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Lockdown verder aangescherpt 
 

We maken ons grote zorgen over nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de extra besmettelijke Britse variant.  
Tot en met zeker 9 februari zijn aanvullende maatregelen nodig om de varianten onder controle te krijgen.

23 januari 2021

Heb je klachten? 

Blijf in thuis- 
quarantaine. 

Ontvang geen  
bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 
jaar en topsporters uitgezonderd.  
 
 
Binnensportlocaties dicht. 
 
 
Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo, 
mbo, hbo, wo en alle overige 
onderwijs-, trainings- en 
educatieve activiteiten. Onder 
andere examens, praktijklessen en 
onderwijs voor kwetsbare leerlingen 
uitgezonderd. 
 
 
Kinderopvang dicht. 
 
 
Er is noodopvang voor kinderen 
van ouders met cruciale beroepen 
en kinderen in een kwetsbare 
positie.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Publiek toegankelijke locaties

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten. Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok. 

Vervoer en reizen

Blijf zoveel mogelijk thuis.  
 
 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 
 
 
Blijf in Nederland en boek geen reis 
naar het buitenland t/m 31 maart. 

Onder andere musea, bioscopen en 
bibliotheken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht, 
bestellen bij restaurants mogelijk 
en evenementen verboden. 

* De maatregelen voor onderwijs en kinderopvang 
gelden tot en met 7 februari.

Niet-essentiële winkels dicht.  
 
 
Onder andere supermarkten, 
drogisterijen, groentewinkels en 
tankstations open. 
 

Alcoholverbod na 20.00 uur.Ontvang thuis max. 1 persoon per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

 .

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Beste Oosterhouters, 
democratie is onze basis

Er was veel nieuws deze week; in Nederland valt het kabinet, in de 
Verenigde Staten installeren ze een nieuwe president en de Tweede 
Kamer besluit een avondklok in te voeren. Er zijn saaiere weken 
dan deze te bedenken. Het bijzondere van al deze gebeurtenissen 
is dat zij de uitkomst zijn van een democratisch proces. Een besluit 
dat genomen is door de meerderheid na het tellen van stemmen, de 
resultaten van een onderzoek of op grond van een stevig debat over 
feiten en aannames.

De democratie draait overuren, maar hij werkt zoals het moet: door 
middel van een meerderheid komen besluiten tot stand. Sommige 
besluiten hebben stevige consequenties voor onszelf. Zo ook de 
avondklok. Na een jaar van stevige beperkingen komt deze er 
nog eens bovenop. We zijn zo gewend aan onze vrijheid (die door 
onze democratie wordt ondersteund), dat we het soms raar vinden 
dat die democratie ons ook kan beperken. Niet om het mensen 
moeilijk te maken, maar in een poging om ons te beschermen. Ons 
te beschermen tegen dat rotvirus dat veel slachtoffers maakt en 
ons gezondheidssysteem verstopt waardoor mensen die het nodig 
hebben niet meer geholpen kunnen worden. 

Een kleine minderheid vindt deze beperkingen zo erg, dat ze 
hiertegen demonstreren. Je mag tegen een besluit zijn. Zo werkt 
het in een democratie. Deze onvrede gebruiken om als een idioot 
andermans spullen te vernielen, politie of zorgmedewerkers aan 
te vallen of gewoonweg te rellen, zal ik nooit, maar dan ook nooit 
accepteren. Verschrikkelijk vind ik het en ik voel mee met de 
mensen van wie bezittingen zijn vernield. Te triest voor woorden. 
Deze mensen willen niet snappen waar het echt om gaat, namelijk 
om ieders gezondheid. Ik heb daarom een noodverordening in 
werking laten treden. Deze helpt me bij het beter kunnen handhaven 
van de regels. Daarnaast zien we in Oosterhout veel kinderen bij 
de ongeregeldheden. Met deze verordening kan ik de óuders een 
dwangsom laten opleggen van € 2.500,-. 

Ik vertelde u vorige week al over de vriend van de moeder van de 
vriendin van Lars (ik noem bewust geen naam dat klinkt misschien 
koel, maar dat is zeker niet de bedoeling). Hij is helaas inmiddels op 
de intensive care beland waar hij met een middel tegen reuma wordt 
behandeld en langzaam lijkt te stabiliseren. Een terugkeer naar de 
afdeling lijkt in het verschiet. We hopen zo dat het goedkomt, maar 
dat is dus nog even afwachten. Dit soort leed, dáár doen we het voor.

