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CORONA

Beste Oosterhouters, 
levensvreugde

Ik word regelmatig uitgenodigd om ergens een bezoekje af te leggen. 
Soms om naar iets bijzonders te komen kijken wat mensen hebben 
gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld een tentoonstelling. Ook krijg ik 
wel eens de vraag om te komen kijk naar een activiteit in de wijk of 
iets wat mensen samen ondernemen bij een (sport-)vereniging. Ik 
probeer altijd zoveel mogelijk in te gaan op deze uitnodigingen. Het 
helpt me om onze inwoners beter te leren kennen én ik vind het ook 
nog eens leuk. Ik ben graag buiten en ondanks mijn drukke agenda, 
probeer ik deze momenten er toch in te passen. 

Een aantal weken terug ging 
het echter anders. Toen werd 
Christel benaderd door de 
Oosterhoutse jeu des boules 
vereniging ‘le Cochonet’. Ze 
gaven aan dat ze het leuk 
zouden vinden als zíj eens 
kwam kijken. Ze mocht 
eventueel ook een introducé 
meebrengen. Dus vroeg ze 
mij of ik tijd had om met haar 
mee te gaan. Het was even 
puzzelen in de agenda’s, 
maar we zagen uiteindelijk 
net voor de vakantie de kans 
schoon om bij deze club 
langs te gaan.

We kwamen aan op één van de mooiste plekjes in Oosterhout; de jeu 
de boules baan bij de Warande. Het ligt in het gedeelte dat omringd 
wordt door prachtige bomen en ligt ingeklemd  tussen het zwembad 
en de wielerbaan.

Christel en ik werden alleraardigst ontvangen door een aantal leden 
van de vereniging en de voorzitter van het bestuur. We kregen gelijk 
een spoedcursus jeu des boules. Een zeer ervaren trainer probeerde 
ons in korte tijd de meest belangrijke kneepjes bij te brengen. Daarna 
werd het serieus; we gingen een heuse wedstrijd spelen tegen twee 
leden van het bestuur. Waar wij dachten dat het slechts het werpen 
van een paar zware ballen achter elkaar was, bleek er een hele 
strategie achter te zitten. Wij waren veel te aanvallend en verloren 
met enorme cijfers van deze routiniers.

Tijdens de wedstrijd en daarna raakte we met elkaar in gesprek over 
wat deze vereniging voor mensen betekent en vooral ook het laatste 
anderhalf jaar in coronatijd. Als buitensport en met het naleven van 
de regels waren zij toch in staat geweest hun leden, die soms het 
contact met elkaar erg misten, veel te laten spelen. Toen ik hoorde 
wat er allemaal bij kwam kijken om dat voor elkaar te krijgen, besefte 
ik dat het een prestatie van formaat is.

Ook hebben zij mensen met een beperking opgevangen die niet 
binnen in het bad konden zwemmen. Slim doordacht en soms 
gewoon met een stoel op de baan, zorgden ze dat deze mensen een 
balletje konden gooien. Dit gaf, zo zeiden zij, een warm gevoel als er 
weer eens een onverwachte glimlach op het gezicht van één van deze 
boulers kwam. Geweldig toch, als een club dit kan en - belangrijker 
nog - wíl doen. Dit betekent voor jezelf, maar zeker voor de ander, 
toch een stukje levensvreugde.

Na een gezellige nazit en warm afscheid kwamen Christel en ik tot de 
conclusie dat met zo’n leuke club en dito bestuur, het een kleine stap 
is van jeu des boules naar joie de vivre (levensvreugde).

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

DE SCHOLEN GAAN VOLGENDE WEEK 
WEER BEGINNEN
Volgende week gaan de scholen weer beginnen. Na zes weken vakantie is het fijn om iedereen weer te zien. Maar 
denk ook bij het halen en brengen aan de 1.5 meter afstand. Zorg dat u niet te vroeg komt, zodat u niet lang hoeft te 
wachten bij school. En blijf niet hangen voor een praatje. Heeft uw kind klachten? Check de beslisboom op boink.info 
om te zien of uw kind naar school of de opvang mag. 

Alleen samen krijgen we corona onder controle. Oosterhout, meer voor elkaar.

  
 
  
   

 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

Start nieuw schooljaar voor 
primair en voortgezet onderwijs

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar gelden voor het primair en voortgezet onderwijs de volgende regels:

13 augustus 2021

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

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

Wassen Lucht

Primair onderwijs

Alle leerlingen kunnen volledig naar school. 

Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden 
tot medeleerlingen of onderwijspersoneel.

 Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand tot 
elkaar en tot ouders (en ouders tot elkaar).

Niet (volledig) gevaccineerde leraren testen zichzelf
twee keer per week preventief met een zel�est.

Voortgezet onderwijs

Alle leerlingen kunnen volledig naar school. 

Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot onderwijs-
personeel. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand 
te houden tot medeleerlingen.

 Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand 
tot elkaar.

Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje 
als zij zich door de school bewegen. Bijvoorbeeld in 
de gang en de aula. Zi�end in de klas mag het 
mondkapje af.

Niet volledig gevaccineerde leraren en leerlingen 
testen zichzelf twee keer per week preventief met 
een zel�est. Het risicogericht testen vervalt.

Leraren en leerlingen die minstens twee weken 
volledig gevaccineerd zijn, hoeven niet langer in 
quarantaine als ze contact hebben gehad met een 
besmet persoon.

Vanaf 20 september zijn er hopelijk meer versoepelingen 
mogelijk. Om dit besluit te kunnen nemen vraagt het kabinet 
eerst advies van het OMT.

