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Beste Oosterhouters, 
quarantaine niet leuk, 
wel nodig
Wat velen van u al meegemaakt hebben, overkwam ons deze week. Vorig 
weekend begon eigenlijk als een voor ons ‘normaal’ coronaweekend. 
Beide zoons op zaterdag thuis, wat ik zelf altijd heerlijk vind. Je trekt 
automatisch toch nog meer met elkaar op. Lars is die avond samen met 
zijn vriendin naar zijn schoonfamilie gegaan, maar hij belde de volgende 
dag dat hij zich niet helemaal goed voelde en zich nog die morgen ging 
laten testen. Zijn vriendin liet zichzelf ook testen en beiden waren 
positief. Haar moeder en man ook. Balen voor hen. Ze mochten direct 
in quarantaine. En zij niet alleen; Niels, Christel en ik natuurlijk ook.

Toch wel ingewikkeld hoor. En zeker voor Niels om als 20-jarige 
helemaal niet naar buiten te mogen. Hij kon nog wel studeren, maar 
niet meer hardlopen of naar zijn werk (rondbrengen van fietsen voor een 
webshop). Gelukkig kon hij zijn werk geheel omzetten in thuiswerken 
(klantenservice in plaats van bezorgen). Zo had hij tenminste voor 
een gedeelte van de dag een invulling. Daarnaast keek hij samen met 
vrienden via FaceTime voetbal, maar dat was het dan ook wel. 

Ook voor Christel en mij was het een uitdaging. Normaal bewegen we 
allemaal best wel veel, maar nu kon dat minimaal vijf dagen niet. We 
waren op onze eigen vierkante meters aangewezen. Vooral Christel 
heeft haar werk volledig moeten omgooien. Een gedeelte kon ze 
nu niet meer doen, omdat het fysieke werkzaamheden zijn. De rest 
probeerde ze met kunst en vliegwerk vanuit huis te doen voor het 
gezondheidscentrum. En ik? Ik deed al veel digitaal, maar soms moet 
ik toch echt in het stadhuis afspreken. De ene keer vanwege de aard 
van een gesprek en de andere keer omdat mijn bezoek digitaal niet 
vaardig genoeg was. Maar deze week kon ik niet anders. Alles móest 
digitaal vanuit huis. Zelfs lintjes doorknippen. Dat is niks voor mij, dat 
heb ik wel gemerkt. 

Het was allemaal niet eenvoudig. Er moest een hoop geregeld worden 
en ik snap best wel dat mensen daar tegenop zien en denken ‘echt 
niet…’. Maar het is wél ontzettend belangrijk om je aan deze regels te 
houden en deze moeite te doen. Voor hetzelfde geld besmet je anderen 
en dat kan soms behoorlijke consequenties hebben. Niet alleen voor 
degenen die oud en kwetsbaar zijn, maar ook voor anderen. 

Ik hoopte natuurlijk dat het met iedereen goed zou gaan en dat 
niemand ziek zou worden. Lars werd echter behoorlijk verkouden. 
Nog erger was het voor de man van zijn schoonmoeder. Hij is erg ziek 
geworden. Een superaardige en fitte man van mijn leeftijd, een beer 
van een vent. Die krijg je niet om, zou je denken. Dus wel. Hij is met 
zware ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis en heeft 
een ontsteking aan zijn longen. Het gaat dus niet goed met hem. Hij 
krijgt zuurstof en we hopen allemaal dat hij hier langzaam weer van 
opknapt en beter wordt. 

Voor Christel, Niels en mij liep het goed af. Wij zijn alle drie na vijf dagen 
negatief getest en zijn op zaterdag weer eens een flinke wandeling 
gaan maken. Een stukje lopen voelt dan als vrijgelaten worden na een 
lange tijd, heerlijk. Uiteraard waren we de daaropvolgende vijf dagen 
extra alert op klachten. Maar gelukkig bleven we coronavrij.

Onze ervaringen zetten mij nog maar eens aan, om u op het hart te 
drukken dat we allemáál kwetsbaar zijn. Niemand is onverwinnelijk. 
Volg alstublieft de regels. Oók die van de quarantaine. Hoe lastig het 
ook is. Het had bij ons nog erger kunnen zijn. Stel je voor, dat ik besmet 
was geweest en bij mijn moeder op de koffie was gegaan…. Ook al houd 
ik goed afstand, je weet maar nooit. Ik moet er niet aan denken.

