
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Beste Oosterhouters, 
ge luistert niet! 

Deze week overleed Frans. Hij was half in de tachtig. Hij heeft enige 
tijd geleden corona gehad en was er eigenlijk niet helemaal meer van 
hersteld. Ik had hem al een hele tijd niet gezien. De laatste keer was bij 
mijn moeder. Daar kwam hij altijd koffiedrinken, omdat hij vroeger in het 
bedrijf van mijn vader en later van mijn moeder en broer had gewerkt.

Misschien moet ik daar nog iets aan toevoegen. Mijn vader overleed op 
jonge leeftijd, waardoor mijn moeder met vier kinderen en een bedrijf 
overbleef. Wij hadden een agrarisch loonbedrijf en dat was altijd letterlijk 
hooien als de zon scheen. Dan kon je je borst natmaken. Overigens als 
de zon niet scheen, was stilzitten of je vervelen er ook niet bij.

Het was halverwege de jaren tachtig, dus ook geen gemakkelijke tijd. 
De crisis van de eind jaren zeventig en begin jaren tachtig was net over 
zijn hoogtepunt. Iedereen met een bedrijf moest toen ook alle zeilen 
bijzetten om te overleven. Zo ook bij ons. Na schooltijd en in vakanties 
droeg iedereen zijn steentje bij. Zo ook mijn oudere broer en ik. Omdat 
wij nog niet oud genoeg waren om met de tractor op de openbare weg 
te rijden, kregen wij klussen die alleen met de hand konden worden 
uitgevoerd. Vaak gingen wij dan met Frans op pad. Frans kon alles en het 
leek hem ook allemaal nog makkelijk af te gaan ook. Van hem moesten 
we het echte werken leren. In die tijd van mijn leven heeft Frans mij een 
aantal lessen geleerd die ik voor mezelf nog steeds, de ene keer wat 
succesvoller dan de andere keer, probeer toe te passen in mijn dagelijks 
werk als burgemeester.

Een van de lessen ging over écht luisteren. We gingen op pad met een 
bootje op de stadsgracht bij de vesting Heusden om met een spade 
graszoden te steken. Frans had mij al een paar keer heel rustig en 
bedeesd uitgelegd wat de beste techniek daarvoor was. Ik had mijn 
spade al tevoorschijn gehaald en een paar plakken van bovenaf als 
vierkanten afgestoken en zette mijn spade eronder om ze van de aarde 
af te snijden. Dat was best zwaar, dus liet Frans nog een keer zien hoe 
het moest. Maar hoe vaak hij het ook vertelde, ik kreeg het niet onder 
de knie.

‘Mark, ge moet wel luisteren jongen, ge moet luisteren!’. Ik dacht echt 
dat ik goed bezig was, maar toch lukte het me niet. Hierop gaf Frans 
aan in zijn simpele, voor mij niet leuke, maar wel beste antwoord dat 
hij mij kon geven: ‘ge luistert niet’. En toen begreep ik dat ik niet écht 
opgelet had en dus niet helemaal goed geluisterd had. Je kunt namelijk 
heel veel dingen horen, zonder écht te luisteren. En daarin zit het grote 
verschil.

Ik vergeet ook nu nog weleens wat Frans gezegd heeft. Maar probeer 
het wel zo goed mogelijk te doen. Oprecht naar iemand luisteren lost 
voor degene die het verhaal vertelt soms al iets op, doordat hij het 
gevoel heeft dat er naar hem geluisterd wordt.
Ook al kun je soms de dingen niet veranderen, alleen luisteren kan al 
helpen. Ik zie, lees en hoor ook opmerkingen van mensen die het moeilijk 
hebben in deze crisis en ben bereid ook persoonlijk naar hen te luisteren 
en te kijken wat ik kan doen. Maar dat is soms echt zeer beperkt. Als ik 
niets kan doen, moet ik dan ook maar niet meer luisteren? Nee, dat wil 
ik niet, ik ben er voor alle inwoners. Ook voor degenen wiens situatie ik 
niet kan veranderen.

Deze week mocht ik heerlijk digitaal aanwezig zijn bij groep 8 van 
basisschool de Marcoen in Dorst. Hun leraar Rik Breukhoven (een leuke 
spontane jonge man) had de leerlingen brieven naar mij laten schrijven 
met allerlei vragen. Ook had hij in samenspraak met onze enthousiaste 
wijkmakelaar Carmen het idee opgepakt dat ik best wel eens digitaal 
deze vragen kon beantwoorden. De kinderen stelden hun vragen 
opnieuw, maar dan live. Wat een verschil met een vraag op papier. 
De mimiek, betrokkenheid en het enthousiasme spatten er vanaf. Ze 
zijn lekker ongeremd, maar daardoor zijn hun vragen soms lastig te 
beantwoorden. Maar ik kon wel heel goed naar ze luisteren en nog beter 
snappen wat jongeren van groep acht bezighoudt. 

