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CORONA

Beste Oosterhouter, 
vier de vrijheid

... MAAR PAS OP VOOR HET PAARD VAN TROJE. 
Wat een prachtige dagen hebben we vorige week gehad. Vorige 
week op maandag lintjesregen, op dinsdag Koningsdag en op 
woensdag de langverwachte opening van het terras, zonder afspraak 
winkelen en adieu avondklok. Deze drie dagen kenden allen stralend 
weer en waren voor alle betrokkenen een klinkend succes. Voor 
gedecoreerden en hun familie, de koning en zijn gezin op bezoek 
in ons mooie Brabant, de ondernemers in horeca en binnenstad en 
hun stralende bezoekers. En iedereen, jong en oud, die gewoon weer 
eens buiten elkaar wilde ontmoeten zónder op de tijd te letten.

Al die gelukkige mensen doen mij als burgervader goed. Maar voor 
mij is lintjesregen ook belangrijk. Waardering naar al die vrijwilligers 
uitspreken in petit comité en vaak in het bijzijn van hun directe 
familie. Dat is belangrijk voor hen, maar ook voor alle betrokkenen 
die daar een handje aan meehelpen. Zoals een partner die de ruimte 
geeft om iedere dag weer bezig te zijn voor die vereniging, stichting 
of wat dan ook. Je zag vaak de emotie loskomen bij het besef dat zij 
Lid of Ridder werden in de Orde van Oranje-Nassau. 

Stuk voor stuk indrukwekkend. De trots die de familieleden lieten 
zien op het moment dat vrouw, man, vader, moeder of één van de 
kinderen de prachtige medaille opspelden. Dit jaar ontroerde mij in 
het bijzonder het verhaal van een weduwnaar. Een man, die naast het 
zorgen voor zijn toen zieke vrouw, nog steeds het onmogelijke voor 
zijn dorp en daarbuiten mogelijk heeft gemaakt. Het is onwerkelijk 
hoeveel tijd en liefde hij aan iedereen geeft. Je voelde aan alles en 
iedereen dat er een bijzondere ontlading zou komen. Die kwam er 
dus ook. Toen zijn, toch wel wat kwetsbare, vijfennegentig jarige vader 
hem de versierselen opspeldde. En daarna een mondharmonica uit 
zijn zak haalde en met alle lucht die hij in zich had, het ‘Lang zal 
hij leven’ uit zijn mondharmonica perste. De liefde en de blijk van 
waardering die hij voor zijn zoon had, kwam hiermee tot uitdrukking. 
Het klonk daardoor betoverend.

Koningsdag was ook een mooi spektakel op tv. Ik neem mijn petje 
af voor de koningsdochters die goed staande bleven, ondanks dat ze 
soms ook een beetje voor de leeuwen werden gegooid. De koning 
was zeer complimenteus naar mijn Eindhovense collega over het 
geweldige programma onder deze bijzondere omstandigheden. 
Maar sprak ook de hoop uit dat dit de laatste Koningsdag op deze 
manier is.

De terrassen open en winkelen zonder afspraak was natuurlijk voor de 
meesten het ultieme feest van vrijheid. En dat is mooi. Soms krijgen 
we toch een beetje het idee dat we dan een kleine overwinning 
vieren en dat wens ik u ook van harte toe. Maar alstublieft, blijf wel 
goed opletten. De besmettingscijfers zijn nog hoog en de druk op de 
medewerkers in de ziekenhuizen en de zorg is enorm. Zorg ervoor 
dat we met het vieren van de overwinning, net als de Trojanen, niet 
ons eigen paard van Troje cadeau krijgen. En daarmee de vijand, het 
virus, nog meer binnenhalen. Ik hoop dat u voorzichtig bent, maar 
zeker ook niet vergeet te genieten van deze vrijheid. Want vrijheid is 
kostbaar en dat vieren we op 5 mei.

Oosterhout, meer voor elkaar.

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

WAT KAN WÉL?
HOUD OE EIGE BEZIG

MEI KALENDER

7 MEI

9 MEI

10 MEI

12 MEI

MAAK IEMAND BLIJ
MET EEN KAARTJE!
Ken jij iemand die wel een 
hart onder de riem kan 
gebruiken? Stuur diegene 
eens een kaartje. Dat kan 
bijvoorbeeld met één van 
de gratis kaartjes die je nu 
bij alle supermarkten in 
Oosterhout vindt. 

MOEDERDAG
Zet jouw moeder vandaag in het zonnetje 
door iets liefs tegen haar te zeggen. Je zult 
zien dat je een glimlach terug krijgt.

