
Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Terug van een vakantie in het buitenland? Bekijk dan het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
voor het land waar u bent geweest: www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Geldt voor het land of 
gebied een oranje of rood reisadvies? Ga dan 14 dagen in thuisquarantaine. Zelfs als u direct naar Nederland 
terug bent gereisd toen het advies veranderde, geldt het dringende advies voor 14 dagen thuisquarantaine. Volg 
dit op. Dit geldt ook als u geen klachten heeft die lijken op corona, of als uit een test blijkt dat u geen corona hebt.
De test is immers een momentopname.

Wat betekent thuisquarantaine?
• Blijf  op de plek waar u in quarantaine bent. Ontvang geen bezoek.
• U mag in deze periode niet reizen of  naar een andere locatie in Nederland gaan. 
• U werkt thuis en reist niet met het openbaar vervoer.
• Krijgt u klachten? Laat u testen bij de GGD. Bel 0800-1202 voor het maken van een afspraak. Blijkt uit de  
 coronatest dat u geen corona hebt, dan blijft u toch in thuisquarantaine totdat de 14 dagen voorbij zijn.
• Heeft u ook andere aandoeningen of  heeft u zware coronaklachten? Bel dan de huisarts. 
• Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de huisarts of  het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact op  
 met de arts.
• Laat anderen boodschappen doen.
• U mag in de tuin of  op het balkon zitten als u geen klachten heeft.
• Als u tijdens de thuisquarantaine geen klachten ontwikkelt die lijken op het coronavirus, dan mag u na 14 dagen  
 stoppen met de quarantaine. 

Kleurcodes op een rij
De reisadviezen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben vier kleuren. Rood, oranje, geel en 
groen. Deze kleuren geven de coronastatus en de veiligheidssituatie in een land of  regio aan. Hieronder zetten we 
ze nog even op een rij. 

Rood
Dit land/gebied is totaal afgesloten. Er is geen uitzicht op in- en uitreizen.

• Bezoek land/regio is niet toegestaan.
• Bij vertrek code rood kans op boetes, vervallen dekking verzekeringen en wegvallen doorbetaling loon.
• Ontstaan code rood tijdens bezoek? Pas de hygiëne- en lokale regels toe. En ga terug naar huis zodra dat kan.
• Ga bij terugkomst direct met uw gezin twee weken thuis in quarantaine.

Oranje
In dit land/gebied is het dagelijks leven ontwricht. Er geldt mogelijk ook een inreisverbod.

• Vaak alleen strikt noodzakelijk bezoek toegestaan.
• Wellicht (extra) grenscontroles (op bijvoorbeeld symptomen).
• Bij strikt noodzakelijk bezoek mogelijk noodzaak bezoek kunnen aantonen (met bijvoorbeeld officieel en origineel  
 ondertekend document).
• Bij vertrek code oranje kans op boetes, vervallen dekking verzekeringen en wegvallen doorbetaling loon.
• Ontstaan code oranje tijdens bezoek? Pas de hygiëne- en lokale regels toe. En ga zo snel mogelijk terug naar  
 huis.
• Ga bij terugkomst direct met uw gezin twee weken thuis in quarantaine.

Geel
In verband met corona heeft dit land/gebied maatregelen getroffen die beperkte invloed hebben op het dagelijks 
leven.Bezoek aan dit land/gebied is toegestaan.

• Er zijn veiligheidsrisico’s om met het coronavirus in aanraking te komen.
• Wellicht (extra) grenscontroles (op bijvoorbeeld symptomen).
• Pas hygiëne- en lokale regels toe.
• Voelt u zich bij thuiskomst niet lekker? Laat u dan meteen testen. En blijf  vooraf  aan de uitslag en bij een  
 positieve coronabevestiging thuis. Ga in het laatste geval twee weken met uw gezin thuis in quarantaine.

Groen
In dit land/gebied zijn op dit moment geen coronamaatregelen die van invloed zijn op uw reis of verblijf.

• Bezoek aan dit land/gebied is toegestaan.
• Wellicht (extra) grenscontroles (op bijvoorbeeld symptomen).
• Pas hygiëne- en lokale regels toe.

Meer informatie over de kleurcodes en thuisquarantaine vindt u op de website van de Rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl 

Thuisquarantaine: wat betekent dat?

Beste 
Oosterhouters, 
start samen op

Na de vakantie is mijn eerste werkweek achter de rug, net als voor 
velen van u. Samen met wethouders Marcel Willemsen en Robin van 
der Helm startte ik weer op. Marcel praatte me bij over de laatste 
week waarin hij mij had vervangen. Robin was ook net terug van 
vakantie en sloot aan bij het beleidsteam waarin we regelmatig 
samen met een aantal ambtenaren de laatste corona-ontwikkelingen 
bespreken. Fijn om samen een goede start te maken na de vakantie.

Een van die ontwikkelingen is de registratieplicht. De horeca moet 
extra maatregelen nemen om de contactgegevens van hun gasten te 
noteren. Op die manier kunnen we bij een onverhoopte besmetting 
snel achterhalen wie mogelijk besmet zouden kunnen zijn. De horeca 
is natuurlijk slechts een van de plekken waar mensen samenkomen, 
maar alle beetjes in het bron- en contactonderzoek helpen.

