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CORONA

Beste Oosterhouters, 
het is kunst wat de klok slaat

Of het nu de klokken bij de Paulusabdij, het Catharinadal, de 
Anthoniuskerk of het belletje van de oude Sint Vincentiusschool 
(speelgoed museum) is, ze slaan vol overgave en ze brengen ons in 
verwondering. Wat lekker om een week voor de vakantie zo je geest 
al een beetje te verruimen, door het aanschouwen en soms zelfs 
het horen van al het moois dat de kunst en dus ook kunstenaars 
ons te bieden hebben. Dat doen zij op al deze mooie plekken die in 
Oosterhout het juiste decor verschaffen voor deze creatieve weldaden. 

Zelf heb ik een tijd in de kunsthandel gezeten. Samen met Christel 
had ik een mooie galerie in de vesting Heusden. Ik moet mijn 
enthousiasme temperen, om mijn visie op wat ik heb gezien niet 
teveel te vertellen. Ik zou u misschien kwijtraken in mijn beleving 
van wat ik zag. Het mooie van kunst en vooral de abstracte kunst is 
dat je daarbij een heleboel zelf mag en kan invullen. De kunst die de 
kunstenaar heeft gemaakt om een samenwerking met ons op gang 
te brengen. De kunst waarbij je na het zien in gesprek met elkaar tot 
andere beelden komt. De kunst die jouw fantasie prikkelt en jouw 
fantasie is anders dan die van anderen. 

Hoe leuk is het om met het thema ‘hoop’ in het achterhoofd naar 
de Biënnale te gaan. Of om met het thema ‘Er klinkt weer muziek in 
de kerk’ de prachtige Anthoniuskerk weer eens binnen te gaan. Of 
om met het thema ‘speelgoed’ de oude Vincentiusschool weer eens 
binnen te lopen. Is het niet de kunst die u zo net voor de vakantie in 
vervoering kan brengen, dan zijn het wel die Oosterhoutse plekken 
die menigeen van u kent uit het verleden. Plaatsen die een rol hebben 
gespeeld in uw jeugd of opvoeding. Die plekken die zo vertrouwd voor 
u zijn dat ze u misschien wel dat gevoel geven om gewoon even los 
te laten en net als toen, toen we nog kinderen waren, onze fantasie de 
vrije loop te laten en te ervaren wat kunst met ons kan doen.

En als we de smaak te pakken hebben, moeten we ons beseffen dat 
al deze mooie kunst op al deze prachtige Oosterhoutse plekken nooit 
tot leven zou kunnen komen zonder al die Oosterhoutse vrijwilligers. 
Zij hebben hier vol overgave aan gewerkt. Wat een betrokkenheid en 
warmte. Eén ding weet ik zo voor mijn vakantie zeker: Oosterhout is 
één en daar heeft geen virus verandering in gebracht. Ik wens u ook 
namens Christel een hele prettige vakantie. Geniet van al het moois 
en van elkaar. Tot over een aantal weken!

Oosterhout, meer voor elkaar.

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Weken 31 en 32 geen Weekblad Oosterhout
De komende twee weken verschijnt er geen Weekblad en dus ook geen coronapagina. Voor het laatste coronanieuws 
kijkt u op www.rijksoverheid.nl. In week 33 (18 augustus) zijn we er weer. 

DE BASISREGELS BLIJVEN BELANGRIJK
De besmettingscijfers blijven hoog. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. 
We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Ook als we al gevaccineerd zijn. Want ook als u al gevaccineerd 
bent en als u geen klachten heeft, kunt u het virus nog steeds verspreiden. De basisregels (wassen, afstand 
houden en testen) blijven daarom belangrijk: 

• Hygiëne: was regelmatig uw handen. Nies en hoest in uw elleboog. 
• Houd afstand: er zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen worden of nog niet (volledig) gevaccineerd zijn  
 omdat ze nog niet aan de beurt zijn. Wees voorzichtig en geef elkaar de ruimte op drukke plekken. Anderhalve  
 meter afstand houden is nog steeds het beste wat u kunt doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.  
 Als u samenkomt met anderen, kunt u dat beter buiten dan binnen doen. Dus geeft u een feestje? Doe dat dan  
 in de tuin als dat kan. 
• Heeft u klachten die passen bij corona? Zoals verkoudheidsklachten, hoesten, verhoging of koorts of verlies van  
 reuk en smaak? Blijf dan thuis en laat u direct testen op corona. 
• Gaat u op vakantie? Dan is het verstandig om bij thuiskomst een zelftest te doen, of om u te laten testen bij  
 de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent en als u geen klachten heeft die lijken op corona. Jongeren die samen  
 op vakantie zijn geweest krijgen het advies om direct na thuiskomst een testafspraak te maken bij de GGD.  

Door u aan de basisregels te houden, draagt u uw steentje bij aan de inperking van het virus. Zo houden we samen 
de samenleving open.

ALLE EU-LANDEN OP GEEL OF 
GROEN, STRENGERE REGELS 
BIJ TERUGREIS NAAR NEDERLAND
Het kabinet heeft de regels voor vakantie binnen Europa aangepast. Alle landen binnen de EU hebben sinds  
27 juli een gele of groene kleurcode. Een land kan alleen nog op oranje worden gezet als een gevaarlijke nieuwe 
variant van het virus opduikt. Het blijft mogelijk dat landen aan reizigers uit Nederland extra inreismaatregelen 
kunnen opleggen. Lees daarom voor vertrek het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en welke maatregelen 
gelden in het land van bestemming. 

