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Er is een nieuw 
middel tegen 

corona gemaakt.

Dit heet een vaccin. 
En het beschermt 
je tegen de ziekte.

Het vaccin is veilig. 
Het is heel goed 

getest.

Je krijgt een prik  
in je bovenarm.  

Na een paar weken 
krijg je nog een prik.

Het kan dat je een  
beetje pijn van de prik 
hebt. Je kan spierpijn 

of koorts krijgen.

Praat met je familie, 
een begeleider of een 
dokter als je je na de 
prik niet lekker voelt.

Je krijgt een 
uitnodiging als jij 

de prik kunt halen.

De prik krijg je van 
een dokter of zuster.

Je mag zelf kiezen of je 
de prik neemt of niet.

Als meer mensen de 
prik nemen, wordt het 
veiliger voor iedereen.

Na de prik moet je 
je nog wel steeds aan 

de regels houden.

Als je je ziek voelt, 
laat je dan testen.

 Kijk ook op 
corona.steffie.nl/vaccinatie

EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Beste Oosterhouters, 
zonnige ontmoeting

Dat is wat we graag zouden willen. Het ziet er buiten steeds groener 
en aanlokkelijker uit. Alleen dat zonnetje wil nog niet echt, waardoor 
de temperaturen een behoorlijk stuk lager zijn dan vorig jaar. Jammer, 
want de zon kan ons en ons humeur na zo’n winter toch aardig ont-
dooien. Elkaar ontmoeten gaat dan ook makkelijker. 

Ook voor de horeca zou een zonnetje fijn zijn. De terrassen zijn open 
en de horeca doet enorm zijn best om de klanten na lange tijd weer 
te vertroetelen. Zodra de zon zich een paar uurtjes laat zien, zitten de 
terrassen gelukkig bijna direct vol. Het is gewoon fijn om elkaar weer 
te ontmoeten.

Zo hadden we twee weken geleden op zondagmiddag ook een prach-
tig zonnetje. Aan de voorkant van ons huis staat de zon het langst, dus 
Christel en ik zaten daar op ons bankje. Even wennen, want voor het 
huis zitten doen we in Nederland minder snel. Maar de zon en de over-
weldigende zonsondergang trokken ons over de streep. Dus waarom 
niet.

Ook enkele buren hebben zo’n bankje. Bij mooi weer zit je nooit alleen 
buiten. Al snel riep een stelletje een paar huizen verderop of wij even 
een praatje wilden maken, op afstand natuurlijk. Leuke buren van onze 
leeftijd, dus het werd een geanimeerd gesprek.

Totdat er een man op een stoere 
driewielige motorfiets stopte. Het 
was een prachtig knalgeel apparaat 
met mooie chromen details. We 
raakten aan de praat. Hij was met 
zijn motor aan het toeren. Hij was 
in Breda geweest om daar wat rond 
te kijken en op weg naar Drimme-
len reed hij door Oosterhout waar 
hij lang had gewoond. Het viel mij 
op dat hij op zijn motor bleef zitten.

Toen vertelde hij dat zijn motor drie 
wielen had omdat hij zelf gehan-
dicapt is. Deze indrukwekkende  
machine bezorgde hem de ultieme 
vrijheid. Dat wilde hij ons ook laten 
beleven: hij bood direct aan om met ons een rondje te rijden. Vanwege 
de regels wel één voor één en met mondkapje. Dat lieten de buur-
vrouw en ik ons geen twee keer zeggen. Wat een gave ervaring, die zon, 
de wind en het ronkende geluid van die prachtige motor. Die motor 
en zijn open en warme persoonlijkheid zorgden voor een zonnige ont-
moeting voor ons allemaal.

Soms zorgt dus zoiets kleins als een bankje en wat zon ervoor dat je 
nieuwe mensen met een bijzonder verhaal ontmoet. Ontmoetingen, 
natuurlijk met inachtneming van de maatregelen, zijn echt belangrijk 
om nieuwe verbindingen te maken. Ze maken het leven wat minder 
eenzaam en zeker veel leuker. Laat die zon maar komen! 

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

VEEL CORONACOMMUNICATIE IS IN 
VERSCHILLENDE TALEN BESCHIKBAAR! 

