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Samen staan we sterk
De coronacrisis is niet weg te
denken in ons dagelijks leven,
maar dit brengt nog steeds
saamhorigheid en liefde met
zich mee. Dit is elke week weer
in de gemeente Oss te zien.

Als het virus straks voorbij is
‘Als het virus straks voorbij is.
Als alles mag en iedereen blij
is... Wat wil jij dan als eerste
weer doen? Bij opa en oma
logeren? Lekker een dagje naar
het strand? Of gewoon weer
naar school?’
Dit zijn de eerste regels uit
het nieuwe boekje van Renske
de Kleijn uit Herpen. Zij heeft
de coronacrisis van dichtbij
meegemaakt. Haar vader lag
met heftige klachten op de IC
en haar werk in het onderwijs
veranderde enorm. Toen ontstond het idee om een boekje
te schrijven: ‘Als het virus
straks voorbij is.’ Het boek laat
op een vrolijke manier zien

wat de landelijke maatregelen
voor jonge kinderen betekenen.

Een gratis maaltijd
Meer
dan
driehonderd
65-plussers uit Maren-Kessel
en ’t Wild zijn vorige week
verrast. Er staat namelijk een
complete gratis maaltijd op
hen te wachten. Iedereen heeft
een tegoedbon in de brievenbus gekregen en deze kunnen
ze de komende tijd inleveren bij ‘Wat de pot schaft’. De
maaltijden worden thuisbezorgd, zo veilig mogelijk. De
actie is mogelijk gemaakt door
Coöperatie Nh1816 en Kompas
Financiën (Ton Van Hooft). Eet
smakelijk gewenst!
De Maasdijk Virtueel
De organisatie van De Maasdijk heeft een manier bedacht
waardoor hun sportevenement door kan gaan. Namelijk,
een virtuele vervanger! Van

zaterdag 13 juni t/m zondag 21
juni 2020 kunnen alle deelnemers online met elkaar sporten. Het gaat als volgt:
Stap 1: kies een uitdaging uit
die te maken heeft met één
van de Maasdijk-onderdelen
Stap 2: voer de uitdaging uit
Stap 3: registreer jouw resultaten. Bijvoorbeeld met je telefoon, sporthorloge of GPS.
Stap 4: deel als laatste, met
een leuke foto, je het resultaat
op Facebook van De Maasdijk.
De Maasdijk Virtueel is geen
wedstrijd. Het gaat om het
volbrengen van je eigen uitdaging: niet om de beste tijd
of de beste prestatie. Daarom
maakt iedereen die meedoet
kans op een leuke prijs.
Wil je meer weten over deze
mooie verhalen? Bekijk dan
Facebook en website van
DatisOss.
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Testen mogelijk voor iedereen met milde
klachten
Iedereen met milde klachten die misschien duiden
op het coronavirus, kan bij
de GGD een afspraak maken
om zich laten testen. Dat

kan via telefoonnummer
0800 – 1202. In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar, verdeeld
over de 25 GGD-regio’s.

Kijk voor meer info op www.
rijksoverheid.nl of op de
website van GGD Hart voor
Brabant: www.ggdhvb.nl

Geen aanmaningen en
dwangbevelen tot 1 september
Tot 1 september verstuurt de
belasting Samenwerking Oost
Brabant (BSOB) geen aanmaningen en dwangbevelen.
Vanaf juni gaat BSOB wel weer
nieuwe aanslagbiljetten versturen.
Het kabinet heeft strenge
maatregelen genomen om de
verspreiding van het coronavirus te beperken. Hierdoor
zijn er belastingplichtigen die
minder of geen inkomen hebben of hebben gehad. Om deze

mensen te helpen, heeft de
BSOB deze maatregelen genomen.
Wat kunt u doen bij
betalingsproblemen?
Heeft u door de coronacrisis
geen inkomsten meer en komt
u daardoor in betalingsproblemen? Neem dan contact met
BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000
of vul het contactformulier in
op www.bs-ob.nl.

Automatische incasso loopt
gewoon door
Heeft u een automatische
incasso? Dan schrijft BSOB het
bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet
staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.
Vragen
Heeft u andere vragen? Kijk op
www.bs-ob.nl op de vraag- en
antwoordpagina over het coronavirus of bel naar 088-5510000.

www.oss.nl/
coronavirus
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Testen op het coronavirus
Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus.
Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.
Heb je klachten en behoor je tot een risicogroep? Bel eerst je huisarts of behandelend arts.
Welke risicogroepen zijn er? Kijk op: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

Heb je milde klachten die passen bij het coronavirus?
Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen,
keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak.

Heb je ernstige klachten die passen bij het coronavirus?
Zoals benauwdheid, koorts, of je voelt je steeds zieker worden.

Maak een afspraak om je
te laten testen

Bel direct je huisarts of
de huisartsenpost
Ga niet naar de huisarts toe.

Bel 0800-1202 voor een afspraak.
Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om je te laten testen.

Van de arts hoor je wat je verder moet doen en waar je
getest wordt.

Je hoeft niet te betalen voor de test.

Blijf thuis totdat de uitslag bekend is

Je hebt niet het coronavirus
Houd je aan de basisregels.

Schrijf alvast op met wie je de
afgelopen dagen contact hebt gehad.

Je hebt wel het coronavirus

Je wordt zo snel mogelijk gebeld
over het resultaat van de test.

Voor iedereen geldt:

De GGD bespreekt met jou wat jij en je
huisgenoten moeten doen, zoals twee
weken thuisblijven.

Worden je klachten erger?
Neem dan contact op met je huisarts.

De GGD onderzoekt met wie je contact
hebt gehad, en belt deze mensen.

•
•
•
•
•

Informeer zelf je huisarts, werkgever en/of
bedrijfsarts.

Houd je aan de basisregels:
Werk zoveel mogelijk thuis.
Houd 1,5 meter afstand.
Vermijd drukte.
Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.

Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronatest

