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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 komt 
de challenge voor week 26. Ook nu weer 
bedacht door Jessica! 
 
Laat je ons weten hoe je de challenge hebt 
gedaan? Stuur een een foto, video of verslagje 
naar Samen voor Cello. Als jij dat wilt, delen we 
jouw inzending en krijg je een ereplaats in de 
volgende Cello Challenge! Dit vragen we 
natuurlijk eerst aan je.  
 
In de wolken 
Zoek een fijn plekje op in het gras en ga liggen. 
Kijk naar de wolken… Wat zie jij? 
Maak er een foto van en vertel het ons via 
samenvoorcello@cello-zorg.nl 

 

 
Eervolle vermelding - Hartjes 
challenge 
Lotte zag op de heide bij De Binckhorst dit 
prachtige hart. 

 

……………………… 

Zonnebloem  
Vrije Tijd bedacht een activiteit waar je over 
langere tijd aan kan meedoen: de zonnebloem 
uitdaging. 
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Vraag een zakje zonnebloempitten aan door 
een bericht te sturen aan 
pjanssen@cello-zorg.nl 
Vrije Tijd stuurt je dan zo’n zakje op. Stop de 
pitten in de aarde en zorg er goed voor (water 
geven als het nodig is). Als je denkt dat jouw 
zonnebloem hoog genoeg is, meet ‘m dan op. 
Maak ook een foto. Stuur jouw foto en de 
hoogte die je gemeten hebt op naar vrije tijd. 
(pjanssen@cello-zorg.nl). Je kan meedoen tot 
14 september!  

……………………… 

  

Winnaar 
En we hebben een winnaar… de raamdecoratie 
wedstrijd is gewonnen door Anita die woont in 
Ruybosch, Haaren. 
 

 
 
De jury liet weten dat het lastig kiezen was uit 
de vele inzendingen. 

 

……………………… 

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

……………………… 
Muziek 
André van der Weele verzorgde een optreden 
in de tuin van Akkerstraat 16 - 18 in Haaren. 
Het zonnetje scheen en dus genoten de 
bewoners in hun tuin. 
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……………………… 

Nóg meer muziek! 
 
In de Achterstraat in Helvoirt werd een 
platenfestival gehouden. Het was daar 
trouwens dubbel feest, want twee stagiaires 
namen op een feestelijke manier afscheid van 
hun stageplek. 

 
 
Platenfestival 

 

Goed nieuws voor 
sportievelingen 

Sinds 15 juni mag er weer worden gesport. Dit 
betekent dat ook de bootcamps weer kunnen 
beginnen; natuurlijk wél in een aangepaste 
vorm. Namelijk in de tuin van de woning. 

Wil jij graag weer sporten, samen met je 
medebewoners of alleen? De begeleiders 
kunnen een bericht sturen aan 
avandewiel@cello-zorg.nl 

 

……………………… 

Kwizzzz! 
Speciaal voor cliënten met een lichte 
verstandelijke beperking organiseert team Vrije 
Tijd in de maand juli de KWIZZZZ! 

 

 

 

 

https://intranet.cello-zorg.nl/uploads/media/5eeb76aa7650b/vid-20200612-wa0012.mp4
mailto:avandewiel@cello-zorg.nl


Dat is te vergelijken met een pub- of dorpsquiz. 
Cliënten kunnen er als team aan meedoen, of 
individueel. Ze krijgen vier weken lang (2 - 9 - 
16 - 23 juli) een boekje met allerlei vragen en 
opdrachten. En maken kans op diverse mooie 
prijzen (denk aan een cadeaubon van Primera 
of een Domino’s pizza bon). Opgeven kan bij 
svanderbolt@cello-zorg.nl tot en met 26 juni. 

……………………… 
Alles goed? 
 
De bewoners van Princenlant in Boxtel vonden 
een erg originele manier om aan hun familie en 
vrienden én de vrijwilligers te laten weten dat 
het goed met ze gaat. Ze zijn een aantal weken 
bezig geweest met knippen, kleuren en 
plakken. Tijdens het proces lieten ze via 
Familienet een beetje weten dat er aan een 
project werd gewerkt; een tipje van de sluier. 
Tot het eindresultaat bij iedereen in de 
brievenbus zat! 
 

 

……………………… 
Speurneuzen 
 
In Haaren en Vught is er de afgelopen weken 
een dieren-foto-speurtocht geweest.  
Ad, van Klaver 5 - 7, is de gelukkig winnaar 
van deze speurtocht. Behalve een groot 
applaus kreeg hij kaartjes voor Zoo Best. 
Ad was er super blij mee! 

 

 
 
Dat is trouwens een goede tip: wil je een uitje 
maken in de omgeving, naar een kleinschalige 
en niet drukke dierentuin? Denk dan eens aan 
Zoo Best. 

……………………… 
Kaarten 
 
Nog steeds komen er veel kaarten binnen voor 
cliënten. Het team van Vrije Tijd zorgt ervoor 
dat die kaarten verspreid worden over de 
verschillende locaties en woningen. 
 
Goed om te vermelden is dat er een heel 
fanatieke kaartenschrijver is, namelijk Annette 
de Graauw. Zij stuurde maar liefst veertig 
kaarten! Wij zouden haar graag bedanken. 
Heeft iemand een idee hoe we met Annette in 
contact zouden kunnen komen? Stuur dan een 
bericht naar samenvoorcello@cello-zorg.nl 
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