Dat wat ik van Frans heb geleerd, komt me nog altijd van pas. Je kunt 
zaken pas echt aanpakken door vooral ook eerst goed te luisteren. Deze 
brief aan u is best persoonlijk en komt heel dicht bij mij, maar ik wilde 
dit verhaal toch graag met u delen. Misschien helpt deze wijze les van 
Frans ook u.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Op woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Vanwege het coronavirus neemt de overheid 
maatregelen om de verkiezing zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het is belangrijk voor onze democratie dat de Tweede Kamerverkiezing doorgaat en dat kiezers vrij en zonder 
belemmeringen hun stem kunnen uitbrengen. Om ervoor te zorgen dat de verkiezing door kan gaan en niet wordt 
gehinderd door de avondklok, gelden voor personen die betrokken zijn bij de Tweede Kamerverkiezing de volgende 
afspraken:
• Kiezers die gaan stemmen kunnen dit doen tot 21.00 uur. Of zoveel langer als zij nog in de rij staan na 21.00 uur.  
 Zij kunnen daarna ongehinderd naar huis.

• Kiezers die willen kijken bij het tellen van de stemmen (observanten), kunnen dit na 21.00 uur doen. Zij hebben  
 daarvoor geen aparte verklaring nodig. Zij kunnen dat mondeling aangeven bij de handhavers. Uiteraard  
 moeten deze observanten zich houden aan de regels die in de stembureaus en tellocaties gelden.

Op deze manier kan de verkiezing onbelemmerd doorgang vinden, ook tijdens de avondklok. Voor meer informatie 
kijkt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen.

GAAT U STEMMEN?

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 kunt u bepalen 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.

Een mijlpaal die we liever niet vieren: het coronavirus is deze maand één jaar in Nederland. Velen hebben 
zich het afgelopen jaar ingezet voor de mensen om hen heen. Soms met praktische hulp, of door het bieden 
van een luisterend oor. Als eerbetoon aan al die mensen zijn een aantal van deze verhalen en initiatieven 
gebundeld in een digitaal magazine. Dat magazine kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl (zoek op ‘aandacht 
voor elkaar verhalen’). 

Ter inspiratie en troost. Want we zijn er nog 
niet. Saamhorigheid en vindingrijkheid blijven 
nodig om ons hier doorheen te helpen. De 
sociale, maatschappelijke en economische 
effecten van de coronamaatregelen tellen na 
een jaar flink op. De maatregelen raken ons 
allemaal: in het werk, in het contact met familie 
en vrienden en in onze vrije tijd. We hebben 
elkaar hard nodig.

Alle initiatieven in het magazine zijn het afge-
lopen jaar uitgevoerd en ingezonden door be-
trokken personen of organisaties met aandacht 
voor elkaar. Kijk op www.aandachtvoorelkaar.nl 
voor nog meer inspirerende verhalen en infor-
matie. Aan de moeilijke tijd is helaas nog geen 
einde gekomen. Dus blijf een beetje op elkaar 
letten. Ook op afstand kunnen we samen zijn. 
Oosterhout, meer voor elkaar!

VERKOUDEN: 
MAG MIJN KIND NAAR SCHOOL?

1 JAAR COVID-19: 
VERHALEN EN INITIATIEVEN GEBUNDELD

Een afspraak maken bij uw favoriete Oosterhoutse winkelier? 
Kijk op www.besteltochlokaal.nl 

Persoonlijke aandacht en deskundig advies. Winkelen mag weer. Maar alleen 
op afspraak en onder strikte voorwaarden. Op de website ziet u hoe u een 
afspraak regelt met uw favoriete winkelier.

WINKELEN IN OOSTERHOUT



In deze tijd is het leuk om iemand eens te verrassen met een kaartje. Bij allerlei 
supermarkten in Oosterhout vindt u gratis ansichtkaarten om te versturen. 

