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Beste Oosterhouters, 
offensief

Deze week gaf onze premier een toespraak vanuit het Torentje. 
Daar waar velen de hoop hadden de kerst met wat meer familie en 
vrienden te mogen zijn, komen we toch wat bedrogen uit. De cijfers 
vallen toch nog flink tegen. De daling was al een tijdje tot stilstand 
gekomen. Er is zelfs een fikse stijging van het aantal besmette 
personen te betreuren. We zijn meer naar binnen gegaan door de 
kou. Black Friday heeft naast de economie, helaas óók het virus een 
boost gegeven.

Soms vragen zelfs mensen aan mij, en ik ben zeker geen epidemioloog, 
wat kunnen we allemaal nog meer doen? Eigenlijk zijn er naast een 
volledige lockdown niet veel opties meer. Maar beste Oosterhouters, 
we kunnen wel proberen het nóg beter te doen. Misschien moeten 
die handen nóg meer kapot gewassen worden en moet we nóg meer 
letten op die anderhalve meter afstand tussen elkaar. Werk thuis 
wanneer het maar mogelijk is. Ik hoop dat we hier het verschil mee 
kunnen maken. Maar ik ben nog niet vol vertrouwen. Dat komt, omdat 
ik merk dat er ook een groep is die het beu is of er anders over denkt 
en misschien helemaal niet mee wil doen. Als burgervader zijn jullie 
me allemaal even lief. Ongeacht mening over virus of wat dan ook. 
Maar alstublieft doe mee, want alleen sámen, ja het klinkt cliché 
maar het is echt waar, kunnen we het aantal besmettingen laten 
dalen. Dit is zo voor de kerst niet het leuke, maar wel het eerlijke 
verhaal. Nederland gaat op slot. Dit gaat voor kinderen, ouders en 
winkeliers veel betekenen. Heeft u hier vragen over? Ook bij ons 
staan de medewerkers klaar om uw vragen te beantwoorden. Maar 
het zal een zware beproeving voor iedereen worden.

Voor sommige sectoren, zoals de horeca, komt er een extra steun-
pakket. Of dit voor sommigen genoeg is, moet nog blijken. Maar wij, 
als echte Oosterhouters, kunnen de horeca ook een steuntje in de 
rug geven. Deze week startte er namelijk een challenge via Facebook 
om zelf een lekkere maaltijd bij de Oosterhoutse horeca te halen 
én vervolgens drie mensen te nomineren om hetzelfde te doen. Van 
heerlijke friet tot sushi, Thais, Indonesisch, Italiaans, Grieks of het 
nu van een plek aan het meer komt, uit de (binnen)stad of uit één 
van de dorpen of het buitengebied. Er is voor ieder wat wils. En het 
is nog goed eten ook. Eten dat met liefde voor het vak, en vooral ook 
voor de klanten van Oosterhoutse bodem, is klaargemaakt.

Misschien dat een lekker afhaalmenuutje in onze eigen bescheiden 
kring, ons weer laat beseffen voor wie we dit doen. Het zou mooi zijn 
als deze challenge, en dit heerlijke eten, ons weer nieuwe energie 
geeft. Voor een sterk winteroffensief tegen het virus. Want beste 
Oosterhouters het duurt dan misschien nog wel even, maar er is 
licht aan het eind van de tunnel. Het vaccin komt er aan. Hou dus 
vol en blijf op elkaar letten, want dat is echt harder nodig dan ooit. 
Nederland gaat op slot, maar wij blijven openstaan voor elkaar. Al 
is het op afstand.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle
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rijksoverheid.nl/coronavirus 
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Nederland in lockdown 
 

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een  
minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:

14 december 2020

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

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.

Sport

Buiten met max. 2 personen op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 
jaar en topsporters uitgezonderd.  
 
 
Binnensportlocaties dicht. 
 
 
Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo, 
mbo, hbo, wo en alle overige 
onderwijs-, trainings- en 
educatieve activiteiten. Onder 
andere examens, praktijklessen en 
onderwijs voor kwetsbare leerlingen 
uitgezonderd. 
 
 
Kinderopvang dicht. 
 
 
Er is noodopvang voor kinderen 
van ouders met cruciale beroepen 
en kinderen in een kwetsbare 
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max. 
2 personen of 1 huishouden.  

