
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Corine Matser tekent tijdens elke persconferentie een mooie beeldsamenvatting. De officiële factsheet over de persconferentie vindt u 
op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/23/poster-geen-ruimte-voor-versoepeling-lockdown

De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care stijgt. De 
derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom verlengt het kabinet het huidige pakket maatregelen tot en met 
20 april 2021. We zetten de belangrijkste maatregelen hieronder nog een keer kort voor u op een rij:

Thuis: Ontvang maximaal 1 gast per dag (en ga zelf maximaal 1 keer per dag op bezoek).

Buiten: In een groep van maximaal 2 personen, of één huishouden.

Reizen: Blijf in Nederland en reis niet naar het buitenland.

Winkels, horeca en publieke locaties: Niet-essentiële winkels zijn dicht. Winkelen op afspraak en afhalen van 
bestellingen is mogelijk. Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen zijn open. Eet- en drinkgelegenheden 
zijn dicht (wel afhalen en bezorgen mogelijk). Publieke locaties, zoals musea, bioscopen en dierenparken zijn dicht en 
evenementen gaan niet door.

Onderwijs: Primair onderwijs en kinderopvang zijn open, de buitenschoolse opvang is dicht. 
Voortgezet onderwijs en mbo zijn gedeeltelijk open. Onderwijs op afstand voor hbo en universiteiten.

Sporten: Jongeren tot en met 26 jaar mogen in grote groepen of in teamverband weer buiten sporten. Dit mag onder 
begeleiding van een trainer. Jongeren kunnen nog niet in competitieverband sporten. Volwassenen van 27 jaar en 
ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter 
afstand houden. Zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar gaan door.

Contactberoepen: Contactberoepen zoals kappers en rijinstructeurs zijn open.

Avondklok: Het blijft steeds langer licht. Daarom gaat de avondklok vanaf 31 maart een uur later in: om 22.00 uur. 
Iedereen blijft dus tussen 22.00 uur en 04.30 uur binnen. Winkels die vooral levensmiddelen verkopen, mogen open 
zijn tot 21.45 uur. Dit geldt bijvoorbeeld voor supermarkten en afhaallocaties van eet- en drinkgelegenheden.

Op 13 april 2021 is er weer een persconferentie, waarin wordt toegelicht wat er na 20 april 2021 mogelijk is.

MAATREGELEN TEGEN CORONA 
BLIJVEN GELDEN

Beste Oosterhouters, 
muziek en emotie

Het nieuws van premier Rutte vorige week bij de persconferentie zagen 
we allemaal al wel een beetje aankomen. Maar toch valt het voor veel 
mensen zwaar. De week gaat weer door en we proberen ons zo goed 
en zo kwaad als het kan te herpakken. We stoppen onze emoties (boos, 
bang, verdrietig of wat dan ook) weg en proberen het toch met elkaar 
zo goed mogelijk te redden. Een ding is zeker, het gaat de komende 
maanden gelukkig veranderen. Vaccineren zal licht in de duisternis 
gaan brengen. En met die wetenschap probeer ik u ook mijn verhaal 
te vertellen.

Afgelopen zondag mocht ik bij ORTS Klassiek 
Allerlei aanschuiven. Een programma dat al 
dik 27 jaar door een aantal enthousiaste en 
gepassioneerde vrijwilligers wordt gemaakt. 
Twee vriendelijke gastheren ontvingen mij daar 
met koffie en een leuk gesprek. Beiden zijn zeer 
betrokken Oosterhoutse radiomakers. Ze doen er 
alles aan om mensen een mooi uur vol prachtige 
klassieke muziek op zondagochtend te laten 
luisteren. En niet alleen luisteren, maar vooral ook 
te laten beleven: “Want muziek is emotie” zeiden 
René Dijkstra en Pieter Kerkhof tegen mij. En ze 
hebben helemaal gelijk.

Aan mij was gevraagd om mijn top vijf klassieke muziek in te leveren, 
om die tijdens de uitzending te draaien. Ik hoefde over de muziek niet 
lang na te denken. Mijn jong overleden vader (over wie ik wel vaker heb 
verteld), had een prachtige stem. Hij was tenor. Iedere zondag gingen 
we naar de kerk waar hij zelf vaak het Ave Maria zong. Hij draaide platen 
- meestal opera’s - en dan klonk zijn stem met de muziek door het huis. 
Hij haalde dan uit bij prachtige aria’s, zoals ‘Una Furtiva Lagrima’ van 
Donizetti, gezongen door Joseph Schmidt. Joseph Schmidt was een 
Oostenrijks-Roemeense zanger van Joodse afkomst. Een prachtige 
tenor met een klein Jiddische trilling in zijn stem. Helaas eindigde zijn 
leven te vroeg (38 jaar) na een vlucht vanuit een concentratiekamp 
in Duitsland naar Zwitserland, waar hij door verwaarlozing van een 
longontsteking in een overgangskamp overleed. In het zicht naar de 
door hem zo verlangde vrijheid eindigde zijn leven. 