Donderdag heb ik de proef op de som genomen. Met vrouw, 
kinderen en aanhang vierde ik, op afstand, onze hereniging met 
een maaltijd buitenshuis. Ik ben trots op onze horeca en de manier 
waarop zij zichzelf weer hadden aangepast aan de maatregelen om 
de verspreiding van het virus aan banden te leggen. Ze deden goed 
hun best, maar ik realiseerde me ook dat vijf keer invullen van het 
formulier geen sinecure was. Ik hoop dat we snel een gezamenlijke 
app krijgen die dat probleem oplost; daar wordt aan gewerkt. Maar 
tot die tijd hoop ik dat alle Oosterhouters en bezoekers willen 
meewerken aan de registratie. Samen geven we ook hier weer een 
goede start aan. 

Nu ik weer aan het werk ben, loop ik ook wat vaker op de Keiweg. U 
weet waarschijnlijk al waar ik op doel: ik kan weer zwaaien naar mijn 
vriendin in De Doelen. Ik dacht nog even: ‘Zou ze er wel weer zijn?’. 
Maar ik was nog niet voor het raam of ze had mij al gezien; wat een 
warm welkom. Stralende lach en de duim omhoog. Wat kun je je nog 
meer wensen.

Later in de week bouwden enkele kermisexploitanten hun attracties 
op het Slotjesveld op om aandacht te vragen voor hun situatie. Zij 
zitten in de verdrukking omdat in veel gemeenten de kermis vanuit 
veiligheidsoverwegingen niet doorgaat. Dat besluit heb ik eerder ook 
in Oosterhout met pijn in mijn hart moeten nemen. Ik kan me de 
benarde positie waarin zij en nog veel meer ondernemers verkeren 
goed voorstellen, want ik ben zelf ondernemer geweest. Het inkomen 
van het hele gezin staat onder druk en dat is heel zwaar. Gelukkig 
wilden de exploitanten met mij in gesprek, met een kop koffie en een 
worstenbroodje. Een heel open, respectvol en oprecht gesprek heeft 
mij nog beter laten inzien en begrijpen wat deze crisis voor sommigen 
van ons betekent. Ik ben blij dat we samen ons hart hebben kunnen 
luchten en iets kleins voor elkaar konden betekenen. Zo kunnen we 
samen vooruit kijken naar, hopelijk, een nieuwe start van de kermis 
volgend jaar.  

Ervaringen, problemen en emoties delen blijft belangrijk om samen 
telkens een nieuwe start te maken. Want al die ervaringen zijn kleine 
stapjes die ons hopelijk samen gezond naar de eindstreep brengen. 

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout



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. Pas wanneer u de uitslag van de test heeft gehad 
en u geen corona heeft, dan kunt u weer uit uw huis komen. Heeft u wel 
corona? Dan volgt u de aanwijzingen op van de GGD. Zo houden we samen 
het coronavirus onder controle.

Iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, kan voortaan 
ook online een testafspraak maken. Ook kunt u de uitslag online bekijken.
 
Online afspraak maken
Op www.rijksoverheid.nl/coronatest maakt u een testafspraak. 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. 

Telefoon blijft
Uiteraard kunt u voor het maken van een testafspraak ook nog steeds het 
landelijke telefoonnummer 0800-1202 bellen. Dit nummer blijft 7 dagen 
per week van 8:00 uur tot 20:00 uur bereikbaar voor het maken van een 
testafspraak.

Volgende week gaan de scholen weer beginnen. Na zes weken vakantie is het 
fijn om iedereen weer te zien. Maar denk ook bij het halen en brengen aan 
de 1.5 meter afstand. Zorg dat je niet te vroeg komt, zodat je niet lang hoeft 
te wachten bij school. En blijf  niet hangen voor een praatje.

Klachten? Laat u testen!

Nu ook mogelijk om online afspraak 
coronatest te maken

Houd afstand, ook bij school
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Voor iedereen die op vakantie graag de Sagrada Familia, Basilica di San Pietro of  Église Notre-Dame bezoekt: u 
kunt met uw hele gezin de toren van onze eigen Sint Jansbasiliek beklimmen! Belangrijk is dat u op hetzelfde adres 
woont én dat u van tevoren even reserveert bij VVV Oosterhout via telefoon 085-7441102 of  info@vvvoosterhout.nl
De prijs voor een beklimming met uw gezin is €25.

En wie na de beklimming nog wat leuks wil doen: het Speelgoedmuseum Op Stelten haalt letterlijk alles uit de 
kast! Buurtbewoners exposeren bij deze speciale openlucht tentoonstelling hun favoriete stukken van het museum 
op hun vensterbank. Met een gratis route-app van het museum komt u langs alle adressen. Zo kunt u buiten, met  
1.5 meter afstand genieten van de mooiste topstukken. De route is tot en met 30 augustus iedere dinsdag t/m 
zondag tussen 13.00 en 17.00 uur te lopen. Speelgoedmuseum Op Stelten, Zandheuvel 51. 

Oosterhout. De smaak te pakken! Meer vakantietips in eigen stad? Kijk op www.proefoosterhout.nl 

Vakantietip van Proef Oosterhout 

De verspreiding van het coronavirus in Nederland neemt toe. Het aantal besmettingen stijgt. Ook blijkt dat 
dragers van het virus meer andere mensen besmetten. Het is dus extra belangrijk om ons aan de maatregelen te 
houden, zodat we het virus met zijn allen overwinnen. Niet alleen 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.

Volg de basisregels
Dat lukt alleen als we ook écht met zijn allen de basisregels blijven volgen. Dus:

• 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

Samen krijgen we #meervoorelkaar!


