
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

OP CORONATEST.NL METEEN BESMETTING 
DOORGEVEN VIA CORONAMELDER
Iedereen die de eigen positieve testuitslag op de website coronatest.nl inziet, kan meteen anderen waar-
schuwen via de CoronaMelder-app. Direct na het bekijken van de positieve test op coronatest.nl kan via een 
knop de GGD-sleutel uit de app worden ingevoerd op de website. 

Een besmetting melden in CoronaMelder ging voorheen alleen via een bron- en contactonderzoek van de GGD. Nu 
kunnen mensen die positief getest zijn ook zelf de GGD-sleutel op Coronatest.nl invoeren. De GGD-sleutel staat in 
de CoronaMelder-app. 

Mensen die langere tijd bij een besmet persoon in de buurt zijn geweest en de CoronaMelder gebruiken, worden 
eerder gewaarschuwd dat zij in contact zijn geweest met iemand die corona blijkt te hebben. Dat is belangrijk nu 
de samenleving weer steeds verder open gaat en de regel om anderhalve meter afstand te houden is opgeheven. 

VIJF BASISTIPS VOOR GOED VENTILEREN

TOFFE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
OP INOOSTERHOUT.NL

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling 
gaat sneller als er meer mensen in de ruimte aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar 
binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Lagere luchtkwaliteit kan klachten veroorzaken 
als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes zich in ruimtes zonder ventilatie 
beter verspreiden. Bijvoorbeeld virusdeeltjes van het coronavirus. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen 
continu te ventileren. 

Vijf basistips
Er zijn vijf tips om goed te ventileren. We zetten ze hieronder voor u op een rij:
• Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon. 
• Zet ramen op een kier. 
• Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie. 
• Beperk het aantal mensen in een ruimte. 
• Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is. 

Kijk voor meer informatie op www.ventilerenzogedaan.nl 

Er is voor de jeugd van alles te doen in Oosterhout. Gewoon lekker bij u in de buurt. Maak kennis met een uitgebreid 
aanbod aan creatieve en sportieve activiteiten in Oosterhout op www.inoosterhout.nl. Een activiteit bestaat door-
gaans uit 1-5 lessen/bijeenkomsten en is laagdrempelig (meestal gratis of tegen een kleine vergoeding). Benieuwd 
naar het aanbod? Neem dan snel eens een kijkje op www.inoosterhout.nl! 

Beste Oosterhouters, 
herdenken en volop leven

Zaterdagmorgen was het weer zover. 
Na een jaar heel ingetogen onze eigen 
bevrijding (die van Oosterhout) te hebben 
gevierd, konden we nu weer uitgebreid bij 
dit moment en onze bevrijders stilstaan. 
Voor deze bijzondere gelegenheid waren 
weer veel Oosterhouters, jong en oud, 
naar begraafplaats de Leijsenakkers 
gekomen. Dit keer waren gelukkig ook onze Poolse vrienden er weer 
in grote getalen bij. Hoe je het ook wendt of keert, zonder hen en 
hun prachtige militaire ceremonie is het toch echt anders. Zowel zij 
als onze eigen militairen en niet te vergeten onze veteranen geven 
ons dat stukje extra gevoel dat we nodig hebben om echt een beetje 
in te leven en mee te voelen. Want zo’n oorlog beleven hopen we 
natuurlijk nooit meer te doen.

Ook voor de kinderen van basisschool de Rubenshof moet dit bij-
zonder zijn geweest. Twee van hen mochten hun prachtige gedicht 
voorlezen. Een gedicht over deze jonge Poolse militairen die hun 
leven voor onze vrijheid hebben gegeven. De witte kruizen op hun 
graven geven hun leeftijd weer. De geboortedatums zitten ongeveer 
tussen 1915 en 1923, de jongens waren dus tussen de zeventien en 
vijfentwintig jaar oud. Dat militairen in de oorlog die leeftijd hadden 
weten we allemaal. Maar pas als de foto’s van deze jonge mannen 
worden omgedraaid, krijgen ze een gezicht en komt het echt 
driedubbel binnen. Ook voor de kinderen. Daar waar soldaten best 
stoer zijn is oorlog natuurlijk verschrikkelijk. Deze jonge soldaten 
hadden natuurlijk ook gedachtes over die vrije wereld na de oorlog. 
Een partner weerzien of ontmoeten en misschien wel het stichten 
van een gezin, maar helaas.

Wie wel de kans kreeg om een prachtig gezin te stichten is de nu 
96-jarige moeder van Dave, Adele en door intimi Aaltje genoemd. Zij 
kwam begin jaren vijftig met haar echtgenoot van Indonesië naar 
Nederland. Hij werkte op vliegbasis Gilze-Rijen als burger. Samen 
kregen zij maar liefst tien prachtige kinderen: zeven dochters en drie 
zonen, waaronder mijn collega Dave die de negende telg in de reeks 
was. Zij kregen allemaal op hun beurt weer kinderen en kleinkinderen. 
We hebben het dus over een mooie grote Oosterhoutse familie.

Toen Dave mij vroeg om even op de zesennegentigste verjaardag 
aan te sluiten, omdat moeder dat leuk zou vinden, bedacht ik me 
geen moment. Dave staat altijd voor iedereen klaar en mijn agenda 
vertoonde op de bewuste zaterdag een minuscuul klein gaatje, 
dus ben ik toch even snel langsgegaan. Het feest vond plaats bij 
Indonesisch restaurant Yati op de Heuvel en Dave stond mij al bij de 
deur op te wachten. Binnengekomen kon ik 
nog net even Yati begroeten en gingen we 
door naar de zaal erachter. Daar zat moeder 
als stralend middelpunt te midden van haar 
prachtig grote familie. Je merkte aan alles 
hoe belangrijk zij voor hen was geweest 
en nog steeds is. Na gezellig met haar een 
bakje gedronken te hebben, terwijl zij de 
ambtsketen even mocht dragen, moest 
ik helaas weer afscheid nemen voor het 
volgende die avond.

Op de fiets naar huis bedacht ik me hoe verschillend levens kunnen 
verlopen. Het geboortejaar van de moeder van Dave was ongeveer 
hetzelfde als de geboortedatum van die Poolse soldaten die op de 
witte kruizen zijn opgetekend. Dan kan ik u maar één ding meegeven; 
Geniet van uw vrijheid en haal er het maximale uit zoals de moeder 
van Dave doet. Dat geeft meer betekenis aan het vroeg overlijden van 
anderen.

Oosterhout meer voor elkaar

Burgemeester Mark Buijs


