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Mooie initiatieven 
 
In deze nieuwsbrief geven we de mooie 
initiatieven die in deze bijzondere tijd ontstaan 
een podium. Heb jij ook een idee? 
Voordat je meteen in de uitvoering gaat, stem 
even af met je collega’s van Samen voor Cello. 
Zij bekijken samen met jou of het initiatief past 
bij de afspraken die we bij Cello in deze 
corona-tijd hebben gemaakt. 
Je komt met hen in contact via 
samenvoorcello@cello-zorg.nl  
 
Samen slaan we ons door deze onzekere tijd 
heen. En... mooie acties helpen daar zeker bij! 

……………………… 
 

Cello Challenge 
 
Behoefte aan afleiding? Hier komen de 
challenges voor week 20. Zo geven wij samen 
met jou kleur en invulling aan de week. 
 
Samen of alleen, op afstand en toch ook 
dichtbij, en het belangrijkste: plezier maken! 
Laat weten hoe je de challenge hebt uitgevoerd 
door een foto, video of verslagje te sturen naar 
Samen voor Cello. 
We delen de inzendingen met heel Cello en je 
krijgt een ereplaats in de volgende Cello 
Challenge!  
 
CHALLENGE 1 
We horen dat er bij Cello volop gepuzzeld 
wordt. Welke puzzel ben je aan het maken en 
uit hoeveel stukjes bestaat die? We posten 
deze vraag ook op Facebook. In de reacties 
onder die post kun je foto’s plaatsen van jou, je 
puzzel en hoever je ermee bent. 
 
 
 

CHALLENGE 2 
Wil je een eigen puzzel maken? Print deze lege 
puzzel uit op stevig papier, ontwerp je puzzel, 
kleur in en knip uit.  
Tip: geef hem aan iemand anders om hem in 
elkaar te puzzelen 
 
CHALLENGE 3 
Broeden er bij jou in de buurt ook vogels?  
Vliegen vogeltjes af en aan met takjes en 
wormpjes in hun bek? Hoor je getjilp van jonge 
vogeltjes? 
Plaats een buitenbadje (een diep bord of een 
schaal) op een rustige plek in je tuin. 
Welke vogels komen er bij je badje op bezoek 
om te badderen of drinken? 
https://www.youtube.com/watch?v=gPEKTE0g
CWQ 

……………………… 

 

Gelegenheidsduo 
 
In deze tijd gebeuren er bijzondere dingen. John 
en Ilma -bij iedereen bekend als coördinatoren 
Vrije Tijd en vrijwilligerswerk- vormen deze 
dagen een gelegenheidsduo.  
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Met John op gitaar en Ilma die de zang voor 
haar rekening neemt, kunnen de bewoners van 
De Binckhorst genieten van muziek. 
De vraag is wie er het meest van geniet… John 
en Ilma die hun talenten ontdekken en 
bundelen, genieten ook wat af deze dagen. 
 

……………………… 

 

Raamdecoratie 
Het team Vrije Tijd en vrijwilligerswerk nodigt 
je uit om mee te doen. 
 

 
 
Maak een fraaie raamtekening en wie weet 
win jij een leuke prijs? Behalve dat je creatief 
bezig bent en er een prijs mee kan winnen, 
fleurt je woning op van zo’n tekening. 
Kijk hier hoe je heel eenvoudig een 
raamtekening maakt. Je kan je opgeven tot en 
met 30 mei. Vanaf 1 juni gaat de jury ‘on tour’ 
om de creaties te bekijken en beoordelen 
 
Een paar dingen vooraf 

1. Geef jezelf (je naam) of je woning en 
e-mailadres op bij pjanssen@cello-zorg.nl 

2. Je tekening moet aan de voorzijde op de 
raam van de woning zijn. Vanwege het 
Corona protocol - kruisbesmetting kunnen 
en willen we niet in een woning komen om 
de raamtekening te bekijken. 

3. Stuur met je inzending een mooie foto mee 
van de maker(s). En let hierbij op de privacy. 

4. Je kunt van alles tekenen op een raam. Niets 
is ons te gek! 

5. Een deskundige jury gaat alle inzendingen 
ook nog op locatie bekijken. 

6. De winnaar krijgt op maandag 8 juni rond 
de klok van 14 uur de prijs uitgereikt. Wij 
komen dan naar je toe. 

Starten maar..............! 

……………………… 

 

Talent met Talens 
 
Weet je nog… een paar weken geleden…? We 
lieten weten dat Royal Talens allerlei teken- en 
schildermaterialen ter beschikking stelde. Er 
zijn tasjes uitgereikt aan alle woningen. 
Intussen kregen wij vanuit Liempde deze 
creatieve groet: 
 

 
 

https://raamtekening.nl/hoewerkthet-raamtekening/


 

……………………… 

 

Gehoord... 
 
Sinds 30 april ontvangen cliënten voorzichtig 
weer bezoek. Onder strikte voorwaarden. 
Die ontmoetingen vinden plaats buiten de 
woning, onder begeleiding. Op de locaties 
kunnen ook ruimtes gereserveerd worden om 
bezoek tussen cliënt en familie te organiseren. 
Op werkdagen zijn de gastheren en vrouwen 
medewerkers van Cello. In de weekends wordt 
het gastheer/vrouwschap door vrijwilligers 
gedaan. De vrijwilligers die dat doen, lieten 
weten dat ze het fijn vinden om weer 
betrokken te zijn. Op gepaste afstand 
natuurlijk. Ze vinden het belangrijk om in 
verbinding te zijn en blijven. 
 

 
 
Vind jij dat ook belangrijk? Stuur eens een kaart 
naar de vrijwilligers die bij jouw woning 
betrokken zijn. Zoek je een leuke kaart? Bestel 
ze bij de Printservice van Cello. Stuur een mail, 

geef je locatie door en de Printservice zorgt dat 
de kaarten op jouw werkplek terecht komen. 

……………………… 

Wijngaert 
 
De cliëntenraad van Wijngaert steekt iedereen 
in Haaren een hart onder de riem. 
 

 
 

……………………… 

 

Gevraagd 
Twee oproepen: 

1) voor cliënten die ambulante ondersteuning 
van Cello krijgen zijn we op zoek naar 
legpuzzels van 500 of 1.000 stukjes. Heb jij 
nog een complete puzzel waar jij niets meer 
mee doet én die de cliënt mag houden? Geef 
die dan af op het bestuusbureau.  

2) voor een cliënt uit de Bommelerwaard zijn 
we op zoek naar een fietskar. Zodat ze 
wekelijks haar spullen bij de Voedselbank 
kan ophalen. Het zou makkelijk zijn als er 
ook een hondje in de fietskar past. Neem 
contact op met vrije tijd als je iets kan 
betekenen voor deze cliënt. 

 


