
Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de informatie van maandag  
12 oktober 2020. De informatie die tijdens de persconferentie van 
dinsdag 13 oktober 2020 is verstrekt, kon vanwege de deadline 
van dit weekblad helaas niet meer meegenomen worden. De 
meest actuele informatie vindt u terug op de website van het RIVM  
www.rivm.nl of op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl. 

Let op!

Hoe gebruik ik een mondkapje?

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle
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Hoe gebruik ik een mondkapje? 
 

Iedereen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een mondkapje te dragen  in publieke binnenruimtes. 

Houd je altijd aan de basisregels:

Zo gebruik je een mondkapje:

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes. 

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan. 

Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken. 

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn. 

Houd het mondkapje zo veel mogelijk op. 

Raak het mondkapje zo min mogelijk aan. 

Was mondkapjes van stof op 60 graden, 
liefst na elk gebruik.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij 
het restafval.

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

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Vermijd drukke 
plekken.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaak je handen.

Meer informatie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Hoest en nies in je  
elleboog.
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Beste Oosterhouters, 
samenspelen

Vorige week kreeg ik best nog wat reacties: “We doen het toch best 
goed in Oosterhout, we hebben maar één besmetting burgemeester?” 
Helaas keken ze dan niet naar de besmettingen de dag ervoor en niet 
naar de dag erna. De stijgingen zijn best fors. Soms bedenk ik me 
dan ook: wat kan ík doen om jullie en mijzelf te blijven motiveren om 
dit toch samen op te pakken? Tot ik vorige week een onderscheiding 
mocht uitreiken aan Frits Bayens. Iemand die een voorbeeld voor me 
is geworden.

Ik vertelde u vorige keer over de moderne 
ridders, mensen die meestal belangeloos 
iets voor iemand betekenen. Frits Bayens 
is zo’n ridder en sinds zaterdag in de 
Orde van Oranje-Nassau. Tijdens zijn 
laatste concert heb ik van zijn bigband, 
maar ook van hem enorm genoten. Ik 
kwam binnen met een mondkapje op 
en was net door loodgrijs herfstweer 
gelopen. Niet iets waar ik zelf een erg 
warm gevoel van krijg. Maar eenmaal 
binnen in onze prachtige cultuurtempel 
De Bussel, die door Charlotte en haar 
team prachtig omgetoverd was in een 
huiskamer (coronaproof), begon mijn 
temperatuur al te stijgen. En toen de 
bigband zijn warme klanken losliet, 
werd mijn hart pas echt verwarmd.  

Frits Bayens stuurde zijn gezelschap aan met zijn handen, maar 
soms ook met een klein knikje, een knipper met zijn ogen of even 
ritmisch tikken met zijn voet. Al die losse stemmetjes hard of zacht, 
hoog of laag, in partijen of contrapartijen, eindigden uiteindelijk 
in één stem, die van de prachtige Frits Bayens Bigband. Allen op 
zoek naar één doel: het spreken van de taal van de muziek. Ik weet 
dat het mij niet altijd lukt om in deze samenleving en zelfs in mijn 
eigen orkestbak, iedereen één taal te laten spreken. Dus wat kan ik 
van deze man leren? Want ja, ook burgemeesters leren elke dag, net 
als u.

Dus ging ik na het concert met mijn collega burgemeester uit 
Geertruidenberg - u kent haar nog wel Marjan Witte - met Frits in 
gesprek. Op zoek naar het geheim van samenspel. “Investeer in je 
mensen, zodat je elkaar beter kent en je dezelfde taal spreekt, in 
ons geval die van muziek. Maar het allerbelangrijkste, verbied het 
om vals te spelen” vertelde Frits. Verbied het om vals te spelen. 
Heel, heel wijs gesproken. En ik ga ermee aan de slag. 

Over wijs gesproken, deze week is er een topper van ons heengegaan. 
Iemand waarover ik mooie verhalen heb gehoord en die velen van u 
goed kenden. Iemand die ook niet van valsspelen hield en die de taal 
van iedereen in Slotjes sprak. Nardy Kapitein. Hij stond tussen de 
mensen in en probeerde ze te motiveren, ieders taal te spreken en 
goed te doen. Ik vind het jammer dat ik met dit mooie mens niet heb 
kunnen samenwerken.

Voor mij, maar ook voor u, hoop ik dat we van hun voorbeeld kunnen 
leren. En net als zij, goed kunnen doen. Ook al spelen we soms 
verschillende partijen of spreken we niet altijd dezelfde taal, laten we 
afspreken dat we in ieder geval niet valsspelen, maar samenspelen. 
Met het oog op de persconferentie is het spannend wat er besloten 
gaat worden. Maar een ding is zeker, we moeten stevig met elkaar 
aan de bak om het virus te overwinnen. 

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

15 oktober 2020 is 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! 

