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Drukte in het centrum

Corona overbruggingslening
Ben jij startup, scale-up,
innovatief MKB-er of MKBer zonder kredietrelatie bij
een bank? En heb je finan-

ciering nodig in verband met
Covid19? Maak gebruik van de
Corona overbruggingslening
(COL).

Aanvragen kan via:
https://www.rom-nederland.
nl/corona-overbruggingslening/

We merken dat het drukker
wordt in het Osse centrum.
Niet erg, want we zijn blij met
de steun voor de lokale ondernemers!

Geen muzieklessen in muziekscholen
en openbare gebouwen

We vragen wel aan je om:
• zoveel mogelijk alleen te
komen naar het centrum;
• een rustig moment te kiezen
om. Wacht niet tot het weekend als dat niet hoeft. Op
werkdagen zijn de winkels
ook open.
• Let verder op de landelijke
RIVM-regels zoals 1,5 meter
afstand houden.

Culturele gebouwen met
een publieksfunctie blijven
gesloten tot en met 19 mei
2020. Ook muziekscholen en
gemeenschapshuizen
blijven dus gesloten. Hier mogen
geen (privé)muzieklessen worden gegeven.

Versoepeling maatregelen sport
vanaf 29 april 2020
Kinderen tot en met 12 jaar en
jeugd van 13 tot en met 18 jaar
mogen vanaf 29 april onder
voorwaarden weer buiten
sporten en bewegen.
• kinderen tot en met 12
jaar mogen vanaf 29 april
groepsverband trainen, potjes spelen. Geen competities
en altijd georganiseerd en
onder begeleiding;
• Jeugd van 13 tot en met 18
jaar mag vanaf 29 april ook
sporten, als ze op 1,5 meter
afstand van elkaar blijven.
En georganiseerd en onder
begeleiding.
• Geen ouders langs de lijn,
thuis douchen, het clubhuis
blijft gesloten;
• Alle binnensportaccommodaties en binnen zwembaden blijven gesloten;
Wat betekenen deze
maatregelen voor de Osse
sportorganisaties?
We zijn blij dat door de versoepeling van deze maatregelen
weer meer kinderen kunnen
gaan sporten. We vinden het
daarbij belangrijk dat clubs en
verenigingen het op een veilige manier aanbieden. Ook vinden we het belangrijk dat de
clubs het voor zoveel mogelijk

kinderen en jongeren mogelijk
maakt. Het maakt niet uit of
kinderen wel of geen lid zijn
van een sportvereniging. Dat
maakt in deze crisissituatie nu
even niet belangrijk.
Om toezicht te kunnen houden op deze veiligheid en toegankelijkheid, is er coördinatie
en ondersteuning nodig. De
gemeente neemt hiervoor de
regie op zich.
Heeft u plannen om
sportactiviteiten te
organiseren?
Dan kunt u die melden bij het
Sport Expertise Centrum (SEC)
via
hans@sport-expertisecentrum.nl. We vragen u ook
om eventuele wijzigingen in

uw aanbod, het stopzetten
van aanbod of het starten van
nieuw aanbod bij het SEC door
te geven. Het SEC coördineert
het aanbod. Ze zorgt ook voor
een heldere en duidelijke communicatie. En ze let er ook op
dat het aanbod veilig en verantwoord is. Het SEC ondersteunt u bij het ontwikkelen
en aanbieden van de sportactiviteiten. De verantwoordelijkheid voor het opstellen
van de regels en de handhaving hiervan ligt volledig bij de
gemeente Oss.
Kijk voor een volledig overzicht
van vragen en antwoorden op:
www.oss.nl/coronavirus

Privé muzieklessen
Privélessen (1 op 1) mogen wel,

maar niet in gebouwen die
voor publiek toegankelijk zijn.
Daarvoor gelden dezelfde
(gezondheids)adviezen
als
voor al het andere sociale contact:
houd minimaal 1,5 meter
afstand;
blijf thuis wanneer u last heeft
van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoes-

ten of verhoging of koorts;
• hoest en nies in uw elleboog
en gebruik papieren zakdoekjes;
• was uw handen met water
en zeep voor en na bezoek
locatie;
• vermijd het aanraken van
uw gezicht;
• schud geen handen.

Samen staan we sterk
De tijd waarin we nu leven
brengt naast narigheid, ook
een hoop liefde met zich mee.
Dat is deze week weer te zien
aan allerlei mooie initiatieven.
Woningsdag
Vorige week maandag was
het Koningsdag, dit jaar ook
wel Woningsdag genoemd. De
mensen in Oss en omgeving
hebben hard gewerkt om er
een feest van te maken. Om
klokslag tien uur zongen de
Ossenaren Jack van Lieshout
en Gaby van Erp bijvoorbeeld
het volkslied. Midden op de
Heuvel. In Geffen hebben ze op
Koningsdag gekwist en je kon
mee doen aan de versier-jetuin-challenge. De inwoners
van Macharen hadden ook een
wedstrijd. Zij organiseerden
namelijk een bakwedstrijd.
Tuinen van Demen
In De Tuinen in Demen staan
duizenden tulpen te bloeien
en die willen graag gezien
worden. Speciaal voor iedereen die de tuinen graag had
willen bezoeken, hebben zij
een video gemaakt. Deze staat
op YouTube, onder de naam
‘De Tuinen in Demen Tulpen’.
Vierhonderd kijkers hebben
inmiddels al van de tulpen
genoten.

Online proeverij
Op zondag 26 april organiseerde de Muifelbrouwerij een
online proeverij, hierbij legden
zij live uit hoe je zelf ‘eisbockbier’ kon brouwen. Dit ging
als volgt: je laat het bier eerst
bevriezen, dan laat je het uitlekken en zodra het ontdooit

is: een biertje dat versterkt is
in smaak en alcohol! De video
is inmiddels al meer dan 1500
keer bekeken.
Wil je meer weten over deze
mooie verhalen? Kijk dan op:
www.facebook.com/
datisoss of www.datisoss.nl