Blijf voorzichtig, blijf gezond en als het moet? Ga in quarantaine. 
Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Tijdens de persconferentie vorige week maakte premier Mark Rutte bekend dat Nederland in lockdown blijft, in 
elk geval tot en met 9 februari. Het aantal besmettingen daalt, maar niet snel genoeg. Daarom moeten we onze 
contacten blijven beperken, zodat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de intensive care gaat 
dalen. Dus blijf thuis, beperk uw contacten en werk thuis. We zetten de belangrijkste maatregelen hieronder nog 
even op een rij: 

• Werk thuis, tenzij dat écht niet anders kan.
• Ontvang thuis maximaal 2 gasten per dag. 
• Ga alleen naar buiten, of  met 1 andere persoon (huishoudens uitgezonderd).
• Volwassenen sporten buiten met maximaal 1 andere persoon, op 1.5 meter afstand.
• Scholen en kinderopvang zijn dicht. 
• Niet-essentiële winkels zijn dicht.
• Publieke ruimtes zoals musea, zwembaden, theaters, dierentuinen en pretparken zijn dicht.
• Contactberoepen zoals kappers en nagelstylisten zijn dicht (alleen medische contactberoepen zijn toegestaan).
• Boek geen reizen naar het buitenland, in elk geval niet tot en met 31 maart 2021.

Let op elkaar
Veel mensen hebben een zware periode achter de rug door het coronavirus en de maatregelen. En voor veel mensen 
betekent deze verlenging van de lockdown dat zij langer te maken hebben met financiële onzekerheid, eenzaamheid 
of  andere zorgen. Daarom is het extra belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar en extra op elkaar letten. Ook 
al moet dat op afstand of  digitaal.

En onthoud: 
• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Was vaak uw handen met zeep.
• Zet een mondkapje op waar dat moet.
• Bent u verkouden? Blijf  dan thuis!
• Heeft u koorts of  bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.

Meer weten over de maatregelen? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Nederland blijft in lockdown
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Vanmorgen werden we gebeld door een moeder uit Oosterhout. Haar jongste zoon had een laptop ontvangen van 
school om thuis onderwijs te volgen. Haar oudste zoon probeerde zijn schoolopdrachten via zijn telefoon te doen, 
omdat de laptop van zijn moeder helaas stuk was. Ze wist niet precies wat de mogelijkheden zijn bij Stichting 
Leergeld, maar vroeg zich af of hij wellicht in aanmerking komt voor een laptop. 

Uit dit voorbeeld blijkt dat er nog steeds kinderen zijn die geen laptop hebben en daardoor niet goed kunnen meedoen 
met onderwijs op afstand. Verschillende wetenschappers en beleidsmakers waarschuwen dat de achterstand van 
kwetsbare kinderen, die al bestond voor de coronacrisis, erger zal worden. Wij, van Stichting Leergeld, willen 
daarom ons uiterste best blijven doen in 2021 om te zorgen dat niemand, ongeacht zijn thuissituatie, achterop 
raakt. Ook dit jaar maken wij ons er hard voor dat geen enkel kind buiten de boot valt.

Dat ons werk nog steeds wordt gewaardeerd, blijkt uit de vele acties 
die  afgelopen decembermaand door scholen, ondernemers en 
particulieren zijn uitgevoerd. Ook de gemeentes waarin wij actief  
zijn, blijven ons belangrijke werk financieel ondersteunen. Zo zijn 
er in de gemeente Drimmelen heerlijke maaltijden bezorgd aan 
Leergeld-gezinnen (omdat een fysiek samenzijn niet mogelijk was dit 
jaar), hebben veel bedrijven en particulieren gehoor gegeven aan de 
oproep om te doneren in Oosterhout én heeft het Cambreur College 
in Dongen, met steun van de plaatselijke Jumbo, kerstpakketten 
verzorgd voor gezinnen. We zijn geroerd en erg blij met al deze blijken 
van waardering. En we zullen de vele donaties ten goede laten komen 
aan de kinderen die het zo hard nodig hebben in deze periode.

Zit jij financieel in de knel en weet je niet hoe je de kosten voor je kinderen moet opbrengen? Dien dan een aanvraag 
in via onze website www.leergeldwbo.nl/aanvraag of  bel ons op het nummer 0162-458487. Wij zijn van dinsdag tot 
en met donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur bereikbaar.  

Corona raakt ons allemaal. We kunnen ons bij Thuisvester voorstellen dat er vanwege corona zorgen bij u 
ontstaan. Misschien voelt u zich eenzaam door het verlies van een dierbare of het ontbreken van familieleden of 
vrienden. Misschien maakt u zich zorgen over het betalen van de huur, doordat u uw baan bent verloren en uw 
inkomen is weggevallen of verminderd. Of ontstaan er stressvolle situaties door het noodzakelijk veel thuis zijn 
met meerdere gezinsleden. Weet u niet meer hoe u zaken moet aanpakken of voelt u zich onveilig? Een luisterend 
oor kan hierbij helpen.

