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Beste Oosterhouters, respect
Al weer een paar weken geleden heb ik een filmpje opgenomen. Een 
filmpje om ‘de week van het respect’ kracht bij te zetten. Afgelopen 
week was het dan zo ver, tijd om met elkaar het gesprek daarover aan 
te gaan. In een wereld die steeds meer verhard en verruwd is respect 
een belangrijk onderwerp geworden. Het feit dat je andere behandelt 
zoals je ook zelf behandeld wilt worden is natuurlijk niet altijd makkelijk, 
maar zou daarin wel het uitgangspunt moeten zijn.

Donderdag mocht ik bij een 
aantal scholen op bezoek om 
met leerlingen hierover te 
praten. Bij het Frencken volgde 
ik een les waarbij het begrip 
ethiek een rol speelde. Kinderen 
discussieerden met elkaar 
aan de hand van stellingen. 
Hartstikke interessant hoe zich 
dat ontwikkelde. Op het Oelbert 
zat ik samen met advocaat 
Peter Schouten, de advocaat 
die met gevaar voor eigen leven 
Nabil B (de kroongetuige in het 
Marengo proces) verdedigd, 
in een panel. We luisterden 
naar een debat van leerlingen en wij mochten daar zo af en toe op 
reflecteren. De relatie van dit onderwerp tot het strafrecht, maar ook 
de politiek leidde soms tot een stevig debat. 
 

Maar misschien wel het meest bijzonder vond ik de les bij de Zwaaikom 
waar jongeren zich kwetsbaar opstelden. Ze deelden heel puur en 
ongemaakt en precies zoals ze zijn hun eigen ervaringen omtrent dit 
onderwerp. Ze vertelden over respectloze klanten in een winkel waar 
ze een bijbaantje hebben tot racistische opmerkingen en pesten. Een 
meisje liet aan mij de foto van haar overleden vader zien en begon over 
hem te vertellen. Ze liet zien dat respect en bewondering voor iemand 
ook nog na de dood blijft voortbestaan. Volgens mij kunnen wij hier 
allemaal iets van leren. Zo eenvoudig maar treffend kan het soms ook 
zijn. Haar oprechte emotionele verhaal raakte me echt heel diep!

Deze week zijn opnieuw zware maatregelen afgekondigd om het 
coronavirus te bestrijden. Sommige delen van onze Oosterhoutse 
samenleving worden echt keihard getroffen. De horeca, maar nog 
veel meer mensen, bedrijven, verenigingen en organisaties krijgen het 
zwaar. En ik weet wel dat het er na al die tijd vol met coronamaatregelen 
niet makkelijker op wordt. En toch vraag ik u om voor alle slachtoffers 
en diegenen die onder het virus het meest leiden en geleden hebben 
in welke zin dan ook, onze stinkende best te doen. Daarmee tonen we 
ons respect aan hen en elkaar en proberen we zo het virus terug te 
dringen.

Kortom het is belangrijk om met elkaar het debat aan te gaan over wat 
respect nu precies is, maar je kunt het nog het best duidelijk maken 
door het daadwerkelijk ook aan elkaar te tonen.

Oosterhout meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

BESMETTINGEN MOETEN OMLAAG: 
STRENGERE REGELS OM CONTACTEN 
TE BEPERKEN
Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te 
dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in 
onze samenleving, beter te beschermen komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht om het 
aantal contactmomenten per dag te verminderen. De maatregelen gelden sinds zaterdag 13 november 18.00 
uur tot in ieder geval zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld. 

Sinds zaterdag 13 november gelden de volgende maatregelen: 
• Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is. 
• Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is, geldt een mondkapjesplicht. 
• Niet-essentiële winkels en -dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen zoals de kapper en casino’s  
 zijn open tot 18.00 uur. 
• Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, zijn open tot 20.00 uur. 
• In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht. 
• Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. En met  
 een maximum van 1250 personen per ruimte. 
• Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en  
 concertzalen. 
• Publiek bij sport, zowel bij professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder is alle sport toegestaan. 
• Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. 
• Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag. 
• Voor het MBO, HBO en universiteiten geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte (excl. personeel)  
 van 75 personen. Dit geldt niet voor ruimten gebruikt voor tentamens en examens. 
• Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere, gevaccineerde en ongevaccineerde, huis- 
 genoten moeten in quarantaine.

Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, 
de mondkapjesplicht en de inzet van het coronatoegangsbewijs. Laat u bij klachten altijd testen, ook als u al 
gevaccineerd bent. 

Alle maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen leest u op rijksoverheid.nl/coronamaatregelen. 

Financiële steun voor bedrijven
Er komt financiële steun voor bedrijven die direct worden geraakt door deze nieuwe coronamaatregelen. 
Zoals bijvoorbeeld de horeca en de detailhandel. Het kabinet maakt deze week de invulling bekend van deze 
tegemoetkoming. 

