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CORONA

Beste Oosterhouters, 
van tijd en eeuwigheid 

‘Van tijd en eeuwigheid’ is het motto van Vastwel dit jaar. Vasten is 
de periode van Aswoensdag tot Pasen. De organisatie had aan mijn 
rechterhand Sjef Kock en mij gevraagd om een gezamenlijk interview 
rondom dit thema te doen. We spraken tijdens het interview over het 
thema en over onze samenwerking. Onze samenwerking wordt op dit 
moment beheerst door - hoe kan het ook anders - het coronavirus. Sjef 
beheert dagelijks mijn agenda. Hij bekijkt wat er op dit moment allemaal 
wel en niet mogelijk is om aan deel te nemen. Uiteraard mag er weinig, 
maar binnen de regels proberen we er zoveel mogelijk uit te halen.

Tijdens ons interview kwamen we tot de conclusie dat ondanks dat de 
crisis ‘pas’ een jaar oud is, het toch voor sommigen een eeuwigheid lijkt 
te duren. Als de tijd dringt, lijkt alles veel te lang te duren. Zoals voor de 
jeugd, die vanuit de puberteit hun volwassenheid probeert te bereiken. 
Dit zouden zij moeten doen door het aangaan van nieuwe relaties 
en het uitvinden van de eigen identiteit. Maar ze moeten die sociale 
contacten missen. Dat geldt ook voor eenzame ouderen die zich door 
hun kwetsbaarheid nog verder afzonderen. Of de ondernemers in de 
horeca of in welke branche dan ook waarbij het water aan de lippen 
staat. Dan duurt een jaar héél, héél lang.
 
Zo heb wij één van onze beste vrienden al bijna een jaar nauwelijks 
meer gezien. Hij is bang en heeft zich teruggetrokken samen met zijn 
gezin. Hij heeft de longziekte alpha-1. Dat is de naam van het eiwit dat 
door de lever onvoldoende wordt aangemaakt. Hierdoor is hij kwetsbaar 
voor enzymen die zijn longen beschadigen. Hij krijgt een speciale 
behandeling uit Duitsland om de achteruitgang te stoppen. Waar 
we vroeger vaak met elkaar optrokken, moeten we elkaar nu missen. 
Samenzijn met zijn allen kan niet vanwege de regels. Onze vriend zien 
we eigenlijk helemaal niet meer. 

Hoe blij was ik dan ook dit weekend toen ik hem zag. Hij droeg 
een mondkapje, maar dat kon zelfs zijn lach niet verbergen. Zijn 
ogen straalden als nooit tevoren. Hij was die dag ingeënt tegen het 
coronavirus, terwijl hij verwachtte dat hij nog een tijd zou moeten 
wachten. Vol emotie vertelde hij dat de dokter een spuitje over had en 
aan hem had gedacht. De dokter gaf aan dat hij over tien dagen een 
stuk veiliger zou zijn. Dit betekent voor hem en zijn gezin heel veel en 
hij dankt de dokter dan ook op zijn blote knieën. Ook voor hem en zijn 
familie moet dit jaar een hel zijn geweest. Als je in nood of angst zit, lijkt 
een jaar een eeuwigheid.

Afgelopen vrijdag was ik samen met mijn collegawethouder en 
locoburgemeester Clemens Piena uitgenodigd in de Oosterheidehal. 
In enkele dagen tijd heeft het huisartsencollectief Zorroo samen met 
onze medewerkers een heus prikstation uit de grond gestampt. Met vijf 
prikstraten tegelijk hebben ze zo’n 2.500 mensen tussen de 63 en 64 
jaar in anderhalve dag gevaccineerd. Dat is een prestatie van formaat. 
Ik ben hen dan ook heel dankbaar. Het zijn mensen zoals zij die hoop 
bieden en daarmee voor een ander perspectief creëren. Na het gevoel 
voor sommigen van “deze crisis duurt een eeuwigheid”, komt er nu 
langzaam en in kleine stapjes wat tijd voor vrijheid.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

De coronamaatregelen vragen veel van iedereen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe 
zwaarder het voor iedereen wordt. Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een 
kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat het aantal 
besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden, of zelfs toeneemt. Tegelijkertijd is nu de fase 
gekomen om beperkt en weloverwogen iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven in elk 
geval gelden tot en met 15 maart 2021, maar er gelden ook een aantal versoepelingen.

Onderwijs
Afgelopen maandag openden het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. Leerlingen van het voorgezet 
onderwijs gaan minimaal 1 dag per week naar school. Mbo studenten gaan vooralsnog 1 dag per week naar school. De 
buitenschoolse opvang blijft gesloten, omdat dit tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen leidt. 

Contactberoepen
Contactberoepen mogen vanaf 3 maart 2021 weer hun beroep uitoefenen. Kappers en masseurs bijvoorbeeld. 
Reserveren is verplicht en er moet een check zijn op klachten. Het is belangrijk om een mondkapje te dragen en 
waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Ook rijinstructeurs mogen weer aan de slag. Vanaf 3 maart 2021 kunnen 
er weer rijlessen en praktijkexamens gevolgd worden. Er wordt nog uitgewerkt hoe theorie-examens op een veilige 
manier afgenomen kunnen worden.

