
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vught, donderdag 30 april 2020 

 
Geachte ouders, familieleden en verwanten, 

Omdat ontmoetingen tussen cliënten, familie en verwanten belangrijk zijn voor een goed leven van de cliënt, maken 
we het vanaf 30 april 2020 mogelijk onder strikte voorwaarden bezoek weer toe te laten bij Cello. In de 
bezoekregeling van 24 april jl. (terug te vinden op www.cello-zorg.nl) staat hoe u samen met de begeleider bezoek 
kunt organiseren en waar u op moet letten als u op bezoek wilt komen.  

Bezoekruimtes op de terreinen 
Eén van de afspraken is bijvoorbeeld dat bezoek zoveel mogelijk buiten de woning plaatsvindt. Denk aan een 
wandeling. Niet alle cliënten en mensen die op bezoek willen komen zijn fysiek in staat om te wandelen. Daarom zijn 
er op de terreinen in Vught (Groote Cingels), Rosmalen (Binckhorst) en Haaren (Wijngaert) speciale bezoekruimtes 
ingericht. Vanaf vrijdag 1 mei nemen we deze ruimtes in gebruik. 

Zo houden we het veilig 
Bij deze ruimtes is een gastvrouw of gastheer aanwezig om u te ontvangen. Hij/zij houdt uiteraard gepaste afstand. 
Er is bij het bezoek gelegenheid voor koffie en thee. Voor en na het bezoek wordt u gevraagd om uw handen te 
ontsmetten met handgel die bij de ruimte aanwezig is. Tussen de bezoeken door worden de ruimtes schoongemaakt 
en gelucht. Omdat het voor sommige cliënten lastig is om 1,5 meter afstand te houden, plaatsen we doorzichtige 
schermen in de bezoekruimtes. Met uitzondering van de bezoekruimtes in het restaurant van Groote Cingels. 

Afspreken in een bezoekruimte 
Wilt u uw zoon/dochter/familielid bezoeken in één van de bezoekruimtes? Geef dat dan tijdig aan in het contact met 
de begeleider. Hij/zij kan vervolgens een reservering maken voor uw bezoek. U kunt de bezoekruimte dus alleen 
gebruiken als u een afspraak heeft. Het kan gebeuren dat er niet meteen plek is bij de bezoekruimte op de dag en 
tijd die uw voorkeur heeft. We doen ons best om iedereen zo snel en zo goed mogelijk te helpen. 

De openingstijden van de bezoekruimtes zijn als volgt: 

● Wijngaert (Haaren) - 1 bezoekruimte:  
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.  
We onderzoeken of deze ruimte binnenkort ook in het weekend open kan.  

● Groote Cingels (Vught) - 3 bezoekruimtes:  
Maandag t/m zondag van 9:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur. 

● Binckhorst (Rosmalen) - 2 bezoekruimtes:  
Maandag t/m zondag van 9:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur. 

 
We hopen op deze manier weer een beetje meer verbinding mogelijk te maken. Daarnaast beseffen we ons dat 
bezoek onder deze voorwaarden niet voor alle cliënten haalbaar is. Achter de schermen blijven we zoeken naar 
nieuwe oplossingen. Heeft u zelf ideeën? Dan nodigen we u uit om deze te bespreken met de leiding van de groep. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
raad van bestuur 
Frank van Beers en Toine van der Pol 

http://www.cello-zorg.nl/