Voorgenomen maatregelen lange termijn
Als het lukt om samen de trend te keren en het aantal besmettingen daalt, dan denkt het kabinet dat er weer 
zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open kan. Er kan dan worden overgegaan op een bredere inzet van het 
coronatoegangsbewijs. Hiervoor wordt het wettelijk mogelijk gemaakt dat het coronatoegangsbewijs ook verplicht 
wordt voor de meest detailhandel en voor dierentuinen en pretparken. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om 
het coronatoegangsbewijs ook op de werkvloer te vragen. Deze wetsvoorstellen zijn vorige week al aangekondigd. 
Daar komt een nieuw wetsvoorstel bij. Het wordt voor ondernemers mogelijk gemaakt om straks te kiezen tussen 
3G (gevaccineerd, genezen of getest) met een verplichte zitplaats of 2G (gevaccineerd of genezen) zonder vaste 
zitplaats. Dit wetsvoorstel wordt zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer gestuurd. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Strengere coronamaatregelen 
 

Om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg  
te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht  

het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Klachten? Blijf thuis  
en laat je direct testen, ook 
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Deze maatregelen blijven gelden:Nieuwe maatregelen per 13 november:

Sport

Geen publiek bij sport. 

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van 
anderen. 

 
Ontvang thuis maximaal 4 
personen per dag. Kinderen t/m  
12 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Werk thuis, tenzij het echt niet 
anders kan. 

Evenementen en kunst en cultuur

Evenementen niet toegestaan na 
18.00 uur. Voorstellingen kunst en 
cultuur, zoals in theaters, bioscopen  
en concertzalen, zijn uitgezonderd. 

 
Maximaal 1250 personen per  
ruimte.  

 
Vaste zitplaats verplicht. 
Doorstroomevenementen en 
doorstroomlocaties zijn uitgezonderd. 

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst -
verlening, zoals kledingwinkels en 
kappers, dicht om 18.00 uur. 

 
Essentiële winkels, zoals super -
markten, dicht om 20.00 uur. 

Hier heb je een corona- 
toegangsbewijs nodig

•     Horeca. 
•     Evenementen. 
•     Kunst en cultuur. 
•     Kunst- en cultuurbeoefening op locatie 

vanaf 18 jaar. 
•     Binnensportlocaties vanaf 18 jaar. 

Hier draag je een  
mondkapje

•     In het openbaar vervoer. 
•     Op plekken rond het openbaar vervoer. 
•     In het personenvervoer, zoals taxi’s. 
•     Op vliegvelden en in vliegtuigen. 
•     In publieke binnenruimtes. 
•     In het mbo en hbo en op de universiteit. 
•     Bij contactberoepen. 
 

Reizen

•     Vermijd drukte onderweg en reis buiten 
de spits.

12 november 2021

Horeca

Horeca, zoals cafés en restaurants, 
dicht om 20.00 uur. Afhalen en laten 
bezorgen zijn uitgezonderd. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

Recreatie

Recreatie, zoals pretparken,  
dieren tuinen en sauna’s, dicht om 
18.00 uur.

Onderwijs

In mbo en hbo en op de universiteit 
maximaal 75 studenten per ruimte.

 .

STRENGERE CORONAMAATREGELEN
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“Als ik bezig ben, dan ben ik gelukkig”, 
zo begint Hajib zijn verhaal. Hij 
kwam vanuit Marokko naar Breda 
toen hij 16 jaar was, woonde en 
werkte daar, tot hij 20 jaar geleden 
ziek werd. Na zijn ziekte had hij 
behoefte aan een rustigere omgeving 
en verhuisde hij naar Oosterhout. 
Daar woont hij beschermd, samen 
met 3 medebewoners. Dat bevalt 
hem goed. Buiten de huishoudelijke 
werkzaamheden die nodig zijn om 
alles in huis draaiende te houden, 
wilde Hajib iets betekenen voor de 
maatschappij. “Mijn moeder heeft 
me opgevoed met het idee, dat je 
van werken en bezig zijn gelukkig 
wordt”. Hij begon als vrijwilliger 
bij het MEK. “Ik deed er van alles, 
dieren verzorgen, opruimen, vegen 
en sjouwen. Het maakte mij niet 
uit, als ik maar bezig was”. Na 10 
jaren, had Hajib behoefte aan 
afwisseling. Hij kwam terecht bij 
Oosterhoutvoorelkaar, op zoek 
naar ander vrijwilligerswerk. “Ik kom 
graag bij Oosterhoutvoorelkaar. 
Zij hebben mij goed geholpen”. 
Hajib is nu alweer een aantal jaren 
vrijwilliger bij De Doelen en sinds 
kort ook bij de Slotjesveste. Hij gaat 
in groepsverband wandelen met 
bewoners in rolstoel, maar ook 
voor een middagje bingo of andere 
activiteiten, draait hij zijn hand niet 
om, mits het in groepsverband is. 
“Werken in een groep vind ik leuk, 

omdat je dan aanspraak hebt. Het 
geeft structuur en je kunt elkaar 
stimuleren”. Vrijwilligerswerk is er 
voor iedereen. Oosterhoutvoorelkaar 
helpt je iets te vinden wat bij je past.

