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Gedeeltelijke lockdown gaat verder 
 

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet.  
Om elkaar te blijven beschermen, gelden per 19 november de maatregelen uit de gedeeltelijke lockdown:

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen: groep van maximaal  
4 personen of 1 huishouden.  
Max. 30 personen per ruimte  
(incl. kinderen t/m 12 jaar). 
 
 
Buiten: groep van maximaal 
4 personen of 1 huishouden. 

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
dicht. 
 
 
Afhaalrestaurants open.  
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Evenementen verboden.   
Onder andere uitvaarten en 
demonstraties zijn uitgezonderd.

Vervoer

Sport

Sport met maximaal 4 
personen op 1,5 meter afstand. 
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen wedstrijden.  
Topsporters zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sportkantines, douches en 
kleedkamers dicht.

Thuis

Ontvang maximaal 3 personen 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Winkels uiterlijk 20.00 uur 
dicht. Supermarkten, waren -
markten en andere winkels die 
levensmiddelen verkopen zijn 
uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur. 
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte.

17 november 2020

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland. 

 
Reis niet naar het buitenland en 
boek geen reis. Reizen binnen het 
Koninkrijk mag wel. 

 
Mondkapje in ov is verplicht.

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 in 
publieke binnenruimtes.

Onder andere musea, bioscopen, 
dierenparken, bibliotheken en 
zwembaden open. Bezoek op basis 
van reservering per tijdvak.

Beste Oosterhouters, 
houd oe aan de regels!

Dát is de titel van de nieuwe campagne die we zijn gestart. 
Alhoewel het vaccin in zicht is, zijn we er nog niet. We kijken 
allemaal uit naar de kerstdagen. Maar of we dan meer kunnen? 
Het aantal besmettingen wil maar niet snel genoeg dalen en de 
premier is er niet gerust op. Eerlijk gezegd, houd ik ook mijn 
hart vast als ik de ontwikkelingen zie. Dus blijf ik, maar ook 
andere Oosterhouters, aandacht vragen voor de regels.

Deze week fietste ik van het gemeentehuis naar huis. Ik werd 
staande gehouden door een alleraardigste dame. Ze wilde 
graag haar verhaal met mij delen over haar lieve man die 
onlangs was overleden aan corona. Hij had de laatste jaren 
van zijn leven dementie en werd verpleegd in Buurstede. Ze 
bezocht haar man vaak, alhoewel hij haar niet meer herkende. 
Tijdens haar bezoeken ondervond deze mevrouw de liefdevolle 
verzorging en begeleiding die de medewerkers van Buurstede 
haar man gaven. Ondanks de enorme drukte en impact door 
corona, namen zij alle tijd om nog net zo menslievend te zijn 
als anders. Ik ben de zorgmedewerkers zo enorm dankbaar voor 
hun inzet, energie en offers die ze dagelijks brengen. Jullie zijn 
‘meer voor elkaar’!

Wij kunnen de zorgmedewerkers helpen, door ons aan de regels 
te houden en zo het aantal besmettingen omlaag te krijgen. We 
hebben hiervoor belangeloos de hulp gekregen van een aantal 
Oosterhouters: een leerlinge van het Mgr. Frencken College 
(Tanja Maksimova), een lid van een kerkkoor (Toos van Zon), 
een fervent parkfeestganger en vrijwilliger (Niels Reijnders), 
onze prins Mienus de Veertiende (Paul Oudenhooven) en de 
directeur van Martens Beton (John Martens). Ze zijn allemaal 
zeer betrokken bij het wel en wee van onze gemeenschap. Je 
ziet ze, met speciale mondkapjes op, op de reclameborden 
langs de weg. Maar ze vertellen ook hun verhaal. Waarom ze 
willen dat iedereen zich aan de regels houdt én waarom ze zo 
betrokken zijn bij Oosterhout. Neem gerust eens een kijkje op 
onze website, facebookpagina of in weekblad Oosterhout om 
hun verhalen te lezen.