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag 
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de 
periode 24 t/m 26 december geldt: 
ontvang max. 3 personen per dag.

Blijf zoveel mogelijk thuis en reis 
alleen met het ov voor nood -
zakelijke reizen. 
 
 
Reis niet naar het buitenland  
en boek geen reis tot half maart.  

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, 
bibliotheken, zwembaden en 
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Ook in hotels, incl. roomservice. 
 
 
Bestellen bij restaurants mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.   

* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Niet-essentiële winkels dicht.  
 
 
Onder andere supermarkten, 
drogisterijen, groentewinkels en 
tankstations open. 
 

Alcoholverbod na 20.00 uur.

 .

Nederland in lockdown

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in 
het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag 
patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het 
ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk 
is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze 
contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 
19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.  

Veel locaties zijn dicht
Dit betekent dat alle publiek toegankelijke locaties (zoals theaters, pretparken, dierentuinen, sauna’s en bijvoorbeeld 
casino’s), maar ook de niet-noodzakelijke winkels dicht zijn. Winkels waar levensmiddelen worden verkocht mogen 
openblijven. Denk aan supermarkten, bakkers en, slagers maar ook apotheken en drogisterijen. Horecazaken blijven 
nog steeds alleen open voor afhaal. Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten. 
Contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen 
mogen blijven werken.

Onderwijs op afstand
Scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geven 
les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. De kinderopvang is gesloten. Kinderen van ouders met een 
cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of  de kinderopvang. 

Eigen omgeving en gasten
Blijf  zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feestdagen. Als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om 
anderen te besmetten en kan het coronavirus zich lastiger verspreiden. Thuiswerken blijft de norm, tenzij het absoluut 
noodzakelijk is om naar het werk te gaan. 
Ook ontvangen we thuis maximaal 2 gasten vanaf  13 jaar. Op kerstavond, eerste en tweede kerstdag geldt een 
uitzondering. Dan mag u thuis maximaal 3 gasten per dag ontvangen. In de buitenlucht mag u met zijn tweeën zijn 
of  met uw eigen huishouden. Ook tijdens de feestdagen. 

Sporten met zijn tweeën 
Volwassenen sporten alleen of  met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand en alleen buiten. De sportscholen 
zijn dicht. Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar 
ook alleen buiten.

Denk aan de basisregels!
De basisregels veranderen niet. We houden 1,5 meter afstand van mensen uit een ander huishouden. We wassen 
vaak onze handen, bijvoorbeeld als u ergens binnenkomt of  voor u gaat eten. En bij klachten, hoe mild ook, blijven 
we thuis, gaan niet naar buiten of  bij anderen op bezoek en we laten ons testen. Wie besmet is, roept hulp in van 
anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven.  

Nederland in lockdown 
om contacten te beperken

Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, in onze vrije tijd en in het 
contact met familie en vrienden. We moeten volhouden, want het einde is 
nog niet in zicht. Daar hebben we elkaar hard bij nodig. Vooral richting de 
dagen die we normaal gesproken het liefst met familie en vrienden vieren, 
kan het soms moeilijk zijn om vol te houden. Maar we doen het met elkaar 
en vooral ook vóór elkaar. 

Bekijk het filmpje op onze website (www.oosterhout.nl/nieuws) of  op 
ons facebook kanaal (@oosterhoutgemeente) en laat u inspireren om de 
feestdagen mét elkaar, maar wel op afstand te vieren. Wij wensen iedereen 
alvast fijne feestdagen! Oosterhout, meer voor elkaar!

Oosterhout, meer voor elkaar. 
Ook tijdens de feestdagen!

Deze 6 posters met echte Ooster-
houters ziet u vanaf 22 december 
2020 weer in de stad hangen. 

Via www.oosterhout.nl/houdoecorona 
leest u vanaf donderdag 17 decem-
ber 2020 de verhalen van deze 
Oosterhoutse kanjers!



Voor een praatje, een leuke verrassing of een lekkere maaltijd. 

Eugene Springer begon 4 jaar geleden met de Eetkamer van Oosterheide. 
Iedere woensdag kookt hij een maaltijd voor wijkbewoners, om ze te laten 
zien dat je voor 3 euro een gezonde, verse én lekkere maaltijd kunt maken. 
Vanwege corona gaat de Eetkamer nu niet door. Eugene wil toch iets 
betekenen voor mensen die nu noodgedwongen alleen thuis zitten. 

