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Lockdown verlengd   
 

De besmettingen dalen, maar nieuwe coronavarianten winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten  
zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd.

2 februari 2021

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

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

Primair onderwijs en kinderopvang 
vanaf 8 februari open. 
 
 
Buitenschoolse opvang dicht. 
Noodopvang voor kinderen van ouders 
met cruciale beroepen en kinderen in 
een kwetsbare positie. 
 
 
Onderwijs op afstand voor vo, 
mbo, hbo, wo en alle overige 
onderwijs-, trainings- en 
educatieve activiteiten.  
Onder andere examens, praktijklessen 
en onderwijs voor kwetsbare leerlingen 
uitgezonderd.

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 in de periode 
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. 

Niet-essentiële winkels dicht.  
Afhalen van bestellingen vanaf 10 
februari mogelijk. 
 
 
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.

 .

LOCKDOWN VERLENGD

De routekaart met coronamaatregelen heeft een update gehad. Het kabinet gebruikt de routekaart om besluiten 
te nemen over het versoepelen of aanscherpen van de maatregelen. Goed om te weten is dat het versoepelen 
stap voor stap moet gebeuren, terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen snel moet gaan. De routekaart wordt 
steeds aangepast aan de meest recente kennis over het virus en het effect van de maatregelen.

Op 23 februari 2021 beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf  2 maart 2021 nodig zijn. De routekaart bekijkt 
u op www.rijksoverheid.nl/routekaart. 

Aangepaste routekaart met maatregelen

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Beste smulnarren 
en smulnarrinnen, 
‘t wordt ne klassieker
Als ik deze Kaaiendonkse woorden spreek, realiseer ik me dat ik bijna 
op de stoel of troon van onze geweldige Mienus de 14de zit. En dat, 
dames en heren, mag en moet de burgemeester vooral niet doen. Met 
carnaval trek ik me graag terug en laat ik de stad aan hem, waarvan ik 
heb gezien, dat hij Kaaiendonk fantastisch bestuurt tijdens carnaval. 
Weliswaar samen met zijn raad en gevolg, maar met veel gevoel voor 
het feest, de cultuur, en vooral ook voor ons de feestvierders. Chapeau!

Zoals alles op dit moment anders is, geldt dit ook voor ons prachtige 
Kaaiendonkse carnaval. Veel mensen vragen zich af hoe ze nu carnaval 
moeten vieren. En terecht. Carnaval lijkt toch het feest van het samen- 
zijn, het hossen en de muziek. Dat lijkt in eerste instantie zeker zo. 
Maar ik vraag mij dan af: waarom viert heel Nederland dan geen car-
naval zodra de carnavalsmuziek aangezet wordt? Iedereen houdt toch 
van een feestje? Wel, ik denk dat dit komt 
omdat carnaval in het zuiden, en vooral 
in Kaaiendonk, in het bloed zit. Er zijn 
geen randvoorwaarden om carnaval te 
vieren. Het komt vanuit onszelf. Wim 
Kersten zong het al. “Bij ons staat op de 
keukendeur, het is niet altijd rozengeur. 
Maar wat er ook ooit gebeuren zal, we 
vieren altijd carnaval.”

Sommige zaken gaan gewoon door, hoe dan ook. Al is het in je eentje 
of met zijn tweeën. Het zit in onze natuur en is dus niet te stoppen. 
Deze week zag ik de Kiekerekie, de Kaaiendonkse Kernevals Kraant, 
en daarin zag ik mooie initiatieven die ons carnavalsgevoel kunnen 
ondersteunen en ja zelfs versterken. Alles is uit de kast gehaald, 
gewoon ge-wél-dig. Deze prachtige krant, in combinatie met de 
digitale activiteiten kalender www.kaailender.nl én onze eigen KRTS 
gaan deze carnaval samen met ons, smulnarren en smulnarrinnen, tot 
een succes maken.

Op het gemeentehuis dachten ze al dat ik mijn afspraken gewoon liet 
doorgaan en dat het college op dinsdag zou vergaderen. Sorry dat ik het 
zo zeg hoor, maar ik heb direct gevraagd of ze helemaal gek geworden 
zijn. Ik heb in heel mijn leven niet één carnaval gemist en dat gaat nu 
zeker ook niet gebeuren. Dit wordt een bijzondere carnaval. Één die we 
waarschijnlijk nooit zullen vergeten. Dus laten we er dan maar gewoon 
iets heel moois van maken.

