
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Onderwijs

Hbo en wo per 26 april onder 
voorwaarden open. 
 
 
Bibliotheken van onderwijs -
instellingen voor mbo, hbo en  
wo open.

Winkels en markten

Thuisbezoek

Avondklok

Einde avondklok op 28 april  
om 4.30 uur. 

Horeca buiten

Buitenterrassen open van 12.00 
uur tot 18.00 uur. 

 
Max. 2 personen of 1 huis -
houden per tafel (excl. kinderen 
t/m 12 jaar). 

 
Max. 50 personen per 
buitenterras. 

 
Reserveren, gezondheidscheck 
en vaste zitplaats verplicht. 

 
Verplaats je alleen als je naar de 
toilet of garderobe gaat of moet 
betalen. Draag binnen een 
mondkapje. 

 
Terrassen van sport -
accommodaties blijven  
gesloten.

Niet-essentiële winkels open  
tot 20.00 uur. 

 
Niet-essentiële winkels mogen 
max. 1 klant per 25 m2 
ontvangen. Er mogen in elk geval 
2 klanten per verdieping worden 
ontvangen, ongeacht de grootte 
van de winkel. 

 
Warenmarkten voor zowel 
levensmiddelen als niet-
essentiële producten open. 

 
Kom alleen en winkel op rustige 
momenten.

Ontvang thuis max. 2 personen 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Uitvaarten

Stap 1: terrassen en winkels open, einde avondklok 
 

We verwachten dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten eind april gaat afnemen.  
Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan.

20 april 2021

Theorie-examens

Theorie-examens voor een  
rij-, vaar- of vliegbewijs 
toegestaan. 
 Max. 100 bezoekers op een 

uitvaart toegestaan. 
 

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

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

Wassen

Basisregels

Openingsplan: stap 1 per 28 april

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

Bekijk de toegankelijke  
versie op: 

rijksoverheid.nl 

EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Beste Oosterhouters, 
petje af

Ik neem mijn petje af voor al die Oosterhouters die Oosterhout iedere 
dag een stukje leefbaarder en mooier maken. Voor die kanjers die op 
een druilerige dag voor anderen toch de zon laten schijnen. Voor die 
toppers die net die éne stap verder gaan voor een ander dan je normaal 
gesproken zou kunnen verwachten. En voor die mooie mensen die 
beseffen dat geven, echt leuker is dan nemen. Zeker in deze tijden. Voor 
hen die beseffen dat het echte rendement vaak in andere dingen zit. 
Niet in eigen rendement, maar maatschappelijk rendement. Zij die zich 
inzetten onder het motto ‘Oosterhout voor Elkaar’. Voor deze mensen 
maak ik een diepe buiging. Zonder deze mensen zou Oosterhout een 
koude gure stad zijn, ook al zou de zon iedere dag schijnen.

U zult denken, ‘burgemeester, waarom bent u daar nu ineens zo euforisch 
over? Daar is de laatste week toch niet veel in veranderd?’ Misschien is 
dat wel zo, maar deze week kregen wij als college een digitale presentatie 
van onze welzijnsorganisatie Surplus. Anja Hartmans van Surplus had 
twee enthousiaste dames meegebracht, Gemma Vriens en Suzanne de 
Jong. Nu kun je een presentatie geven of écht een pakkende presentatie 
geven. Nou, dat deden ze! Meestal worden feiten opgesomd zonder dat 
je er een beetje gevoel bij krijgt. Je stelt een paar vragen en dat is het dan. 
Je bent weer wat wijzer geworden.

Dit keer ging het anders, want de dames hadden voor ons een quiz. Ik 
dacht nog (ik zeg dit eerlijk): ‘Moet dit echt? We hebben een volle agenda 
vandaag. Vertel maar gewoon wat jullie te zeggen hebben.” Maar dat 
doe je natuurlijk niet. Als burgemeester ben je gewend om te luisteren, 
ja daar is ie weer luisteren, en mensen te 
laten stralen door ze de ruimte te geven. 
En dat deden ze als twee professionele 
quizmasters. We gingen op een hele 
mooie manier van de ene naar de 
andere vraag. Tegelijkertijd kwamen we 
bij een apotheose (hoogtepunt) met als 
eindresultaat het aantal uren dat u allen 
- de Oosterhouters - als vrijwilligers in 
elkaar en voor elkaar besteed.