We komen naar u!
Daarom gaat hij bij mensen die dat fijn vinden langs voor een praatje op 
gepaste afstand. En, om ze een hart onder de riem te steken, krijgen ze een 
lekkere maaltijd of  een andere leuke verrassing. Eugene: “Het gevoel van 
aandacht, het gevoel erbij te horen, het gevoel dat ze niet vergeten worden. 
Er voor elkaar zijn. Dáár gaat het om. Het is allemaal niet zo moeilijk. We 
moeten er een beetje energie in steken. Met elkaar kunnen we heel veel 
doen voor elkaar. En daarbij: ik vind het hartstikke leuk om de Eetkamer van 
Oosterheide te doen. Dat wekelijkse feestje zit er nu helaas niet in. Nou, dan 
gaan we toch gewoon naar de mensen toe? Dankzij de samenwerking met 
Oosterhoutvoorelkaar, Surplus Welzijn en de gemeente Oosterhout kunnen 
we er voor veel mensen zo toch een leuke decembermaand van maken!”.

Eugene komt graag bij u langs op 23 december, 30 december of 6 januari.

Meld u aan
Heeft u behoefte aan een praatje, een leuke verrassing of  een lekkere maaltijd? 
Meld u dan aan via Oosterhout Voor Elkaar, telefoonnummer 0162 - 47 11 15.

Mis ‘m niet: 23 december 
komt de Eetkamer naar u toe! 

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Al jaren organiseert stichting Met je hart de landelijke campagne ‘EET met je hart’. Restaurantgasten wordt gevraagd 
€1 te doneren, waarmee de stichting ontmoetingen tussen eenzame ouderen organiseert. In coronatijd zoekt de 
stichting naar andere manieren om thuiszittende ouderen te steunen. In Oosterhout wordt nauw samengewerkt 
met ondernemers, met speciale acties en zelfs een kerstfilm.

Minder donaties 
Desiree Hable, voorzitter van de stichting in Oosterhout, ziet dit jaar minder donaties binnenkomen omdat restaurants 
gesloten zijn. “Daarom ondernemen we andere acties. Voor restaurants waar je kunt afhalen, is er een flyer gemaakt 
met een QR-code waarmee mensen kunnen doneren.” Een win-win situatie, want ook de noodlijdende horeca wordt 
gesteund. En het blijft niet bij restaurants. Hable: “Ook veel foodondernemers doen mee. Van bakkers met een 
donatiepot op de toonbank, tot Wijnhuis De Blauwe Camer bijvoorbeeld.” 

Enorm begaan
Tessa Ritzen, eigenaar van Wijnhuis De Blauwe Camer is enorm begaan met de ouderen. “Veel van onze gasten 
zijn oudere mensen, die regelmatig een kopje koffie kwamen drinken. Daarom is het zo mooi dat we juist hen met 
stichting Met je hart een hart onder de riem kunnen steken. Het is zo simpel; wie heeft er nou niet een euro in zijn 
jaszak? Zo kun je van iets kleins iets groots maken.”

Ritzen is trots op haar personeel, dat gasten extra attendeert op de flyer om te 
doneren. “Het is fijn om iets te kunnen dóen, want in eerste instantie voelde ik 
me als ondernemer super nutteloos. Een vriendin van me, met een lunchzaak in 
Breda, stelde voor om te gaan koken in het ziekenhuis. We hebben toen vijf  weken 
lang gratis maaltijden gekookt voor het zorgpersoneel. Toen ik hun emotionele 
verhalen hoorde, gaf  het veel voldoening om te kunnen helpen.” 

“Normaal werken we heel hard en toen viel alles stil. Dan is het fijn om weer iets 
om handen te hebben en mensen blij te maken.” Het heeft Ritzen persoonlijk veel 
gebracht. Ook ziet ze dat iets kleins al het verschil kan maken. “Mijn moeder kreeg 
een kaart van een collega en haalde daar zoveel uit. Maar van geven word je net zo blij.” 

Kerstfilm
Ook is de stichting druk met andere acties, zoals vrijwilligers die rondom 5 december ouderen bezochten met wat 
lekkers en een mooi gedicht voor Sinterklaas. En er wordt vaker gebeld, of  een kaartje gestuurd. Een hoop werk, 
maar de moeite waard. “De ouderen zijn blij met de extra aandacht. Daarom maken we dit jaar ook een kerstfilm met 
omroep ORTS. Vol interviews met ambassadeurs van de stichting, maar ook met mooie muziek. De film wordt in de 
laatste week van december uitgezonden.”