Het Coronateam van Thuisvester is er juist voor deze situaties en de 
teamleden maken graag tijd voor u. Ze luisteren naar uw verhaal en kijken 
samen met u wat er nodig is, om verandering te brengen in uw situatie. 
Thuisvester kan u in contact brengen met een van de netwerkpartners 
of  op maat afspraken met u maken als het gaat over huurbetaling. Maar 
ook alleen uw zorgen delen in een persoonlijk of  telefonisch gesprek is 
mogelijk. Uiteraard houdt Thuisvester zich bij persoonlijk contact aan de 
daarvoor gestelde richtlijnen. 

Het Coronateam Thuisvester 
Van links naar rechts: Monica van ’t Hoff, Patricia van Domburg,  
Cindy van Loenhout, Petra van der Meijs en Mary van Doesburg. Dit team 
is bereikbaar via corona@thuisvester.nl of  via een speciaal voor dit doel 
geopend telefoonnummer 0162 491300. Zij helpen u graag!

Ook in 2021 staat Stichting Leergeld 
klaar voor kwetsbare kinderen

Coronateam Thuisvester, een 
luisterend oor in deze moeilijke tijd

Oosterhout voor elkaar krijgt de laatste tijd veel vragen van ouderen voor 
hulp bij het doen van de wekelijkse boodschappen. Sommige mensen durven 
door het coronavirus niet meer zelf naar de winkel. Vanuit Oostehrout voor 
elkaar komt er dan een vrijwilliger. Maar ook de vrijwilligers kunnen soms 
niet komen, omdat ze zelf last hebben van gezondheidsklachten. 

Dus heeft u tijd en wilt u graag een ander op een kleine manier helpen door 
het doen van boodschappen? Kijk dan snel op www.oosterhoutvoorelkaar.nl/ 
hulpvragen en meld uzelf  aan. Voor meer informatie kijkt u op: 
www.oosterhoutvoorelkaar.nl of  belt u naar 0162-471115.

Tijdens de gehele lockdown zijn de kinderopvang en het basisonderwijs 
gesloten. Als uw kinderen thuis zijn op het moment dat u thuis aan het 
werk bent, begrijpen we dat dit voor lastige situaties kan zorgen.

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen ook de komende 
weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of  de kinderopvang. 
De oproep is om hier alleen gebruik van te maken als het écht niet anders 
kan. 

Heb ik een cruciaal beroep?
Op www.rijksoverheid.nl is een lijst van cruciale beroepen te vinden (zoek op 
cruciale beroepen). Twijfelt u of  u aanspraak kunt maken op noodopvang? 
Neem dan contact op met uw kinderopvang of  gastouderopvang. 

Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken werken 
we in het stadhuis nog steeds volledig op afspraak. Dit doen we om het 
aantal mensen in de publiekshal te beperken. Ook draagt u, net als onze 
medewerkers, een mondkapje als u op bezoek bent in het stadhuis. Probeer 
voordat u een afspraak wil maken om uw zaken digitaal te regelen via  
www.oosterhout.nl. Maak alleen afspraken voor spoedzaken die niet digitaal 
geregeld kunnen worden, zoals de aangifte van geboorte of overlijden.

Afspraak maken
Op afspraak kunt u terecht van maandag t/m woensdag van 9.00 uur tot 17.00 
uur, donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 
uur. U maakt een afspraak via www.oosterhout.nl of  via telefoonnummer 
14 0162. Aangevraagde rijbewijzen, ID-bewijzen en paspoorten kunnen 
ook alleen met afspraak worden afgehaald bij de receptie. Bij binnenkomst 
vragen wij u uw handen te desinfecteren. 

Tip voor pasfoto’s
Voor een aantal documenten heeft u een pasfoto nodig. Deze kunt u nog 
steeds op afspraak laten maken bij verschillende zaken in Oosterhout. 
Neem contact op met de fotograaf  van uw keuze om te informeren naar de 
mogelijkheden.

Kom op tijd en alleen
Komt u naar een afspraak, dan mag dat met maximaal één begeleider. 
Houd u aan de RIVM richtlijnen en kom niet te vroeg, zodat u niet 
langer dan vijf  minuten hoeft te wachten in de publiekshal. Als u (milde) 
verkoudheidsklachten hebt, zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten 
of  een verhoging, blijf  dan thuis en verzet de afspraak. Dit geldt ook voor 
kinderen (of  de begeleider) die meekomen naar een afspraak. Op die manier 
voorkomen we drukte en houden we het veilig.

Helpt u een handje mee door bood-
schappen voor iemand anders te doen?

Noodopvang blijft beschikbaar!

Bezoek aan stadhuis? 
Alleen op afspraak én met mondkapje

Let op!
Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de informatie van dinsdag 19 januari 2021. De informatie die 
tijdens de persconferentie van woensdag 20 januari 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.


