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Gedeeltelijke lockdown 
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,  
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Groepen

Binnen: max. 30 personen per 
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar). 
Groep van max. 4 personen of  
1 huishouden. 
 
 
Buiten: groep van max. 4 
personen of 1 huishouden. 
 
 
Op doorstroomlocaties, 
bijvoorbeeld musea, bijvoor -
beeld musea, bibliotheken en 
monumenten: groep van max.  
4 personen of 1 huishouden. 
Bezoek is op basis van  
reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
sluiten. 
 
 
Afhaalrestaurants blijven open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Verbod op evenementen, met 
uitzondering van onder andere 
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland en naar het buitenland. 

 
In het ov is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Sport

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

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sluiting van sportkantines, 
douches en kleedkamers.

Thuis

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

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je 

koorts? Dan moeten alle huisgenoten 

thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur. Supermarkten en andere 
winkels die levensmiddelen 
verkopen, zijn uitgezonderd. 

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

 
Speciale winkeltijden voor 
mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt 
iedereen een mondkapje buiten 
de les. In specifieke situaties ook in 
leslokalen.

Gedeeltelijke lockdown

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Beste Oosterhouters, maak het verschil

Na een kleine week wordt weer heel duidelijk wat een gedeeltelijke 
lockdown betekent. Een lockdown die iedereen van onze samenleving 
treft. Mijn gedachten - en hopelijk de uwe ook - gaan uit naar de 
horeca, de sportclubs en helemaal naar al diegene die zo ontzettend 
hun best hebben gedaan. Naar al die mensen die de drukte hebben 
gemeden waar het kon, die geprobeerd hebben op die anderhalve 
meter te blijven én dan ook nog naar anderen hebben omgezien. Ik 
denk aan al die toppers, die hoopten dat hun positieve gedrag het 
verschil zou maken naar de winter toe. Samen wilden zij voorkomen 
dat er geen uitzichtloze situatie zou ontstaan voor kwetsbaren. Voor 
hen die bang en vaak ontredderd binnen zitten. Die zich zorgen 
maken hoe zij Sinterklaas en kerst alleen door gaan brengen. Ja, 
ik weet het. Ik klink voor mijn doen ongelooflijk negatief en dat is 
niet mijn stijl. Ik geef liever hoop en dat zal ik ook zeker proberen 
te doen. 

Maar ik schrijf dit voor die groep mensen die er allemaal niets om 
geeft. Die gewoon doorgaan alsof er geen virus is. Mensen die alles 
ontkennen. Deels omdat het hen allemaal niet zo geweldig uitkomt 
om hun vrije leventje te veranderen. Deels omdat ze er niet in geloven 
of misschien wantrouwend of verward van raken door alle vormen 
van informatie. En toch, hoe je ook over alles denkt, ik zou ook deze 
groep mensen met klem willen vragen solidair te zijn. Zodat we ons 
samen niet in de sociale armoede storten. Dit hebben we tenslotte 
al drie maanden meegemaakt. Waarom kiezen we niet met elkaar 
om dit virus te verslaan? Weg uit dit vervelende isolement. Terug 
naar het leven waar iedereen kan meedoen. Ook al is het voorlopig 
nog op afstand. 

Ik ken Oosterhout als een stad met een samenleving voor iedereen. 
Een samenleving waar we kunnen blijven zorgen voor elkaar. In ons 
streven om allemaal alles te kunnen doen, neem ik een voorbeeld 
aan mijn moeder. Zij blijft nuchter en zegt: “Ik heb vier zoons. Als ik 
ze alle vier iets moet geven, krijgen ze allemaal een klein beetje. Dat 
doe ik niet. Ik geef het aan degene die het nodig heeft. De anderen 
krijgen dan niets.” Zij maakt dan voor degene die het nodig heeft, 
letterlijk het verschil. 