OOK ZO’N BEHOEFTE AAN EEN OOSTERHOUTS MUZIEKFEESTJE?
Zoek dan in Spotify naar de muzieklijst Oosterhout Live 2021 en 
dans je stuk in je eigen tuin!

DAG VAN DE VERPLEGING
Vorig jaar applaudisseerden we voor 
iedereen in de zorg. Laten we vandaag 
allemaal nog eens onze dank uitspreken 
aan iedereen die zo ontzettend hard zijn 
best doet voor een ander. Dus laten we 
nog eens massaal klappen, waar je ook 
bent. In of buiten huis. 

8 MEI
HISTORISCHE STADSWANDELING
Download de gratis app van izi.TRAVEL en zoek
op ‘historische stadswandeling Oosterhout’.

11 MEI
MAAK JEZELF SLIMMER!
Ben je lid van Theek5?
Dan heb je toegang tot
allerlei online cursussen. 
Kijk voor meer informatie 
op www.theek5.nl

DE WAT-KAN-WÉL-KALENDER: 31 LEUKE ACTIVITEITEN IN MEI 2021
Wilt u iets leuks doen, maar weet u niet wat? Kijk dan in de wat-kan-wél-kalender voor inspiratie. 
Mooie wandel- en fietsroutes, lekkere recepten, tips van Theek5 en Theater de Bussel en nog veel meer. 
Er zit vast iets leuks tussen voor u. Kijk voor de volledige kalender op www.oosterhout.nl/inwoners/meikalender. 

23 maart 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Reizen naar het 
buitenland 

Tot en met 15 mei geldt: 
 
• Blijf in Nederland.  
• Reis alleen voor ernstige 

familieomstandigheden of 
urgent werk dat echt niet 
online kan.  

Is je reis noodzakelijk? Controleer 
voor je reis het actuele reisadvies 
per land op 
Nederlandwereldwijd.nl. 

Reizen (terug) naar 
Nederland

Vakantie in  
Nederland

• Als je binnen Nederland op 
vakantie gaat, blijf dan 
zoveel mogelijk op je 
vakantieadres.  

• Beperk het aantal contact -
momenten met andere 
mensen.  

• Ontvang thuis maximaal  
1 persoon per dag (excl. 
kinderen t/m 12 jaar).  
Dat geldt ook op je 
vakantieadres.  

• Buiten geldt: groepen van 
maximaal 2 personen of  
1 huishouden.

Reizen en vakanties 
 
 

Elke reis verhoogt de kans op besmettingen of het meenemen van nieuwe varianten van het  
coronavirus naar Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei.

Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 

• Vanaf 16 maart kunnen reizigers (van 
13 jaar of ouder) uit een hoog-
risicogebied op twee manieren hun 
testuitslag laten zien: 
- Reizigers moeten een negatieve 

NAAT(PCR)-test van maximaal 24 
uur oud bij het aan boord gaan  
laten zien. 

- Reizigers moeten een negatieve 
sneltest van maximaal 24 uur oud  
bij het aan boord gaan laten zien en 
een negatieve NAAT(PCR)-test die 
maximaal 72 uur oud is bij  
aankomst in Nederland laten zien.  

• Ga bij terugkomst in quarantaine en 
laat je testen op dag 5. Is de uitslag 
negatief? Dan mag je uit quarantaine.  

Meer informatie:  
Rijksoverheid.nl/checklist-inreizen.

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

REIZEN EN VAKANTIES
Elke reis verhoogt de kans op besmettingen of het meenemen van nieuwe varianten van het coronavirus naar  
Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei 2021.



Ze is 21 jaar, loopt stage bij 
Oosterhoutvoorelkaar (OVE) en daar 
vinden ze het heel jammer, dat die 
stage bijna afgelopen is. Rosalinde 
begint volgend jaar aan de opleiding 
hbo Social Work. Ze is bevlogen bezig 
met vrijwilligerswerk en geniet ervan 
als ze merkt, dat ze haar enthousiasme 
kan overbrengen op leeftijdsgenoten. 
Daarnaast is ze gewoon een hele 
prettige collega om mee te werken, dus 
OVE zal haar zeker gaan missen.

