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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 25.  
Ze zijn ook nu weer 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) Puzzelen, maar dan ánders 
Heb je een legpuzzel liggen, maar is die niet 
meer compleet? Gooi niet weg… maar doe er 
wat creatiefs mee. Je hebt alleen maar verf 
nodig en een vel of doek. Kies je favoriete 
kleuren. En beschilder daar de puzzelstukjes 
mee. Gebruik een vel papier of een leeg 
schildersdoek om een mooie figuur te maken 
met de door jou beschilderde puzzelstukjes. Kijk 
maar eens naar dit voorbeeld. 
 
 

 
 
Maak er een foto van en stuur die naar 
samenvoorcello@cello-zorg.nl 
 
 

2) Kaartje schrijven 
Wie wordt er niet blij van een kaartje? Knutsel 
zelf een kaart of koop er een paar in de winkel. 
Bedenk een mooie boodschap en maak andere 
mensen blij met jouw zelfgemaakte of 
gekochte kaart. Je kan zo’n kaartje sturen naar 
bekenden, maar wat je ook kan doen is het 
volgende: ga een stukje wandelen en stop jouw 
kaart in de brievenbus bij een verzorgingshuis 
of bij iemand in jouw buurt. Wedden dat je 
iemand héél blij gaat maken? 

……………………… 

Unified Moves 
Dit jaar helaas geen Special Olympics zoals we 
die gewend zijn… maar wél de Special 
Olympics Online Spelen. En die beginnen 
vandaag. Je doet mee vanuit je eigen 
huiskamer!  
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Om 20 uur start de openingsceremonie. Met 
een warming up en een dansworkshop. Op 
zaterdag 13 en zondag 14 juni kan je heerlijk 
sportief meedoen aan een Sport & Health 
Bingo. Dat zijn allerlei sportieve uitdagingen. 
Kijk en doe mee via 
http://www.unifiedmoves.nl/ 
  

……………………… 

  

Voorlezen 
Bestuurssecretaresse Gerrie én tevens 
vrijwilliger kwam met het spontane én leuke 
idee om via videobellen cliënten voor te gaan 
lezen. Vrije tijd zocht contact met de woning 
aan het Zandoogpad 2. De begeleiders werden 
daar gelijk enthousiast. Inmiddels zijn er drie 
voorleesactiviteiten geweest.  
 

 
 

Wat opviel was -hoewel het voorlezen eigenlijk 
bedoeld was als individuele activiteit- dat 
iedereen die in de woonkamer was aandachtig 
zat te luisteren. 
 
Twee vrijwilligers hebben zich nu gemeld om 
ook te gaan voorlezen. Zo kunnen nóg meer 
cliënten gaan genieten. Met dank aan Gerrie 
voor dit geweldige initiatief! 

……………………… 

Groetjes van 
Met elkaar verbinden en in contact blijven 
vinden we belangrijk. Dat doen we nu vaak via 
beeld. Deze week delen we de ‘Groetjes van’ 
video van Ruybosch op sociale media. 
Groetjes van Ruybosch 
 
Wil jij ook een video of foto’s aanleveren? Die 
delen wij graag!  Neem contact op met 
communicatie@cello-zorg.nl 

……………………… 
Muziek 
In Haaren heeft Heidi, op initiatief van het team 
Vrije Tijd, een optreden verzorgd.  
 

 

http://www.unifiedmoves.nl/
https://youtu.be/GR2ukhuQNDs
mailto:communicatie@cello-zorg.nl


In de prachtige en schaduwrijke tuin konden 
cliënten genieten van dit zomerse optreden. Na 
afloop lieten zij weten dat zo’n optreden voor 
herhaling vatbaar is. 

……………………… 

Daar zit muziek in 
 
Op dinsdag heeft Mike van Os een mini concert 
gegeven in de tuin van Cingel 12. 
Begeleidster Jessey liet weten dat de cliënten 
daar ontzettend van hebben genoten. 
 

 
 
Mike heeft voor iedereen een liedje gezongen. 
De bewoners konden verzoekjes aanvragen en 
werden volop aangespoord om mee te zingen 
en te klappen. Op de liedjes van onder andere 
Snollebollekes, K3 en Guus Meeuwis wordt er 
flink gedanst. “Wat vonden onze bewoners het 
jammer toen het afgelopen was”, zo liet Jessey 
weten. Al met al een zeer geslaagde muzikale 
middag. 

……………………… 
 
 

Gedichten/ 
Gedachten 
Op onze oproep van vorige week hebben we 
mooie gedichten en tekeningen binnen 
gekregen. Er is ruimte voor méér. Deel jij jouw 
gedichten en gedachten ook met ons? Of jouw 
tekeningen? 

Daarna gaan wij aan de slag om ze te 
bundelen. Wie dicht, denkt en tekent mee? 

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

……………………… 

Oproep 
De afgelopen periode hebben we bij Cello 
hartverwarmende acties gehad. Wat denk je 
van de producten van Campina, de celebratins, 
de bloemen? 

Heb jij een vader, moeder, broer, zus, vriend of 
vriendin die werkt bij een bedrijf dat óók iets 
voor Cello kan betekenen? Breng ze dan met 
ons in contact: samenvoorcello@cello-zorg.nl 
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