Mijn kiel ligt al op me wachten. De beschermvrouwe (Christel) en ik, 
dansen en hossen deze dagen gewoon ons hele huis door! Alstublieft, 
laat het Kaaiendonkse bloed deze dagen door je aderen vloeien om er 
in deze tijd nog eens éxtra van te genieten. Dat hebben jullie volgens 
mij allemaal dik en dik verdiend. Houd oe aon de regels en ik beloof 
het oe ‘t wordt ne klassieker!

Wat bovendien ook een klassieker kan worden, is dat beeldschone win-
terweer van de laatste dagen. De medewerkers van de buitendienst 
zijn volop in touw om onze wegen en paden toegankelijk te houden. 
Omdat ze dag- en nachtdiensten draaien, ben ik zondag tijdens de 
lunch bij ze langsgegaan op de gemeentewerf. Ik kon nog even een 
heel klein steentje bijdrage om de soep voor ze mee uit te serveren. 
Ik heb ze namens ons allemaal nog even bedankt, deze kanjers! Dat-
zelfde geldt voor mijn linker- en rechterbuurman die beter voorbereid 
waren dan ik, qua materiaal dan. Ze hadden de stoep voor onze huizen 
al schoongeveegd. Voor degenen die geen carnaval gaan vieren is dit 
winterweer ook een prachtige afleiding in deze tijden. Geniet van alles 
wat Oosterhout in de sneeuw te bieden heeft, voor jong en oud. Bij-
voorbeeld van onze prachtige parken, die nu oogverblindend mooi zijn. 

Kaaiendonk, meer voor elkaar!
Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

De basisscholen, de kinderopvang en het speciaal (basis)onderwijs zijn weer open. Het is wel belangrijk dat 
scholen, ouders en kinderopvang contacten zoveel mogelijk proberen te beperken. Daarom blijft gelden: ga niet 
naar binnen, maar blijf buiten de school en houd afstand. Gaat u uw kind(eren) naar school brengen of uit school 
halen? Houd ook dan 1.5 meter afstand van anderen. Zorg dat u niet te vroeg komt, zodat u niet lang hoeft te 
wachten bij school. En blijf niet hangen voor een praatje. 

Noodopvang
Omdat basisscholen en kinderopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan. De buitenschoolse 
opvang (BSO) blijft voorlopig gesloten. De noodopvang op BSO-locaties blijft wel beschikbaar. We vragen u om 
alleen gebruik te maken van noodopvang als het écht nodig is. Noodopvang is beschikbaar voor:
• kinderen van wie één of  beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of  een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Mijn kind is verkouden, mag hij/zij naar school?
Met de beslisboom kunt u bepalen of  uw kind naar school mag. De laatste versie van de beslisboom vindt u op de 
website www.boink.info/beslisboom. 

Meer weten?
Meer informatie over het coronavirus en onderwijs vindt u op www.rijksoverheid.nl.
Alleen samen krijgen we corona onder controle. Oosterhout, meer voor elkaar.

Basisscholen en kinderopvang weer open

Foto: John Storm Van Leeuwen
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Bijna een jaar geleden – net na de carnaval – werd 
duidelijk dat het coronavirus ook Zuid-Limburg en 
Brabant had bereikt. De sporen van carnaval waren 
nog zichtbaar in het straatbeeld. Er kwamen strenge 
maatregelen, een intelligente lockdown en de 
ziekenhuizen raakten overbelast. We konden ons toen 
niet voorstellen dat een jaar later het coronavirus 
ons leven nog zo zou beheersen. En daarmee roet in 
het eten zou gooien van carnaval 2021.

Vanwege de lockdown en de sluiting van de horeca kan carnaval niet gevierd 
worden zoals we dat gewend zijn: geen feesten, optochten, dweilorkesten, 
straatcarnaval en volle cafés. 

Creatieve online-evenementen 
Vieren we dan helemaal geen carnaval dit jaar? Bij de echte carnaval-
liefhebbers zit carnaval in het hart en stroomt het door de aderen. 
Carnaval bestaat. Maar dit jaar moeten we het wel anders doen. Vanwege 
de besmettelijkheid van het coronavirus moeten we het aantal contacten 
immers beperken en afstand houden. 