Doe mee met de #handenwaschallenge

Het coronavirus raakt ons allemaal. Bijvoorbeeld in ons werk, in onze vrije tijd en in het contact met familie en 
vrienden. Na ruim een half  jaar slaat coronamoeheid toe, juist nu besmettingen weer toenemen. Ondernemers 
krijgen harde klappen, banen zijn onzeker en jongeren worden beperkt in hun doen en laten. Mensen voelen zich 
sneller eenzaam. Zeker nu de dagen korter worden, het virus hardnekkig blijft en we niet weten wanneer ons leven 
weer normaal wordt.

Volhouden wordt dus lastiger. Daar hebben we elkaar heel hard bij nodig. Daarom zetten we samen de schouders 
onder ‘Aandacht voor Elkaar’. Een landelijk initiatief  om nog meer naar elkaar om te zien. En om aandacht te hebben 
voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. Zo blijven we elkaar vasthouden, ook als we afstand houden.

Op www.aandachtvoorelkaar.nl worden verhalen en initiatieven gedeeld. Wilt u ook meedoen, uw een verhaal delen 
of  een activiteit aanmelden? Kijk dan op www.aandachtvoorelkaar.nl/meedoen. Oosterhout, meer voor elkaar.

Aandacht voor elkaar

Vanwege corona spelt de 
vrouw van Frits Bayens de 
onderscheiding op bij 
Frits Bayens.

Foto: Casper van Aggelen
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Een veilige herfstvakantie 
 

Ook de herfstvakantie is dit jaar anders dan andere jaren. Het coronavirus is nog steeds aanwezig.  
Ga je toch op reis? Houd je dan aan de volgende regels. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden.

Houd je altijd aan de basisregels:

Ben je ook benauwd en/of  

heb je koorts? Dan moeten  

alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Vermijd drukke 
plekken.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaak je handen.
Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Hoest en nies in je  
elleboog.

•    Reizen naar het buitenland is en blijft een risico.  
•    Heeft een land een oranje reisadvies? Ga daar dan 

niet op vakantie. Je bent mogelijk niet verzekerd.  
•    Volg ook in het buitenland de regels die in 

Nederland gelden. Als lokale regels strenger zijn, 
dan gelden deze.  

•    Wanneer maatregelen in het buitenland worden 
aangescherpt, kan dit betekenen dat een terugreis 
naar Nederland niet mogelijk is of dat je in 
thuisquarantaine moet. 

Reizen naar het buitenland?

•    Beperk het aantal uitstapjes.  
•    Bereid je goed voor: 

- Vermijd drukke momenten. 
- Reserveer een tijdvak. 
- Neem een mondkapje mee.

Op pad of een dagje uit?

•    Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres, reis zo 
min mogelijk.  

•    Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 4 
personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar), tenzij 
het bestaat uit één huishouden. 

Op vakantie in eigen land?

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Sinds 1 oktober 2020 geldt het dringende advies om in de publieke 
binnenruimtes een mondkapje te dragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
winkels, horeca, musea en vliegvelden. Dus gaat u boodschappen doen, 
naar een museum, restaurant of  bioscoop? Draag dan een niet medisch 
mondkapje, zodat uw neus, mond en kin bedekt zijn. Dit doet u ook als u gaat 
tanken bij een benzinestation, in een parkeergarage bent of  bijvoorbeeld op 
het station staat. Want in het openbaar vervoer blijft het dragen van een 
mondkapje verplicht. 

Ook bij contactberoepen
Heeft u een afspraak bij de kapper, fysiotherapeut, masseur of  bij welk 
ander contactberoep dan ook? Dan draagt zowel u als degene waar u een 
afspraak mee heeft een mondkapje. 

Afspraak in het stadhuis of naar De Warande? Draag een mondkapje!
Dit advies geldt dus ook in de binnenruimtes van de gemeente, zoals 
het stadhuis en De Warande. Dat geldt voor zowel medewerkers als voor 
bezoekers vanaf  13 jaar. 

Heeft u een afspraak in het stadhuis? Dan wordt u gevraagd om tijdens het 
gehele bezoek een mondkapje te dragen. Moet u uzelf  tijdens de afspraak 
identificeren, bijvoorbeeld bij het afhalen van een reisdocument? Dan geeft 
onze medewerker aan wanneer u het mondkapje af  mag zetten. 

Het coronavirus is er nog altijd. Dus is het belangrijk om juist nu alert 
te blijven om de verspreiding van het virus te stoppen. Daarom is er de 
app CoronaMelder. CoronaMelder waarschuwt u nadat u in de buurt bent 
geweest van iemand met corona. Zo kunt u voorkomen dat u mensen in 
uw omgeving besmet. Maar ook als u zelf corona heeft, kunt u andere 
waarschuwen zonder dat zij weten wie u bent. Het downloaden van de app 
is altijd vrijwillig.

