
Vanwege de avondklok kunt u nu ook ’s avonds chatten met Veilig Thuis. Slachtoffers, omstanders en plegers van 
huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari 2021 tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 
22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en 
meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Voor meer informatie kijkt u op www.veiligthuis.nl.

Chatten met Veilig Thuis 

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Beste Oosterhouters, 
energiegevers

Afgelopen zondag was ik vroeg op, voor een zondag. Ik had niet echt 
rustig geslapen, want ik maakte me als burgervader zorgen dat er 
toch iets kon gebeuren. De hele week sta ik al in de ‘waakstand’, 
want al die rellen in het begin van de week vreten een hoop energie. 
Dit zal voor meer inwoners en ondernemers in de wijken hetzelfde 
zijn geweest. Hoe fijn is het dan dat er niets is gebeurd. Ook kwam ik 
erachter, toen ik zondagochtend naar beneden ging, dat het stralend 
weer was. Weliswaar fris, maar de zon stond prachtig aan de blauwe 
wolkenloze hemel.

Mijn broer Harry had met me afgesproken om te gaan mountainbiken 
bij de Vrachelse Heide. Ik wilde hem eigenlijk afbellen, want ik 
was behoorlijk moe na deze week. Maar toen bedacht ik dat je 
energiezuigers hebt, maar ook energiegevers. En met het fijne gevoel 
dat het rustig was gebleven in Oosterhout, ben ik toch op de fiets 
gesprongen. De lichte bewolking in mijn hoofd verdween als sneeuw 
voor de zon. Lekker met mijn broer Harry, buiten in de zon, heerlijk 
bewegen in plaats van zitten. Ik kan het iedereen aanraden om zo je 
batterij weer op te laden. 

Terwijl ik deze column schrijf, kijk ik terug op afgelopen week. 
Het was spannend, maar ook heel bijzonder. Al snel kwam ik tot 
de conclusie dat we deze week heel veel geweldige hulp hebben 
gehad. Allereerst van onze eigen medewerkers en boa’s die bijna 
de hele week, 24/7 in dienst zijn geweest. De politie, die ons echt 
extra goed heeft bediend met inzet van mensen. Jullie verdienen 
een groot compliment. Maar het meest bijzondere vind ik de hulp 
uit onverwachte hoek. Zo betuigde Bor van Bor Tattoo openlijk zijn 
steun aan Oosterhout, de beide moskeeën lieten mensen in de avond 
rondlopen om te helpen en ook kregen we hulp van Rodney. Ja, die 
van de boksschool Rodney’s Gym. 

Rodney kent veel jongeren. Hij liep met ons rondes in de wijken. 
Ook maakte Rodney een paar mooie filmpjes, waarmee hij jongeren 
aansprak op hun gedrag. Hij vertelde hen dat je je toekomst vergooit 
als je door rellen een strafblad krijgt. Maar het mooiste was dat hij 
ze aanspoorde om al die overtollige energie straks, als het weer 
kan, in de sportschool te gebruiken. Tenslotte hebben we, naast de 
steun van deze toppers, ook van heel veel inwoners - vaak via de 
wijkmakelaars - tips en meldingen gekregen. Hiermee waren de boa’s 
en wijkagenten erg geholpen. Maar ook ouders en jongerenwerkers, 
omdat zij hiermee in gesprek konden met de jongeren.

Wat fijn dat je als burgervader kunt rekenen op de steun en 
medewerking van al deze betrokken mensen. Zodat we samen onze 
kinderen kunnen begeleiden in het maken van goede keuzes. Het 
is gek, vorige week noemde ik ze nog gespuis en vandalen. Dat is 
best een stevige uitspraak. Maar het is wel ónze jeugd, het zijn onze 
Oosterhoutse kinderen. Als burgervader ben ik op zijn tijd blij met 
hulp van anderen en ik zal ook niet schromen om hulp te vragen. Ik 
hoop dat u dat ook doet als het even niet loopt met uw kinderen. Ze 
hebben het zwaar in deze tijd en zullen niet altijd even goed willen 
luisteren. Gelukkig gaan de basisscholen weer open. Dat zal hopelijk 
ouders en kinderen energie geven.

Al met al een bijzondere week, waarbij ik heb geleerd dat we in 
Oosterhout meer voor elkaar betekenen. We helpen en steunen elkaar 
als het nodig is en laten dit zien. Jullie geven me energie!

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Ja, het delen van dergelijke oproepen kan ernstige gevolgen hebben. Zelfs zonder dat ze zelf hebben gereld. Het 
oproepen tot rellen via sociale media is strafbaar. Net als het delen van de berichten, want ook die acties kunnen 
worden gezien als opruiing. 