Veel carnavalsverenigingen en horeca zijn hier inmiddels op een creatieve 
manier op ingesprongen. Zij organiseren een variëteit aan online-evenementen 
waarbij iedereen thuis veilig mee kan doen, om zo toch de carnavalssfeer te 
proeven. De OCS heeft voor dit jaar een alternatief  programma samengesteld. 
Kaaiendonk viert thuis carnaval met onder meer D’n Historische Aftrap, de 
KaaiendonkseKernevalsKennisKwis en Kaai-online. Op www.smulnarren.nl 
vindt u het volledige programma van OCS de Smulnarren.

Op www.kaailender.nl ziet u wat er nog meer wordt georganiseerd in Kaaiendonk.  

Carnaval in Kaaiendonk: 
Hatsekidezevierenwethuis 

Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gesloten. Toch wil het kabinet 
consumenten en ondernemers tegemoetkomen met een kleine aanpassing 
om de lockdown iets draaglijker te maken. Daarom is het mogelijk om 
vanaf 10 februari 2021 producten te bestellen en af te halen bij niet-
essentiële winkels. U bestelt minimaal 4 uur van tevoren uw producten 
(online of telefonisch) en haalt dit vervolgens op afspraak op bij de winkel. 
Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, 
hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

Hoe werkt het?
1. Doe op afstand thuis een (online) bestelling bij een winkel.
2. U ontvangt een bevestiging met een tijdslot wanneer de bestelling op 
 te halen is. Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen bestellen en op- 
 halen.
3. De afspraak bevestiging bevat alle praktische informatie voor het veilig  
 en vlot afhalen van de bestelling. Afhalen kan alleen binnen het afge- 
 sproken tijdslot.
4. Kom alleen. Alleen als u klachtenvrij bent kunt u de bestelling ophalen. 
5. Winkelpersoneel zet de bestelling klaar en u haalt dit op bij de winkel.
6. Betalen doet u thuis vooraf, achteraf  of  zoveel mogelijk contactloos bij  
 het afhalen.

Bestel lokaal bij uw favoriete 
Oosterhoutse winkeliers

‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan.’ Dat is nog steeds de oproep van het kabinet. In principe werkt 
iedereen thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet 
thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. Dat betekent: een buschauffeur gaat naar zijn werk, een 
kantoormedewerker werkt volledig thuis. Thuiswerken vraagt aanpassingsvermogen en aandacht voor lichamelijke 
en mentale gezondheid.

Tips voor uw lichamelijke houding bij thuiswerken 
Een lange tijd zittend werk doen, kan voor lichamelijke klachten zorgen. U kunt verschillende dingen doen om 
fysieke klachten tegen te gaan: 
• Zorg voor een rustige werkplek, met een stoel waar u goed op zit. 
• Beweeg voldoende gedurende de dag. 
• Lichamelijke klachten? Kijk of  uw stoel en/of  werkplek op de goede hoogte staan. 
• Als u met een beeldscherm werkt, plaats deze dan iets lager dan op ooghoogte.

Praktische tips voor uw mentale gezondheid
U kunt de volgende dingen doen voor uw mentale gezondheid:
• Plan u werkdag.
• Neem regelmatig een korte pauze.
• Beweeg voldoende op een dag.
• Ontspan tussen het werk door.

Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder 
besmettingen. Blijf daarom zo veel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, 
(medische) zorg voor uzelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus, onderwijs en voor u werk als dat echt 
niet thuis kan. 

Bezoek
Houd contact met anderen via de telefoon of  videobellen. Als u toch bezoek ontvangt, adviseert het kabinet dringend 
om per dag maximaal één gast van 13 jaar of  ouder te ontvangen. Ga ook niet vaker dan één keer per dag ergens 
op bezoek.

Deze maatregelen helpen om de virusverspreiding tegen te gaan. Maar minder mensen ontmoeten is natuurlijk 
zwaar. Voor iedereen. Let daarom extra op mensen om u heen, mensen die ziek zijn, eenzaam zijn of  psychische 
klachten hebben. Bel elkaar wat vaker op of  stuur elkaar een leuk kaartje. 

Werk thuis,
tenzij dat echt niet anders kan!

