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Beste Oosterhouters, 
we’ll meet again…

Allereerst wens ik iedereen een voorspoedig, maar vooral ook een 
gezond 2021.

De meesten van ons zullen op een mooie manier kerst en oudjaar 
gevierd hebben. Daarbij hoop ik dat niet al teveel mensen deze dagen 
in eenzaamheid of met veel verdriet hebben doorgebracht. Alles 
is anders en zo zal deze gebeurtenis voor u ook gevoeld hebben. 
Anders zegt niets over de kwaliteit van dit samenzijn. Tenslotte 
konden we allemaal met ons eigen gezin en twee gasten zijn. Ach, 
je zit wel op anderhalve meter afstand van je gasten, maar los van 
de nieuwjaarshanden en -kussen hoefde dat het grote verschil voor u 
hoop ik niet te maken.

Ook Christel, de jongens en ik hebben met de beide moeders een 
mooie kerst mogen beleven. Lekker eten, een spelletje en vooral een 
goed gesprek met mijn moeder over de impact van corona op de jeugd. 

Oud en nieuw was helaas voor mij een wat andere koek. De onrust 
in sommige wijken heeft mij enorm geïrriteerd, boos en zelfs woest 
gemaakt. Waarom is het nodig de eigendommen van anderen aan te 
steken of te vernielen? Waarom mensen bang maken of stenen en 
vuurwerk gooien naar hulpverleners zoals de brandweer en politie? 
Ik vind het werkelijk onacceptabel. Ik hoop dat verder onderzoek door 
politie zal leiden tot aanhouding en berechting van deze onverlaten. 
Belangrijk is wel dat u zoveel mogelijk aangifte doet bij de politie, 
want dat zal dit onderzoek bespoedigen.

Ondanks dit voor sommigen slechte begin, voel ik bij velen en mezelf 
een bepaald verlangen naar en een spanning over wat dit nieuwe 
jaar ons zal brengen. Ik zal u zeggen, ik weet het ook niet zeker. 
Maar als ik alles voor mezelf op een rijtje zet, dan denk ik dat we 
met een voorzichtig begin naar steeds meer vrijheid gaan. Het is 
bijzonder en tegelijkertijd besef ik dat we hier samen over gaan. 
Het klinkt misschien raar, maar met iedere Oosterhouter die zich 
laat vaccineren worden de risico’s op corona kleiner. Dan kunnen de 
maatregelen steeds verder worden afgebouwd en komt de ultieme 
vrijheid steeds dichterbij.

Begrijp me niet verkeerd, het is iedereen vrij om zijn eigen keuze te 
maken en dat moet u ook zeker weloverwogen doen. Maar Christel, 
de jongens en ik gaan daar zeker voor. Wij vinden vrijheid een groot 
goed en weten dat we dit niet alleen voor onszélf, maar ook voor 
anderen kunnen brengen. De keuze voor jezelf betekent in deze tijd 
juist veel voor anderen. Door nu nog goed op te letten en de straks 
toenemende vaccinaties, kunnen we langzaamaan weer gaan dromen 
over hoe we die zo gemiste en kostbare vrijheid gaan invullen. 

Graag sluit ik af met de mooie woorden van de in dit jaar op 103-jarige 
leeftijd overleden zangeres Vera Lynn. Die velen in de oorlog hoop 
bracht met de woorden “We’ll meet again, don’t know where, don’t 
know when…” In het Nederlands betekent dit: “Wij zullen elkaar weer 
ontmoeten, ik weet niet waar, ik weet niet wanneer.” En dat is wat 
ik ons allemaal in Oosterhout het komende jaar nog het meeste 
toewens. Dat we elkaar ontmoeten, groot en klein, op pleinen, in 
parken, straten en kroegen. 

“But I know, we’ll meet again, some sunny day…!”

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

“Alleen dán kunnen we weer samen een pilske drinken (in de kroeg)! Na in de eerste coronagolf  op een corona afdeling 
gewerkt te hebben, keek ik met enige tegenzin op naar de tweede golf  waarop we ons weer gingen voorbereiden in 
het ziekenhuis. Maar desondanks moeten we in het ziekenhuis toch doorgaan en klaarstaan voor de mensen die 
door het coronavirus getroffen worden.