De straf  voor een minderjarig kind is natuurlijk anders dan voor iemand van 18 jaar of  ouder. Maar ook deze straffen 
hebben een serieuze impact op het leven van uw kind. Uw kind ziet er wellicht niet veel kwaads in, om het bericht 
om op te roepen tot rellen te delen. Maar als uw kind wordt veroordeeld, dan heeft uw kind gedurende een flink 
aantal jaren een strafblad op zijn of  haar naam. Het hebben van een strafblad heeft grote gevolgen bij het opbouwen 
van een toekomst. Denk maar aan die coole buitenlandse stage die uw kind graag wil doen. Of  het beroep dat uw 
kind voor ogen heeft, maar niet meer kan doen vanwege een strafblad. Het is toch zonde dat uw kind op die manier 
zijn toekomst deels vergooit.  

Als ouder roepen we u op om hierover met uw kind te praten. Ook als uw kind niet bij de rellende jongeren hoort, is 
het goed om dit onderwerp thuis bespreekbaar te maken. Vindt u dit moeilijk? Dan kan u contact opnemen met het 
sociaal team via telefoonnummer 14 0162. Zij helpen u graag verder!

Help! 
Mijn kind heeft een oproep gedeeld 
om te rellen, kan hij nu straf krijgen? 

Burgemeester Mark Buijs heeft de noodverordening voor de wijken Slotjes en Oosterheide ingetrokken op  
1 februari 2021. Er zijn op dit moment geen signalen meer die aanleiding geven om de noodverordening langer 
in stand te houden. 

Burgemeester Mark Buijs: “Vorige week was er veel onrust in Oosterhout, dat zal u niet ontgaan zijn. De rust lijkt 
inmiddels gelukkig te zijn wedergekeerd. Daarom heb ik de noodverordening die gold voor de wijken Slotjes en 
Oosterheide ingetrokken. Daar ben ik blij mee, want er zijn al zoveel belemmeringen in deze tijd. Maar als het 
nodig is, zal ik niet twijfelen om weer een noodverordening af  te kondigen. Voor de veiligheid van onze stad, onze 
ondernemers, onze inwoners. Want iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Oosterhout. Altijd, maar zeker nu. 
Deze tijd is voor velen al moeilijk genoeg. Ik wil u wel vragen om alert te blijven. Meldingen en signalen over onrust 
kunt u doorgeven aan de politie, via telefoonnummer 0900-8844, of  bij spoed via 112. Heel belangrijk, want 
daarmee voorkomen we dat het mis kan gaan”. 

“We willen allemaal zo snel mogelijk van de coronamaatregelen af, we hebben allemaal behoefte aan meer vrijheid. 
Ik vind het fijn om te zien dat het overgrote deel van de Oosterhouters daar zijn best voor blijft doen, door zich aan 
de regels te houden. Ik weet, het is niet makkelijk. Komende week krijgen we mogelijk weer wat vrijheden terug, met 
de opening van de basisscholen. Een verlichting voor veel ouders en voor de kinderen, die straks weer met vriendjes 
en vriendinnetjes in de klas zitten. Laten we met zijn allen volhouden, want we moeten dit samen blijven doen. 
Alleen samen krijgen we meer voor elkaar”. 

De overige coronamaatregelen blijven gelden, waaronder de regels van de avondklok. Dat betekent dat u tussen 
21.00 en 04.30 uur binnen blijft, tenzij u een geldige reden heeft om buiten te zijn. Hier wordt ook op gehandhaafd. 
Meer informatie over de avondklok en uitzonderingen hierop vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Let op: Deze informatie is opgemaakt op 1 februari 2021. Mocht er weer onrust ontstaan, dan kan er opnieuw een 
noodverordening worden ingevoerd.

Noodverordening Slotjes en 
Oosterheide ingetrokken



Stichting Leergeld haalt ruim elfduizend euro op met 
de kerstpakketten actie in Oosterhout  

Ruim twintig jaar geleden was de eerste Leergeld stichting een feit. Vele gemeenten, groot en klein, volgden 
daarna. In 2003 werd hier in Oosterhout gehoor aan gegeven en ondertussen worden kinderen uit Oosterhout en 
de omringende gemeenten Altena, Gilze-Rijen, Dongen, Drimmelen en Geertruidenberg ondersteund.  

Alle Leergeld stichtingen dragen die ene missie uit: kinderen méé laten doen. Geen kind zou de sociale gevolgen 
moeten ondervinden van financiële krapte binnen het gezin. Er wordt daarbij praktische hulp geboden; een fiets 
voor als je naar de middelbare school gaat, een laptop om je huiswerk op te maken, het betalen van een schoolreisje 
en het voldoen van de sportcontributie, zodat een kind niet aan de zijlijn, maar op het veld kan staan. De hoop was 
destijds dat Stichting Leergeld ooit overbodig zou worden. Niets is echter minder waar gebleken. Stichting Leergeld 
is relevanter dan ooit tevoren. Niet alleen de meer ‘traditionele’ doelgroepen, zoals gezinnen die leven van een 
bijstandsuitkering kloppen aan bij Stichting Leergeld, maar ook mensen in loondienst of  met een eigen bedrijf  die 
niet meer rondkomen van het geld dat ze verdienen.  

De samenleving is complexer geworden, de arbeidsmarkt flexibeler en meer mensen hebben te maken met 
problematische schulden. De coronacrisis heeft de financiële problemen binnen gezinnen verergerd. Gelukkig keert 
het tij en is er een toenemende aandacht voor gezinnen die financieel in de knel zitten. Totdat er meer structurele 
oplossingen worden gevonden, blijft Stichting Leergeld helaas relevant. Ieder kind zou mee moeten kunnen op 
schoolreis of  zijn verjaardag kunnen vieren. Met een groot team aan enthousiaste vrijwilligers zetten wij ons hier 
iedere dag voor in.  

We zijn dan ook ontzettend verheugd met de vele giften die we hebben ontvangen van bedrijven en particulieren. 
Massaal hebben ze gehoor gegeven aan de oproep om de twee levensgrote kerstpakketten, die op de Markt in 
Oosterhout hebben gestaan tijdens de Kids Koning Wintermarkt, symbolisch te vullen met donaties. Ruim elfduizend 
euro is er opgehaald. Geld dat we bijvoorbeeld kunnen gebruiken om laptops aan te schaffen voor de meest kwetsbare 
kinderen, die anders achterop raken met hun schoolwerk. Stichting Leergeld bedankt alle bedrijven en particulieren 
in Oosterhout die een donatie hebben gedaan voor de Kerstactie 2020. Dankzij ú kunnen we doorgaan met onze 
missie: alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen! 

Massaal gedoneerd om kinderen 
in armoede te ondersteunen 

Ze heeft een baan voor 36 uur per 
week, maar toch maakt Sylvia op 
haar vrije dag tijd, om als vrijwilliger 
maaltijden rond te brengen. 
Maaltijdenservice Oosterhout 
kookte tot voor kort, in het kader 
van coronahulp, gratis maaltijden 
voor Oosterhouters die zo’n maaltijd 
goed konden gebruiken. Ze zag op de 
website van Oosterhoutvoorelkaar 
(OVE) de oproep. Sylvia reageerde 
meteen. Ze kende OVE al, omdat 
ze daar als vrijwilliger staat 
ingeschreven. 

“Ik heb, door het rondbrengen van 
maaltijden, wel de smaak te pakken 
gekregen. Nu het niet meer nodig 
is, ga ik andere dingen doen. Ik heb 
al twee leuke vacatures gezien op 
de website.” Maar wat brengt het 
vrijwilligerswerk haar dan? Sylvia 
reageert enthousiast: “Haha…. In 
ieder geval af en toe een lekkere 
maaltijd. Eén keer kreeg ik snickers 
en één keer een euro, die ik overigens 
weer netjes heb afgedragen. Maar 
het belangrijkste is, dat je mensen 
blij maakt! En zelf word ik echt in 
de watten gelegd door OVE. De 
ontvangst in de Bunthoef, waar ik de 
maaltijden moet ophalen, is altijd heel 

fijn. Alles is supergoed georganiseerd 
en ik ontmoet er alleen maar 
vriendelijke mensen.” 

Wat Sylvia wel opvalt is een verschil 
tussen de eerste en de tweede 
coronagolf. “Het lijkt wel of mensen 
banger zijn om besmet te worden. 
Soms kom ik ergens en wordt er 
gezegd: “Jij bent de eerste die ik spreek 
vandaag. Dáár voel ik me echt nodig!” 

Daarentegen komt Sylvia ook op 
plaatsen, waar ze de maaltijd alleen 
maar hoeft af te geven. “Mensen 
willen allemaal iets anders, dus als 
vrijwilliger moet je je flexibel kunnen 
opstellen. Maar het is wel fijn als 
iemand zegt te hopen dat jij de 
volgende keer weer komt.”

