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Samen staan we sterk
We mogen steeds meer in
Nederland. Ook in Oss gaat
het één en ander open. Dat
zorgt voor verbinding, op
een veilige maar liefdevolle
manier.

Weer de natuur in!
Twee prachtige natuurwandelingen van Maasland Gilde Oss
zijn helaas niet doorgegaan.
Nu het weer mag, organiseren
ze daarom een speciale wandeling. Volgens de richtlijnen:
1,5 meter afstand en een maximum aantal deelnemers. De
wandeling is op vrijdag 19 juni
van 14.00 tot 16.00 uur. Je wandelt naar de nieuwe bewoners
in de uiterwaarden van Keent.
Plus, je kan zien hoe de oer-Tau-

rus met veel tussenstapjes weer
terug gefokt wordt. De wandeling is onder leiding van een
ervaren gids die veel over Keent
en omgeving kan vertellen. Heel
interessant! Aanmelden via:
maaslandgildeoss@hetnet.nl
Online festival
Het Megense festival Lulboompop kan dit jaar niet doorgaan,
maar de organisatie wilde het
niet zomaar voorbij laten gaan.
Daarom zijn ze op zaterdag
27 juni van de partij met een
te gekke Facebook livestream.
Hierin treden Mark Heesbeen,
Rattlesnake Shake, Joost Quint
en Slash N’ Roses op. Voor de
artiesten wordt een podium
gebouwd, met licht, geluid,

led scherm en veel spektakel.
De livestream is van 20:00 tot
00:00 uur te bekijken.
Stadsharmonie in beeld
Stadsharmonie KVA heeft
een online jubileumconcert
gegeven! Niet helemaal zoals
gehoopt, maar daardoor niet
minder speciaal. Het concert is
op YouTube te bekijken. Onder
leiding van dirigent Marc Kocken, hebben de veertig leden
van het orkest de mars Arsenal
ingespeeld en opgenomen.

Applaus
Theater De Lievekamp opent
binnenkort weer haar deuren.
Na een sluiting van drie maanden klinkt er straks eindelijk
weer applaus in het Osse theater. Met extra voorstellingen in
juni en juli kunnen bezoekers
veilig komen genieten. Vanaf
17 juni verspreiden ze het seizoensmagazine. Namen als
Angela Schijf, Stefan de Walle,
Danny Vera, Waylon en Koefnoen komen voorbij.
Wil je meer weten over deze
mooie verhalen? Bekijk dan op
www.datisoss.nl of onze Facebookpagina.

Ondersteuning voor zelfstandig ondernemers
verlengd tot 1 oktober: Tozo 2
Veel zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) zijn door de
coronacrisis financieel geraakt.
Sinds maart maken zij gebruik
maken van op financiële ondersteuning van de gemeente Oss.
Deze regeling heet Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers). Zijn
de financiële gevolgen na drie
maanden nog niet voorbij?
Dan is het vanaf 1 juni mogelijk
om de verlengde Tozo 2 aan te
vragen. De regeling is ook voor
zelfstandig ondernemers die
niet eerder gebruik maakten
van Tozo. Tozo 2 loopt tot 1 oktober 2020.
Waarvoor kan ik
ondersteuning krijgen?
Er zijn twee soorten Tozo: uitkering voor levensonderhoud en
lening bedrijfskapitaal. De uitkering levensonderhoud vult

uw inkomen maximaal vier
maanden aan tot het sociaal
minimum. De lening bedrijfskapitaal kunt u aanvragen om
liquiditeitsproblemen voor uw
onderneming op te lossen.
Wat is er anders in Tozo 2?
De voorwaarden voor de uitkering levensonderhoud zijn
strenger. Nu telt het inkomen van een partner wel mee.
Bent u getrouwd of woont u
samen? Dan mag uw gezinsinkomen niet hoger zijn dan
het sociaal minimum. Dit
betekent dat minder zelfstandig ondernemers in aanmerking komen voor de uitkering
levensonderhoud.
Andere hulp nodig?
De gemeente Oss wil meer
dan alleen financiële ondersteuning geven. Het is belang-