Het is zo belangrijk om die nog besmettelijkere varianten buiten de 
deur te houden. Daar moeten we met zijn allen voor zorgen. Ik weet: 
het duurt nu al lang, veel te lang, maar het is zo. Laten we ons best 
doen en er het beste van maken. Alles kan daar bij helpen zoals 
ons eigen Kaaiendonks carnaval. Dit gaat gewoon door, maar dan 
digitaal #hatsikiedezevierenwethuis. Laten we carnaval gebruiken 
als lichtpunt, opleving richting het voorjaar, zoals dat het elk jaar 
doet. Het geeft ons de lach en daarmee de kracht om door te gaan. 

Laten we alles uit de kast halen om carnaval thuis tot iets bijzonders 
te maken. Ik heb aan zijne hoogheid Mienus de IV gevraagd of er 
nog wat te doen was in ons mooie Kaaiendonk. Zijn antwoord? 
“En òf er wat te doen is met carnaval!”. De online evenementen, 
proeverijen, muziekstreams en Facebookevenementen vliegen ons 
om de oren. Allemaal grandioze initiatieven om de Smulnarren 
en Smulnarrinekes op wat vrolijkheid te trakteren. Ook onze 
medewerkers van JONG en MOOVE halen weer van alles uit de kast 
voor jongeren in de carnavalsvakantie. En iedereen mag natuurlijk 
zijn eigen digitale feest verzinnen. Hang je roodgroene vlag buiten, 
versier je huis, trek een kiel aan en #hatsikiedezevierenwethuis en 
dat zullen we goed doen ook!

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Noodverordening: www.oosterhout.nl
Activiteiten MOOVE en JONG: www.inoosterhout.nl

Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het 
virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra 
maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. Tijdens de persconferentie 
van woensdag 20 januari 2021 werden daarom aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Het doel van die 
maatregelen is om het aantal besmettingen te verlagen, verspreiding van de huidige en nieuwe varianten van 
het virus te vertragen én ervoor te zorgen dat de nieuwe varianten zo min mogelijk ons land binnen komen. 
De maatregelen gelden in elk geval tot en met 9 februari 2021, behalve de avondklok-maatregel. Die geldt tot  
10 februari 2021.

We zetten de nieuwe aanvullende maatregelen hieronder nog even voor u op een rij:

Bezoek
• Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon van 13 jaar of  ouder per dag.
• Ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.

Uitvaarten
Bij uitvaarten mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn.

Avondklok 
In heel Nederland geldt een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 en 04.30 uur binnen blijft. Het 
is verboden om tijdens de avondklok zonder geldige reden op straat te zijn. U gaat alleen naar buiten als het 
noodzakelijk is:
• In geval van een calamiteit;
• Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of  een dier dringend (medische) hulp nodig heeft;
• Als u van uw werkgever voor uw werk naar buiten moet;
• Als u naar het buitenland reist of  terugkeert naar Nederland;
• Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen;
• Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of  bezwaar- of  beroep- 
 schriftenzitting en dit kunt aantonen;
• Als u een aangelijnde hond uitlaat. Dit doet u in uw eentje.

Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, dan moet u een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen. 
Als het nodig is dat u voor uw werk naar buiten gaat, dan moet u ook een werkgeversverklaring tonen. De avondklok 
geldt in principe tot 10 februari 2021, 04.30 uur. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/avondklok. 

Reisbeperkingen
Het kabinet neemt extra maatregelen om de import van nieuwe varianten van het virus via reizigers tegen te 
gaan en het aantal reisbewegingen verder te beperken. Zo geldt er bijvoorbeeld een vliegverbod voor het Verenigd 
Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Kaapverdië, 
Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Meer informatie over reisbeperkingen vindt u op  
www.rijksoverheid.nl. 

Blijf thuis, werk thuis en ontmoet zo min mogelijk anderen
U voorkomt besmettingen door zo min mogelijk contacten te hebben. Daarom blijft gelden:  blijf  zoveel mogelijk 
thuis en werk thuis. 

Ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor uzelf, voor anderen of  voor dieren, een 
frisse neus en onderwijs of  werk als dat echt niet thuis kan. In principe werkt iedereen thuis. Alleen mensen die hun 
werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. Dat betekent: een buschauffeur gaat naar zijn werk, 
een kantoormedewerker werkt volledig thuis. De situatie van nu is zeer zorgelijk. Houd daarom bestaande afspraken 
over naar het werk komen opnieuw tegen het licht. Naar het werk komen om collega’s of  klanten te zien, kan nu niet.

Niet vergeten
• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
• Nies en hoest in uw elleboog. 
• Was vaak uw handen met zeep.

Meer informatie over alle maatregelen vindt u op www.rijksoverheid.nl. 

Lockdown verder aangescherpt

• Zet een mondkapje op waar dat moet.
• Bent u verkouden? Blijf  dan thuis!
• Heeft u koorts of  bent u benauwd? 
 Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.



Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

De burgemeester van de gemeente Oosterhout, gelet op artikel 176 eerste lid van de Gemeentewet, gelet op het 
overleg als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012 (driehoeksoverleg) van 25 januari 2021;

overwegende dat:

• uit politie informatie en openbare bronnen blijkt dat er oproepen plaatsvinden vinden om de openbare orde  
 ernstig te verstoren;
• er vrees bestaat voor ernstige verstoring van de openbare orde, omdat er door personen actief  wordt opgeroepen  
 tot geweldgebruik/ rellen, al dan niet met gebruikmaking van wapens en/of  (zwaar) vuurwerk;
• uit deze informatie ook blijkt dat groepen personen de openbare orde in Oosterhout (de wijken Oosterheide en  
 Slotjes) willen verstoren en zich daarbij uitdrukkelijk willen keren tegen politie, handhavers en hulpverleners;
• er recent in Oosterhout sprake is geweest van ernstige wanordelijkheden die noodzaakten tot het vaststellen van  
 een noodverordening, omdat er als gevolg van het afsteken van vuurwerk, regelmatig in combinatie met brand- 
 bare vloeistoffen, schade is toegebracht aan gebouwen en het openbaar gebied;
• het noodzakelijk en wenselijk is om de openbare orde te handhaven en te voorkomen dat de leefbaarheid en  
 veiligheid in Oosterhout (wijken Slotjes en Oosterheide) wederom in gevaar komen;
• deze omstandigheid niet met reguliere of  specifieke bevoegdheden of  voorschriften kan worden ondervangen.

Besluit de volgende noodverordening vast te stellen:

Artikel 1 - Aangewezen gebied

Deze verordening is van toepassing op de wijken Oosterheide en Slotjes in de gemeente Oosterhout zoals nader 
aangegeven op de kaart, die als bijlage (pdf, 107 kb) is verbonden aan deze verordening en als zodanig van deze 
verordening deel uitmaakt.

Artikel 2 - Verbod op voorwerpen, vuurwerk en andere brandbare stoffen

1. Het is eenieder verboden om op een publiek toegankelijke plaats vuurwerk, stenen, stokken, metalen voorwerpen,  
 honkbalknuppels, flessen of  brandbare stoffen voor handen te hebben.
2. Onder vuurwerk wordt onder meer consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1,  
 lid 1 Vuurwerkbesluit verstaan
3. Onder brandbare stoffen wordt in ieder geval verstaan: (was)benzine, ethanol en petroleum.

Artikel 3 - Samenscholingsverbod

Het is een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich zonder redelijk doel in 
groepen van twee of  meer personen op te houden op een publiek toegankelijke plaats.

Artikel 4 - Voertuigen

Voertuigen/voorwerpen/stoffen/goederen die door hun gebruik de vrijheid van het verkeer belemmeren en/of  de 
veiligheid van het verkeer in gevaar brengen, dan wel worden meegevoerd met het kennelijk doel de vrijheid van het 
verkeer te belemmeren en de veiligheid van het verkeer in gevaar te brengen kunnen door de politie op elk moment 
in beslag worden genomen. De inbeslagname geschiedt voor risico en op kosten van de zakelijk en/of  persoonlijk 
rechthebbende(n).

Artikel 5  - Verbod op toegang gebied zonder redelijk doel

Het is verboden om zich in het aangewezen gebied te begeven of  te bevinden zonder redelijk doel. Onder redelijk 
doel wordt onder meer verstaan:
• als een persoon volgens de bevolkingsadministratie in het gebied woonachtig is;
• als een persoon werkzaam is in het gebied dan wel ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling in het gebied;
• als een persoon zich bevindt in een middel van openbaar vervoer in het gebied.
Dit verbod geldt niet voor:
• Medewerkers van hulpdiensten;
• Medewerkers welke in opdracht van de gemeente en/of  politie werkzaamheden verrichten;
• Overige door de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 6 - Alcoholverbod

Het is eenieder verboden om op een publiek toegankelijke plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of  bij zich te 
hebben.

Artikel 7 - Verbod op gezichtsbedekkende kleding

Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats kleding te dragen die het gezicht 
geheel bedekt, dan wel onherkenbaar maakt, met uitzondering van een mondkapje zoals bedoeld in de Tijdelijke 
wet maatregelen Covid-19.