Ben jij geprikkeld door de positieve 
instelling van Hajib en wil je 
jezelf ook gelukkiger maken door 
iets voor een ander te doen? 
Neem dan snel contact op met 
Oosterhoutvoorelkaar. 

Ook iets doen voor een ander? 
Ga naar oosterhoutvoorelkaar.nl.

het verhaal van Hajib

BOOSTERVACCINATIE
Eind deze week start de boostercampagne voor mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen 
en medewerkers in de zorg met patiëntencontact. Dat betekent dat deze mensen bovenop de vaccinatie die 
zij eerder kregen nog een vaccin kunnen krijgen, een booster, om de bescherming tegen ernstige ziekte en 
ziekenhuisopnames op peil te houden. Daarna worden mensen tussen de 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij 
de oudsten van die groep als eersten een uitnodiging krijgen. Als de 60-plussers geweest zijn krijg de rest de 
gelegenheid. 

De effectiviteit van de in Nederland gebruikte COVID-19 vaccins is op dit moment nog steeds hoog. De vaccins 
bieden voor 94 procent bescherming tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen IC-opname. Toch biedt 
een booster de oudsten en kwetsbaren een extra bescherming tegen ziekenhuisopname. Een booster draagt bij 
aan een blijvend hoge bescherming. De Gezondheidsraad geeft aan dat het versneld toedienen van de boosterprik 
niet gezien moet worden als een instrument om de huidige besmettingsgolf in te dammen. 

Verschil booster en derde prik
Een boostervaccinatie is iets anders dan de zogenaamde derde prik die is aangeboden aan een selecte groep 
patiënten met een ernstige afweerstoornis of afweeronderdrukkende medicatie. Een booster is een oppepper van 
de basisvaccinatie van één (in het geval en Janssen) of twee prikken bij mensen bij wie de basisvaccinatie voldoende 
werkt. De zogenaamde derde prik is bedoeld voor mensen bij wie normale vaccinatie niet of onvoldoende goed 
werkt of aanslaat. Zo’n extra prik in de basisserie kan sommige mensen helpen een goede afweerrespons te 
bereiken. Sinds oktober krijgt een specifieke groep patiënten met een immuunstoornis een uitnodiging voor een 
derde vaccinatie via hun medisch specialist in het ziekenhuis. 

NIEUWE COVID-19-TESTLOCATIE 
IN OOSTERHOUT
Vorige week woensdag, 10 november, is GGD West-Brabant gestart met een nieuwe teststraat op het parkeer-
terrein van het Amphia ziekenhuis in Oosterhout. Op het parkeerterrein staan vijf testbussen opgesteld waar 
u lopend een test kunt laten afnemen. 

De teststraat in Oosterhout is geopend van maandag tot en met zondag van 9.30 tot 16.30 uur. U kunt de teststraat 
bezoeken op afspraak. U belt hiervoor naar het landelijk afsprakennummer: 0800-1202 of u maakt digitaal een 
afspraak via coronatest.nl. 

De testbussen zijn opgezet om de huidige druk op de teststraat in Breda te verminderen en blijven staan zolang als 
nodig is. 

Meer informatie? Kijk op https://www.ggdwb.nl/corona/coronatest/ 

Coronatoegangsbewijs? CoronaCheck-app? 
Testen voor toegang? Steffie legt uit
Bent u of kent u iemand die de informatie over het coronavirus niet 
altijd even begrijpelijk vindt? Kijk dan eens op corona.steffie.nl. Steffie 
legt informatie op een eenvoudige manier uit. Bijvoorbeeld over het 
coronatoegangsbewijs, de CoronaCheck-app, testen voor toegang of over 
vaccinatie. 

Website
Op corona.steffie.nl vindt u begrijpelijke en betrouwbare informatie over het 
coronavirus. Steffie beantwoordt vragen zoals: wat is een coronabewijs en 
waar heb ik die voor nodig? Wat is de CoronaCheck-app en wat kun je ermee 
doen? Hoe kan ik een coronabewijs in de app maken? En waar kan ik me 
laten testen voor toegang?

Betrouwbare en begrijpelijke informatie
Juist in tijden van crisis heeft iedereen behoefte aan betrouwbare en 
begrijpelijke informatie. Dat voorkomt angstgevoelens, stress en mogelijk 
zelfs gezondheidsproblemen. Door de eenvoudige (stapsgewijze) uitleg, 
vriendelijke animaties en gesproken tekst is deze Steffie-module fijn 
voorlichtingsmateriaal voor meer dan 1,5 miljoen mensen die een zetje 
kunnen gebruiken.