‘Houd oe aan de regels!’, ‘Doe da nou!’ en ‘Houdoe corona’! 
Je zult deze leuzen de komende tijd op diverse plekken in 
Oosterhout tegenkomen. Mijn verzoek aan jullie: Houd oe aan 
de regels, doe da nou! Want alleen dán kunnen we ‘houdoe’ 
zeggen tegen corona.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

“Een paar maanden terug spraken we op mijn werk over ‘straks na corona’. Straks na corona, als we alle patiënten 
weer kunnen helpen, dan gaan we samen uiteten. En dat zou dan nu ongeveer moeten zijn. Helaas is het nog niet 
zo ver en schuiven we ‘na corona’ steeds een beetje voor ons uit. Ik hoop dat we, jaren later, kunnen zeggen dat we 
samen dit virus hebben aangepakt. Dat het ons, net zoals bij mij in het ziekenhuis, op een bepaalde manier heeft 
verbonden. Dat we nu samen keihard werken, zodat we ‘straks na corona’ ook samen weer kunnen genieten van 
de dingen die we nu missen. En dat het ondanks de verschillende belangen, ons toch op een manier verbindt. Dan 
gaan we proosten, verjaardagen vieren, de ene kraamborrel na de andere af  en vooral met zoveel mogelijk mensen 
binnen 1,5 meter staan. Dat is mijn wens voor straks na corona.” 

Marthe van Nijnatten over haar wens

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen en dat 
heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. 
We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En 
proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Tijdens de persconferentie van vorige week werden een aantal versoepelingen bekend gemaakt. We zetten de 
belangrijkste versoepelingen nog even kort voor u op een rijtje:
• Thuis mag u maximaal 3 personen per dag ontvangen.
• Buiten mogen maximaal 4 personen van verschillende huishoudens samen zijn. Kinderen t/m 12 jaar tellen niet  
 mee.
• In een ruimte binnen waar mensen vooral op 1 plaats zijn, heeft iedereen een vaste zitplaats. Maximaal aantal  
 mensen in de ruimte: 30 personen. Kinderen tellen mee. 
• Sporten mag individueel of  in groepsverband met niet meer dan 4 personen en alleen op 1.5 meter afstand van  
 elkaar.
• Musea, bioscopen, theaters, dierenparken, pretparken, bibliotheken en zwembaden zijn weer open. Daarbij  
 geldt wel: bezoek op basis van reservering per tijdvak.

De volgende maatregelen blijven wel gelden:
• Werk thuis, tenzij dat écht niet kan.
• Draag een mondkapje in het openbaar vervoer, op middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universi- 
 teiten en in publieke binnenruimtes. Let op: vanaf  1 december is het dragen van een mondkapje in openbare  
 ruimtes verplicht.
• Reis zo min mogelijk en ga niet naar het buitenland (alleen als het echt belangrijk is). 
• Winkels gaan uiterlijk om 20.00 uur dicht. Alleen supermarkten mogen langer open blijven. Na 20.00 uur mag  
 er geen alcohol verkocht worden.
• Tussen 20.00 uur en 07.00 uur mag u geen alcohol bij u hebben op straat of  alcohol drinken op straat.
• Cafés en restaurants zijn gesloten. Afhaalrestaurants mogen wel open.
• Evenementen zijn verboden.
• Sporten mag alleen op 1.5 meter afstand van anderen. Wedstrijden zijn niet toegestaan en er mag geen publiek  
 bij sport aanwezig zijn. Kinderen tot 18 jaar mogen wel wedstrijden spelen met teams binnen de eigen club.

Enkele versoepelingen, maar 
gedeeltelijke lockdown gaat verder
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Gedeeltelijke lockdown gaat verder



“Het hakt er wel in hoor. Mensen in mijn omgeving die vechten tegen corona, het niet overleven of  die in angst 
leven om het te krijgen. En dan heb ik het niet alleen over mensen die al het einde van hun leven in zicht hebben. 
Ondertussen zie ik onverschilligheid bij een aantal mensen door de drang om weer ‘vrij’ te zijn en weer te kunnen 
feesten. Natuurlijk mis ook ik hét feest van vrolijkheid en saamhorigheid: Carnaval. Ook ik merk dat deze situatie 
knaagt aan de saamhorigheid in de stad, juist iets waar ons culturele evenement aan bijdraagt: saamhorigheid en 
vrolijkheid onder de bevolking. 

De laatste tijd merk ik zelfs dat ik begin te verharden en met een wijzend vingertje anderen op onverantwoordelijk 
gedrag wil wijzen. Op die momenten val ik terug op de wijze woorden van mijn zoontje van vier jaar oud: “Pappa, 
het virus is stout. Ik moet afstand houden want, dan is het virus straks weg”. Hij betrekt het op zichzelf, zonder 
anderen te veroordelen. Mooi toch?”