TEGEMOETKOMING DOORBETALEN 
KINDEROPVANG VOOR OUDERS ZONDER 
KINDEROPVANGTOESLAG

Er is veel informatie over het coronavirus, de aanpak en het vaccineren. Sommige mensen hebben echter andere 
middelen of kanalen nodig om geïnformeerd te raken. Daarom zijn er materialen die aansluiten bij laaggeletterden, 
anderstaligen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een lagere opleiding. Zo zijn er bijvoorbeeld de 
volgende middelen:

• Een praatplaat met veel beeld en eenvoudige tekst over het vaccineren tegen corona. Deze plaat is in meer talen  
 beschikbaar. Zoek op www.rijksoverheid.nl naar ‘prik tegen corona corona begrijpelijk taal’ voor de praatplaat in  
 verschillende talen.
• De Steffie-module is een website met video’s in eenvoudige taal en in meerdere talen beschikbaar. Bekijk de  
 video’s op www.steffie.nl.
• Een basisfolder met informatie over het vaccineren. Deze is beschikbaar in verschillende talen. 
 Zoek op www.rijksoverheid.nl naar ‘Algemene informatie over coronavaccinatie’ voor de basisfolder.
• www.government.nl een website specifiek gericht op anderstaligen, waarop veel informatie wordt gegeven over  
 corona en vaccineren.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag (of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ont-
vangen), kunnen tussen 15 mei 2021 en 15 juli 2021 bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een aanvraag voor een 
tegemoetkoming indienen. 

TTKZO
De Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding is een tegemoetkoming voor de 
kinderopvangfactuur. Het is een tegemoetkoming voor ouders die de kinderopvangfactuur doorbetaalden tijdens 
beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren door 
corona.

Aanvragen vanaf 15 mei 2021
Door tijdens de sluitingsperioden de kinderopvangfactuur te blijven betalen, behielden ouders hun plek op de 
kinderopvang, bleven kinderopvangorganisaties gefinancierd en konden zij ook noodopvang aanbieden. Ouders die 
de kinderopvang zelf betalen, zonder overheidsbijdrage, kunnen vanaf 15 mei 2021 een tegemoetkoming aanvragen 
voor het doorbetalen van de factuur tijdens beide sluitingsperioden.

De tegemoetkoming
De SVB geeft de tegemoetkoming aan de persoon die de factuur betaald en de factuur op zijn naam heeft staan. Dat 
kunnen ouders zijn, maar ook bijvoorbeeld grootouders of verzorgers van het kind. De hoogte van de tegemoetkoming 
wordt onder andere bepaald op basis van de facturen. De tegemoetkoming is per uur niet hoger dan de maximum 
uurprijs per opvangsoort.

Voor meer informatie kijkt u op www.svb.nl/nl/vergoeding.

Let op! Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de informatie van maandag 10 mei 2021. De in-
formatie die tijdens de persconferentie van dinsdag 11 mei 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.
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TIJDELIJKE ONDERSTEUNING 
NOODZAKELIJKE KOSTEN (TONK)

VERKOUDEN: MAG MIJN KIND NAAR SCHOOL?
Na een lange meivakantie starten de meeste scholen volgende week 
weer met lesgeven. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle 
gevallen naar de kinderopvang en/of naar school. Maar hoe zit het ook 
alweer? Mag uw kind bijvoorbeeld naar school als het verkouden is?  

Met de beslisboom bepaalt u of uw kind naar school mag. De laatste versie 
van de beslisboom vindt u op de website www.boink.info/beslisboom. 

Meer weten?
Meer informatie over het coronavirus en onderwijs vindt u op: 
www.rijksoverheid.nl.

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

Is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen nood-
zakelijke kosten zoals uw woonlasten niet meer betalen? Dan kan de 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien 
helpen.

Wat is TONK?
TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Met deze regeling 
helpt de gemeente u als u door de coronamaatregelen minder inkomen 
heeft én u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonlasten. Het 
gaat dan om uw huur- of hypotheekkosten en de kosten voor bijvoorbeeld 
gas en elektriciteit. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand 
(Participatiewet). 

Voorwaarden
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze 
voorwaarden:
• U heeft in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen gehad dan in  
 januari 2020.
• Het verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
• Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
• U heeft op dit moment minder dan € 31.340,- aan beschikbare  
 geldmiddelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om contant geld, geld op de  
 (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren) en de  
 waarde van beleggingen of bidons.
• Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te  
 tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten  
 (NOW) ook niet.
• U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
• De kosten van uw huur (verminderd met eventueel ontvangen  
 huurtoeslag) of hypotheek en de kosten voor gas en elektriciteit bedragen  
 samen meer dan € 500,- per maand.
• De maximale tegemoetkoming op basis van onze beleidsregels bedraagt  
 maximaal € 500,- per huishouden per maand.
 
Hoelang kunt u de TONK krijgen?
U krijgt maximaal 6 maanden TONK, tot en met juni 2021. Korter kan natuur-
lijk ook, langer niet. De TONK-uitkering kan met terugwerkende kracht tot  
1 januari 2021 worden aangevraagd. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de 
maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.
 