Dat kunnen wij de komende vier weken ook als we een stuk van onze 
vrijheid opgeven. En dan niet een beetje, maar stevig. Dit biedt meer 
perspectief aan kwetsbaren, horecaondernemers en sportclubs dan 
constant de grenzen opzoeken. Ga iets leuks doen, verras jezelf. Bij 
“Oosterhout voor elkaar” kunnen ze altijd vrijwilligers gebruiken. 
Vul de tijd, die je normaal gesproken bijvoorbeeld in de auto zit, 
nuttig in. 

Wie ook het verschil maakten dit weekend waren de brandweer, 
hulpdiensten, gemeenteambtenaren en Stichting Salvage. Tijdens en 
na de brand van de parkeergarage aan de Stadhouderslaan, hebben 
zij keihard gewerkt om de bewoners van het appartementencomplex 
op te vangen. Ik vind het verschrikkelijk naar voor de bewoners dat 
zij voor lange tijd hun huis moeten verlaten. Daarnaast ben ik ook 
vol bewondering hoe kalm zij bleven, elkaar opvingen en zelfs tijd 
namen om alle helpers te complimenteren en te bedanken. Laten we 
met zijn allen het verschil maken. U zult het merken, geven is leuker 
dan nemen.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout. 

Gaat u een boodschap doen, dan is het belangrijk om u ook dan aan de richtlijnen te houden om ervoor te zorgen 
dat het coronavirus niet verder wordt verspreid. Want alleen samen houden we het coronavirus onder controle. 
Wat kunt u doen?

• Heeft u klachten? Blijf  dan thuis 
• Doe zoveel mogelijk alleen uw boodschappen
• Desinfecteer uw handen voordat u de winkel in gaat
• Gebruik een (vooraf  gereinigd) winkelkarretje of  mandje
• Draag een mondkapje
• Houd voldoende afstand van anderen
• Volg eventuele looproutes die op de grond zijn aangegeven 
• Betaal het liefst contactloos met pinpas of  mobiel
• Was uw handen na bezoek aan de winkel 

Speciale tijdstippen voor ouderen en kwetsbare inwoners
Supermarkten reserveren een vast tijdstip voor ouderen en kwetsbare inwoners, zodat ook zij veilig boodschappen 
kunnen doen. Kijk voor die tijdstippen op de website van uw winkel of  vraag ernaar in de winkel. 
Oosterhout, meer voor elkaar.

Naar de supermarkt? 
Houd u ook daar aan de richtlijnen! 

Thuiswerken blijft de norm. Teveel mensen gaan nog steeds naar kantoor, 
terwijl dat niet nodig is. Op veel plaatsen is het te druk geworden op het 
werk en dat is ook terug te zien in de clusters van besmettingen. Als er in 
een werksituatie een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie worden 
gesloten. Dus: werk thuis, tenzij het écht niet anders! 

Werk thuis, 
tenzij het écht niet anders kan 
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Coronamaatregelen per risiconiveau

vanaf risiconiveau 
waakzaam

vanaf risiconiveau 
zorgelijk

vanaf risiconiveau 
ernstig

vanaf risiconiveau 
zeer ernstig

 
lockdown
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Coronamaatregelen per risiconiveau

Onderstaand overzicht gee� per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in jouw regio. 
Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Bestuurders kunnen besluiten om aanvullend strengere 

maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding gee�.

Meer informatie vind je op rijksoverheid.nl/coronavirus

    
Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

Houd je altijd aan de basisregels:

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

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Hoest en nies in je 
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

 .

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

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

Er op uit

Thuisbezoek
familie en 
vrienden

Bijeenkomsten

Evenementen 

Huwelijken

Verpleeghuizen

Horeca

Sport

Binnenlandse 
reizen

OV

Uitvaart

Onderwijs

Werk

Winkels

Alcohol en 
so�drugs

Geen beperkingen

Reservering verplicht

Geen beperkingen

Maatregelen a�ankelijk van de situatie op de locatie. 
Bijvoorbeeld reservering van bezoek, een gezondheidscheck en gebruik van neus- en mondmaskers en het beperken van bezoek.