Ontmoet zo min mogelijk anderen

In heel Nederland geldt vanaf  zaterdag 23 januari 2021 een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur 
’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. De avondklok zorgt ervoor dat mensen minder vaak bij elkaar op 
bezoek gaan of  elkaar ontmoeten, wat helpt om de verspreiding van het coronavirus af  te remmen. Tijdens de 
avondklok is het dus verboden om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends buiten te zijn. 
Wie toch zonder geldige reden naar buiten gaat, riskeert een boete. Voor meer informatie over de regels kijkt u op 
www.rijksoverheid.nl/avondklok. 

Avondklok 



20 januari 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Reizen naar het 
buitenland 

Tot en met 31 maart geldt: 
 
• Blijf in Nederland.  
• Boek geen reis voor deze 

periode.  
• Reis alleen voor ernstige 

familieomstandigheden of 
urgent werk dat echt niet online 
kan.   

Is je reis noodzakelijk? Controleer voor 
je reis het actuele reisadvies per land op 
Nederlandwereldwijd.nl. 

Reizen (terug) naar 
Nederland

• Reizigers moeten in de meeste 
gevallen twee negatieve 
testuitslagen laten zien: 
- Negatieve PCR-testuitslag 

(vliegtuig, boot, trein en bus) 
- Negatieve sneltestuitslag 

(vliegtuig en boot)  
• Ga bij terugkomst in quarantaine. 

Bij een negatieve testuitslag op 
dag 5 mag de quarantaine 
worden beëindigd.  

Meer informatie: 
Rijksoverheid.nl/checklist-inreizen.

Vakantie in  
Nederland

• Als je binnen Nederland op 
vakantie gaat, blijf dan zoveel 
mogelijk op je vakantieadres.  

• Beperk het aantal contact -
momenten met andere mensen.  

• Ontvang thuis maximaal 1 
persoon per dag (excl. kinderen 
t/m 12 jaar). Dat geldt ook op je 
vakantieadres.  

• Buiten geldt: groepen van 
maximaal 2 personen of  
1 huishouden.

Reizen en vakanties 
 
 

Elke reis verhoogt de kans op besmettingen of het meenemen van nieuwe varianten van het  
coronavirus naar Nederland. Houd je aan de maatregelen en voorkom verdere verspreiding.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Is het druk? Ga dan weg.

Was vaak je handen.
Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Houd je altijd aan de basisregels:

Heb je klachten? 

Blijf in thuis-
quarantaine. 
 
Ontvang geen 
bezoek. 
 
Laat je testen.

Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 

 .

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Al ruim een half jaar hebben we te maken met de gevolgen van de 
coronacrisis. Ook mentaal eist deze crisis zijn tol. Zeker nu deze zo lang 
aanhoudt. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen 
maakt over zichzelf of een ander is er het Steunpunt Coronazorgen  
www.steunpuntcoronazorgen.nl.
 
U vindt hier actuele en relevante informatie en tips over hoe u met uw zorgen 
om kunt gaan en er zijn doorverwijzingen naar hulp. De informatie op het 
Steunpunt Coronazorgen wordt wekelijks aangevuld door experts op het 
gebied van rampen, crises en psychosociale hulpverlening. Het Steunpunt 
Coronazorgen is opgezet door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 
in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in 
samenwerking met het RIVM.

Steunpunt Coronazorgen

De lockdown in Nederland is verlengd tot 2 maart 2021. Het openbaar vervoer is tot die tijd alleen bedoeld voor 
noodzakelijke reizen. Arriva houdt in de uitvoering van de dienstregeling rekening met reizigersaantallen die de 
komende weken laag blijven. 

Tot en met zaterdag 27 februari 2021 rijden de bussen in Brabant dan ook op werkdagen volgens de 
vakantiedienstregeling. Dit betekent dat op een aantal buslijnen minder vaak wordt gereden of  geheel vervallen. 
Buurtbussen rijden tijdens de lockdown niet. Voor meer informatie over uw dienstregeling kijkt u op www.arriva.nl. 

Dienstregeling Brabant 
t/m 27 februari 2021

Surplus staat voor u klaar!
Ook in deze verlengde lockdown is Surplus er voor u. Aarzel niet om te bellen met een sociaal werker als u een 
vraag of  idee heeft. Of  als u juist alleen of  eenzaam bent, geldzorgen hebt of  iets anders wil delen. Via het 
telefoonnummer 0162-748600 staat Surplus voor u klaar.

REIZEN EN VAKANTIES
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Houd 1,5 meter  
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Hoest en nies in je  
elleboog.