Daarnaast heb ik het nummer ‘L’amour est un oiseau rebelle’ gezongen 
door Maria Callas gekozen. Dit lied betekent zoveel als ‘liefde is een 
rebelse vogel’. En wat te denken van het nummer ‘Nessun Dorma’ (ga 
niet slapen), gezongen door Luciano Pavarotti uit de opera Turandot. Dit 
lied eindigt met ‘bij dageraad zal ik winnen’. 

Natuurlijk denk ik bij het luisteren van deze 
nummers aan mijn vader. Dat raakt mij in 
mijn emoties. Het is belangrijk om met heftige 
gebeurtenissen uit je leven om te leren gaan. 
Maar als de twee heren van ORTS Klassiek Allerlei 
gelijk hebben, dan is muziek zelf ook emotie. En 
zo ervaar ik het ook. Deze muziek - die toch veelal 
over liefde en vrijheid gaat - kan ons helpen met de 
emoties die we herkennen bij de beleving van de 
heftige omstandigheden die in deze coronacrisis 
gevoeld worden. 

Probeer het maar eens. Gebruik muziek om uw emoties te laten gaan. 
Opera is drama en pure schoonheid tegelijkertijd. Kies een muzieksoort 
die u graag hoort. Ik vind deze tijd ook kei ingewikkeld. Maar af en toe 
je emoties toelaten, helpt bij het beseffen wat er gebeurt én zorgt dat 
je ermee om kunt gaan. Hopelijk gaan we nu eindelijk (weliswaar te 
langzaam) naar betere tijden toe. ‘Bij dageraad zal ik winnen.’

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

PS 
Via deze weg wil ik nogmaals de inwoonster bedanken van wie ik deze 
week spontaan in het centrum van onze stad een prachtig plantje 
kreeg. Dank u wel!
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Reizen naar het 
buitenland 

Tot en met 15 april geldt: 
 
• Blijf in Nederland.  
• 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

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.

Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 

• Vanaf 16 maart kunnen reizigers (van 
13 jaar of ouder) uit een hoog-
risicogebied op twee manieren hun 
testuitslag laten zien: 
- Reizigers moeten een negatieve 

NAAT(PCR)-test van maximaal 24 
uur oud bij het aan boord gaan  
laten zien. 

- Reizigers moeten een negatieve 
sneltest van maximaal 24 uur oud  
bij het aan boord gaan laten zien en 
een negatieve NAAT(PCR)-test die 
maximaal 72 uur oud is bij  
aankomst in Nederland laten zien.  

• Ga bij terugkomst in quarantaine en 
laat je testen op dag 5. Is de uitslag 
negatief? Dan mag je uit quarantaine.  

Meer informatie:  
Rijksoverheid.nl/checklist-inreizen.

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.

 .

Houd je altijd aan de basisregels:

Steeds meer mensen zijn door vaccinaties beschermd tegen het coronavirus. 
Maar er worden nu ook nog steeds mensen ziek. De basisregels helpen om 
besmetting van uzelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als 
u al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand houden, testen 
en thuisblijven bij klachten worden er minder mensen besmet. Zo is er sneller 
weer meer mogelijk. Om besmetting te voorkomen, blijft het belangrijk om 
het volgende te doen:

• Was uw handen. Een goede hygiëne voorkomt de verspreiding van  
 virusdeeltjes. Was vaak uw handen met water en zeep. Zeker als u  
 thuiskomt of als u ergens op bezoek gaat. Raak uw gezicht zo min  
 mogelijk aan. Hoest of nies in uw elleboog. Draag binnen in publieke  
 ruimtes een mondkapje. Zo geeft u de verspreiding van het coronavirus  
 geen kans.
• Houd 1,5 meter afstand. Ook van familie of vrienden. Als mensen dicht bij  
 elkaar zijn, kan het coronavirus heel snel aan anderen worden door- 
 gegeven. Beperk daarom ook uw contacten en vermijd drukke plekken.
• Laat u testen! Heeft u klachten? Laat u direct testen. Ook bij milde  
 verkoudheidsklachten zoals een loopneus. Blijf thuis totdat u de test- 
 uitslag heeft. Zo weet u zeker dat u geen andere mensen besmet met het  
 coronavirus.