Reservering, vaste 
zitplaats en check-
gesprek verplicht

Geen beperkingen

Geen beperkingen

Mondkapje verplicht

Maximaal 100 binnen 
en 250 buiten

Basisscholen en voortgezet onderwijs blijven open. 
Fysiek onderwijs in mbo, hbo en wo waar basisregels gevolgd kunnen worden.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Draag een 
mondkapje

Geen beperkingen

Maximaal 6 van een 
ander huishouden

Met reservering en 
een vaste zitplaats:

Maximaal 60 binnen

Maximaal 80 buiten 

Maximaal 50

Horeca open tot 01:00 
Laatste inloop 00:00

Geen beperkingen

Beperk reisbewegingen 

Mondkapje verplicht

Maximaal 100 binnen 
en 250 buiten

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Volg aanwijzingen 
winkels

Winkeltijden voor 
ouderen

Maximaal 4 

Maximaal 3 van een 
ander huishouden

Met reservering en 
een vaste zitplaats:

Maximaal 30 binnen 

Maximaal 40 buiten 

Maximaal 30

Horeca open tot 22:00 
Laatste inloop 21:00

Geen publiek bij 
(amateur)-wedstrijden

Beperk reisbewegingen 

Mondkapje verplicht

Maximaal 100 binnen 
en 250 buiten

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Geen koopavonden 
behalve voor verkoop 
levensmiddelen

Winkeltijden voor 
ouderen

Maximaal 4 

Maximaal 3 van een 
ander huishouden

Maximaal 1 bezoek 
per dag

Geen evenementen

Maximaal 4

Horeca gesloten

Geen sportwedstrijden 
bij volwassenen en 
jeugd

Bij trainingen maximaal 
4 personen op 1,5 meter 
afstand

Uitzondering voor 
jongeren tot en met 17 jaar

Beperk reisbewegingen 

Mondkapje verplicht

Maximaal 100 binnen 
en 250 buiten

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Geen koopavonden 
behalve voor verkoop 
levensmiddelen

Winkeltijden voor 
ouderen

Maximaal 4 

Blijf thuis

Geen evenementen

Maximaal 4

Horeca gesloten

Verbod op sport-
activiteiten binnen

Buiten maximaal 
2 personen op 1,5 meter
afstand

Sluiting kleedkamers 
sportclubs en 
verenigingen

Niet noodzakelijke 
reizen in binnen- en 
buitenland vermijden

Mondkapje verplicht

Maximaal 100 binnen 
en 250 buiten

Mbo, hbo en wo 
alleen via online 
onderwijs

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan

Geen koopavonden 
behalve voor verkoop 
levensmiddelen

Winkeltijden voor 
ouderen

Geen beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen Na 20:00 uur:

Verbod op verkoop 
alcohol en so�drugs

Verbod op bezit / 
nu�igen alcohol en 
so�drugs in openbare 
ruimte

Na 20:00 uur:

Verbod op verkoop 
alcohol en so�drugs

Verbod op bezit / 
nu�igen alcohol en 
so�drugs in openbare 
ruimte

Geen beperkingen

Met reservering en 
een vaste zitplaats:

Maximaal 60 binnen

Maximaal 80 buiten 

Met reservering en 
een vaste zitplaats:

Maximaal 30 binnen 

Maximaal 40 buiten 

Bijeenkomsten beperkt 
toegestaan met: 

Maximaal 30 binnen

Maximaal 4 buiten

Geen bijeenkomstenGeen beperkingen

1

Het coronavirus heeft teveel ruimte gekregen om zich opnieuw te 
verspreiden. Er zijn strengere maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het 
aantal besmettingen daalt. Het beperken van het aantal contactmomenten 
is er daar één van. Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt 
tussen uw eigen woning, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen 
bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op 
één plaats zijn (bioscopen, theaters).