Mijn uitlaatklep in mijn vrije tijd ligt bij het op stap gaan met vrienden en muziek maken met mijn carnavalsband 
de Pierewaaiers. Dit is iets wat ik in deze beladen periode juist heel erg mis. Wat ik het liefste weer zou willen doen 
na de coronapandemie? Een gezellig drankje doen met vrienden in onze mooie Klappeijstraat! Dit kunnen we alleen 
bereiken als we ons allemaal aan de coronaregels houden, daarom: Houd oe aan de regels!”

Bram Luijten over zijn wens

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf dan thuis en maak zo snel mogelijk een testafspraak. 
Klachten die passen bij corona zijn verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niesen, keelpijn, hoesten, 
verhoging of koorts en plotseling verlies van reuk of smaak. Laat u ook zo snel mogelijk testen als u slechts milde 
klachten heeft. 

Hoe maak ik een afspraak? 
• Dat kan online via www.coronatsest.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Op basis van de ingevoerde postcode  
 toont het systeem vervolgens beschikbare testlocaties en tijdstippen. Een bevestiging volgt via sms of  e-mail.  
 Als de uitslag bekend is, ontvangt u een email. U bekijkt uw uitslag door weer in te loggen op de coronatest  
 website met uw DigiD. Bij een positieve testuitslag belt de GGD u, zodat het bron- en contactonderzoek direct  
 kan starten. 
• U kunt ook telefonisch een afspraak maken, via het landelijke telefoonnummer 0800-1202. Dit nummer is  
 7 dagen per week van 8:00 uur tot 20:00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Wachten op de uitslag 
Tot u de uitslag van de test heeft gekregen moet u thuisblijven. Dat betekent dat u dus bijvoorbeeld niet naar uw 
werk kan gaan, geen boodschappen kan doen en ook niet uw kind(eren) uit school kan gaan halen. Heeft u koorts 
of  benauwdheidsklachten? Dan blijven uw huisgenoten ook thuis. Op die manier houden we het voor iedereen veilig 
#meervoorelkaar.

Klachten? Laat u testen!
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“Een leven zonder uitgaan, een leven zonder horeca is iets dat ik me niet graag voor zou stellen. Een lege Klappeijstraat, 
mijn favoriete restaurants en cafés dicht. Een droevig gezicht. Dat hoort niet. Wat zou het mooi zijn als we na corona 
weer zouden kunnen genieten van al het moois wat de horeca te bieden heeft. Eerst eten, daarna lekker de kroeg in. 
Of  het terras op, met een mooi uitzicht en het juiste gezelschap. Genieten zoals wij dat in Oosterhout goed kunnen. 
Samen. Met een lekker hapje, een drankje én goede muziek. Als we ons nu samen aan de regels houden van deze 
lockdown, kunnen we hopelijk straks weer genieten van al het moois dat we nu moeten missen.”

Heeft u hulp nodig? Of bent u op zoek naar leuk gezelschap? Een praatje, een luisterend oor? Iemand die een kop 
koffie met u drinkt? Die met u schoonmaakt of samen met u kookt? Kijkt u dan eens op www.oosterhoutvoorelkaar.nl. 
Hier vindt u verschillende initiatieven van Oosterhouters die in deze tijd graag iets voor een ander willen 
betekenen. 

Over www.oosterhoutvoorelkaar.nl
Oosterhoutvoorelkaar vormt de schakel tussen mensen met een vraag, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. 
Zowel inwoners als (vrijwilligers)organisaties kunnen hier hun vraag of  aanbod plaatsen, structureel of  incidenteel, 
klein of  groot. Oosterhout, meer voor elkaar. 

Johan de Vos over zijn wens

Oosterhout Voor Elkaar

Leest u de coronamaatregels liever in een andere taal? Dat kan. De factsheets 
over de maatregelen over het coronavirus zijn ook samengevat in verschillende 
talen. Namelijk in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Pools, Turks, Bulgaars, 
Arabisch en Chinees. Ook is er een beeldsamenvatting van de maatregels. 
De vertalingen en de beeldsamenvatting vindt u op rijksoverheid.nl. Zoek op 
‘communicatiemiddelen preventie en publieksvragen (anderstalig)’.