TONK als laatste mogelijkheid
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, 
zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst 
aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft 
u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonlasten te 
betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. De TONK kan ook 
een aanvulling zijn op de Tozo-uitkering.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Dat hangt af van uw situatie. De maximale tegemoetkoming is € 500,- per 
huishouden per maand. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen 
kijken we naar:
• De hoogte van uw woonlasten;
• Uw inkomen op dit moment;
• Welk deel van de kosten u zelf nog kan betalen met dit inkomen 
 (uw draagkracht).
 
TONK houden of lenen
U mag de TONK-uitkering meestal houden, maar in sommige situaties mag 
de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt. Bijvoorbeeld 
als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-
uitkering dan later terugbetalen.

Aanvragen
De TONK aanvragen doet u via: 
www.oosterhout.nl/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk

WAT KAN WÉL?
HOUD OE EIGE BEZIG

MEI KALENDER

13 MEI 14 MEI

15 MEI 16 MEI

17 MEI
18 MEI

HEMELVAARTSDAG
Wandel de Heilige Driehoekwandeling.
Download de gratis app van izi.TRAVEL 
en zoek op ‘heilige driehoek’.

BRAND EEN KAARSJE VOOR IEMAND
DIE DAT GOED KAN GEBRUIKEN
Bijvoorbeeld in de Sint Jansbasiliek of 
in één van de kapelletjes in Oosterhout. 
Het kapelletje in Dorst bijvoorbeeld of 
aan de Ridderstraat. 

DAG VAN HET GEZIN
Maak een leuke selfie van je gezin 
en deel ‘m op Insta of Facebook 
met #houdoeeigegoed.

MAAK EEN LEKKER LANGE FIETSTOCHT
MET DE ‘KLAVERTJE VIER FIETSROUTES’
De vier routes lopen als een klaverblad rond 
Oosterhout. Kijk op www.proefoosterhout.nl 
voor de routes. 

THUISTIP VAN THEATER DE BUSSEL
Beluister eens een podcast.
Bijvoorbeeld ‘De verleiders’ van 
theatermakers Tom de Ket en
George van Houts.
Kijk op www.theaterdebussel.nl
(zoek op ‘podcast’).

BLIJF VERBONDEN
Houd contact en bel je opa of oma 
een keer op. Loop eens langs het 
verzorgingshuis in de buurt en zwaai 
naar de mensen voor het raam. Of 
breng een keer een lekkere maaltijd 
langs bij die single vriend of vriendin. 

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. 

THUIS EEN FEESTJE BOUWEN 
MET DE PARTYTIGERS 

Minder naar school, minder contact met je vrienden, minder sporten en minder 
feestjes. Dj-duo Partytigers bood jongeren dé oplossing: een livestream om thuis een 

feestje te bouwen. Met hulp van JONG van de gemeente Oosterhout en Theater De Bussel, trok een livestream 
tijdens carnaval maar liefst 800 unieke kijkers.

In 2018 startten Thomas (14) en Vigo (14) met dj’en. Ze stuurden in die tijd al eens een mail naar de gemeente om zelf 
een feest te organiseren. De gemeente steunde de jonge ondernemers en bracht ze in contact met Theater De Bussel. 
In de zomer van 2019 was het feest een feit! Thomas: “Steeds vaker werden we gevraagd om te draaien. We bleven 
in contact en met carnaval 2020 draaiden we in De Bussel. Die vrijdagavond werd een groot feest voor ons en onze 
leeftijdgenoten!”

Publiciteit
Vlak na carnaval ging Nederland op slot. Een enorme domper voor de jonge dj’s, die de smaak nét te pakken hadden. 
“We zagen dat veel dj’s toen livestreams gingen organiseren”, vertelt Vigo. “Dat bracht ons op ideeën. In april 2020 was 
onze eerste livestream, maar dat was geen heel groot succes.”
Overtuigd dat het beter moest kunnen, werkte het duo toe naar carnaval 2021. “We betrokken anderen meer bij de 
uitvoering. Samen met JONG en De Bussel maakten we een plan. Zij hebben er  natuurlijk meer verstand van”, zegt 
Thomas. Vigo vult aan: “Publiciteit is bijvoorbeeld heel belangrijk. Zoals posters en aankondigingen op social media.”

Meezingen
Naast het dj-duo werd een programma samengesteld met onder meer de huis-dj van Theater De Bussel en De 
Lievelings-dj’s van je Zusje. Het theater zorgde voor perfecte techniek. “Het was heel fijn dat JONG een budget van 
€1000 beschikbaar stelde om de artiesten, reiskosten en eten en drinken te betalen”, vertelt Thomas. “Zo konden we 
er echt iets moois van maken. We hadden 800 unieke kijkers en mensen reageerden super enthousiast.” 

“We deden het vooral voor de jonge mensen, zoals onze vrienden die corona beu zijn”, zegt Vigo. “We hopen dat we 
deze zomer weer een écht feest kunnen organiseren. We willen graag weer interactie met het publiek; lekker met zijn 
allen meezingen!”