Paul Oudenhooven over zijn wens

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Eugene Springer: “Vier jaar geleden begon ik met ‘de Eetkamer van Oosterheide’. Een heel eenvoudig initiatief, 
waarbij ik iedere woensdag in de Bunthoef een maaltijd kook voor wijkbewoners. Dit doe ik om ze te laten zien 
dat je voor 3 euro een gezonde, verse én lekkere maaltijd kunt maken. Wekelijks komen zo’n honderd mensen bij 
elkaar. Honderd mensen die het samen gezellig hebben. Vanwege corona kunnen zoveel mensen nu niet samen 
komen en gaat de Eetkamer dus helaas niet door. 

Er voor elkaar zijn
Veel mensen zitten door corona noodgedwongen alleen thuis. Vooral ouderen. En dus dacht ik: wat nou als we 
gewoon bij die mensen langs gaan en op gepaste afstand een praatje maken? En, om ze een hart onder de riem te 
steken, krijgen ze een lekkere maaltijd of  een andere leuke verrassing. Dan hoeven ze die avond niet te koken of  zelf  
oliebollen te bakken. Het gevoel van aandacht, het gevoel erbij te horen, het gevoel dat ze niet vergeten worden. Er 
voor elkaar zijn. Daar 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? 

De Eetkamer komt naar u toe!
Dankzij de samenwerking met Oosterhoutvoorelkaar en de gemeente Oosterhout, kunnen we er op deze manier voor 
veel mensen toch een leuke decembermaand van maken! Dus de Eetkamer komt deze winter gewoon naar u toe!”

Wanneer?
En wel op 16 december, 23 december, 30 december en 6 januari. Heeft u ook interesse in een praatje, een leuke 
verrassing of  een lekkere maaltijd? Meld u dan aan via Oosterhout Voor Elkaar door te bellen naar telefoonnummer 
0162 - 47 11 15.

De Eetkamer komt naar u toe 
deze winter!

Vanaf 1 december 2020 geldt er landelijk een mondkapjesplicht in publieke 
binnenruimtes zoals supermarkten, musea, theaters en vliegvelden. Maar 
ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten zowel 
docenten als leerlingen een mondkapje dragen. Voor contactberoepen 
geldt de regel zowel voor u als klant als ook voor de professional, zoals de 
kapper of de rij-instructeur. 

In het openbaar vervoer geldt die verplichting al en dat blijft ook na  
1 december 2020. Maar staat u te wachten in een station of  bij een bus- en/of  
tramhalte? Ook dan draagt u voortaan uw mondkapje. De mondkapjesplicht 
geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert 
een boete van 95 euro.

Uitzonderingen
De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen 
die vanwege een beperking of  ziekte geen mondkapje kunnen dragen of  
opzetten. De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren kunnen 
u vragen zelf  aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor u geldt. 
Mondkapjes zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale 
repetities of  optredens en het geven van interviews op radio en tv.

Vanaf 1 december 2020 mondkapjes-
plicht in publieke binnenruimtes 

U kunt tot 20.00 uur naar de winkel, ook op koopavond. Supermarkten 
en andere winkels die levensmiddelen (voedsel) verkopen mogen langer 
open zijn. Hoort u tot een risicogroep en wilt u boodschappen doen? Uw 
supermarkt heeft speciale openingstijden voor u. Dit is meestal 2 keer per 
dag 1 uur. Neem contact op met uw supermarkt of kijk op de website van 
uw supermarkt wanneer u het beste boodschappen kunt doen. 

Tips
• Ga zo min mogelijk en kom alleen.
• Ga als het rustig is.
• Was uw handen voor en na het winkelen.
• Draag een mondkapje (verplicht vanaf  1 december 2020).
• Houd 1,5 meter afstand van anderen en geef  elkaar de ruimte.
• Raak alleen producten aan die u nodig heeft.
• Betaal zoveel mogelijk met pin of  contactloos.
• Klachten? Blijf  thuis en laat u testen. Vraag familie of  buren om uw bood- 
 schappen te doen of  bestel deze online. 

Regels van de winkel zelf
De winkel of  supermarkt waar u naar toe gaat, kan eigen regels hebben. 
Zoals het verplicht gebruiken van een winkelmandje of  winkelwagentje. Of  uw 
handen schoonmaken met speciale gel. Luister altijd naar de aanwijzingen 
van het personeel. 

Tips voor veilig winkelen en 
boodschappen doen