Toespraken en persconferenties
De toespraak en persconferenties 
over het coronavirus zijn ook 
in verschillende talen (zoals 
het Arabisch-Syrisch, Berbers, 
Engels, Farsi, Marokkaans-
Arabisch, Pools, Tigrinya of  
Turks) terug te zien via de 
website van www.globaltalk.nl/
persconferentie.

Begrijpelijke informatie
Op www.pharos.nl vindt u een 
overzicht van begrijpelijke in-
formatie over het coronavirus 
in verschillende talen, zoals het 
Arabisch, Chinees, Engels, Farsi, 
Frans, Papiaments, Pools, Soma-
lisch, Spaans, Tigrinya en Turks.

Informatie ook in andere talen!

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
bestaat uit twee onderdelen. Namelijk uit een periodieke uitkering 
voor levensonderhoud en uit een lening voor bedrijfskapitaal bij 
liquiditeitsproblemen. In de oorspronkelijke regeling had de Tozo-lening 
een looptijd van drie jaar én moest u als ondernemer vanaf januari 2021 
starten met de aflossing van de lening. Door de nieuwe lockdown is 
besloten om de Tozo op dit onderdeel te wijzigen. 

Deze wijziging betekent het volgende:
• U hoeft het bedrijfskapitaal pas vanaf  1 juli 2021 af  te lossen (als u dat  
 wilt).
• Ook de opgebouwde rente van 2% per maand hoeft u pas vanaf  1 juli te  
 betalen. De rente-opbouw loopt niet door in de periode van 1 januari tot  
 1 juli 2021, maar wel weer vanaf  1 juli 2021.
• Vanaf  de uitbetaling van het bedrijfskapitaal heeft u 3,5 jaar de tijd om  
 het bedrijfskapitaal af  te lossen.

Concreet betekent dit dus dat in januari 2021 nog niet afgelost hoeft te 
worden op de Tozo-lening. Voor het uitstel van de aflossingsverplichting hoeft 
geen verzoek te worden gedaan. In juni 2021 informeren wij ondernemers 
over de aflossingsverplichting met ingang van juli 2021.

Uitstel aflossingsverplichting lening Tozo
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“Wat een bijzonder jaar was 2020! Het begon fantastisch met vier avonden stralen op het mooie podium van theater 
de Bussel in de ‘Oosterhoutste Nieuwjaarsrevue’! Mezelf  toen niet realiserende dat dát het laatste optreden in de 
Bussel zou zijn dit jaar, want ik had nog veel mooie projecten in mijn agenda staan. Daarna hadden we in februari 
nog een heerlijke Carnaval in Kaaiendonk. Een paar weken later zat iedereen thuis en was alles dicht. Zo bizar! Ik sta 
zelf  voor de klas in groep 1-2 op OBS de Pionier. Online les geven aan kleuters, het was een uitdaging. Op zich kon 
ik daar mijn hobby (acteren) wel weer in kwijt met het maken van meerdere leuke educatieve filmpjes. Maar kleuters 
leren door te spelen en samen te zijn, dus die lockdown was niet ideaal. Maar het was niet anders.

Toen kwamen ook de volgende nare beslissingen. Wat gaat er nog door van de geplande stukken waar ik in zou 
spelen? Repetities mochten niet doorgaan. Geen voorstelling met mijn vrienden in de Bussel in mei, met in deze tijd 
wel een bijzondere titel: ‘Het leven is een dodelijke ziekte en dat is maar goed ook!’ Ook onze jaarlijkse voorstelling 
van musicalvereniging Con Brio, de musical ‘Young Frankenstein’ werd een jaar vooruitgeschoven. In januari hopen 
we de repetities weer op te pakken.