Buiten sporten 
Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart 2021 met meer dan twee personen samen buiten sporten op 
sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. 

Winkelen op afspraak
Vanaf 3 maart 2021 mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. Per verdieping mogen maximaal 2 klanten 
tegelijk in de winkel zijn. Klanten moeten zich 4 uur van tevoren aanmelden en mogen maximaal 10 minuten binnen 
zijn, om te voorkomen dat er contact is tussen klanten die elkaar snel afwisselen. De basisregels blijven gelden: 
draag een mondkapje, houd 1.5 meter afstand en blijf thuis bij klachten.

Avondklok
De avondklok wordt verlengd tot en met 15 maart 2021 04.30 uur. Dat betekent dat u tussen 21.00 uur en 04.30 uur  
niet naar buiten mag. Studenten en docenten die praktijklessen volgen en volwassenenonderwijs in het examen-
jaar worden vanaf 3 maart 2021 uitgezonderd van de avondklok. Meer informatie over de avondklok vindt u op  
www.rijksoverheid.nl. 

Vliegverbod
Er geldt nog steeds een vliegverbod voor passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Dominicaanse 
Republiek, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, 
Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Deze verboden worden in elk geval verlengd tot donderdag  
4 maart 2021. Het kabinet heeft het OMT om advies gevraagd over een (al dan niet gedeeltelijke) verlenging van 
deze vliegverboden. 

Lockdown
Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder 
besmettingen. Blijf en werk 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 en onderwijs of werk als dat echt niet thuis 
kan. Als u toch bezoek ontvangt, ontvang dan per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder. Ga ook niet vaker dan 
één keer per dag ergens op bezoek.

Extra aandacht voor het naleven van de basisregels
De risico’s die we met de verruimingen nemen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Dit 
geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit 
moet. En ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Ook testen en thuisblijven bij milde 
klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu. Zo krijgen we corona 
onder controle en stap voor stap meer ruimte.

VOORZICHTIG MEER LUCHT TIJDENS 
DE LOCKDOWN
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Corine Matser tekent tijdens elke persconferentie een mooie beeldsamenvatting. De officiële factsheet over de persconferentie 
vindt u op www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/02/23/poster-voorzichtige-verruiming-lockdown

De zwaaiposter is één van de middelen die zijn ontwikkeld om aandacht 
te hebben voor de sociale kant van de coronacrisis: de mentale en de 
fysieke gezondheid van mensen en eenzaamheid. De zwaaiposter plakt 
u achter het raam, zodat voorbijgangers even naar binnen zwaaien. Een 
simpele en leuke manier om aandacht voor elkaar te hebben. Dus ziet 
u de zwaaiposter hangen? Vergeet dan niet om even te zwaaien. Een 
kleine moeite, een groot gebaar!

De zwaaiposter neemt u gratis mee in de supermarkt of u kunt de poster zelf 
downloaden en printen vanaf www.oosterhout.nl/inwoners/keep-in-touch. 
Oosterhout, meer voor elkaar!

De meeste evenementen in Nederland zijn 
sinds 14 oktober 2020 door het Rijk voor 
onbepaalde tijd verboden. Uitgezonderd 
zijn betogingen, samenkomsten en ver-
gaderingen volgens de Wet openbare 
manifestaties en de warenmarkten voor 
eerste levensbehoeften. 

Wilt u zich ondanks de coronamaatregelen graag al voorbereiden op een 
event of feest later dit jaar? En heeft u daarover vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met de evenementencoördinator Arjan Klijsen via 14 0162 of mail 
naar a.klijsen@oosterhout.nl.

Let op door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, stellen we 
het behandelen van evenementenaanvragen uit totdat het kabinet de 
maatregelen aanpast of niet meer nodig vindt. 

HEEFT U DE ZWAAIPOSTER AL ZIEN HANGEN? 

EVENEMENT OF FEEST ORGANISEREN

De buurtbussen in Oost- en West-Brabant rijden sinds 1 maart 2021 weer. Omdat sinds 1 maart 2021 het voortgezet 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs weer gedeeltelijk open zijn, zet Arriva extra ritten in tijdens de 
spits en enkele schoolliners. 
 
Reizen met de buurtbus met een rolstoel
Let op: vanwege de coronamaatregelen nemen de buurtbussen op dit moment geen rolstoelpassagiers mee. Dit, 
omdat de chauffeur onvoldoende afstand kan bewaren van de reizigers bij het in- en uit vervoeren van de rolstoel. De 
medewerkers van de klantenservice denken graag met u mee over een alternatief vervoersmiddel. Zij zijn bereikbaar 
op het nummer 0800 0232545.

Voor meer informatie over de buslijnen en tijden kijkt u op www.arriva.nl.

DE BUURTBUSSEN IN BRABANT 
RIJDEN WEER!