Artikel 8 - Aanwijzingen

Een ieder is verplicht op aanwijzing van een ambtenaar van politie zich terstond op de door de ambtenaar 
aangegeven wijze en in de door de ambtenaar aangegeven richting te begeven, dan wel zich uit het aangewezen 
gebied te verwijderen.

Artikel 9 - Werkingsduur

Deze verordening geldt tot een nader door de burgemeester vast te stellen tijdstip. Voor zolang de verordening in 
werking en geldig is, is deze elke dag van 19.00 uur tot 07.00 uur van kracht.

Artikel 10 - Straf

Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop 
een gevangenisstraf  is gesteld van ten hoogste drie maanden of  een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,-).

Artikel 11 - Inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Oosterhout en treedt in werking op  
25 januari 2021 om 19.00 uur.

Oosterhout, 25 januari 2021

De burgemeester van de gemeente Oosterhout,
M. Buijs

Noodverordening van de burgemeester 
van de gemeente Oosterhout houdende 
voorschriften ter voorkoming van ernstige 
wanordelijkheden en verstoringen van de 
openbare orde en veiligheid

Burgemeester Mark Buijs heeft op 25 januari 2021 een noodverordening 
afgekondigd voor de wijken Oosterheide en Slotjes. Dit houdt onder meer in 
dat niemand zich zonder redelijk doel mag ophouden in dit gebied tussen 
19.00 uur - 07.00 uur, niemand zijn of haar gezicht volledig mag bedekken 
en er is een verbod op vuurwerk en objecten die als wapen gebruikt kunnen 
worden. 

Burgemeester Mark Buijs: “Met pijn in mijn hart zie ik dat een klein deel van 
de Oosterhouters het nodig vindt om de avondklok als excuus te gebruiken 
om stennis te schoppen. Dat kan en mag niet. Van andermans eigendommen 
blijf  je af! Ondernemers en inwoners hebben het zwaar genoeg in deze tijd. 
Daarom heb ik een noodverordening afgekondigd. Daarmee heeft de politie 
meer bevoegdheden om in te grijpen. 

De ouders roep ik op om op hun kinderen te letten en ze thuis te houden 
tijdens de avondklok. Gebeurt dit niet? Dan riskeren ouders of  jongeren van 
18 jaar en ouder bij herhaling een boete van € 2.500,-. Bespreek dit thuis. 
Vindt u het lastig om hierover het gesprek aan te gaan met uw kind, dan kunt 
u contact opnemen met het sociaal wijkteam via telefoonnummer 14 0162. 

We willen niet alleen rellen voorkomen, maar ook het coronavirus beheersen. 
We willen namelijk met zijn allen zo snel mogelijk van de maatregelen af. Ik 
ben blij te zien dat het overgrote deel van de inwoners hier zijn best voor blijft 
doen. Alleen samen krijgen we meer voor elkaar”.

Noodverordening is geen verlenging van de avondklok
De noodverordening is geen verlenging van de avondklok. Dat betekent dat 
mensen tussen 19.00 en 21.00 uur en tussen 04.30 en 07.00 uur wel naar 
buiten mogen als ze daarvoor een geldige reden hebben. Het uitlaten van 
de hond, een boodschap doen, een wandeling maken of  onderweg zijn van 
of  naar werk of  sport mag dus wel tussen 19.00 en 21.00 uur en 04.30 en 
07.00 uur. De noodverordening is ingericht om te kunnen handhaven tegen 
relschoppers. Daarom is in de noodverordening ook expliciet vermeld dat u 
niet buiten mag zijn met gezichtsbedekkende kleding en wapens.

De veelgestelde vragen over de noodverordening vindt u op 
www.oosterhout.nl/inwoners/noodverordening. 

Noodverordening van kracht in Slotjes 
en Oosterheide
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Avondklok: blijf binnen 

Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen  
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

In een noodsituatie 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo 

 
 

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Nu we de komende weken nog iets langer met 
zijn allen thuis zijn, is het goed om te weten dat 
er voor  kinderen toch nog veel (gratis) activiteiten 
zijn om te doen. Gewoon lekker bij u in de buurt. 
U kunt de verschillende activiteiten vinden op  
www.inoosterhout.nl. Komende week zijn er bijvoor-
beeld sportinstuiven op de Herendam, Rubenshof  
en Sterrendonk. Maar kinderen kunnen ook 
mountainbiken, skeeleren of  bijvoorbeeld lekker 
dansen. Dus kijk eens op www.inoosterhout.nl. 