De Warande opent volgende week het half diepe buitenbad. Vanaf 
donderdag 1 april 2021 kunnen bezoekers van 16 jaar en ouder daar banen-
zwemmen. Buiten zwemmen is goed om in beweging te blijven en kan 
binnen de geldende coronamaatregelen: op afstand en op reservering.

Sinds maandag 29 maart 2021 kan er via www.de-warande.nl/reserveren 
gereserveerd worden voor een uur banenzwemmen. Er is plaats voor 48 
personen per uur. Abonnementen blijven vanwege het beperkte aanbod nog 
bevroren, iedereen koopt een los ticket. Het tarief voor de activiteit is € 2,50 
en dient direct na het maken van de reservering via iDeal betaald te worden.

Een paar aandachtspunten vooraf:
- Alleen het half diepe buitenbad met een waterdiepte van 90 tot 130 cm  
 en afmeting van 20 bij 30 meter is open voor banenzwemmen. In het  
 bad worden 8 banen gelegd zodat goed afstand gehouden kan worden.  
 Aan een van de korte zijdes wordt een lijn geplaatst. Afzetten is aan die  
 zijde niet mogelijk.
- De watertemperatuur van het verwarmde buitenbad is 22 graden.  
 Wanneer het ’s nachts erg koud is (bij nachtvorst) kan de temperatuur wat  
 lager liggen. In dat geval adviseren we een wetsuit en badmuts te dragen. 
- Neem een warme deken en thermoskan met een warme drank mee om  
 weer op te warmen na het zwemmen.
- We vragen u om uw zwemkleding alvast onder uw kleding aan te doen.  
 Na het zwemmen is slechts een beperkt aantal buitenkleedruimtes en  
 toiletten beschikbaar. Alle binnenruimtes en -douches zijn gesloten.
- Hoewel er toezichthouders aanwezig zijn willen we benadrukken dat het  
 zwemmen in het buitenbad op eigen risico is. 

Voor meer informatie en reserveren kijkt u op www.de-warande.nl.

Het reisadvies wordt verlengd tot en met 15 mei 2021. Dat betekent: blijf in Nederland. Reis niet naar het 
buitenland tot en met 15 mei 2021, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Dit geldt dus ook voor de meivakantie.

Tot en met 15 mei 2021 blijft het reisadvies negatief en vraagt het kabinet mensen om niet naar het buitenland te 
reizen. Ook in de meivakantie blijven internationale reizen een te groot risico voor de verspreiding van het coronavirus. 

Voor de periode daarna wil het kabinet toewerken naar specifieke reisadviezen per land, waardoor versoepelingen 
mogelijk zijn voor landen met een laag besmettingsrisico. 

In april start het kabinet samen met de reis- en vervoerssector met proefreizen naar het buitenland. Die geven inzicht 
in hoe we straks weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen naar andere landen. 

Kijk voor meer informatie over reizen en corona op www.rijksoverheid.nl.   

BASISREGELS

VANAF 1 APRIL BUITEN ZWEMMEN 
BIJ DE WARANDE

EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA
REIZEN EN VAKANTIES

NEGATIEF REISADVIES TOT HALF MEI

Vaccineren is een belangrijke stap naar een samenleving zonder coronamaatregelen. De verwachting is dat vanaf 
begin juni veel meer mogelijk is, omdat dan een grote groep mensen gevaccineerd is. Volgens de planning heeft in 
juli 2021 iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik gehad. 

Meer weten over coronavaccinatie? 
Kijk op www.coronavaccinatie.nl. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over de verschillende soorten vaccins en 
veiligheid van de vaccins. U vindt er ook veel vragen en antwoorden over vaccinatie. 

LAAT U ZICH VACCINEREN?
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Sporten tijdens de lockdown
Ook volwassenen vanaf 27 jaar kunnen per 16 maart gezamenlijk sporten op sportaccommodaties 

buiten. Daarnaast zijn zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar toegestaan.

  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/sport
of bel 0800-1351 

Kinderen tot en met 17 jaar

Gezamenlijk sporten buiten overal toegestaan.

Geen 1,5 meter afstandsregel tijdens het sporten.

Wedstrijden alleen tussen teams van dezelfde 
sportvereniging toegestaan.

Geen publiek. 

Kleedkamers, douches en kantines gesloten.

Binnensport niet toegestaan.

Zwemlessen voor A-, B- en C-diploma toegestaan voor 
kinderen tot en met 12 jaar.