Het verhaal van Sylvia

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Thuiswerken, thuisscholen en veel thuis samen zijn met kinderen levert 
soms vragen of  spanning op binnen het gezin. Ouders worstelen soms 
met vragen als: mijn kind is bang voor het coronavirus, mijn kind wordt 
boos als hij huiswerk moet maken of  mijn kinderen maken veel ruzie met 
elkaar. Deze en andere opvoedvragen kunnen ouders aan de GGD stellen 
via jeugdgezondheidszorg.oosterhout@ggdwestbrabant.nl. De GGD geeft 
zelf  antwoord of  brengt ouders in contact met een van de partners (zoals 
Surplus Welzijn, MEE of  de praktijkondersteuner van de huisarts) die dat 
het beste kan doen. 

Opvoedvragen? Stel ze aan de GGD

De oproep is nog steeds: blijf thuis, beperk uw contacten en werk thuis. Veel besmettingen vinden plaats op de 
werkvloer of onderweg naar of van het werk. Thuiswerken is een effectieve manier om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. 
 
Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, 
mogen naar het werk komen. Dat betekent: een buschauffeur gaat naar zijn werk, een kantoormedewerker werkt 
volledig thuis. De situatie van nu is zeer zorgelijk. Naar het werk komen om collega’s of  klanten te zien, kan nu 
even niet. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken, dat ook daadwerkelijk doen. 
Werknemers die gevraagd worden naar het werk te komen terwijl dat niet nodig is, kunnen daar het gesprek over 
aangaan met hun werkgever.

Zakenreizen
Kunt u een zakenreis uitstellen? Doe dat dan. Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen. Dus blijf  in Nederland 
en boek geen reizen tot en met 31 maart 2021. Daarnaast treft het kabinet extra maatregelen om de import van 
nieuwe varianten van het virus via reizigers tegen te gaan door het invoeren van een vliegverbod of  aanmeerverbod 
voor veerboten.  Kijk voor meer informatie over werken tijdens de coronacrisis op www.rijksoverheid.nl.

Blijf thuis, werk thuis en beperk 
uw contacten!
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Let op!
Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de informatie van maandag 1 februari 2021. De informatie 
die tijdens de persconferentie van dinsdag 2 februari 2021 is verstrekt, kon vanwege de deadline van 
dit weekblad helaas niet meer meegenomen worden. De meest actuele informatie vindt u terug op 
www.rivm.nl en op www.rijksoverheid.nl.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf dan thuis en maak 
zo snel mogelijk een testafspraak. Klachten die passen bij corona zijn 
verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niesen, keelpijn, 
hoesten, verhoging of koorts en plotseling verlies van reuk of smaak. Laat 
u ook zo snel mogelijk testen als u slechts milde klachten heeft. 

Hoe maak ik een afspraak? 
• Dat kan online via www.coronatsest.nl. U heeft hiervoor uw DigiD  
 nodig. Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem vervolgens  
 beschikbare testlocaties en tijdstippen. Een bevestiging volgt via sms of   
 e-mail. Als de uitslag bekend is, ontvangt u een email. U bekijkt uw  
 uitslag door weer in te loggen op de coronatest website met uw DigiD. Bij  
 een positieve testuitslag belt de GGD u, zodat het bron- en  
 contactonderzoek direct kan starten. 
• U kunt ook telefonisch een afspraak maken, via het landelijke  
 telefoonnummer 0800-1202. Dit nummer is 7 dagen per week van 8:00  
 uur tot 20:00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Wachten op de uitslag 
Tot u de uitslag van de test heeft gekregen moet u thuisblijven. Dat betekent 
dat u dus bijvoorbeeld niet naar uw werk kan gaan, geen boodschappen kan 
doen en ook niet uw kind(eren) uit school kan gaan halen. Heeft u koorts 
of  benauwdheidsklachten? Dan blijven uw huisgenoten ook thuis. Op die 
manier houden we het voor iedereen veilig #meervoorelkaar.

Vindt u of kent u iemand die de informatie over het coronavirus niet altijd 
even begrijpelijk vindt? Kijk dan eens op corona.steffie.nl. Steffie legt 
informatie op een eenvoudige manier uit. Zo ook alles over het coronavirus.

Website
Op www.corona.steffie.nl 
vindt u begrijpelijke en 
betrouwbare informatie 
over het coronavirus. 
Steffie beantwoordt vragen 
zoals: Welke symptomen 
kan u verwachten als u 
het virus krijgt? Hoe zorgt 
u ervoor dat u en anderen 
niet ziek worden? Hoe 
werken de coronatesten? 
En wat is quarantaine? Ook 
komen onderwerpen zoals 
goed uw handen wassen 
en het maken van een 
dagindeling aan bod. 

