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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? Stem even af 
met je collega’s van Samen voor Cello voor je 
meteen in de uitvoering gaat. 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? Samen met jou geven 
we kleur en invulling aan de week. Hier komen 
de challenges voor week 24.  
Die zijn trouwens bedacht door Jessica! 
 
Laat weten hoe je de challenge hebt uitgevoerd 
en stuur een een foto, video of verslagje naar 
Samen voor Cello. Als jij dat wilt, delen we 
jouw inzending met heel Cello. En krijg je een 
ereplaats in de volgende Cello Challenge! Dit 
vragen we natuurlijk eerst aan je.  
 

1) Bij goed weer: stoepkrijten 
Teken iets moois op de stoep of muur met 
stoepkrijt. “Zelf”, zo vertelt Jessica, “ben ik op 
de grond gaan liggen en heb een punt gezet bij 
mijn hoofd en voeten. Daarna ben ik vleugels 
gaan tekenen van een vlinder. Toen ik in het 
midden ging liggen, was ik de vlinder.” 
Wat teken jij? 
. 
 

 
 
Maak er een foto van en vertel jouw verhaal 
erbij. Stuur je foto én je verhaal naar 
samenvoorcello@cello-zorg.nl 
 
 

2) Bij minder goed weer: bakken 
Ga koekjes bakken en versieren of bak een 
lekkere cake of taart. Gebruik je talent en 
creativiteit, maak een foto van het 
eindresultaat en stuur die naar 
samenvoorcello@cello-zorg.nl 
 

 
 
Eens kijken of we veel mensen aan het bakken 
kunnen krijgen. En wie weet… leidt deze 
challenge tot ‘Heel Cello bakt’? 
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Ereplaats - Hartjeschallenge 
De ereplaats is deze week voor Joop, Jos, Bregit 
en Paco. Zij hebben in hun tuin dit kunstwerk 
gemaakt. 
 

 
 
 
Ereplaats - Talenten challenge 
Joey zingt speciaal voor alle jarigen: Joey zingt 
 
Ereplaats - Talentenchallenge 
Elma’s talent is contact maken, van een 
afstand, is toch heel dichtbij. 
contact maken 
 

 

……………………… 

Pinksteren 
Afgelopen zondag zijn pastores Theo Sikking 
en Linda Evers samen met John van de 
Coolwijk van Vrije Tijd naar de woningen van 
De Binckhorst gegaan. Theo en Linda hebben 
met de Paaskaars de Pinksterzaadjes 
rondgebracht. John heeft alle woningen met 
wenskaarten een hart onder de riem gestoken. 
 

 
 
De zaadjes staan symbool voor het verhaal 
van Pinksteren; het geloof, vertrouwen en de 
hoop dat we allemaal de goede krachten in ons 
hebben en dat we deze kunnen laten 
uitgroeien. De kaart staat voor goede wensen 
voor allen die leven en werken in onze zorg. In 
woord en daad, samen, mooi, sterk en trots in 
corona tijd. Vorige week zijn Theo en Linda op 
woensdag en vrijdag langs gegaan in Haaren 
en Vught. 

……………………… 

  

Met de huifkar 
Vorige week is er een eerste corona-proof 
huifkarrit geweest. Zo’n rit is per woning en er 
wordt rekening gehouden met de corona- 
maatregelen die nodig zijn. Een aantal 
woningen heeft zo’n tochtje met de huifkar nog 
op de planning staan. Wil jij ook zo’n tochtje 
plannen? Laat het weten aan vrije tijd. 

 

 

https://intranet.cello-zorg.nl/uploads/media/5ed8cd6baa2f3/vid-20200522-wa0000.mp4
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Groetjes van 
Met elkaar verbinden en in contact blijven 
vinden we belangrijk. Dat doen we nu vaak via 
beeld. Deze week delen de gedragskundigen 
hun ‘Groetjes van’ video op sociale media. 
Groetjes van de gedragskundigen 
 
Een heel bijzonder filmpje kregen we van de 
collega’s van De Elzengaard. Die stuurden naar 
alle kinderen en ouders een ‘petje af’ video. 
Petje af De Elzengaard 
 
Wil jij ook een video of foto’s aanleveren? Die 
delen wij graag!  Neem contact op met 
communicatie@cello-zorg.nl 

……………………… 
IJs 
 
De zomer is in zicht en dat hebben we gevierd. 
Met ijs natuurlijk! Met zoveel lekkere smaken is 
het moeilijk kiezen. Gelukkig had iedereen van 
tevoren al een keuze gemaakt. Zo verliep het 
uitdelen van de ijsjes soepel en helemaal 
Corona-proof. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bovenal hebben alle bewoners én begeleiding 
genoten van een heerlijk ijsje op een zonnige 
dag! In totaal zijn er 120 ijsjes uitgedeeld. De 
ijsjes zijn natuurlijk niet gratis. Met dank aan de 
MZD die deze traktatie betaalde. 
Wie volgt? We helpen je graag met de 
instructies en voorbereidingen van hoe je dit op 
een verantwoorde manier aanpakt. 

……………………… 

 

Inspiratie 
 
Met dank aan de Vrienden van Cello kunnen 
cliënten gebruik maken van de online 
inspiratiebibliotheek van De Lachende Zon. 
Die bibliotheek is overigens bijgewerkt. Deze 
keer met onder andere prachtige scènes uit 
voorstelling Spiegel en een animatiefilm over 
Druppels. 
 
Kijk hier Inspiratiebibiotheek De Lachende Zon 

……………………… 

Tedje trug 
 
Afgelopen zaterdag heeft Tedje Trug een 
zonnig optreden gegeven voor verschillende 
woningen op Groote Cingels.    

https://youtu.be/rG5I84pRxho
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Er werd gedanst, meegezongen, zelf muziek 
gemaakt en gelachen. Dat was genieten! 
 

 

……………………… 

Fitness on tour 
 
De bewoners van de Akkerstraat - Ruybosch - 
Achterstraat en Waterkwartier hebben met 
volle teugen genoten en waarschijnlijk erg 
goed geslapen… Op de disco beats hebben ze 
spieren getraind die ze alweer helemaal 
vergeten waren. 
Met instructeur Jeroen was dat allemaal geen 
probleem. Een hele fijne sportieve en sfeervolle 
activiteit die enorm gewaardeerd werd door 
iedereen. Met dank aan het team Vrije Tijd. 
 

 
 

Gedichten/ 
Gedachten 
Een paar nieuwsbrieven geleden deden we een 
oproep om je gedachten of gedichten met ons 
te delen. Inmiddels hebben we 11 inzendingen 
gekregen. Om een bundel te gaan maken, 
zouden we graag nog wat gedichten of 
gedachten ontvangen. 

Ook tekeningen om deze bundel wat meer 
kleur te geven zijn erg welkom! 

Wie dicht, denkt en tekent mee? 

Stuur je gedachten, gedichten of tekening naar 
samenvoorcello@cello-zorg.nl 
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