Rosalinde weet van aanpakken en 
schuwt geen taak. Maar als ze vertelt 
over de verhalen van jongeren, 
die ontdekken hoe leuk het is om 
vrijwilligerswerk te doen, straalt ze. 
“Ik kon me vroeger niks voorstellen 
bij vrijwilligerswerk. Het leek nogal 
stoffig en saai”, begint ze haar verhaal. 
In verband met haar opleiding, kwam 
ze voor haar stage terecht bij OVE. 
“Mijn beeld van vrijwilligerswerk is 
hier volkomen anders geworden. Ik 
ontdekte hoe leuk het is, als een ander 
blij is met wat jij doet. En het leuke is, 
dat ik er zelf van geniet en veel van 
leer. Mensen zijn allemaal verschillend 
en delen hun verhaal met me. Je gaat 
dingen daardoor echt in een ander 
perspectief zien.” Rosalinde probeert 

haar enthousiasme nu over te brengen 
op andere jongeren. Maar hoe doet 
ze dat? “Veel contacten ontstaan via 
social media. Het is belangrijk dat je 

uitlegt wat vrijwilligerswerk je oplevert. 
En daarnaast merk ik, dat persoonlijke 
interesse in de ander, ook gewaardeerd 
wordt. Ik bel ze af en toe om te vragen 
hoe het met hun zelf gaat; niet alleen 
maar met het vrijwilligerswerk. En dat 
levert me heel veel leuke contacten op.” 
Rosalinde komt er wel. Ben je jong, voel 
je je uitgedaagd en wil jij ook je stage 
bij Oosterhoutvoorelkaar doen? Neem 
dan snel contact op met ons!

Ook iets doen voor een ander? 
Ga naar oosterhoutvoorelkaar.nl.

Het verhaal van Rosalinde
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‘IK WIL GRAAG MIJN EIGEN BOONTJES 
DOPPEN, MAAR BEN BLIJ MET DE HULP 
VAN STICHTING LEERGELD!’
Optimistisch en energiek; enkele eigenschappen die alleenstaande moeder Yvonne (34) kenmerken. 
Oplossingsgericht wil ze daar ook aan toevoegen. Want het is bepaald niet makkelijk om alleen haar dochter 
op te voeden, mantelzorger te zijn voor haar dementerende opa (92) en rond te komen van de bijstand. Toch 
heeft ze in de loop van de jaren manieren gevonden om haar leven kleur te geven én tegelijkertijd haar zaken 
financieel op orde te houden. En met een beetje hulp van Stichting Leergeld die extra’s te bekostigen die het 
leven van haar dochter net even wat leuker maken.
 
‘Destijds ben ik door de gemeente geattendeerd op Stichting Leergeld. Godzijdank dat ze bestaan. Ik ben er enorm 
blij mee. Het ergste is als je nee moet verkopen aan je kind. Mijn dochter heeft onlangs een fiets gekregen via Stichting 
Leergeld en er is een gedeelte van het schoolkamp betaald. Ik ben daar enorm blij mee. Ook kreeg ik te horen dat er 
een IPad aangeschaft moet worden als mijn dochter naar de middelbare school gaat. Dan haal ik opgelucht adem en 
weet ik dat Stichting Leergeld er is. 

Yvonne heeft een dochter van twaalf en is daarnaast mantelzorger voor haar opa. Ze leidt een druk bestaan. 
Boodschappen doen, dochter ophalen, eten opwarmen bij haar opa. Ze is bezig om de zorg voor haar opa langzamerhand 
over te dragen, zodat ze weer meer ruimte krijgt om aan het arbeidsproces deel te nemen. Daarnaast kampt ze met 
gezondheidsproblemen en staat ze op de wachtlijst om te worden geopereerd, maar dat is al verschillende keren 
uitgesteld vanwege de zorg voor corona patiënten.  “Ik wil graag mijn eigen boontjes weer kunnen doppen.”

Sommige kinderen hebben nog nooit een kinderfeestje gehad
De ervaringen in haar leven hebben haar optimistische kijk op het leven allerminst beïnvloed. Ze is in de loop der jaren 
erg vindingrijk geworden, omdat ze een krap budget heeft. Ze sluit haar ogen niet voor mensen die het nóg minder 
hebben dan zij. “Laatst hebben we het voor elkaar gekregen bij een supermarkt dat mensen hun statiegeldbon 
konden doneren. Daar hebben we 327 euro mee opgehaald. Dit geld gebruiken we, zodat ieder kind op school mee 
kan op schoolreis of schoolkamp. Ik zie gewoon dat sommige gezinnen echt aan de grond zitten. Door bijvoorbeeld 
schulden. Je ziet het aan de kinderen. Die lopen in oude kleding en hebben nog nooit een kinderfeestje gehad. Er is 
veel schaamte. Ik geef dan de kleding op speelgoed van mijn dochter weg. Of ik haal via Facebook spullen op en geef 
die dan weg. Eerst zijn de mensen boos. Waar bemoei ik me mee. Maar dan zeg ik: ‘ik ben alleenstaande moeder, ik 
weet hoe zwaar je het hebt’. Dat waarderen mensen wel.”