Voor ik u dat antwoord geef, moet ik echt eerst mijn excuus aan u 
aanbieden. Bij iedere vraag, waarbij we een aantal moesten schatten, 
onderschatte ik u als gemeenschap keer op keer. Het schaamrood staat 
op mijn wangen. Niet omdat ik geen hoge pet op had van u, want ik heb 
u al vaker verteld dat ik verrast ben van wat u samen voor elkaar krijgt. 
Maar het oversteeg gewoon al mijn zeer positieve verwachtingen.  

Een voorbeeldvraag: ‘hoeveel verbindingen om elkaar op één of andere 
manier te helpen, hebben plaats gevonden onder Oosterhout voor 
elkaar?’ Ja, zeg het maar. Nou het ongelooflijke aantal van 9.897. Dat is 
dus bijna 10.000 verbindingen. U snapt toch ook wel dat ik dit in mijn 
stoutste dromen niet had durven dromen. Nog niet misschien. En 
dan de hoofdvraag: ‘hoeveel vrijwilligersuren stopt u met elkaar in de 
gemeenschap om dat geweldige maatschappelijke rendement te 
creëren?’ Ik weet zeker dat u er net zo ver naast zit als wij. Het magische 
getal van 285.775 uren is het juiste antwoord. Niet te bevatten toch?

Dan snapt u toch ook dat, doordat de dames mij er zelf over na lieten 
denken, het nog steviger bij mij binnenkwam. En het mooie is, zij zijn niet 
alleen de quizmasters van dat moment, maar werken hier elke dag samen 
met u keihard aan. Ik kan niet anders zeggen dan: “chapeau, petje af!” Het 
mooie is dat het college mij vertelde dat raadslid Anton van Opzeeland 
ooit samen met andere partijen uit de raad het idee van Oosterhout voor 
elkaar heeft geopperd. En daar zijn we hen zeker dankbaar voor. Maar 
kijk vooral naar wat ú ervan heeft gemaakt. Laten we dit samen met de 
dames van Surplus uitbouwen. Laat de zon maar schijnen en laten we in 
Oosterhout nog meer ondernemen in maatschappelijk rendement.

Maandag mag ik enkele van deze vrijwilligers weer in het zonnetje zetten 
met een koninklijke onderscheiding. Altijd een mooi moment voor alle 
vrijwilligers en hun omgeving om waardering te krijgen voor hun inzet. 

Oosterhout, meer voor elkaar! 

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

STAP 1: WINKELS EN TERRASSEN 
DEELS OPEN, EINDE AVONDKLOK
Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De 
verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is 
niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt 
het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april 2021. Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan 
de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten 
vaccineren, zodra dit kan. Op 28 april worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast:

• Einde avondklok
 Op 28 april 2021 om 04.30 uur vervalt de avondklok.
• Thuisbezoek naar 2 personen
 Het advies voor thuisbezoek verandert. Het nieuwe advies is: ontvang maximaal 2 mensen per dag. En ga maxi- 
 maal 1 keer per dag op bezoek. Beperk ook het aantal verschillende contacten in een week. 
• Terrassen open
 Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden. Er zijn vaste zitplaatsen en zelf- 
 bediening is niet toegestaan. Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om  
 personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel.  
 Kijk voor alle voorwaarden op www.rijksoverheid.nl. 
• Winkels en markten open
 Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Er gelden wel voorwaarden, zoals een maxi- 
 maal aantal bezoekers in een winkel. Het is nog steeds belangrijk om drukte te vermijden. Ga daarom op een  
 rustig tijdstip naar een winkel, zoals vroeg in de ochtend. En ga zo veel mogelijk alleen. Het dragen van een mond- 
 kapje in winkels blijft verplicht.
• Hoger onderwijs 1 dag per week
 Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag per week les op  
 locatie volgen. Dit kan alleen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand houden. 
• Theorie-examen mogelijk
 Theorie-examens voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs zijn weer mogelijk.
• Uitvaarten
 Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt verhoogd naar 100 personen.
 
Kijk voor meer informatie en de vervolgstappen in het openingsplan op www.rijksoverheid.nl. 

MOET IK IN QUARANTAINE? DOE DE CHECK!
Doe de check om te weten of u in quarantaine moet en wanneer u zich moet laten testen.
Dit is belangrijk om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door in quarantaine te gaan voorkomt u dat 
anderen besmet raken.

