
Bent u terug van vakantie en heeft u klachten? Blijf dan thuis en 
laat u testen. Ook als u niet op vakantie bent geweest, maar wel 
ziek bent: blijf thuis en laat u testen. Zo houden we samen het 
coronavirus onder controle.

De controle over het coronavirus die we hebben bereikt, moeten we met 
elkaar zien vast te houden. Voor uzelf, uw familieleden of  andere dierbare 
mensen. Maar ook vooral voor de mensen die u niet kent, maar die wel tot 
de risicogroep behoren. Dat lukt alleen als we ook écht met zijn allen de 
volgende basisregels blijven volgen:

• Heeft u klachten? Blijf  dan thuis en laat u testen
• Werk zoveel mogelijk thuis
• Houd 1.5 meter afstand
• Vermijd drukke plekken
• Mijd de spits
• Was vaak uw handen
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg 
 (was daarna uw handen)
• Schud geen handen

Alleen samen houden we corona 
onder controle 

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

De uitgeverij van weekblad Oosterhout brengt op woensdag 29 juli 2020 
en op woensdag 5 augustus 2020 geen weekblad uit. Dat betekent dus 
dat dit de voorlopig laatste coronapagina is. Vanaf  woensdag 12 augustus 
2020 informeren wij u weer over het coronanieuws via de coronapagina 
in het weekblad. In de tussentijd kijkt u voor het laatste nieuws over het 
coronavirus op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Zoek de burgemeester!

Voor wie deze zomer toch buiten Nederland op vakantie gaat, luidt het advies om wijs op reis te gaan. Bereid u 
goed voor en informeer uzelf. Leef ook in het buitenland de regels na die in Nederland gelden: heeft u klachten? 
blijf thuis en laat u testen, houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte en was vaak uw 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. Ook tijdens 
uw vakantie.

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! 

Geen coronapagina’s 
in week 31 en 32

Speciaal voor alle jonge Oosterhouters vanaf  14 jaar is er de Summer 
Survival Gids. Deze gids staat vol met spelletjes, spanning en puzzels. 
Een van de bijzondere games is de City Escape Room die jongeren deze 
zomer kunnen spelen. In het spel is de burgemeester ontvoerd. Jongeren 
moeten de dader én de burgemeester vinden. Dit doen ze door 15 locaties 
in Oosterhout te bezoeken. Jongeren kunnen het spel spelen van 16 juli tot 
en met 23 augustus. Dus hou jij van een uitdaging? Speel dan snel mee en 
maak jacht op de ontvoerder van de burgemeester!

Summer Survival Gids
De stoere gids is volledig getekend en geïllustreerd door jonge tekenaars en 
cursisten van de h19 Centrum voor de kunsten. Zij hebben samen alle leuke 
zomeropdrachten die in de gids staan bedacht. Activiteiten om de zomer 
te ‘overleven’. JONG Oosterhout ondersteunde het project om speciaal voor 
jongeren deze gids samen te stellen. En dat komt goed uit nu we door het 
coronavirus toch meer thuis zijn. Heb je de gids nog niet? Haal deze dan 
gratis op bij h19 of  Theek 5. 


