
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

GEZOCHT: 
VRIJWILLIGERS VOOR AUTOMAATJE
AutoMaatje werkt met vrijwillige chauffeurs die voor het vervoer gebruik maken van hun eigen auto. Nu 
veel mensen gevaccineerd zijn en de coronaregels versoepeld zijn, is ANWB AutoMaatje weer in volle gang. 
Daardoor zijn er meer vrijwilligers nodig die regelmatig of af en toe beschikbaar zijn. Een chauffeur van 
AutoMaatje ontvangt een onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer. De chauffeurs van AutoMaatje zijn 
vaak een grote steun voor hun klanten. Mensen hebben bijvoorbeeld begeleiding nodig bij een bezoek aan 
de dokter, een ziek familielid, of om boodschappen te doen. Maar het kan ook dat u naar een bruiloft rijdt of 
dat u iemand begeleidt die graag nog een keer wil gaan shoppen in de grote stad. De aanvragen zijn heel 
verschillend. AutoMaatje is ondergebracht bij Oosterhoutvoorelkaar. 

Beschikt u over een eigen auto met inzittendeverzekering, rijdt u graag en gaat u graag met mensen om? Neem 
dan snel contact op met Oosterhoutvoorelkaar! De vrijwilligerswinkel in Arendshof 83 is geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Loop eens binnen, de koffie staat klaar. Of bel (0162) 47 11 15.

VEILIG OP VAKANTIE
Heeft u plannen voor de herfstvakantie? Ga dan veilig op reis. We geven u hieronder een paar tips. Zo voorkomt 
u dat u straks op locatie klachten krijgt en in quarantaine moet of met klachten moet reizen.

Kies voor een veilige bestemming 
Wilt u op vakantie naar het buitenland, kies dan voor een veilige vakantiebestemming met een lage besmettings-
graad. Lees het reisadvies voor uw bestemming om te zien welke documenten u nodig heeft voor de heen- en 
terugreis. U kunt niet altijd met uw CoronaCheck app inreizen. Dit is geldig binnen de EU en Schengen, en landen 
die dit bewijs hebben erkend. Zorg dat u alle benodigde documenten daarom ook uitgeprint meeneemt. Reist u 
met de auto of trein door meerdere landen? Lees dan ook de reisadviezen van de landen waar u doorheen reist voor 
de regels in die landen. Gaat u met het vliegtuig? Zorg voor een ingevulde gezondheidsverklaring en voldoende 
mondkapjes. Houd er rekening mee dat er ook voor uw terugreis naar Nederland eisen kunnen gelden.

Ik ga op reis en ik neem mee …
• Download de Reisapp en gebruik pushnotificaties voor het land van bestemming
• Neem genoeg mondkapjes en handgel mee en eventueel zelftesten om uzelf preventief te testen
• Bereid u voor op de mogelijkheid dat u ter plaatse klachten krijgt, zorg dat u weet waar u zich kunt laten testen  
 en wat de regels over quarantaine en isolatie zijn

Onderweg en op locatie
Een paar tips, zodat u gezond weer thuiskomt:
• Houd u aan de basisregels (handen wassen, afstand houden en testen bij klachten)
• Kies voor openluchtactiviteiten en activiteiten waarbij u goed afstand kunt houden 
• Vermijd situaties waarin afstand houden moeilijk is 
• Bij klachten: laat u testen en ga in quarantaine bij een positieve uitslag 

Veilige thuiskomst
• Ga indien geadviseerd of vereist in quarantaine als u terugkomt uit een (zeer) hoog risicogebied en laat u testen  
 volgens de richtlijnen
• Doe altijd een test bij de GGD als u klachten hebt 
• Doe voor extra zekerheid een (zelf)test als u geen klachten hebt

Door bij terugkomst te testen en in quarantaine te gaan beschermt u vrienden en familie. Hoe u uw vakantie ook hebt 
gevierd, neem uw verantwoordelijkheid om te laten testen als u denkt dat u risico hebt gelopen, of als u klachten hebt. 
Zo draagt u uw steentje bij aan de inperking van het virus en zo houden we samen de samenleving open.

Meer informatie over vakantie, reizen en corona? Kijk op de website van Rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vakantie-en-reizen of bekijk de reischecklist op 
www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reischecklist.

