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Richtlijnen

Het gebruik van mondkapjes
In het openbaar vervoer
Vanaf  1 juni 2020 is het gebruik van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer verplicht voor reizigers  
en medewerkers. Het moet een mondkapje zijn dat niet in de zorg wordt gebruikt, want die moeten beschikbaar 
blijven voor de zorg. U kunt een niet-medisch mondkapje kopen bij de drogist, de supermarkt, warenhuis of  
webshop. U kunt wegwerp mondkapjes kopen voor eenmalig gebruik, maar ook een niet-medisch mondkapje van 
textiel dat gewassen en hergebruikt kan worden. U kunt ook zelf  een mondkapje maken. De instructie vindt u op 
www.rijksoverheid.nl. 

Bij contactberoepen
Bij contactberoepen (bijvoorbeeld kappers, schoonheidsspecialisten en pedicures) is het gebruik van een mondkapje 
niet verplicht, ook niet voor klanten. Het staat mensen met een contactberoep wel vrij om een niet-medisch 
mondkapje te gebruiken. Medewerkers doen voorafgaand aan een bezoek wel een check, waarbij gevraagd wordt 
naar eventuele verkoudheidsklachten of  koorts. Zowel de medewerker als de klant moeten bij verkoudheidsklachten 
of  koorts thuisblijven. 

Hoe gebruik ik een mondkapje?
• Was voor het opzetten én na het afzetten van het niet-medische mondkapje uw handen minimaal 20 seconden  
 met water en zeep. 
• Raak tijdens het op- en afzetten van het mondkapje uw gezicht (ogen, neus en mond) en de binnenkant van het  
 mondkapje niet aan. Van het mondkapje raakt u alleen het elastiek aan.
• Zorg dat uw mond, neus en kin goed bedekt zijn en raak het daarna niet meer aan. 
• Draag het niet-medische mondkapje maximaal 3 uur per keer. 
• Bewaar een schoon of  gebruikt mondkapje apart van elkaar in een afgesloten zakje of  bakje. 
• Was het niet-medisch mondkapje na ieder gebruik op 60 °C op een volledig wasprogramma. Was alleen met  
 wasmiddel, voeg geen wasverzachter toe. Was uw handen nadat u het niet-medische mondkapje in de wasmachine  
 hebt gestopt. 
• Een wegwerp-mondkapje gebruikt u slechts eenmaal en gooit u direct na het dragen bij het restafval in de  
 prullenbak. Ook daarna wast u uw handen.

Meer informatie over het gebruik van mondkapjes vindt u op www.rijksoverheid.nl (zoek op ‘mondkapje’).

Kinderen weer  
naar school?
We gaan het liefst 

lopend of op de fiets.

Stoplicht?

Geef elkaar  
de ruimte.

Recreatieoord de Warande is weer open voor banenzwemmen en aquasport. 
Je kunt alleen komen zwemmen als je online een plaats hebt gereserveerd. 
Reserveren kan via de website van Recreatieoord de Warande. 

Zwemlessen
De Warande streeft er naar om vanaf  1 juni 2020 ook weer zwemlessen te 
geven. Omdat er niet teveel bezoekers tegelijk binnen mogen, moeten de 
lessen opnieuw ingedeeld worden. Er is meer tijd nodig om dit in overleg 
met alle ouders te organiseren. 

Abonnementen blijven in deze fase nog bevroren, die kun je nog niet 
gebruiken. Dat geldt ook voor de badenkaarten. Het is ook voor kaarthouders 
alleen mogelijk een ticket te reserveren en te betalen bij de receptie.