In mijn omgeving had ik weinig mensen die te maken hadden met corona, dus het bleef  lang ‘de ver-van-mijn-bed-
show’. Maar toch kreeg ik helaas net als de rest van het gezin half  oktober een positieve testuitslag. Even schrikken, 
maar gelukkig weinig klachten. Een vreemde gewaarwording was het verdwijnen van smaak en geur. Fijn dat die na 
een kleine vier weken weer terug waren. De rest van mijn gezin is ook redelijk snel weer helemaal hersteld.

Door ons allemaal te houden aan de afspraken, kunnen we dit nare virus samen aan én zorgen we ervoor dat we 
straks weer sociale activiteiten kunnen ondernemen. Weer naar het theater en naar de horeca! Met drie pubers thuis 
is deze wens niet alleen voor mezelf, maar ook zeker voor onze tieners. Ik kijk uit naar deze tijd, maar daarvoor 
moeten we samen aan de slag. Dus: houd oe aan de afspraken, want dan kunnen we ‘houdoe’ zeggen tegen corona 
en kunnen we straks weer genieten in het theater!”

Bij de strenge lockdown die is ingesteld, past het advies om niet te reizen tenzij strikt noodzakelijk. Moet er toch 
gereisd worden? Dan moeten alle passagiers, dus ook EU-burgers, vóór aanvang van de reis beschikken over een 
recente negatieve PCR-testverklaring. Na aankomst geldt vaak het dringende advies om tien dagen in quarantaine 
te gaan. Bekijk het reisadvies per land op www.nederlandwereldwijd.nl.

Vooruit boeken is een risico
Maak en boek dus geen reizen naar het buitenland tenzij strikt noodzakelijk. Vakantie en familiebezoek zijn geen 
noodzakelijke reizen. Dit geldt tot half  maart 2021. Of  u daarna weer naar het buitenland kunt reizen, is nog niet 
bekend. Het boeken van een reis is een risico. Ook als u ver vooruit plant.

Reizigers uit andere landen
Ook reizigers uit de meeste andere landen die naar Nederland komen, moeten een negatieve testuitslag laten zien. 
Dit is één van de Nederlandse maatregelen om de import en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Kijk voor meer informatie op www.nederlandwereldwijd.nl.

Sandra de Vaan over haar wens

Reis niet tenzij het noodzakelijk is

Er geldt in Nederland in publieke binnenruimtes een mondkapjesplicht. 
Bijvoorbeeld in winkels, in het openbaar vervoer of  in de bibliotheek. Dit 
geldt in principe ook voor mensen met een beperking. Soms is een beperking 
zichtbaar. Dan is vaak direct duidelijk dat een mondkapje niet verplicht is. 
Veel beperkingen of  ziektes zijn niet zichtbaar en dus kan het voorkomen dat 
u iemand tegenkomt die geen mondkapje draagt. Dit mag omdat zij vanwege 
een medische reden geen mondkapje kunnen dragen. Meer informatie hierover 
leest u op www.rijksoverheid.nl zoek op ‘mondkapjesplicht uitzonderingen’.

Mondkapjesplicht voor mensen met 
een beperking of ziekte

Het coronavirus is er nog. Daarom kan iedereen de CoronaMelder-app 
gebruiken. De app informeert u als u mogelijk bent besmet. Zo kunt u 
voorkomen dat u onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de 
verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play 
Store staat CoronaMelder voor u klaar. Het downloaden van de app is altijd 
vrijwillig. 

Hoe werkt CoronaMelder? 
De CoronaMelder-app stuurt u een melding als u langer dan 15 minuten 
dicht bij iemand in de buurt bent geweest, die later het coronavirus blijkt te 
hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie u in de 
buurt was en die u niet kent. Als u een melding hebt ontvangen, leest u in de 
app welke maatregelen u kunt nemen. 

CoronaMelder is een aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de 
GGD. Met de app kunnen ook mensen worden geïnformeerd die niet naar 
voren komen uit het bron- en contactonderzoek. De app weet niet wie of  waar 
u bent. Ook geeft de app geen meldingen over actuele besmettingen in de 
buurt. Daarom is het belangrijk dat u zich blijft houden aan de basisregels, 
zoals drukke plekken vermijden, 1,5 meter afstand houden en vaak uw 
handen wassen.

De CoronaMelder-app: voorkom 
dat u onbewust een ander besmet 