Weet waar u aan toe bent
Misschien heeft u zelf klachten of bent u in de buurt geweest van iemand met corona. Of bent u op reis geweest 
naar een gebied met een hoog coronarisico. Door de check te doen weet u of u in quarantaine moet gaan en of u 
zich moet laten testen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Quarantainecheck
Voorkom dat u andere besmet en check de site quarantainecheck.rijksoverheid.nl om te weten wat u moet doen. 
Goed om te weten: de vragen die u op die site beantwoord zijn volledig anoniem en er worden geen persoonsge-
gevens opgeslagen.



EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA
DE WAT-KAN-WÉL-KALENDER: 
31 LEUKE ACTIVITEITEN 
Heeft u de houd-oe-eige-bezig meikalender al gezien? De wat-kan-wél-
kalender vindt u in dit weekblad en staat bomvol met leuke ideeën om te 
doen. Dus wilt u komend weekend iets gaan doen, maar u weet niet wat? 
Neem dan vlug een kijkje in de houd-oe-eige-bezig-kalender voor inspiratie! 
Tussen de 31 activiteiten zit vast iets leuks voor u.

DE NAMEN
BINGO!

WANDEL, FIETS OF SKEELER, KIJK ROND EN VINK DE BORDEN

MET DEZE NAMEN AF! HEB JIJ JE EIGEN NAAM AL GEZIEN?

Bram

Astrid

Mehmet

Merel

Pim

Evelien

Niels

Saskia

Jeroen

Bingokaart vol? Trakteer jezelf op iets lekkers!

DOE DE NAMENBINGO!

Heeft u ze al gezien? De 
posters met alle voornamen 
in Oosterhout? ‘Ik ben trots op 
jou!’, ‘Zullen we een koffie to go 
doen samen?’, ‘Bedankt voor je 
hulp!’ en ‘Samen verstoppertje 
doen?’ zijn slechts een paar 
van de vrolijke teksten die nu 
overal in Oosterhout hangen. 
Op iedere poster staat een 
andere voornaam. Fiets of 
wandel eens een rondje door 
Oosterhout en de kerkdorpen. 
Kunt u alle namen van de 
bingokaart vinden? 

Onderweg komt u vast ook veel 
namen van bekenden tegen. 
Misschien wel van die goede 
vriend of vriendin of van die 
fijne buur. Of misschien ziet 
u wel uw eigen naam! Haal 
lekker een frisse neus en geef 
onderweg uw ogen goed de 
kost. Veel plezier!

SAMEN VOOR ALLE KINDEREN
Bent u naast ondernemer ook ouder? En heeft u vanwege de corona-
maatregelen (tijdelijk) minder te besteden? Wellicht dat Sam& hulp kan 
bieden.
 
Voor opgroeiende kinderen en jongeren hebben de coronabeperkingen 
grote invloed op hun sociale, mentale en fysieke ontwikkeling. Het is fijn dat 
de scholen weer open zijn en er ook weer activiteiten zoals buitensporten en 
scouting plaatsvinden. Maar voor veel kinderen is dit niet mogelijk vanwege 
de financiële zorgen die er thuis zijn. Helaas komen steeds meer ouders en 
verzorgers door de coronacrisis in financiële problemen, waardoor er geen 
geld meer is voor de voetbalclub, scouting, dansles of verjaardag. Terwijl deze 
kinderen, juist nu, het ontzettend hard nodig hebben om te bewegen, te 
sporten en mee te doen met leeftijdsgenoten. 

Meer informatie 
Bij Sam& kunnen ouders een aanvraag doen voor voorzieningen voor kin-
deren en jongeren op het gebied van educatie, sport, cultuur en verjaardagen. 
Voor meer informatie kijkt u op www.samenvoorallekinderen.nl. 

KINDEREN BELEVEN UNIEKE 
DE MOL OOSTERHOUT EXPERIENCE

ZELF EEN SNELTEST DOEN 
BIJ CORONA-ACHTIGE KLACHTEN?

Toen Tim Gerrits in 2018 met een vriendin op het terras zat, bedachten ze hoe leuk het zou zijn om zélf zoiets 
als Wie is de Mol te organiseren. Zo gezegd, zo gedaan. Maar Gerrits had niet kunnen vermoeden dat het in 
coronatijd zo’n vlucht zou nemen. “Wel 50 kinderen deden mee aan onze De Mol Oosterhout Experience. En 
allemaal waren ze razend enthousiast!”