• Veel besmettingen vinden nog steeds thuis plaats. Thuis mag u maximaal  
 3 gasten ontvangen per dag. Dus u mag geen feestjes geven waarbij  
 kleine groepjes verspreid over de dag langskomen en elkaar afwisselen.  
 Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierin niet mee.
• Spreekt u ergens anders af, bijvoorbeeld in de bioscoop? Dan mag de  
 groep waarmee u afspreekt inclusief  uzelf  bestaan uit 4 personen. Dit  
 mogen personen zijn uit verschillende huishoudens. Kinderen tot en met  
 12 jaar tellen hierin niet mee. Dit aantal geldt ook voor buitenactiviteiten  
 zoals het maken van een boswandeling. Ook houdt u in een groep altijd  
 1,5 meter afstand van elkaar, tenzij u uit hetzelfde huishouden komt.
• Voor huishoudens geldt geen maximaal aantal mensen.

Voor iedereen vanaf 13 jaar geldt:
• U draagt een mondkapje in publieke binnenruimtes. Bijvoorbeeld in de  
 bibliotheek, het stadhuis, een winkel of  het station.
• U draagt een mondkapje in het openbaar vervoer.
• Scholieren en studenten dragen buiten de lessen een mondkapje op  
 middelbare scholen, MBO scholen, hogescholen en universiteiten. Doe  
 het mondkapje alleen af  tijdens de les.

De verscherpte maatregelen zijn met name voor de horeca drastisch te 
noemen. Het college van burgemeester en wethouders is zich daarvan 
bewust en wil horecaondernemers die het moeilijk hebben helpen. Het 
college heeft daarom besloten een voucherregeling aan te bieden voor 
professioneel advies. Met deze voucher kunnen ondernemers een Quick 
Scan aanvragen bij een gespecialiseerd bureau voor horeca concept 
ontwikkeling. Dit bureau kijkt met de ondernemers mee of er iets kan 
worden veranderd aan het concept of de bedrijfsvoering van het bedrijf 
om toch rendabel te blijven binnen de coronabeperkingen die nu gelden. 

Meld u snel aan!
Voor deze voucherregeling is een bedrag van €10.000,- uitgetrokken 
waarmee ongeveer 13 ondernemers geholpen kunnen worden. Dit gaat op 
basis van inschrijving en volgens het principe van wie zich het eerst meldt. 
Bent u geïnteresseerd in deze voucherregeling? Stuur dan een mail naar 
j.verstappen@oosterhout.nl. 

De corona-persconferenties 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 kunt u de persconferentie van 13 oktober 2020 bekijken in een van deze  
8 talen. Het gesproken Nederlands is vertaald en u hoort dus de taal van uw keuze.

Met hoeveel mensen mag ik ….

Waar draag ik een mondkapje?

Vouchers voor professioneel advies

Vertaalde 
persconferenties

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal 
reisbewegingen te beperken, zijn er tijdens de persconferentie van  
13 oktober 2020 ook nieuwe regels voor sport aangekondigd. Welke regels 
gelden er nu?

• Voor sporters van 18 jaar en ouder geldt: sporten mag alleen op 1,5 meter  
 afstand van anderen. U sport alleen of  in een groep van maximaal 4 mensen.  
 Wedstrijden zijn niet toegestaan.
• Deze sportregels gelden niet voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij  
 mogen wel in grotere teams sporten of  wedstrijden spelen met teams  
 van hun eigen club. Kinderen met klachten blijven thuis. 
• Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Sporten kan, maar anders
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15 oktober 2020 was het de internationale Handenwasdag. UNICEF wil met 
deze dag mensen bewust maken van het feit dat een simpele handeling 
als handen wassen jaarlijks miljoenen kinderlevens kan redden, want 
dagelijks sterven er 5.000 kinderen aan de gevolgen van diarree. 

Handen wassen = basisregel corona
Zoals we allemaal weten, geldt deze simpele handeling ook als één van 
de basisregels in de strijd tegen corona. Zonder nu voorbij te gaan aan de 
bewustwordingsactie van UNICEF, willen we deze dag graag ‘adopteren’ om 
ook aandacht te vragen voor onze #handenwaschallenge. Want door mee te 
doen aan de #handenwaschallenge, vraagt u aandacht voor deze simpele 
handeling! 