rijk dat wij weten welke problemen zelfstandig ondernemers ervaren. De coronamaatregelen zijn versoepeld,
maar daarmee is niet alles
opgelost. Voorbeelden zijn:
lukt het om de onderneming
weer op te starten? Welke problemen heeft u hierbij? Welke
ondersteuning heb je nodig
om verder te kunnen met het
bedrijf? Weet u waar u daarvoor terecht kunt?. Wij helpen
u hierin de weg te vinden.
Hoe kun je Tozo 2 aanvragen?
U kunt een aanvraag voor Tozo
2 alleen digitaal indienen met
DigiD.
Meer informatie, overzicht
van vragen & antwoorden en
indienen van uw aanvraag via:
www.oss.nl/tozo
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Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis
De zomer van 2020 wordt
vanwege het coronavirus
anders dan we gewend zijn.
Met vakantie gaan is dit jaar
minder vanzelfsprekend. Voor
wie toch gaat, luidt het advies
van het kabinet: bereid u goed
voor en informeer uzelf.

u ook tijdens uw vakantie
steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de Reisapp van
Buitenlandse Zaken. Want het
reisadvies kan ook tijdens uw
verblijf veranderen.

Voor iedereen geldt tijdens de
zomervakantie:
• Volg de basisregels, vermijd
drukte. Heeft u klachten: blijf
thuis en laat u testen.
• Het openbaar vervoer is en
blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de
auto.
• Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het
vakantieseizoen als dat kan.

Reizen binnen Europa
Per 15 juni zullen voor een aantal landen binnen Europa de
reisadviezen van oranje naar
geel gaan. Dat betekent dat
de gezondheidsrisico’s in deze
landen vergelijkbaar zijn met
die in ons land en dat Nederlanders hier ook welkom zijn.
Andere landen, waaronder
Frankrijk en Spanje, moeten nog een formeel besluit
nemen of Nederlandse toeristen welkom zijn deze zomer.

Vakantie in Nederland
Vakantie in eigen land kan.
Vermijd drukte en denk eens
aan andere regio’s of steden
dan normaal bij het kiezen
van de bestemming. Wie op
reis gaat naar het buitenland,
zal zich goed moeten voorbereiden. Ga alleen naar landen
met een geel reisadvies: reizen
naar deze landen is verantwoord maar let wel extra op.
Ken de regels in het land van
bestemming, sluit een goede
reisverzekering af en zorg dat

Drie Europese landen houden in ieder geval een oranje
reisadvies: Zweden en het
Verenigd Koninkrijk (omdat
de gezondheidsrisico’s daar
groter worden ingeschat) en
Denemarken (omdat Nederlandse toeristen daar nog niet
welkom zijn). Het streven is om
per 15 juni ook het reizen naar
het Caribische deel van het
Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba
en St. Maarten) weer mogelijk
te maken. 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 en buiten
het Caribische deel van het
Koninkrijk 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. Nederland heeft
in Europees verband de grenzen gesloten voor mensen van
buiten Europa die geen essentiële reis maken. Dit inreisverbod
geldt tot en met 15 juni 2020 en
wordt voor die datum in Europees verband geëvalueerd.
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Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.
De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.
Om het coronavirus onder controle te houden, gelden er op veel plekken maatregelen.

Voor iedereen geldt:
Ga buiten het
vakantieseizoen
als het kan.

Bereid je goed
voor.

Wil je in Nederland
op vakantie?
Wil je naar het
buitenland op vakantie?
Je kunt alleen reizen naar landen
met een geel reisadvies.

Reizen naar landen met een oranje
of rood reisadvies wordt afgeraden.
Kom je terug uit zo’n land, dan moet
je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

Volg de
basisregels.

Laat je testen
bij klachten.

Openbaar vervoer: alleen voor
noodzakelijke reizen en draag een
niet-medisch mondkapje.

Krijg je in Nederland klachten?
Blijf thuis en laat je testen. Maak een
afspraak via 0800-1202.

Informeer je goed voor vertrek over het
land van bestemming en de maatregelen
die er gelden. Lees het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl.

Weet welke maatregelen gelden
tijdens je vliegreis of in landen waar je
doorheen reist.

Download de Reisapp van
Buitenlandse zaken en zet pushberichten
aan. Houd tijdens je vakantie het
Nederlandse reisadvies in de gaten.

Weet waarvoor je verzekerd bent
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring
is inbegrepen.

Leef ook in het buitenland de regels na
die in Nederland gelden. Als lokale regels
strenger zijn, dan gelden deze.
Krijg je klachten tijdens je vakantie
in het buitenland? Meld je dan bij de
lokale gezondheidsautoriteiten.

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?
Blijf thuis en laat
je testen.

Dit advies geldt per 15 juni.

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.

Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