Er zijn een aantal maatregelen waar je rekening mee moet houden wanneer 
je komt. Meer daarover lees je op de website van Recreatieoord de Warande: 
www.de-warande.nl 

Recreatieoord de Warande weer open 
voor banenzwemmen en aquasport

Beste 
Oosterhouters, 
loslaten 
is een kunst

Het is fijn dat we weer wat meer naar buiten kunnen. Het sociale 
leven gaat langzaamaan weer beginnen. We zoeken elkaar op, 
brengen kinderen naar school, zwemmen baantjes in de Warande, 
mogen binnenkort weer naar het terras of naar een restaurant. Maar 
net als iedere vader - en ik dus als burgervader - vind ik het moeilijk 
om los te laten. Let iedereen wel goed op? Maken we gezonde keuzes 
en laten we ons niet verleiden om te grote stappen te nemen? En ja ik 
weet het, je kunt je kinderen niet onder een stolpje grootbrengen. We 
moeten gewoonweg een beetje vertrouwen hebben in elkaar.

Vertrouwen hebben in onze inwoners dat ze niet naar buiten gaan als 
ze ziek of verkouden zijn. Dat onze ondernemers er alles aan doen 
om ervoor te zorgen dat straks de terrassen goed staan, maar ook dat 
werknemers in alle winkels en bedrijven veilig kunnen werken. En het 
volste vertrouwen in onze organisaties, verenigingen en vrijwilligers 
dat ze hun capaciteiten en creativiteit op een veilige manier inzetten. 
Maar wel in kleine voorzichtige stapjes.

Tegelijkertijd weet ik ook, dat een grote groep mensen nog helemaal 
niet naar buiten mag, kan of wil. Onze kwetsbare ouderen, maar 
ook (chronisch) zieken of mensen in verzorgingstehuizen, zoals mijn 
vriendin, blijven nog binnen. Voor hen is dat de gezonde keuze, maar 
geen makkelijke. De laatste weken hebben we samen veel naar ze 
omgekeken, door kaartjes te sturen, te zingen, te videobellen en 
balkonscenes te doen. Doordat het sociale leven weer een beetje 
opbloeit, ben ik wat bevreesd dat we de binnenblijvers los gaan 
laten. Mag ik u vragen om naar ze om te blijven kijken? Dat we ze 
vastpakken en ze nog heel veel aandacht geven de komende tijd? Ook 
de mensen die ziek zijn geweest of een dierbare zijn verloren, mogen 
op mijn, en ik hoop ook op uw, warme aandacht rekenen.

Loslaten is moeilijk, het heeft te maken met vertrouwen. Ik vertrouw 
erop dat we voorzichtig van binnen naar buiten gaan. Met de nadruk 
op voorzichtig. Een gezonde samenleving begint bij gezonde keuzes. 
En ik weet dat u die gaat maken. Blijf voor elkaar zorgen en houd 
elkaar vast. Dan durf ik (voorzichtig) los te laten.

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs
Burgemeester van Oosterhout
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Contact-
beroepen

Buiten sporten 
op 1,5 meter 
afstand

Bibliotheken (Speciaal) 
basisonderwijs 
en kinderopvang

Vermijd drukte.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je 
handen.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Ben je ook benauwd 

en/of heb je koorts? 

Dan moeten alle huis-

genoten thuisblijven.

Heb je klachten? 
Blijf dan thuis.

Wat kan er vanaf 11 mei?

Basisregels voor iedereen

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

Bent u zelfstandig ondernemer en komt u in geldnood door het coronavirus? 
Dan kunt u financiële hulp krijgen met de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo). Vraag dit aan vóór 31 mei 2020.
 
De Tozo bestaat uit twee delen:
• Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning.
• Een lening voor bedrijfskapitaal.
 
U kunt deze onderdelen ieder apart aanvragen of  allebei. Heeft u nog 
geen aanvraag ingediend? Doe dit dan vóór 31 mei 2020. Wilt u voor beide 
onderdelen in aanmerking komen? Vul dan beide aanvraagformulieren in. 
De aanvraagformulieren vindt u op de website van de gemeente.

Voorwaarden

Twijfelt u of  u aan de voorwaarden voldoet? Gebruik dan de check op  
www.krijgiktozo.nl (werkt niet met Internet Explorer, gebruik een andere 
browser zoals bijvoorbeeld Google Chrome). Heeft u vragen? Neem dan 
gerust contact met ons op via telefoonnummer 14 0162.