Betrouwbare en begrijpelijke informatie
Juist in tijden van crisis heeft iedereen behoefte aan betrouwbare en 
begrijpelijke informatie. Dat voorkomt ook angstgevoelens, stress en 
mogelijk zelfs gezondheidsproblemen. Door de eenvoudige (stapsgewijze) 
uitleg, vriendelijke animaties en gesproken tekst is deze Steffie-module fijn 
voorlichtingsmateriaal voor meer dan 1,5 miljoen mensen die een zetje 
kunnen gebruiken.

Klachten? Laat u testen!

Steffie legt corona eenvoudig uit

De onrust de afgelopen week in Nederland, maar ook in Oosterhout, zal u niet ontgaan zijn. 
In alle wijken zijn boa’s en politie actief. We vragen u om óók alert te zijn. Meldingen en signalen kunt u doorgeven 
aan de politie, via telefoonnummer 0900-8844, of  bij spoed via 112.

Angstig?
Voelt u zich niet veilig of  bent u angstig geworden door de avondklokrellen? En wilt u daar graag met iemand over 
praten? Dan staat Surplus voor u klaar via telefoonnummer 0162-748600.

Bent u ondernemer?
Laat buiten geen losse spullen liggen en wees alert. 
Geef  meldingen en signalen rechtstreeks door aan de politie. 

Onrust in de wijk? Meld het bij de politie! 

Ouderen in Noord-Brabant worden gebeld door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD. Deze 
mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Geef daar geen gehoor 
aan, want dit is een vorm van oplichting. Vertrouwt u het niet? Neem dan contact op met de GGD.

Uitnodiging per post
De GGD neemt geen contact op met ouderen over het vaccineren en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren. 
Ouderen vanaf  85 jaar ontvangen deze week een uitnodiging voor de coronavaccinatie. Huisartsen nemen persoonlijk 
contact op met de 90-plussers in hun praktijk. Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging per 
post van het RIVM.

Mobiele ouderen moeten zelf  bellen met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij worden gevaccineerd 
op een van de vaccinatielocaties van GGD West-Brabant. Niet-mobiele ouderen worden door de huisarts gevaccineerd 
zodra dit kan. Vaccinatie door de GGD is altijd gratis!

Huisartsen
GGD West-Brabant heeft de huisartsen in de regio inmiddels op de hoogte gesteld om extra alert te zijn op deze 
praktijken.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de coronavaccins en de coronavaccinatie? Bel het landelijke nummer 0800 – 1351 (dagelijks 
van 08.00 – 20.00 uur), of  neem contact op met GGD West-Brabant. Ook op www.coronavaccinatie.nl vindt u veel 
informatie.

Surplus: Wij zijn er! 
Heeft u een vraag? Maakt u zich zorgen? Spreekt u weinig mensen? Heeft u een idee? Zoekt u nog hulp of  wilt u 
gewoon een praatje maken? Wij zijn er! U bent altijd welkom om telefonisch of  per e-mail contact op te nemen met 
de (vrijwillig) medewerkers van Surplus Welzijn Oosterhout. U kunt bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld 
mantelzorg, geldzaken, als u even een praatje wilt maken of  iets wilt bespreken met een maatschappelijk werker. 
Onze receptie is bereikbaar op het telefoonnummer 0162 748600. De receptioniste zorgt dat u wordt doorverbonden 
of  wordt teruggebeld. U mag ook e-mailen naar receptieoosterhout@surplus.nl voor een terugbelverzoek. 

Coronaproof vrijwilligerswerk: samen staan we sterk
We zijn enorm trots op al die Oosterhouters die hulp aanbieden: veel mensen willen iets voor een ander betekenen. 
Verschillende (Facebook) initiatieven voor burenhulp zijn gekoppeld aan Oosterhoutvoorelkaar. Heeft u een hulpvraag 
die een vrijwilliger gemakkelijk op kan pakken? Een boodschap doen, de hond uitlaten of  bijvoorbeeld meehelpen 
met het thuisonderwijs van de kinderen… Vele Oosterhouters staan voor u klaar! U kunt uw vraag plaatsen op de 
website, een vrijwilliger opzoeken of  telefonisch contact opnemen. Kijk op www.oosterhoutvoorelkaar.nl/coronahulp 
voor meer informatie.

Heeft u hulp nodig? Wilt u zelf helpen?
Laat het ons weten! Dat kan op drie manieren:
• Bel naar: 0162 748600
• Mail naar: receptieoosterhout@surplus.nl
• Voor hulp door vrijwilligers/buren: www.oosterhoutvoorelkaar.nl

Let op: GGD vaccineert géén ouderen 
aan huis!

Zorgaanbieders en maatschappelijke 
partners zorgen nog steeds voor u!