Hoe werkt het?
U krijgt een melding nadat u extra kans op besmetting hebt opgelopen.
De app stuurt een melding als u minstens 15 minuten dicht bij iemand bent 
geweest die later corona blijkt te hebben. Wel moet deze persoon natuurlijk 
ook de app gebruiken. De app werkt op basis van de bluetoothfunctie en 
maakt dus geen gebruik van uw locatiegegevens. De app ziet via bluetooth 
of  u dicht bij iemand was. Hoe dichterbij, hoe sterker het bluetoothsignaal. 
De app weet niet waar u was en wie u bent.

Voorbeeld: Wanneer krijg ik wél een melding
Zat u dicht bij iemand in de bioscoop? Dan kunt u later wel een melding 
krijgen. Het bluetoothsignaal was sterk genoeg en jullie waren langere tijd 
dicht bij elkaar in de buurt.

Voorbeeld: Wanneer krijg ik geen melding?
Fietste iemand voorbij? Dan krijgt u later geen melding
Het bluetoothsignaal was sterk genoeg omdat jullie dicht bij elkaar waren. 
Dit duurde alleen zo kort, dat de kans op besmetting heel klein is.

En de privacy dan?
De app werkt zonder uw locatiegegevens, naam, mailadres, telefoonnummer 
of  andere contactgegevens. Ook worden de bluetoothgegevens 14 dagen op 
uw telefoon bewaard. U kan deze gegevens altijd zelf  verwijderen.

Meer weten over de app? 
Kijk dan op coronamelder.nl, mail naar helpdesk@coronamelder.nl of  bel 
naar 0800-1280

Dringend advies: gebruik een 
mondkapje in publieke binnenruimtes

Heeft u de coronamelder-app al?

Trouwen is een feestelijke gelegenheid. En ook in tijden van corona kunt u nog steeds trouwen. Wel moeten gasten 
op een bruiloft altijd 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar en heeft iedereen een eigen vaste zitplaats. 

Aangepaste maatregelen sinds 29 september 2020
• Mensen die bijeenkomen voor een huwelijksvoltrekking bij de burgerlijke stand zijn uitgezonderd van de regel  
 dat een gezelschap uit maximaal 4 personen mag bestaan. Voor deze bijeenkomst geldt het maximum aantal  
 personen van 30 binnen of  40 buiten. Dit is inclusief  kinderen en exclusief  personeel.
 Let op: onze trouwzaal is niet groot genoeg om 30 personen op 1,5 meter afstand te laten zitten. Om die reden  
 laat de gemeente bij een huwelijksvoltrekking in de eigen gemeente trouwzaal 15 gasten van het bruidspaar toe.  
 Dit aantal is exclusief  het  bruidspaar, kinderen onder de 13 jaar en de trouwambtenaar. 
• Voor een huwelijksvoltrekking als onderdeel van het belijden van een geloof  of  levensovertuiging, gelden alle  
 regels die gelden voor het belijden van een geloof  of  levensovertuiging. 
• Voor de receptie of  feestelijkheden na afloop van de huwelijksvoltrekking bij een eet- en drinkgelegenheid gelden  
 de gewone regels voor de horeca: er kan niet gereserveerd worden voor gezelschappen van meer dan 4 personen  
 of  1 huishouden. 

Thuisblijven bij klachten
Bent u uitgenodigd voor een huwelijksvoltrekking en heeft u klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of  koorts? Blijf  dan thuis. Ook als een van uw huisgenoten koorts en of  
benauwdheidsklachten heeft. Zo houden we het voor iedereen veilig.

Ja, ik wil… trouwen in coronatijd

Een veilige herfstvakantie
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Beslisboom 0 jaar tm groep 8
Verkouden kinderen toelaten op kinderopvang /school?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen op de kinderopvang 
en de basisschool enerzijds en kinderen in het voortgezet onderwijs, MBO 
of hoger onderwijs anderzijds. Kijk in de beslisboom hiernaast om te 
bepalen of uw kind naar de basisschool of de kinderopvang mag. 
U vindt de laatste versie van de beslisboom altijd op 
www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten. 

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs, MBO of  hoger onderwijs geldt:

• Heeft uw kind verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen  
 of  keelpijn), koorts, last van benauwdheid of  van (meer dan incidenteel)  
 hoesten? Laat uw kind dan testen. Uw kind blijft thuis tot de uitslag van  
 de test bekend is. 
• Heeft uw kind koorts en/of  last van benauwdheid? Dan blijft iedereen in  
 het huishouden thuis.
• Heeft iemand thuis corona? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.  
 Krijgt iemand in het huishouden klachten? Dan moet hij of  zij zich laten  
 testen.
• Is uw kind in de buurt geweest van iemand met corona (minimaal 15  
 minuten binnen 1.5 meter afstand), dan blijft uw kind tien dagen thuis.  
 Krijgt uw kind klachten, laat uw kind dan testen. 

Meer informatie vindt u op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen.

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 contact- 
 onderzoek 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.

Mijn kind is verkouden: 
mag hij/zij dan naar school?

Klachten? Laat u testen!

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! 