Doe mee!
100 % van alle EET met je hart donaties wordt lokaal besteed aan ontmoetingen voor eenzame ouderen in de lokale 
horeca. “Op die manier helpen we niet alleen ouderen, maar ook onze lokale ondernemers. Door nu mee te doen, 
kunnen we ook na corona weer terecht bij onze (food)ondernemers.”

Stichting Met je hart en ondernemers 
op de bres voor eenzame ouderen

Vertaalde persconferenties 
alleen  samen  krijgen we 

corona onder controle
Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus 
of bel 0800-1351 
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Wanneer moet ik in quarantaine  
vanwege corona? 

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kan het nodig zijn dat je thuis in quarantaine gaat.  
Dat betekent dat je binnen blijft en geen bezoek ontvangt. 

Zoals verkoudheidsklachten, hoesten, 
verhoging of plotseling verlies van 
reuk of smaak. 
 
•    Laat je zo snel mogelijk testen. 
•    Blijf thuis tot je de uitslag hebt.  
•    Heb je ook last van koorts of 

benauwdheid? Dan blijven 
huisgenoten ook thuis. 

Je hebt klachten die  
passen bij corona

Hulp nodig? 
In de gids ‘Hulp en steun bij thuisquarantaine’ 
vind je informatie en tips om de quarantaine 
door te komen. De gids is te downloaden via 
Rijksoverheid.nl/quarantainegids

Testafspraak maken  
Ga naar Rijksoverheid.nl/coronatest  
of bel met 0800-1202 

Kinderen en quarantaine  
Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar gelden 
uitzonderingen op de quarantaineregels. 
Kijk op Rijksoverheid.nl/coronaregels-gezinnen

Meer informatie  
Kijk op Rijkoverheid.nl/quarantaine  

Je bent een huisgenoot of nauw 
contact van iemand met corona 
of je hebt een melding gekregen 
in de CoronaMelder app 

Een nauw contact is iemand die minimaal 15 
minuten binnen 1,5 meter is geweest. 
 
•    Blijf 10 dagen thuis.  
•    Je kunt deze periode verkorten door je op de 

5e dag na het laatste contact te laten testen. 
Ook als je geen klachten hebt. Je hoort van de 
GGD of in de CoronaMelder app hoe je je 
kunt laten testen zonder klachten. 

•    Houd zoveel mogelijk afstand van de 
huisgenoot met corona. 

•    Krijg je klachten? Laat je zo snel mogelijk 
testen. 

Een risicogebied is een gebied met een 
oranje reisadvies vanwege corona. 
 
•    Blijf 10 dagen thuis. 
•    Krijg je klachten? Laat je zo snel 

mogelijk testen. 
•    Voor sommige reisdoelen geldt 

een uitzondering. Kijk op 
Rijksoverheid.nl/uitzonderingen
-quarantaine.

Je keert terug uit een 
buitenlands risico- 
gebied vanwege  
corona 

Wanneer moet ik in quarantaine vanwege corona?

Nog boodschappen doen voor de feestdagen? Houdt u zich dan aan de 
regels. Op die manier blijft het veilig voor iedereen. Is het te druk? Kom dan 
op een ander tijdstip terug of  bestel uw boodschappen online.

Veilig kerstinkopen doen!

De coronapersconferenties worden vertaald in 8 veel voorkomende vreemde talen in Nederland. Arabisch-Syrisch, 
Turks, Pools, Tigrinya (dat wordt gesproken in Eritrea), Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi (veel gesproken door 
mensen afkomstig uit bijvoorbeeld Iran en Afghanistan) en Engels. 

Via www.globaltalk.nl/persconferentie of  via NPO 
Start (www.npostart.nl) kunt u de persconferentie van 
8 december 2020 bekijken in een van deze 8 talen. 
Zoek op ‘persconferentie in 8 talen’ en kies de taal van 
uw voorkeur. Het gesproken Nederlands is vertaald en 
u hoort dus de taal van uw keuze. De persconferentie 
van 14 december 2020 zal waarschijnlijk later deze 
week ook via die sites vertaald te zien zijn.