Beste Oosterhouters,
hartveilig

Hartveilig is de stichting die in Oosterhout zorgt voor de AED’s. U weet 
wel, de apparaten die levensreddend kunnen zijn op het moment 
dat iemand een hartstilstand heeft. Het bestuur van deze stichting 
nodigde wethouder Clèmens en mij uit om nader kennis te maken. 
Ik heb zelf mijn vader verloren aan een hartstilstand toen hij 41 jaar 
was. Helaas waren deze apparaten in die tijd alleen nog in oudere 
uitvoeringen in ziekenhuizen te vinden . Fijn dat deze AED’s nu overal 
aanwezig zijn. En ze hebben al heel wat Oosterhoutse levens gered.

Tijdens het gesprek met het bestuur merkten we hoe betrokken 
deze vrijwilligers zijn. Ze vertelden uitgebreid hoe ze alles geregeld 
hebben. Samen met de inzet van velen beheren ze de zaken tot in 
de puntjes, zowel financieel als fysiek. Het onderhoud, het beheer 
van de apparaten en de opleidingen, aan alles wordt gedacht. 
Continuïteit is hierbij ontzettend belangrijk. Als gemeente leveren we 
een kleine bijdrage. Van de gemeenteraad ontvangt de stichting een 
financiële bijdrage. Daarnaast controleren onze BOA’s maandelijks 
de apparaten. Maar het meeste werk wordt gedaan door al die 
vrijwilligers in het bestuur, de trainers en degenen die hulpverlenen. 
Zonder hen zou Oosterhout niet hartveilig zijn. 

Zoals bij veel stichtingen met een maatschappelijke oogmerk, heeft 
deze stichting ook ambassadeurs en één ervan heb ik die avond 
mogen ontmoeten. Piet Hermans is zijn naam. Voor velen van u 
wellicht al een bekende, maar voor mij tot dat moment nog niet. 
Ik kan u verklappen; een betere ambassadeur kun je niet vinden. 
Wat een energie straalt deze man uit. Eén brok positiviteit. Wat 
een fijne man. Heel zijn leven heeft in het teken van sport gestaan. 
Vroeger was hij een fervent fietser, maar door problemen aan zijn 
voeten heeft hij van zijn eenentwintigste tot zijn achtentwintigste 
op krukken gelopen. Toen moest hij geopereerd worden, waarbij het 
ernstig mis ging. Hij kreeg een dwarslaesie. “Ja,” vertelde hij, “ik ging 
dat ziekenhuis lopend in en kwam er in een rolstoel uit.”

Daar waar velen van ons de teleurstelling moeilijk te boven zouden 
zijn gekomen, heeft Piet zijn leven nog intenser doorgezet met werk 
en vooral ook sport. Met heel veel hulp van zijn gezin, zo benadrukt 
hij. Met de drive die hij toen ook al had, is hij een gerenommeerd 
rolstoeltennisser geworden en ging hij de hele wereld over. Hij 
speelde op alle locaties waar ook nu nog de grote wedstrijden worden 
gehouden. Piet was samen met zijn lotgenoten zeer gedreven om 
te spelen, de bal te slaan en de vonken er vanaf te laten vliegen. 
Hij doet als vrijwilliger heel veel voor de samenleving. Ooit fietste 
hij op een ligfiets die 
met de hand wordt 
aangedreven de Mont 
Ventoux op. Hij doet 
nog veel meer en zou 
nog veel meer willen 
doen voor anderen, 
maar de tijd ontbreekt 
daarvoor. Een man met 
een groot hart op de 
juiste plaats.

Clèmens en ik vonden 
het verhaal van Piet 
zo bijzonder dat we hem hebben uitgenodigd om een keer aan te 
schuiven bij de vergadering van het college van burgemeester en 
wethouders. Wij vinden het fijn om door dit soort bijzondere personen 
geïnspireerd te worden. Bovendien hebben we afgesproken om met 
het hele college de reanimatiecursus van Hartveilig te volgen. Hoe 
meer mensen weten hoe te handelen bij een hartstilstand, hoe beter! 
We hopen hiermee dat we een heel klein beetje kunnen zijn zoals 
Piet. Mensen inspireren om deze cursus ook te doen en Oosterhout 
nóg hartveiliger te maken. Doet u mee?

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout


