van twee
sectormanagers
In het najaar besloten twee sectormanagers hun
bakens te verzetten en hun dienstverband met Cello
te beëindigen. Het gaat om Mariëtte van der Els
(sector Wonen en Specialistische zorg) en Jeannette
Dorrestijn (sector Wonen en Jeugd). Beide managers
hebben jarenlang bij Cello (en haar voorgangers)
gewerkt. De organisatie is hen buitengewoon erkentelijk voor de grote inzet die zij hebben getoond voor
de zorg voor cliënten en medewerkers.
De raad van bestuur heeft gekozen voor een tijdelijke
oplossing om deze situatie op te vangen. Twee
collega-managers nemen een deel van de verantwoordelijkheden over. Het is onvermijdelijk dat een deel
van de taken wordt overgenomen door de managers
Zorg en Dienstverlening uit de betrokken sectoren.
Omdat Cello in de afgelopen jaren veel geinvesteerd
heeft in versterken van het management, durft de
organisatie deze stap te zetten. Medio 2019 zal
besloten worden hoe de Cello-organisatiestructuur
eruit gaat zien. De raad van bestuur zal scherp
toezien of deze oplossing goed uitpakt voor de zorg,
maar ook voor de betrokken leidinggevenden.

Een nieuwe communicatiestijl
en opgefriste looks
Het is je misschien al een keer opgevallen. Hier en daar zie je het logo van
Cello op een iets andere manier. Of
vallen je de andere kleuren en fotografie
op, zoals in de personeelsadvertenties.
Dat heeft te maken met het volgende.
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Cello wil bekend staan als betrouwbare,
nieuwsgierige en ondernemende partner
in menswaardige zorg en ondersteuning
voor mensen met een beperking. Dan
wil je dat cliënten, verwanten, medewerkers, werkzoekenden, vrijwilligers en
externe partijen die belangrijk zijn dat
weten, zien en ervaren.
Wij zijn in 2018 de weg ingeslagen
naar een nieuwe communicatiestijl, die

niet alleen de ontwikkeling van Cello
uitstraalt, maar ook versterkt.
Daarom hebben wij onder meer
gesproken met cliënten, ouders en
medewerkers over hun contactmomenten met Cello en de middelen (folders,
website) die ze krijgen. Wat gaat goed?
Wat kan en moet beter? Vind je in de
communicatie de kernwaarden van Cello
terug? Wat betekent dat voor onze taal,
toon, ons beeld- en kleurgebruik en
fotografie?
De uitkomsten van deze waardevolle
sessies worden gebruikt bij de nieuwe
plannen. Dat geldt voor de stijl, de
middelen én een nieuwe doelgroepgerichte website.

Kerst 2018
Vier je mee?
Kerstmarkt Zesde Donk 34,
's-Hertogenbosch
Op 15 december kun je tussen 16.00 en
19.00 uur naar deze sfeervolle overdekte
kerstmarkt. Geniet van de muziek en bekijk
welke mooie producten en kerstcreaties er
te koop / te zien zijn. Samen met de cliënten
van de Zesde Donk is hard gewerkt om er
-voor het vijfde jaar alweer- een onvergetelijke kerstmarkt van te maken.

Vrijwilligers: zet 24 januari
vast in je agenda!

Kerstvieringen 2018
Pastor Theo Sikking viert kerst met
cliënten en hun dierbaren op:
• woensdag 19 december 10.30 uur: in
de Tempelier Haaren m.m.v. het koor
Sine Nomine uit Haaren.
• donderdag 20 december 13.30 uur:
in Dagcentrum ’t Loo Binckhorst
familieviering
•
vrijdag 21 december
10.00 uur: in de
Boerderij op de
Cingels m.m.v. Irene
Koning en Arjo de
Vries.
• dinsdag 25
december 10.30
uur: in het MFC
Binckhorst m.m.v.
het koor Just In uit
Nuland

Want dan wordt het jaarlijks vrijwilligersfeest  georganiseerd. Er is een
middag- en een avondprogramma. Een
uitgebreide uitnodiging krijgen jullie
apart toegestuurd!

23 december
Kerstdinnershow
Cliënten uit Rosmalen zijn uitgenodigd
voor een kerstdinnershow op zondag
23 december. Er is een heerlijke
maaltijd en -zoals dat hoort bij zo’n
dinner-  kunnen de gasten daarbij
genieten van zang, dans en entertainment. Dat wordt feestelijke middag in
MFC De Binckhorst. Via de woningen
zijn de uitnodigingen verspreid.

Haaren
kerstbrunch
In Haaren wordt het feest klein maar
sfeervol gevierd met een kerstbrunch
op 23 december. Op je gemak
wakker worden, je rustig aankleden
en dan naar de lekkere brunch in
de Tempelier en in de Wijngaertzaal.
Samen letterlijk en figuurlijk de
kerstsfeer proeven! Via de woningen
zijn de uitnodigingen verspreid.
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Je koopt je kerstcadeautjes toch
Tuinrijk: Kerstfair op
8, 15 & 22 december
Op zaterdag 8, 15 en 22 december wordt er
een gezellige kerstfair georganiseerd. Kom je
ook? Heel het jaar door kloven de medewerkers haardhout dat, in overleg, eventueel bij
je thuisbezorgd wordt. Tuinonderhoud wordt
gedaan door een tuingroep, onder begeleiding
van een hovenier. Voor een bijzonder tuingevoel en deskundig advies moet je bij Tuinrijk
zijn! Openingstijden: maandag t/m vrijdag
9 – 17 uur, zaterdag 10 – 16 uur, Hoogstraat
36a, Sint-Michielsgestel. Houd de Facebookpagina in de gaten voor acties en bijzondere
openingstijden. @tuinrijk

Keramiek Atelier Vught
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Veel producten in kerstsfeer, gemaakt
door gemotiveerde medewerkers als
Linda en Sacha. De Ring 14, Vught.

ook in een van onze winkels?
2019 blijft overzichtelijk met
producten van de Cello Printservice!