Begrip groeit voor mensen die financieel weinig hebben te besteden
Ze attendeert haar omgeving ook op de hulp die Stichting Leergeld kan bieden. Een gezin op school wist niet van het 
bestaan van Leergeld, maar kon de hulp goed gebruiken. Er is veel schaamte en er wordt geoordeeld vindt Yvonne. 
Maar ze ziet ook dat het aan het veranderen is. “Iedereen maakt nu mee dat er van alles niet mogelijk is, omdat alles 
dicht is. Dat maakt het begrip groter dat er een groep mensen is die door financiële omstandigheden bijna nooit aan 
iets kunnen deelnemen.”

Of ze nog een advies heeft aan andere gezinnen? “Maak gebruik van waar je recht op hebt. Dat kan via Stichting Leergeld 
of de gemeente. En tweedehands winkelen kan ook erg leuk zijn! Ik slaag regelmatig bij Zo-Ik in Geertruidenberg. Dan 
hebben we een tas vol kwalitatief goede kleding gescoord voor een paar tientjes!”

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is 
voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. De regeling voorziet 
in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen 
door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook kan een 
lening voor bedrijfskapitaal verstrekt worden om liquiditeitsproblemen 
als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
 
Sinds 1 april 2021 geldt de Tozo-4 regeling als opvolger van de Tozo-3 regeling. 
De voorwaarden in Tozo-4 zijn gelijk aan die in Tozo-3. De uitkering voor de 
kosten van levensonderhoud is een kalendermaand-uitkering. Eventuele 
inkomsten in deze maand worden in mindering gebracht op de uitkering, dit 
geldt ook voor inkomsten van uw eventuele partner. Er geldt in Tozo-4 geen 
vermogenstoets.

Tozo-4 aanvragen
Sinds 1 april kunt u Tozo-4 
aanvragen. De Tozo-4 uitkering 
kan niet eerder ingaan dan op 1 
april 2021. Let op: als u een Tozo-3 
uitkering heeft ontvangen, wordt 
deze niet automatisch omgezet 
naar een Tozo-4 uitkering.  
U moet dus een nieuwe aan-
vraag voor Tozo-4 indienen via 
www.oosterhout.nl.

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING 
NOODZAKELIJKE KOSTEN (TONK)
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Reizen naar het 
buitenland 

Tot en met 15 mei geldt: 
 
• Blijf in Nederland.  
• Reis alleen voor ernstige 

familieomstandigheden of 
urgent werk dat echt niet 
online kan.  

Is je reis noodzakelijk? Controleer 
voor je reis het actuele reisadvies 
per land op 
Nederlandwereldwijd.nl. 

Reizen (terug) naar 
Nederland

Vakantie in  
Nederland

• Als je binnen Nederland op 
vakantie gaat, blijf dan 
zoveel mogelijk op je 
vakantieadres.  

• Beperk het aantal contact -
momenten met andere 
mensen.  

• Ontvang thuis maximaal  
1 persoon per dag (excl. 
kinderen t/m 12 jaar).  
Dat geldt ook op je 
vakantieadres.  

• Buiten geldt: groepen van 
maximaal 2 personen of  
1 huishouden.

Reizen en vakanties 
 
 

Elke reis verhoogt de kans op besmettingen of het meenemen van nieuwe varianten van het  
coronavirus naar Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei.

Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 

• Vanaf 16 maart kunnen reizigers (van 
13 jaar of ouder) uit een hoog-
risicogebied op twee manieren hun 
testuitslag laten zien: 
- Reizigers moeten een negatieve 

NAAT(PCR)-test van maximaal 24 
uur oud bij het aan boord gaan  
laten zien. 

- Reizigers moeten een negatieve 
sneltest van maximaal 24 uur oud  
bij het aan boord gaan laten zien en 
een negatieve NAAT(PCR)-test die 
maximaal 72 uur oud is bij  
aankomst in Nederland laten zien.  

• Ga bij terugkomst in quarantaine en 
laat je testen op dag 5. Is de uitslag 
negatief? Dan mag je uit quarantaine.  

Meer informatie:  
Rijksoverheid.nl/checklist-inreizen.

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels
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