Voor terugkomst naar Nederland
Bij terugkeer naar Nederland gelden vanaf 8 augustus strengere regels. Alle reizigers van twaalf jaar en ouder 
die terugkeren uit een land met een geel reisadvies, hebben een coronabewijs nodig. Reizigers die volledig 
gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona, kunnen een QR-code aanmaken in de CoronaCheck-app. Reizigers 
die niet volledig zijn gevaccineerd, moeten in hun vakantieland een PCR- of antigeentest laten doen. Pas als die 
negatief is, mogen ze Nederland in. Een PCR-test mag maximaal 48 uur oud zijn en een antigeentest maximaal  
24 uur. Voor reizigers uit een land met een groen reisadvies gelden geen maatregelen bij terugkeer. 

Reizigers die met het vliegtuig, de boot, trein of bus reizen, worden voor vertrek gecontroleerd door de vervoers-
maatschappij of ze een geldig coronabewijs hebben. Reizigers die met eigen vervoer terug naar Nederland komen, 
kunnen gecontroleerd worden door mobiele teams. Reizigers die niet gevaccineerd zijn en zich niet hebben laten 
testen, riskeren een boete van 95 euro. 

Na aankomst in Nederland
Voor iedereen, ook volledig gevaccineerden, die terugkeert uit het buitenland is het advies: test uzelf. Ook na 
vaccinatie of het doormaken van een besmetting kunnen mensen het virus namelijk nog bij zich dragen en anderen 
besmetten. Reizigers uit landen met een geel reisadvies die nog niet volledig gevaccineerd of hersteld zijn van 
corona krijgen het dringende advies om op dag 2 en 5 na aankomst een gratis coronatest bij de GGD of een zelftest 
te doen. Ook mensen die geen klachten hebben kunnen het virus bij zich dragen en anderen besmetten. 

Reis veilig en voorbereid
Raadpleeg het reisadvies op wijsopreis.nl of in de Reisapp. Maak het land van bestemming favoriet om op vakantie op 
de hoogte te blijven. Niet alleen bij het boeken van een reis, maar ook kort voor vertrek, tijdens de reis en bij terugkeer. 
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FRISSE LUCHT 
ALS AANVULLENDE BASISREGEL

#IKSTROOPMIJNMOUWOP

VACCINATIE KEUZEHULP

Aan de basisregels handen wassen, afstand houden en testen bij klachten is een regel toegevoegd, namelijk: 
zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. Onder bepaalde omstandigheden kan besmetting namelijk 
ook plaatsvinden via virusdeeltjes in de lucht. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Het 
is daarom belangrijk dat lucht vaak ververst wordt. Dat kan door thuis een raampje of ventilatierooster open te 
laten staan en dagelijks meerdere keren goed door te luchten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. 
Voor ruimtes op scholen, in kantoren en in de horeca waar mensen samenkomen, geldt ook dat er regelmatig 
doorgelucht moet worden of dat de luchtverversingsinstallaties zo ingesteld zijn dat regelmatig verse lucht het 
gebouw in wordt gebracht.

Om uzelf en uiteindelijk de mensen om u heen te beschermen tegen het 
coronavirus, is vaccineren een belangrijke stap. Wilt u zich laten vaccineren 
als u aan de beurt bent, of bent u al gevaccineerd? En wilt u het anderen 
laten weten? Maak een eigen ‘Ik stroop mijn mouw op’ poster. Print hem of 
deel hem op uw social media pagina(‘s) met #IkStroopMijnMouwOp. 

Meer informatie over vaccineren vind u op: www.coronavaccinatie.nl

Voor mensen die vragen of twijfels hebben over het coronavaccin, hebben TNO en het Radboudumc een keuzehulp 
ontwikkeld. Met deze keuzehulp kunnen mensen voor zichzelf op een rij zetten wat voor hen belangrijk is. Op de 
website staat ook een kennistest waarmee u aan de hand van 10 stellingen kunt ontdekken wat u van het vaccin 
weet. Of u zich laat vaccineren is en blijft uw eigen keuze. De keuzehulp helpt bij het maken van die keuze. 

U vindt de keuzehulp via: coronavaccinatie-keuzehulp.nl

THUISWERKEN IS WEER DE NORM 
Helaas is de besmettingsgraad nog hoog. Dat is ernstig en zorgelijk. Daarom 
gaan we voorlopig terug naar het oude advies: werk thuis, tenzij dit niet 
anders kan. Thuiswerken is een van de manieren om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, het helpt om het aantal contactmomenten te 
verminderen.

STEFFIE LEGT UIT
Bent u of kent u iemand die de informatie over coronavaccinatie of 
over het coronavirus niet altijd even begrijpelijk vindt? Kijk dan eens op 
corona.steffie.nl. Steffie legt informatie op een eenvoudige manier uit. 
Bijvoorbeeld over vaccinatie, quarantaine en testen.

Website
Op corona.steffie.nl vindt u begrijpelijke en betrouwbare informatie over het 
coronavirus. Steffie beantwoordt vragen zoals: Van wie krijg ik het vaccin? 
Waar krijg ik de prik? Wat zijn de bijwerkingen? Hoe werken de coronatesten? 
En wat is quarantaine? Ook komen onderwerpen zoals goed uw handen 
wassen en het maken van een dagindeling aan bod. 

Betrouwbare en begrijpelijke informatie
Juist in tijden van crisis heeft iedereen behoefte aan betrouwbare en 
begrijpelijke informatie. Dat voorkomt angstgevoelens, stress en mogelijk 
zelfs gezondheidsproblemen. Door de eenvoudige (stapsgewijze) uitleg, 
vriendelijke animaties en gesproken tekst is deze Steffie-module fijn 
voorlichtingsmateriaal voor meer dan 1,5 miljoen mensen die een zetje 
kunnen gebruiken.