Aanmelden Tozo kan nog tot 31 mei
Foto: Marco Heydaw

Theek 5 weer (beperkt) open
Sinds 18 mei is de bibliotheek in Oosterhout weer (beperkt) open. De bibliotheek is zo ingericht dat het voor bezoekers 
en medewerkers veilig is om de bibliotheek te bezoeken. Alleen de uitleen- en innamefunctie is beschikbaar. Het is 
nog niet mogelijk om in de bibliotheek te verblijven en er vinden ook nog geen activiteiten plaats. 
Het Theek Away Loket is inmiddels gesloten.

Coronamaatregelen in de bibliotheek
• Houd 1,5 meter afstand, zowel in als buiten de Bibliotheek.
• Kom alleen of  met maximaal 1 ander persoon uit je huishouden.
• Leen doelgericht boeken, bij voorkeur na reservering vooraf.
• Pak geen boeken uit het schap, behalve als je het boek daadwerkelijk gaat lenen.
• Blijf  thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,  
 verhoging (tot 38C°).
• Blijf  thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf  de 38C°) en/of  benauwdheidsklachten.
• Schud geen handen.
• Kinderen tot en met 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een meerderjarig gezinslid.
• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
• Kom niet naar de Bibliotheek als je verkouden bent of  griepklachten hebt.
• Gebruik een toegangsitem. Zijn de toegangsitems op dan vragen we je te wachten tot er weer één beschikbaar is.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van de bibliotheek, via info@theek5.nl of  via 
085 – 744 10 52. 

Voorwaarden TOZO

Gevestigde zelfstandige

Nationaliteit

Vestiging onderneming

Woonadres zelfstandige

Handelsregister
Start datum onderneming
Urencriterium

Aanvraag 
Levensonderhoud

Vanaf  18 jaar tot AOW
gerechtigde leeftijd
U bent Nederlander of
daarmee gelijkgesteld
Zelfstandig ondernemers
wonend in Oosterhout 
en een bedrijf  in
Nederland of  in een 
ander EU land.
Woonachtig in Nederland

Ingeschreven KvK
Voor 17 maart 2020 
18:45 uur
Minimaal 1225 uur 
per jaar of  
23,5 uur per week

Aanvraag Lening    
Bedrijfskapitaal

Vanaf  18 jaar

U bent Nederlander of
daarmee gelijkgesteld
Zelfstandig ondernemers 
wonend in Oosterhout en 
een bedrijf  in Nederland.

Woonachting in een 
EU land anders dan 
Nederland, aanvraag via 
gemeente Maastricht 
vanaf  18 mei.
Ingeschreven KvK
Voor 17 maart 2020 
18:45 uur
Minimaal 1225 uur 
per jaar of
23,5 uur per week

Initiatieven

Tip: Er is een mooi filmpje waarin Steffie 
uitlegt hoe het zit met het coronavirus. U 
kunt het gebruiken voor jonge kinderen. 
Het filmpje vindt u op corona.steffie.nl  



School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer vertelt Ruben.

Hoe word je net zo zen als 
Ruben?
We spreken Ruben via de telefoon: 

“Ik woon vlakbij het bos, dus ik stap 

regelmatig op de mountainbike. 

Haha, nee, het is niet zo dat ik 

het fi etsen naar school mis! Op de 

mountainbike kan ik mijn energie 

kwijt en mijn hoofd is daarna lekker 

leeg. Maar ik heb nu een lekke band, 

dus op deze foto zie je mij helemaal 

zen op de trampoline in de tuin. Ook 

fi jn om te doen.”

Ruben zit op het Dongemond College in Made, in klas MT2e. Als je aan 

hem vraagt hoe hij er bij zit tijdens deze Corona crisis is zijn antwoord: 

“Nou, vrij relaxed. Het is wat het is. Ik vind het online les volgen prima 

te doen. Wij doen dat op school via Zoom. De docent dempt af en toe een 

klasgenoot als het te druk wordt, maar ik doe gewoon mijn werk zodat ik 

’s middags kan gamen. 

