
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Beste Oosterhouters, 
een beetje meer lucht!

Ik heb na de carnaval tijd genomen om te rusten en na te denken. Een 
beetje meer afstand nemen, ruimte creëren én lucht krijgen. Voor mezelf, 
maar ook voor de gemeente Oosterhout. Meestal als ik dat denk en dat 
met mezelf afspreek, komt er weinig van. Deze week ben ik toch de hele 
week bezig geweest met van alles en nog wat. Her en der wat afspraken, 
maar ook overleggen met burgemeesters over hoe het landelijke beleid 
zal uitpakken. Natuurlijk in de hoop dat er voor onze inwoners weer wat 
meer mogelijk is. 

Meestal ga ik mountainbiken om mijn hoofd leeg te krijgen, maar dat zat 
er niet in. De baan was nat van al het smeltwater en het advies was om 
deze week niet op de baan te komen. De baan lijdt er teveel mee en je 
rijdt hem dan kapot. Dat willen we écht niet, want hij wordt enorm veel 
gebruikt. Veel mensen zijn gaan mountainbiken, omdat ze bijvoorbeeld 
niet naar de sportschool kunnen. Wel een mooie gelegenheid om de 
mensen die die banen onderhouden een groot compliment te geven. 
Veel mensen hebben een mooi verzetje (zelfs letterlijk) in deze tijden op 
die mooie banen in onze prachtige natuur. Soms hebben we dit soort 
crisissen nodig, om de grote waarde van dit soort zaken te beseffen. Want 
wat heeft de natuur ons in landschappelijke zin geholpen. Soms alleen 
om de tijd te verdrijven en wat meer te kunnen ontspannen lekker in de 
buitenlucht.

Na dat heerlijke winterse weekend van vorige week, kregen we dit 
weekend weer een cadeautje: stralend weer! Een heerlijke temperatuur 
die  ons al echt het gevoel gaf van het voorjaar. De kleine tweeling en hun 
broertje die naast ons wonen, hebben veel buiten gespeeld. Het geluid 
van die kleintjes is echt om van te genieten. Wat kunnen ze toch heerlijk 
onbezorgd spelen. Ja, het is pas februari, maar het voelt alsof het voorjaar 
niet lang meer op zich laat wachten. Ik heb zelfs begrepen dat er een rij 
van wel honderd meter voor onze prachtige ijswinkel op de markt stond. 
Natuurlijk allemaal keurig op anderhalve meter. 

Ook mijn haren zijn weer behoorlijk lang. Ik heb wel eens gezegd dat ik 
hoop dat die lange haren ons kracht geven, zoals bij Samson. Een beetje 
extra kracht is in deze tijd nooit weg. Maar met het warmere weer en 
misschien al een “schijntje” voorjaarszon op komst, zou een andere coupe 
ook niet misstaan. Een beetje lucht tussen die dikke bos haar. Maar hoe 
goed Christel de schaar ook hanteert, ik maak nog liever een staartje. 
Helaas kan ik vooralsnog alleen maar dromen van het vakmanschap van 
die Oosterhoutse kappers. Wat zou het in de eerste plaats voor hen, maar 
ook een beetje voor ons, welkom zijn dat zij weer aan de gang kunnen. 
Een kapper draagt zeker bij aan het welbevinden van velen. 

En als ik dan toch even droom over betere tijden, wat zou ik toch graag 
weer eens fysiek (op afspraak) willen winkelen. Lekker shoppen met 
het advies van onze eigen winkeliers. Ik hoop dan ook dat we allemaal 
volop lokaal gaan shoppen. We hebben een prachtig assortiment hier in 
Oosterhout. Ik weet zeker dat ze ons gaan verrassen, verras hen dan ook 
maar eens. Want dat hebben ze echt hard nodig.

Ook de jeugd en vooral de middelbare scholieren, hebben behoefte aan 
fysiek les krijgen. Maar zeker zoveel meer nog aan de ontmoeting met 
elkaar. Ook daar is het komende voorjaar een aanjager in. Dit is voor hen 
het moment om naar buiten te gaan, (nieuwe) relaties te ontmoeten en 
bovendien het moment van het verder vormgeven van hun identiteit. Een 
beetje vrijheid zou hen enorm kunnen helpen in deze fase van hun leven. 
Een beetje extra ruimte geeft daar ook letterlijk een beetje lucht.

En zo mijmer ik al een paar dagen door. Ik hoop dat er op korte termijn 
steeds meer kan en mag. Er zijn zoveel mensen en zoveel sectoren die 
het moeilijk hebben. Helaas zijn we zover nog niet. Maar stapje voor stapje 
komt er voor iedereen meer lucht. Ik gun het u allemaal.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

De voorjaarsvakantie is weer voorbij. Om het op scholen en de kinderopvang zo goed en veilig mogelijk te 
laten verlopen blijft het belangrijk dat scholen, ouders en kinderopvang contacten zoveel mogelijk proberen te 
beperken. Daarom blijft gelden: ga als ouder niet naar binnen, maar blijf buiten de school en houd afstand. Gaat 
u uw kind(eren) naar school brengen of uit school halen? Houd ook dan 1.5 meter afstand van anderen. Zorg dat 
u niet te vroeg komt, zodat u niet lang hoeft te wachten bij school. En blijf niet hangen voor een praatje. 

Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten een test doen
Sinds 8 februari 2021 gelden andere regels voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Basisschoolleerlingen met klachten 
moeten thuisblijven en zich laten testen. Dus zowel met milde klachten als met zware klachten. Kinderen die af 
en toe hoesten, en kinderen die astma, hooikoorts of chronische luchtwegklachten hebben, hoeven niet getest te 
worden als ze geen andere klachten hebben. Huisgenoten blijven ook thuis als het kind naast milde klachten last 
heeft van koorts of benauwdheid.

Kinderopvang tot 4 jaar
Kinderen tot 4 jaar mogen wel naar de opvang als zij verkoudheidsklachten hebben. Maar bij zware klachten, zoals 
veel hoesten, koorts of benauwdheid blijven zij thuis. Kinderen tot 4 jaar kunnen getest worden. Laat uw kind zeker 
testen bij zware klachten, als uw kind ernstig ziek is of nauw contact heeft gehad met iemand met corona.

Kinderen op de middelbare school
Voor kinderen die op de middelbare school zitten of ouder zijn dan 13 jaar blijven dezelfde regels gelden. Bij klachten: 
blijf thuis en laat je testen. Zij blijven ook thuis en laten zich testen na contact met iemand met corona.

Laat u uw kind niet testen? 
Dan mag het pas weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Huisgenoten mogen 
dan ook uit quarantaine. Blijven de milde klachten aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook weer 
naar school of opvang. Kinderen vanaf 4 jaar moeten ook thuisblijven en getest worden als zij nauw contact hebben 
gehad met iemand met corona.

Noodopvang
Omdat basisscholen en kinderopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan. De buitenschoolse 
opvang (BSO) blijft voorlopig gesloten. De noodopvang op BSO-locaties blijft wel beschikbaar. We vragen u om 
alleen gebruik te maken van noodopvang als het écht nodig is. Noodopvang is beschikbaar voor:
• Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
• Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Check de beslisboom: Mag mijn kind naar school? 
Vindt u het moeilijk om te bepalen of uw kind naar school mag. Bijvoorbeeld omdat uw kind in contact is geweest 
met iemand die corona heeft gehad, iemand in uw huishouden corona heeft, uw kind koorts heeft of op vakantie 
is geweest in een oranje/rood gebied? Volg dan de beslisboom om te bepalen of uw kind wel of niet naar de 
kinderopvang of 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.

VAKANTIE VOORBIJ: BASISSCHOLEN EN 
KINDEROPVANG WEER OPEN

Let op! Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de informatie van maandag 22 februari 2021. De 
informatie die tijdens de persconferentie van dinsdag 23 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.

U bent de enige die kan beslissen of u zich laat vaccineren tegen corona. Daarom is het belangrijk dat uw 
informatie over coronavaccinatie klopt. Laat u goed informeren en gebruik daarvoor verschillende bronnen. 

Bel 0800-1351 bij vragen
Neem bij twijfel, vragen of zorgen over het coronavirus of de vaccinatie contact op met uw eigen huisarts of bel naar 
het landelijke informatienummer 0800 - 1351. Meer informatie over het vaccineren vindt u op www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-vaccinatie.

VACCINEREN TEGEN CORONA:
LAAT U INFORMEREN



Inmiddels zijn ruim 185.000 mensen uit de zorg en bewoners 
van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg 
gevaccineerd tegen het coronavirus. Vanaf deze week komen 
daar ook ouderen in de hoogste lee� ijdsgroep bij die zelf naar 
een GGD-priklocatie kunnen komen. Zo hee�  dinsdag de eerste 
thuiswonende 90-plusser het vaccin bij de GGD in Apeldoorn 
gekregen. De komende week zijn ook 85-plussers aan de beurt.

De planning van de vaccinaties is a� ankelijk van een aantal factoren. 
Denk aan de goedkeuring, werking, levering en distributie van de 
vaccins. Daarom kan er soms iets veranderen in de planning wat 
mogelijk invloed hee�  op wanneer je aan de beurt bent.

Veiligheid voorop
Tijdens het ontwikkelen van de coronavaccins hebben veel 
onderzoekers wereldwijd de krachten gebundeld. Daarnaast 
leverde het veel tijdwinst op dat verschillende fasen van onderzoek 
tegelijk plaatsvonden en dat de beoordelaars tussentijds al 
meekeken. Dit alles hee�  ertoe geleid dat de vaccins snel 
ontwikkeld zijn. Ze zijn zeker net zo veilig als vaccins tegen
andere ziekten die de Europese Unie hee�  toegelaten.