Boxtel HEBBES

Ze zijn er weer, de overzichtelijke weekkalenders van de Printservice Cello. De cliënten die daar werken hebben meegedacht aan
het ontwerp en er staan veel foto’s en tekeningen van cliënten in.
Er zijn twee varianten: mét en zonder
pictogrammen. Daarnaast is er een
familieplanner: reuze handig als je alle
afspraken in je gezin overzichtelijk wilt
noteren. Beide producties kosten
3 4,50 en kunnen bij de Printservice in
het bestuursbureau in Vught worden
gekocht. Betaling contant of met pin.

Een winkel barstensvol eigen
creaties van textiel. Unieke
en kleurrijke kussens, tassen
en vlaggetjes zijn uniek en
kleurrijk. Bovendien vind je er
een assortiment aan originele
hebbedingen. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag  9.30 - 17
uur / zaterdag 10 – 16 uur (ook
op koopzondagen), Markt 6,
Boxtel. Houd de Facebookpagina in de gaten voor acties en
bijzondere openingstijden.
@hebbesboxtel

Als je dan toch in het Bestuursbureau
bent, loop dan ook het Keramiek
Atelier Vught binnen. Veel van het
keramiek van in dit CelloZien staat, is
daar te koop. De Ring 14, Vught.

Cadeaubon

’s-Hertogenbosch
Hint & Tint
Creatieve / decoratieve producten
zoals keramiek, schilderijen en
vogelhuisjes. Ook producten van
andere winkels/ateliers van Cello.  
Ingekochte trendy cadeau-artikelen
maken het assortiment compleet.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
9 - 17 uur / zaterdag 10 – 17 uur,
Hinthamerstraat 96c, ’s-Hertogenbosch. Houd de Facebookpagina in
de gaten voor acties en bijzondere
openingstijden. @hintentint

En weet je geen keuze te maken? Dan kun je altijd een
Cello cadeaubon geven. Daarmee gun je iemand anders
de gelegenheid een uniek handgemaakt cadeau uit te
kiezen. Gemaakt en verkocht door talentvolle mensen
die trots zijn op hun producten. Je kunt er ook een
kopje koffie van drinken of een hapje eten bij een van
onze lunchcafés.
Er zijn cadeaubonnen van 3 5,-, 3 7,50 en 3 15,-.  Ze
zijn te koop bij:
• Hint & Tint, Hinthamerstraat 96c, ’s-Hertogenbosch
• Hebbes, Markt 6, Boxtel
• Tuinrijk, Hoogstraat 36a, Sint-Michielsgestel
• In de Roos, Zuiderparkweg 282, ’s-Hertogenbosch
• In de Roos. Markt 10, Zaltbommel
• Lunchroom/werkatelier EEHT, Heilig Hartstraat 1, Best
• Raadskelder, Markt 1b, ’s-Hertogenbosch
• Receptie van locatie De Binckhorst,
Waterleidingstraat 2 in Rosmalen
• Receptie Bestuursbureau, De Ring 14, Vught
De cadeaubon is onbeperkt geldig.
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Oud & nieuw
Oudejaarsavond: vuurwerk en
chocolademelk op De Binckhorst

Oudjaarsbal
in Haaren

Nieuwjaarsreceptie
De Binchorst

Iedereen is van harte uitgenodigd om naar de
grote vuurwerkshow te komen kijken. Precies
om 19.00 uur start een kleurrijk spektakel op
De Brink. Dat zal zo’n 20 minuten duren en
in de tussentijd kan het publiek zich warm
houden met chocolademelk. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze show.

Op 31 december

Het nieuwe jaar wordt op De
Binckhorst feestelijk ingeluid op
6 januari. Van 10.30 tot 12.00 uur
kunnen cliënten en hun familie
elkaar ontmoeten in het MFC van de
Binckhorst. Met elkaar klinken en
genieten van de Boxtel City Band.

is er voor cliënten
een Oudjaarsbal
in de Tempelier
(15.00 - 18.00 uur).
Dat wordt afgesloten met vuurwerk.

Deze woordzoeker is dit keer gewijd aan de feestdagen. Stuur je oplossing
op en je maakt kans op een Cello cadeaubon ter waarde van 1 25,-. Succes!
E: communicatie@cello-zorg.nl of per post: redactie CelloZien, Postbus 231,
5260 AE  Vught.
Zoek de woorden. Streep ze
balk. Dat is de oplossing.
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De oplossing van de vorige puzzel was Actief en gezond. Uit de stapel
goede oplossingen werd G. Schevers-van de Velde getrokken. Zij kreeg
intussen de Cello-cadeaubon toegestuurd.
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