Kaarten met breinbrekers, kleurplaten en leuke teksten als ‘na corona ga ik als eerste met 
jou … Dus moet u nog een boodschap doen? Neem dan meteen een kaartje mee en maak 
iemand blij met een persoonlijke noot. Stuur bijvoorbeeld deze breinbreker-kaart naar uw 
vader of moeder. Wedden dat ze daar wel even zoet mee zijn? 

KEEP IN TOUCH! HEEFT U AL IEMAND 
  BLIJ GEMAAKT MET EEN KAARTJE?
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Nel werkt samen met René in de 
‘Weggeefhoek’ in activiteitencentrum 
De Bunthoef. De kleding en spullen 
die ze krijgen, wordt nagekeken op 
bruikbaarheid. Wat nog goed is krijgt 
een nieuwe bestemming, bij mensen 
die het goed kunnen gebruiken. 

Na een periode van ziekte en herstel, 
begon Nel in oktober 2020 als 
vrijwilliger in De Bunthoef. En daar 
geniet ze van. 

Nel: ”Het is jammer dat we nu, door 
corona, weinig contact met onze 
bezoekers kunnen hebben. Want 
dat is toch waar ik het meeste naar 
uitkijk.” Nel kan niet stilzitten en 
het gevoel dat ze goed bezig is, is 
belangrijk voor haar. “Ik ben erg blij 
dat ik zelf ben opgeknapt en nu is het 
heerlijk om ook iets voor een ander 
te kunnen doen. Een praatje maken 
en samen een kopje koffiedrinken 
doet goed. Het gaat niet alleen om de 
spullen.” 

Bij de ‘Weggeefhoek’ worden spullen 
aangeboden, die mensen niet meer 
nodig hebben. Dat kan ook digitaal 
via de website. 

Wat voor de een overbodig is, kan 
voor de ander goed van pas komen. 
“Ik hoop, dat we snel weer hele dagen 
open mogen en dat we weer zonder 

mondkapje contact mogen hebben. 
Ik krijg zoveel liefde van mensen die 
ons bezoeken. Ik krijg complimenten 
voor wat ik doe en dát is mijn 
beloning.”

Ook iets doen voor een ander? 
Ga naar oosterhoutvoorelkaar.nl.

Het verhaal van Nel

Foto: Pet Holman

Het is belangrijk dat iedereen met gezondheidsklachten contact opneemt 
met de huisarts of een vaste zorgverlener, ook in coronatijd. Zij kunnen samen 
met de patiënt bepalen wat nodig en mogelijk is. Gelukkig kan er nog veel en 
zijn er ook mogelijkheden van behandelen op afstand, zoals via beeldbellen. 
Helaas moeten patiënten wel vaker langer wachten. En soms is er alleen 
verder van huis, bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis, een mogelijkheid om 
behandeld te worden. 

Steffie legt uit
Op de website corona.
steffie.nl legt Steffie in 
beeld, tekst en geluid 
eenvoudig uit wat u 
kunt doen bij klachten, 
wanneer u een afspraak 
of verwijzing heeft of 
als zorg is uitgesteld. 
De module wordt aan- 
geboden in het Neder-
lands en Engels en 
binnenkort ook in onder 
andere talen zoals in het 
Arabisch, Turks en Pools.

Begrijpelijke en betrouwbare informatie
Op 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 zelf en anderen niet 
ziek worden? Hoe werken de coronatesten? Ook komen onderwerpen zoals 
goed uw handen wassen en het maken van een dagindeling aan bod. 

ZORG IN CORONATIJD

Dinsdag 16 maart 2021 zijn de zwemlessen bij De Warande weer gestart.

Het is heel fijn dat we de komende maanden weer kunnen werken aan de zwemveiligheid van alle zwemleskinderen. Er 
zijn een aantal maatregelen die gevolgd moeten worden om de lessen mogelijk te maken. Zo vragen we om thuis alvast 
om te kleden en naar het toilet te gaan, zijn douches nog gesloten en moeten de ouders tijdens de les buiten wachten.

Voor meer informatie over zwemlessen of zwemmen in De Warande kijkt u op: 
www.de-warande.nl/nieuwe-maatregelen-bij-de-warande/

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. 

Vragen, signalen of klachten?
Werknemers die gevraagd worden naar het werk te komen terwijl dat niet nodig is, symptomen hebben of eigenlijk 
in quarantaine zouden moeten zitten kunnen daar het gesprek over aangaan met hun werkgever. 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.

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.coronatest.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.

WEER TERUG IN HET WATER!

BLIJF THUIS, WERK THUIS 
EN BEPERK UW CONTACTEN!

KLACHTEN? LAAT U TESTEN!