Eigen keuze
Om jezelf en uiteindelijk de mensen om je heen te beschermen 
tegen het coronavirus, is vaccineren de belangrijkste stap. 
Zo beschermen we de meest kwetsbaren, houden we de zorg
voor iedereen toegankelijk en krijgen we stapje voor stapje weer 
meer vrijheid. Of je je laat vaccineren is je eigen keuze. 

Vaccins e� ectief
Met de goedkeuring van het BioNTech/P� zer-vaccin is bevestigd 
dat dit vaccin de kans op corona met 95% verlaagt. Voor het ook 
goedgekeurde Moderna-vaccin is dat 94%. Dit betekent dat van 
elke honderd mensen die zonder vaccin corona zouden krijgen,
er na vaccinatie nog maar vijf of zes mensen corona krijgen.

Uitnodiging
Is de groep waar je bij hoort aan de beurt voor een vaccinatie, 
dan krijg je een uitnodiging per post of e-mail. Daarin lees je 
wat je moet meenemen, zoals je ID. Ook staat daarin waar je 
terechtkunt, bijvoorbeeld bij een GGD-locatie, de huisarts of 
een arts in een instelling.

Wij stropen onze mouw op

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.
Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351.

David, 88 jaar
‘Ik laat me vaccineren in de hoop weer een normaal leven te krijgen. 
Ik zou het fantastisch vinden als mijn klein- en achterkleinkinderen 
mij straks kunnen bezoeken. Mijn achterkleinzoon van bijna twee 
jaar woont in het buitenland en heb ik nog nooit gezien.’

Riek, 91 jaar
‘Ik neem de coronaprik om mijzelf te beschermen. 
De griepprik neem ik. Dus de coronaprik ook; die is er niet 
voor niets. Ik vind eigenlijk dat iedereen het coronavaccin 
moet nemen.’
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‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’. Dat is de oproep van het kabinet. In principe werkt iedereen thuis. 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 is zeer zorgelijk. Houd daarom bestaande afspraken over naar het werk komen 
opnieuw tegen het licht. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook 
doen.

Ik mag niet thuiswerken. Wat nu?
Bekijk samen met uw werkgever of thuiswerken tot de mogelijkheden behoort. Bespreek met elkaar of en waarom 
het werk wel of niet thuis uitgevoerd kan worden. Het coronavirus is een risico op de werkplek en daarom moet uw 
werkgever maatregelen nemen om u, als werknemer, te beschermen. De werkgever moet daartoe een beleid voeren 
en daarbij de arbeidshygiënische strategie volgen. Dat betekent: beginnen bij aanpak van de bron, dan collectieve 
maatregelen, individuele bescherming en als laatste persoonlijke beschermingsmiddelen. Als thuiswerken niet 
tot de mogelijkheden behoort, zal uw werkgever er dus wel voor moeten zorgen dat werken op de arbeidsplaats 
gezond en veilig kan.

Vragen, signalen of klachten?
Komt u er samen niet uit en heeft u vanwege het coronavirus klachten of signalen over de veiligheid van uw 
werkplek of de omstandigheden waarin u moet werken? Neem dan contact op met Inspectie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid via www.inspectieszw.nl/melden/corona.

THUISWERKEN IN CORONATIJD

Het Steunpunt Coronazorgen is er voor iedereen. In het bijzonder voor 
mensen die het emotioneel zwaar hebben door de gevolgen van het 
coronavirus. Bijvoorbeeld als u zelf corona heeft (gehad) of een dierbare 
in uw omgeving. Of als u in de zorgverlening werkt. Maar ook als u door 
deze crisis het gevoel heeft dat u uw vooruitzichten op de toekomst 
kwijt bent.

Wat is het?
Het Steunpunt Coronazorgen is één online plek met de nieuwste, 
toegankelijke en betrouwbare informatie over mentale gezondheid tijdens 
de coronacrisis. Ook vindt u een lijst met verwijzingen naar goede hulp-, 
zorg- en dienstverleners zodat u makkelijk betrouwbare hulp kan vinden. 
Dus maakt u zich zorgen of zit u met vragen over de gevolgen van de 
coronacrisis? Dan kunt u terecht bij Steunpunt Coronazorgen. Kijk voor 
meer informatie op www.steunpuntcoronazorgen.nl.

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 terug-
belverzoek. 

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? 
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

LOKET VOOR MENTALE GEZONDHEID

ZORGAANBIEDERS EN MAATSCHAPPELIJKE 
PARTNERS ZORGEN NOG STEEDS VOOR U!

Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 1 miljoen 
doses van het coronavaccin toegediend. De huisartsen 
zijn maandag begonnen de eerste kwetsbare mensen te 
vaccineren tegen COVID-19. De eerste prikken zijn voor 
mensen die zijn geboren in 1956 of 1957. Ook mensen met 
het syndroom van Down en morbide obesitas komen in 
deze vaccinatieronde aan de beurt.