Mijn profi el voor volgend jaar heb ik al gekozen. Ik ga techniek doen. Dat 

is geregeld, dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. En ook mijn 

cijfers zijn goed genoeg om over te gaan. Ik vind het geen probleem om 

me pas na de zomervakantie weer te hoeven melden in Made. Maar dan 

hoop ik wel dat we weer naar school kunnen hoor!”

Nou Ruben, wij zijn wel benieuwd wanneer je je band gaat plakken!

#blijfthuis

ruben

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl
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#StayHome FIFA toernooi Oosterhout
Een grootschalig FIFA toernooi 
voor Oosterhoutse jongeren

Doet u mee? Het Oosterhouts 
Wij Blijven Thuis Vakantieboek

Door het coronavirus zitten veel jongeren thuis, daarom organiseren MOOVE, Jongerenwerk en JONG samen een 
online FIFA toernooi. Data: vrijdag 22 en zaterdag 23 mei van 18.00 uur tot 21.00 uur. 
Je kunt eenvoudig meedoen vanuit huis, de winnaar krijgt een leuke prijs!

Doe je mee? 
Meld je aan bij Hassan Lammou via een appje op 06 20 10 89 98 of  per e-mail: hassan.lammou@surplus.nl

Met z’n allen gaan we van Oosterhout deze zomer de leukste vakantiebestemming van het land maken. Dat doen 
we met Het Oosterhouts Wij Blijven Thuis Vakantieboek. Een boek 
boordevol tips: dingen om te doen, uitjes, verhalen, spannende 
routes, creatieve uitdagingen, recepten en nog veel meer. 

Dat boek gaan we met z’n allen maken. Het wordt een boek 
van, voor en door Oosterhouters. Heb je een bedrijf? Verzin iets 
waarmee kinderen, ouders of  grootouders zich deze zomer 
kunnen vermaken. Ben je een creatieve inwoner van Oosterhout 
of  de kerkdorpen? Kom met een leuk idee of  activiteit.

Stuur uw idee in!
Wij maken er samen met Oosterhoutse vormgevers een prachtig 
boek van. Zo kunnen we straks samen op reis door Oosterhout! 
Stuur je idee vóór 25 mei 2020 naar: reach@brandstorytellers.nl 

Per 1 juni mogen de terrassen weer open. Gemeente Oosterhout is volop in gesprek met de horecaondernemers en 
de weekmarkt om dit goed voor te bereiden. De gemeente geeft horecaondernemers in de binnenstad de ruimte om 
hun terrassen buiten de nu aangegeven grenzen veilig in te richten met 1,5 meter afstand tussen de tafels en stoelen. 
Andere aandachtspunten zijn looproutes en toegankelijkheid voor de hulpdiensten. Samen maken we een goed 
plan, waarbij er misschien ook andere ruimte komt voor terras op andere plekken in de binnenstad. Daarbij blijft 
het belangrijk dat mensen drukte vermijden en niet allemaal tegelijk naar de horeca komen. Reserveringssystemen 
zijn hierbij een uitkomst. Zo nodig zet de gemeente matrixborden in om mensen te waarschuwen.

Bent u horeca-ondernemer en heeft u vragen over uw eigen terras of deze plannen?
Neem dan contact op met de gemeente via 140162 of  met het aanspreekpunt vanuit de horeca, Dré de Jong.

LEUK om iemand te verrassen met 
een kaartje!

1,5 meter in de binnenstad: 
volop in gesprek met ondernemers over terrassen

In deze tijd is het leuk om iemand eens te verrassen met een kaartje. Bij 
allerlei supermarkten in Oosterhout vind je vanaf  nu gratis ansichtkaarten 
om te versturen. Dus moet jij nog een boodschap doen? Neem dan meteen 
een kaartje mee en maak iemand blij met een persoonlijke noot.