Trainingen en wedstrijden toegestaan voor topsporters 
die uitkomen in topsportcompetities en andere 
topsporters die zijn verbonden aan instellingen voor 
topsport.

Geen publiek.

Vanaf 18 jaar tot en met 26 jaar

Topsporters

Buiten: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter 
afstand toegestaan.

Op sportaccommodaties buiten: gezamenlijk sporten 
toegestaan.

Op andere locaties buiten, op initiatief (of in 
opdracht) van gemeentes: gezamenlijk sporten onder 
begeleiding toegestaan.

Geen 1,5 meter afstandsregel tijdens het sporten op 
sportaccommodaties en andere locaties.

 Wedstrijden alleen tussen teams van dezelfde 
sportvereniging toegestaan.

Geen publiek.

Kleedkamers, douches en kantines gesloten.

Binnensport niet toegestaan.
Vanaf 27 jaar

Buiten: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter 
afstand toegestaan.

Op sportaccommodaties buiten: gezamenlijk sporten 
toegestaan met maximaal 4 personen (excl. instructeur) 
op 1,5 meter afstand.

Op andere locaties buiten, op initiatief (of in opdracht) 
van gemeentes: gezamenlijk sporten onder begeleiding 
toegestaan met maximaal 4 personen (excl. instructeur) 
op 1,5 meter afstand.

Geen wedstrijden.

Kleedkamers, douches en kantines gesloten.

Geen publiek.

Binnensport niet toegestaan.

 .

 .
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SPORTEN TIJDENS DE LOCKDOWN

Ze werkt als vrijwilliger voor het CDA 
en voor de Nierstichting Oosterhout, 
maar het meest is ze als vrijwilliger 
bezig met activiteiten voor de kerk. 

“Bij de kerk, richt ik me vooral 
op activiteiten voor jongeren 
en jongvolwassenen. We willen 
gastvrijheid uitstralen, want we 
vinden het belangrijk dat mensen zich 
bij ons welkom voelen. 

Zeker in deze tijd waarin corona 
heerst, is het van belang dat mensen 
zich gehoord voelen. In onze 
gemeenschap moeten mensen zich 
geborgen voelen en daar probeer ik 
mijn steentje aan bij te dragen.” 

Het vrijwilligerswerk is haar met de 
paplepel ingegoten. Het is voor haar 
een vanzelfsprekendheid. Ontroerd 
vertelt Natascha: ”Laatst hielp ik 
iemand in een precaire situatie. Toen 
die mevrouw mij haar lichtpuntje 
noemde, wist ik weer waar ik het 
voor doe.” Mensen durven vaak niet 
om hulp te vragen. Ze schamen zich 
onnodig. Als Natascha het probleem 
achterhaalt, treft ze mensen vaak als 
ze op hun kwetsbaarst zijn. 

Ze biedt hulp waar nodig en krijgt 
daar veel liefde voor terug. “Een 
betere motivatie kun je toch niet 
hebben,” aldus Natascha.

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

Het verhaal van Natascha

Foto: Pet Holman

AVONDKLOK: 
GA TUSSEN
22.00 EN 04.30 
UUR NIET 
NAAR BUITEN

VOOR ALLE MAATREGELEN:
RIJKSOVERHEID.NL/CORONA

Heeft u deze poster al zien liggen in de supermarkten? De poster staat vol 
met breinbrekers, leuke wandeltips, lekkere recepten en fit-challenges. Moet 
u nog een boodschap doen? Neem ‘m dan gratis mee! 

HOUD OE EIGE BEZIG! 
BREINBREKERS, 
WANDELTIPS EN MEER …

De horeca heeft het moeilijk, 
ook in Oosterhout. Doe mee met 
de bestelchallenge en help de 
Oosterhoutse horeca. Het idee: 
u bestelt iets lekkers bij een 
Oosterhoutse horecaondernemer, 
u maakt daarvan een foto of 
video, deelt die op Facebook 
en u nomineert vervolgens drie 
mensen om hetzelfde te doen. 
Ook zij nomineren weer drie 
andere mensen. En zo helpen we 
samen de Oosterhoutse horeca! 

Doet u ook mee? 
Bestel iets lekkers bij een Ooster-
houtse ondernemer, maak daar-
van een foto of video, deel die 
op Facebook, gebruik daarbij de 
#bestelchallenge en nomineer drie 
mensen om ook iets te bestellen 
bij een Oosterhoutse horecaonder-
nemer.

Oosterhout, meer voor elkaar!

HELP DE HORECA EN DOE MEE AAN 
DE #BESTELCHALLENGE!