“Ik vond ‘Wie is de Mol’ altijd een geweldig concept. Maar ja, alleen BN’ers kunnen meedoen”, vertelt Gerrits. “Dus 
bedachten we de Oosterhoutse variant, die we in 2019 voor het eerst organiseerden. Met acht Oosterhouters 
speelden we vijf dagen lang ‘De Mol Oosterhout’ in onze eigen stad. Een succes!” Gerrits bedacht zelf de opdrachten 
en filmde zelf. Om het te bekostigen deed hij een beroep op JONG Oosterhout voor budget. 

Coronaproof alternatief
Het plan was om het ook in 2020 weer te organiseren, maar toen was daar corona. “Een reguliere ‘De Mol Oosterhout’ 
kon niet. Maar we waren in contact gebleven met de gemeente en vanuit het project Freeze kwam de vraag of we 
zoiets voor de jeugd konden organiseren.” Coronaproof uiteraard. Geen probleem voor Gerrits: “Het was buiten, en 
wij hielden uiteraard voldoende afstand van de kinderen.’’ InOosterhout en Freeze zorgden voor de nodige PR en de 
contacten met scholen. JONG ondersteunde in facilitair en budgettair opzicht.

Net als de ‘echte’
Met zijn team besloot Gerrits ervoor te gaan. Het werd de ‘De Mol Oosterhout Experience’; een speciaal dagprogramma 
voor jongeren. Maar liefst 50 kinderen tot 14 jaar meldden zich aan. “Het werden geweldige dagen!”, zegt Gerrits. 
“We kozen de ‘mollen’ en in groepjes werd het spel gespeeld. We hadden echte mol-opdrachten; van fysieke spellen 
zoals torens stapelen tot een mindgame met enveloppen.”

Via de opdrachten werd ‘de pot’ gespekt en daarna was het, net als bij de echte ‘Wie is de Mol’, tijd voor de test. De 
twee beste deelnemers en de mol speelden het finalespel. Gerrits: “Tot slot volgde de ontknoping: wie was de mol, 
winnaar en verliezer? De winnaar won de pot, met daarin bijvoorbeeld een Bol.com cadeaukaart of snackpakket.” 
De reacties van de kinderen én ouders waren erg positief. “Sommige kinderen wilden elke dag wel meedoen”, lacht 
Gerrits. 

Dat smaakt naar meer
Enthousiast geworden door alle ervaringen, heeft Gerrits nu besloten zijn eigen eventorganisatie te starten;  
www.eventjeswel.nl. “Ik ben nu bezig met het ontwikkelen van een Oosterhoutse City Escape. In de meivakantie is 
hiervan de pilot voor kinderen en helemaal gratis. Daarna te boeken via mijn eigen bedrijf. Ik heb er zin in!” 

Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis voor de zekerheid kunt afnemen. De test is dus bedoeld voor als u 
geen klachten heeft, maar bijvoorbeeld naar school of werk toe moet. Zelftesten zijn niet bedoeld om te testen 
bij klachten of om te testen voor toegang tot een evenement.

Als u in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft gehad dan laat u zich testen door de GGD. Een 
zelftest is hiervoor niet geschikt. U heeft namelijk een grote kans dat de sneltest een verkeerde uitslag geeft. En in 
de tussentijd kan u op die manier anderen wel besmetten. Als u een test doet bij de GGD dan heeft u binnen 48 uur 
de uitslag al. Dus zorg dat iedereen om u heen veilig is en blijft en test uzelf op de juiste manier!

Positieve zelftest
Is de uitslag van de zelftest positief? Dan heeft u waarschijnlijk corona. U en uw huisgenoten moeten dan maatregelen 
treffen, zoals thuisblijven. Én u moet de uitslag laten bevestigen door een test door de GGD. 

Negatieve zelftest
Is de uitslag van de zelftest negatief? Dan heeft u waarschijnlijk geen corona. Maar let op: een negatieve testuitslag 
is bij een zelftest minder betrouwbaar dan bij een test die door een professional is afgenomen. Blijf dus voorzichtig 
en blijf u houden aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus, zoals afstand houden, handen wassen 
en thuisblijven bij klachten. Blijf ook extra voorzichtig rondom mensen met een kwetsbare gezondheid. 