Mogelijk meer versoepelingen op 
20 september

 . .
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WELKOM TERUG IN NEDERLAND

PRIKANGST? ZES TIPS OM DEZE ANGST 
TE OVERWINNEN

Heeft u een fijne vakantie gehad? Bij thuiskomst heeft u wellicht de brief van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport al gevonden. Met deze brief kunt u gratis twee zelftesten bestellen via zelftestenbestellen.nl. Door 
na uw vakantie bij thuiskomst een zelftest te doen, weet u of u misschien corona heeft. Ook als u al gevaccineerd 
bent, kunt u deze zelftest doen. Zo kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen. En kunnen we ook na 
de zomer weer veilig naar school, aan het werk, sporten en erop uit. 

Geen zelftest bij klachten
Heeft u klachten of bent u in contact geweest met iemand met corona? Blijf dan thuis en laat u testen bij een 
testlocatie van de GGD. Een afspraak maakt u via coronatest.nl of door te bellen naar 0800-1202.

Zelftest gebruiken
Een zelftest werkt alleen als u hem goed gebruikt. Lees de instructies daarom goed door. Vind u het lastig? Vraag 
iemand dan om hulp. 

Meer informatie op www.rijksoverheid.nl/zelftest

De GGD zet zich dagelijks in om mensen met prikangst te helpen. In een eerdere publicatie op rijksoverheid.nl 
geeft Henk Schenk, zelfstandig zorgprofessional, zes tips als u het vaccineren spannend vindt, maar tóch die 
prik wilt halen. 

Als u vaccineren spannend vindt, zijn er zes tips voor op de priklocatie: 
1. Zorg dat u uitgerust bent en voldoende gegeten en gedronken hebt. Uw lichaam heeft die energie nodig. 
2. Wees niet te trots of te bescheiden, vertel het de prikker en wees heel duidelijk. De prikker gaat ervan uit dat de  
 meeste mensen een prik wat onprettig kunnen vinden. Hij of zij kan niet raden dat u het echt heel eng vindt. Zij  
 zijn wel getraind om empathisch met prikangst om te gaan en geven u graag wat extra tijd en uitleg. 
3. Kijk niet naar de arm tijdens de prik. Dat helpt bij het ontspannen.
4. Zoek afleiding: zet bijvoorbeeld uw favoriete muziek op. 
5. Ontspan uw arm zoveel mogelijk, laat uw schouders bewust zakken. 
6. Doe ademhalingsoefeningen: adem bewust, in door uw neus, uit door uw mond. Als u zich daarop concentreert,  
 ervaart u de prik als sneller en pijnlozer. 

Meer weten over coronavaccinatie?
Kijk op www.coronavaccinatie.nl of bel naar 0800 - 1351. Op de website www.coronavaccinatie.nl vindt u bijvoorbeeld 
weblogs waarin experts in verschillende vakgebieden feiten, uitleg én hun ervaringsverhalen over coronavaccinatie 
delen. Bijvoorbeeld over de veiligheid van coronavaccins. 
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PRIKBUS IN OOSTERHOUT OP 2, 3 EN 
4 SEPTEMBER

Problemen met speurtocht@oosterhout.nl opgelost 

Einde steunpakket voor banen en economie

Stuur uw oplossing van de fotospeurtocht (opnieuw) in en maak kans op 
toffe prijzen!

Heeft u de fotospeurtocht al gedaan in Oosterhout? En heeft u de oplossing 
gemaild aan speurtocht@oosterhout.nl? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk 
een melding ontvangen dat uw mail niet verstuurd kon worden. Inmiddels 
zijn de instellingen van de mailbox aangepast, waardoor reacties weer binnen 
kunnen komen. Wilt u nog steeds kans maken op een toffe prijs? Stuur uw 
oplossing dan alsnog in naar speurtocht@oosterhout.nl.  

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de 
afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de 
coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, 
TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. 
De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie 
draait weer volop en de werkeloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het 
economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende 
maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende 
maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de 
economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die 
naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is. 

Welke specifieke ondersteunde maatregelen (gewijzigd) van kracht blijven, 
leest u op: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen 

Bent u nog niet tegen corona gevaccineerd en heeft u nog geen geplande afspraak? Dan kunt u voor een eerste 
coronavaccinatie terecht bij de prikbus van de GGD in Oosterhout. 

Donderdag 2 september van 10.00 tot 19.00 uur op het Slotjesveld. 
Vrijdag 3 en zaterdag 4 september van 10.00 tot 19.00 uur bij winkelcentrum Zuiderhout.

Let op! Mensen met een bestaande vaccinatie-afspraak op een vaste locatie worden niet in de prikbus gevaccineerd. 
Meer info leest u op www.ggdwestbrabant.nl. 

Coronadashboard
Actuele coronacijfers voor Oosterhout
Benieuwd naar de actuele coronacijfers voor Oosterhout? Kijk dan eens op 
coronadashboard.rijksoverheid.nl. Hier vindt u het aantal positieve testen en 
ziekenhuisopnamen voor Oosterhout en andere gemeenten. 

Inzicht in virusvarianten 
In het coronadasboard zijn ook cijfers over de verschillende belangrijkste 
varianten van het coronavirus toegevoegd. Hiermee geeft het dashboard 
inzicht in de mate waarin de verschillende belangrijkste virusvarianten in 
Nederland naar verwachting circuleren en hoe het aandeel van een bepaalde 
variant over tijd verandert. De cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

U kunt de cijfers bekijken op coronadashboard.rijksoverheid.nl


