
BEDANKT
ZAPpers!

#MEERVOORELKAAR

Samen houden we Oosterhout schoon.

Langzaam komt het normale leven weer op gang. De schooldeuren gaan 

open, verenigingen starten voorzichtig op en - HOERA - de horeca is ook 

weer open! Bijzondere tijden, ook voor jongeren. Hoe ervaren zij dit? Deze 

keer vertelt Quintijn.

Dorstenaar Quintijn (12) viel 

ons op door zijn artikel in BN de 

Stem. En zowaar had JONG vorige 

week een gesprek met deze jonge 

artiest. Toen ik hem vroeg of hij 

écht droomde van draaien op 

Tomorrowland, was zijn antwoord: 

“Dat droom ik niet, dat gaat echt 

gebeuren”. 

“In deze coronatijd had ik online 

school en de middagen vrij om 

aan mijn eigen muziek te werken. Binnenkort komt release nummer 4 uit! 

Volgend jaar start ik aan het Stedelijk Gymnasium in Breda. 

Het meest gekke aan deze coronatijd? Ik heb veel meer tijd gehad om 

muziek te maken, het was chill dat ik daar zo veel tijd voor had. En ik ben 

mega trots dat ik een eigen album heb gemaakt én een platenlabel heb 

gevonden. Ik heb ook één fan die een echte fan-account heeft gemaakt op 

Insta. De eerste keer dat ik dat zag vond ik het vreemd, nu ben ik er aan 

gewend. Soms vinden mijn ouders dat ik meer naar buiten moet, maar ik 

ben het liefste de hele dag bezig met muziek. 

Deze zomer gaan we met ons gezin op vakantie in Nederland, we zouden 

eigenlijk naar Italië gaan, maar dat gaat niet door. Ik kijk wel uit naar 

vakantie!”

Quintijn, ook wel bekend als Fablius, heeft ook een eigen YouTube kanaal, 

hij is te vinden op Spotify en Instagram. 

#blijfthuis

quintijn

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

Hoe ervaar jij deze bijzondere 
tijd? laat je horen via 
jong@oosterhout.nl

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

ZwerfAfvalPakkers (ZAPpers) zijn mensen die zich vrijwillig inzetten voor 
een schone leefomgeving, door zwerfafval aan te pakken onder het motto: 
‘schoon trekt schoon aan’. Ook in deze corona-tijd zetten zij zich in voor 
een schoon Oosterhout. Dat vinden we heel fijn dus ZAPpers: bedankt!

Ook u kunt ZAPper worden. Hierbij krijgt u ondersteuning van de gemeente 
Oosterhout. Die levert een afvalknijper en komt het opgehaalde zwerfafval 
bij u thuis ophalen. Heeft u een volle zak zwerfafval verzameld? Wij komen 
de zak bij u ophalen. Bel daarvoor 14 0162. Zijn uw afvalzakken op? Laat 
het ons weten, dan krijgt u nieuwe. Dus word ZAPper en help mee om 
Oosterhout schoon te houden! 

Hoe kan ik me aanmelden?
Wilt u ook aan de slag als ZAPper en een steentje bijdragen aan een schone 
leefomgeving? Dat kan! Meer weten of  aanmelden? Bel naar 14 0162 of  ga 
naar onze website www.oosterhout.nl (zoek op ‘zapper’). 

De controle over het coronavirus die we hebben 
bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. 
Dat lukt alleen met de volgende basisregels die 
voor iedereen blijven gelden:
• Heb je klachten? 
 Blijf  dan thuis en laat je testen
• Werk zoveel mogelijk thuis
• Houd 1.5 meter afstand
• Vermijd drukke plekken
• Mijd de spits
• Was vaak je handen
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na 
 gebruik weg (was daarna je handen)
• Schud geen handen

Vanaf deze week komt u deze zomerposters tegen in de stad!

Zwerf Afval Pakkers bedankt!

Alleen samen houden we corona 
onder controle 

Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken werken we in het stadhuis nog steeds volledig op 
afspraak. Dit doen we om het aantal mensen in de publiekshal te beperken. Probeer voordat u een afspraak wil 
maken om uw zaken digitaal te regelen via www.oosterhout.nl. Maak alleen afspraken voor spoedzaken die niet 
digitaal geregeld kunnen worden zoals bijvoorbeeld de aangifte van geboorte of overlijden.

Afspraak maken
Op afspraak kunt u terecht van maandag t/m woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 uur 
tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. U maakt een afspraak via de www.oosterhout.nl of  bel naar  
14 0162. Aangevraagde rijbewijzen, ID-bewijzen en paspoorten kunnen ook alleen met afspraak worden afgehaald 
bij de receptie. Bij binnenkomst vragen wij u uw handen te desinfecteren. 

Kom op tijd
Komt u naar een afspraak, dan mag dat met maximaal 1 begeleider. Houd u aan de RIVM richtlijnen en kom niet 
te vroeg, zodat u niet langer dan 5 minuten hoeft te wachten in de publiekshal. Als u (milde) verkoudheidsklachten 
hebt, zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of  een verhoging blijf  dan thuis en verzet de afspraak. Dit geldt 
ook voor kinderen of  de begeleider die meekomt naar een afspraak. Op die manier voorkomen we drukte en houden 
we het veilig.

Bezoek aan stadhuis? Alleen op afspraak!

Reisdocument verlopen?
Ga je op vakantie en is je paspoort of identiteitskaart bijna verlopen? Dan 
kan je alleen op afspraak naar het stadhuis komen om je documenten 
te verlengen. Je kan een afspraak maken via telefoonnummer 14 0162 
of via onze website www.oosterhout.nl.  

Voor wie deze zomer toch buiten Nederland op vakantie gaat, luidt het advies om wijs op reis te gaan. Bereid je 
goed voor en informeer jezelf. Leef ook in het buitenland de regels na die in Nederland gelden: heb je klachten? 
blijf thuis en laat je testen, houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte en was vaak je handen. Als lokale regels 
strenger zijn, dan gelden deze.

Reizen binnen Europa
Sinds 15 juni kunnen we buiten Nederland op vakantie naar landen die ‘geel’ gekleurd zijn. De ‘gele’ kleur betekent dat 
de gezondheidsrisico’s in deze landen vergelijkbaar zijn met die in ons land. Nederlanders zijn in die landen welkom. 
Houd de website www.nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het meest actuele reisadvies.

Reizen buiten Europa
Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken. De reisadviezen voor landen 
buiten Europa blijven daarom voorlopig oranje. Dat wil zeggen: ga er alleen heen als het echt niet anders kan. Gaat 
u toch en komt u terug in Nederland, dan is het dringende advies om meteen thuis 2 weken in quarantaine te gaan.

Toeristen in Nederland
Buitenlandse toeristen uit landen met vergelijkbare of  lagere gezondheidsrisico’s dan in ons land, mogen deze zomer 
naar Nederland komen. Uiteraard moeten zij zich houden aan alle Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding 
van het coronavirus. 

Ga wijs en voorbereid op vakantie! 

Terug van vakantie en heb je klachten? 
Blijf dan thuis en laat je testen.