Toffe activiteiten 
voor kinderen op 
inoosterhout.nl

Voor mantelzorgers die hun naaste moeten verzorgen en dit kunnen aantonen, geldt een uitzondering voor het 
thuisblijven tijdens de avondklok. Dit geldt voor mantelzorgers in woonzorgcentra, maar ook mantelzorgers aan 
huis. U kunt hiervoor zelf een verklaring invullen. Ga naar www.mantelzorg.nl/avondklok voor meer informatie 
en een link naar de eigen verklaring avondklok.
 
Bezoek en mantelzorg
Vanaf  20 januari 2021 geldt het dringende advies om maar één bezoeker (boven 13 jaar) thuis te ontvangen. Ga 
zelf  ook maar bij één huishouden op bezoek. Bezoek thuis is een belangrijke bron van besmetting, daarom is het 
belangrijk om bezoek zo veel mogelijk te beperken. Als het voor mantelzorg noodzakelijk is om vaker per dag op 
bezoek te gaan/bezoek te ontvangen, kan dit nog steeds. Mantelzorgers worden in principe wel meegeteld als 
bezoeker. Komt er al een (of  meerdere) mantelzorger(s) bij uw naaste over de vloer voor noodzakelijke zorg? Ga dan 
niet op bezoek voor de gezelligheid. De uitzondering is uitsluitend bedoeld voor noodzakelijke zorg, niet voor visite.
 
Vragen?
MantelzorgNL (landelijke organisatie) informeert over veelgestelde vragen rondom corona. Meer weten? Kijk op  
www.mantelzorg.nl/mantelzorg-en-het-coronavirus. Ook Surplus staat voor u klaar als u vragen heeft. Zij zijn bereik-
baar op 0162-748600 of  via email mantelzorg.oosterhout@surplus.nl.

Mantelzorgers en de avondklok

Sinds 15 januari 2021 zijn alle 25 GGD-priklocaties in het land geopend. Vaccineren is gratis en vrijwillig. Het is 
uw eigen keuze. Maar hoe meer mensen zich laten inenten, hoe beter we kunnen voorkomen dat het coronavirus 
zich verder verspreidt. Zo beschermen we de meest kwetsbaren, verminderen we de druk op de zorg en krijgen 
we stapje voor stapje meer vrijheid terug.

Een veilig vaccin
Voor de veiligheid van het coronavaccin gelden strenge eisen, net als voor andere vaccins die tot de Europese 
Unie worden toegelaten. De snelle ontwikkeling van de coronavaccins is mogelijk, omdat enorm veel onderzoekers 
wereldwijd de krachten hebben gebundeld. Het leverde ook tijdwinst op dat verschillende fasen van onderzoek 
tegelijk plaatsvonden en dat de beoordelaars al meekeken.

Bijwerkingen mild en kortdurend
De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Een deel van hen ervaarde milde bijwerkingen, zoals 
pijn op de plek van de prik, spierpijn, hoofdpijn of  verhoging. Deze klachten verdwijnen na een paar dagen. Het 
vaccin wordt op natuurlijke wijze door het lichaam afgebroken. Als straks miljoenen mensen het vaccin krijgen, zijn 
zeldzame bijwerkingen, of  bijwerkingen die na langere tijd optreden, nooit helemaal uit te sluiten. Daarom wordt 
de veiligheid van het vaccin goed in de gaten gehouden en kunnen vermoedelijke bijwerkingen worden gemeld op 
www.mijnbijwerking.nl.

Belangrijkste stap
Om uzelf  en uiteindelijk de mensen om u heen te beschermen tegen het coronavirus is vaccineren de belangrijkste 
stap. Dus laten we onze mouwen opstropen!

Vragen?
Antwoorden vindt u op coronavaccinatie.nl of  bel naar 0800-1351.

We stropen onze mouwen op!

Wilt u onze Oosterhoutse ondernemers steunen in deze moei- 
lijke tijd? Shop dan vooral lokaal. Op www.besteltochlokaal.nl ziet u in één 
overzicht welke lokale ondernemers Oosterhout in deze bijzondere tijden bij 
u thuis langskomen of  een bestelling voor u klaarzetten. Bestellen en betalen 
doet u rechtstreeks bij de aanbieder. U kunt online winkelen en soms ook 
telefonisch of  per e-mail uw bestelling doorgeven. Zo kunt u eenvoudig lokaal 
winkelen. Oosterhout, meer voor elkaar!

BESTEL EENVOUDIG LOKAAL!


