
Coronaregels. 
 
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen 
 

 Afstand houden geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere 
gebouwen en op het werk. 

 Mensen die samen op één adres wonen, hoeven geen 1,5 meter afstand 
te bewaren. Ook uitgezonderd is bijvoorbeeld het ondersteunen van 
hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel. 

 Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar 
besmetten. 

 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot 
elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook 
voor kinderen. 
 
Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 
houden. Maar op school moeten leerlingen zoveel mogelijk 1,5 meter af-
stand tot elkaar houden. 
 
Vermijd drukte 
In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van 
bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn 
geweest. Is het ergens druk en ziet u dat het lastig is om 1,5 meter afstand 
te bewaren? Ga dan weg. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid 

of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden. 
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Speurtocht Winkelcentrum 
 

Aansluitend aan de tentoonstellingen wordt er in het overdekte 

Winkelcentrum een etalagespeurtocht ingericht.  

In een twintigtal winkels kan men een Moeierboomke met een 

letter vinden. Deze letters vormen tesamen een tekst die betrek-

king  heeft op de Moeierboom. 

Kinderen die aan de speurtocht willen deelnemen kunnen op be-

paalde tijden een formulier met pen ophalen bij de ExpoRuimte 

aan het Burchtplein en een rondgang door het winkelcentrum ma-

ken. De formulieren kunnen bij de ExpoRuimte worden ingele-

verd. De deelnemers krijgen een kadootje voor hun speurwerk.  

Het is vanwege de coronaregels nog niet duidelijk wanneer de 

speurtocht zal starten. Gehoopt wordt op 1 mei.  

Dit initiatief werd genomen door 
‘Atelier huisje 51’  

 
“Maak je eigen creatie van de mooiste boom van Nederland. Doe mee 
en maak een tekening, gedicht, schilderij, collage of een eigen techniek; 
zet jouw interpretatie van de Moeierboom op papier!”, was de oproep 
van de projectleiders van ‘Werken en leren’ van GGz Breburg waar 
(creatief) talent ruimte krijgt. Naar aanleiding daarvan zijn vele 
fantastische Odes aan de Moeierboom gemaakt en zijn de resultaten op 
diverse locaties in Etten-Leur te zien. Zij laten zien dat je ondanks 
corona toch nog hele leuke dingen Corona-proof kunt doen met elkaar!  
 

De Moeierboom=Moederboom, moeder gaat liefdevol om met haar 
omgeving/verbindt! 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-afstand-houden


Het HeemHuis, 
Burchtplein 84  

Menmoerhoeve DVO   
Zundertseweg 66  

Avoord Kloostergaard Grand Café 

Bisschopmolenstraat 272  

Wijkgebouw De Gong,   
Trompetlaan 42  
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Basisschool Het Carillon  
Hobodreef 3  
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Atelier huisje 51, 

Markt 51  

Bibliotheek De Nieuwe Nobelaer, 

Anna van Berchemlaan 2  

Smaakmakers Amarant  
Lambertusstraat 3A  

Café De Nieuwe Brande, 

Vijfhuizenweg 5  
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Voor meer informatie: 

www.janutenhoute.nl 

www.nieuwenobelaer.nl/nieuws/ 
ode-aan-de-Moeierboom  
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