Hoe doet u mee? 
Maak een filmpje waarin u (alleen of  samen met een gezinslid) uw handen 
wast. Dit mag zo gek zijn als u zelf  wilt, zolang u maar uw handen goed 
wast. Stuur vervolgens het filmpje naar communicatie@oosterhout.nl. Van 
alle filmpjes maken we een vrolijke compilatie, die we delen op Facebook! 
Dus waar wacht u nog op? Handen wassen maar! 

Of heeft u juist een beetje hulp nodig? Of bent u op zoek naar leuk gezelschap? 
Iemand die een kopje koffie met u drinkt? Die met u schoonmaakt of samen 
met u kookt? Kijkt u dan eens op www.oosterhoutvoorelkaar.nl daar vindt 
u namelijk verschillende initiatieven. Initiatieven om elkaar te helpen, 
gezelschap te houden of om iets voor een ander te kunnen betekenen. Het 
is een leuk, makkelijk en betrouwbaar platform. 

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

Doe mee met de #handenwaschallenge

Heeft u een handje over om iemand 
te helpen?

‘Ik ben er nu wel klaar mee’, is een uitspraak die steeds vaker klinkt. Burgers zijn klaar met de beperkende 
maatregelen, zoals geen fysiek contact met vrienden of familie, het afstand houden of het dragen van mondkapjes. 
Voor de zomervakantie was het coronavirus zo goed als verdwenen in Nederland, maar inmiddels is het weer in 
alle hevigheid opgelaaid. Opnieuw zijn er beperkende maatregelen van kracht die hard ingrijpen in de persoonlijke 
levens van mensen. 

Intakes vinden telefonisch plaats
Bij Stichting Leergeld staan we voor een uitdaging: enerzijds doen steeds meer gezinnen die in financiële nood 
verkeren een beroep op onze stichting. Anderzijds vindt onze dienstverlening veelal op afstand plaats. Dat vraagt om 
creativiteit van iedereen die bij Stichting Leergeld betrokken is. Vergaderingen vinden plaats via Zoom of  Microsoft 
Teams, cursussen voor nieuwe vrijwilligers worden online gegeven en intake gesprekken met gezinnen vinden vooral 
telefonisch plaats. Ook worden sommige gezinnen waarbij de taal een struikelblok kan zijn, geholpen als zij Arabisch 
of  Turks spreken. Documenten worden per WhatsApp verstuurd als het lastig blijkt om deze te mailen. 

Vrijwilligers Leergeld gemotiveerd om gezinnen te helpen
Stichting Leergeld kenmerkt zich door persoonlijk contact; een intermediair gaat op huisbezoek en bespreekt de 
aanvragen met de leden van het gezin. Tijdens het gesprek wordt een vertrouwensband opgebouwd en kan de 
intermediair goed inspelen op de behoeftes die leven binnen het gezin. Er wordt gekeken naar wat de kinderen nodig 
hebben, zoals het betalen van de sportcontributie en het schoolreisje, maar er wordt ook verwezen naar voorzieningen 
bij de gemeente die misschien nog onbekend zijn. Dit moet nu allemaal op afstand. Iedere intermediair van Leergeld 
heeft een laptop en telefoon gekregen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dat maakt de motivatie echter 
niet minder. Juist in deze tijd willen we het verschil maken voor ouders die elke dag stress ervaren, omdat ze niet 
kunnen voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen. 

Ervaar jij die stress ook en wil je meer weten wat Stichting Leergeld voor jouw kind(eren) kan betekenen? Ga dan nu 
naar onze website www.leergeldwbo.nl en bekijk de mogelijkheden. Tijdens de herfstvakantie van 17 tot en met 25 
oktober 2020 zijn wij gesloten en telefonisch niet bereikbaar. 

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.

Gedeeltelijke lockdown vraagt 
creativiteit van medewerkers Leergeld

Klachten? Laat u testen!


