
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. Wat wilt u na corona met uw beste vrienden heel 
graag weer eens doen? Laat het ze weten met dit kaartje!  

KEEP IN TOUCH! HEEFT U AL IEMAND 
  BLIJ GEMAAKT MET EEN KAARTJE?

EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Beste Oosterhouters, 
lente!

Zondag is de lente begonnen. Je ziet en voelt het aan alles. De 
bloembollen zijn uitgekomen en de knoppen aan de bomen staan op 
springen. Hier en daar zie je het eerste frisgroene blad al uit de knopjes 
komen als een verassing uit een doosje. Zo zal voor ons ook moeten 
blijken of deze lente nog mooie verrassingen heeft.

Als ik het heb over een verrassing uit een doosje, denk ik meteen aan 
de mythe van de doos van Pandora. Het verhaal gaat over een jonge 
vrouw die tot leven werd gewekt door de Griekse god Hephaistos. 
Daarnaast kreeg ze talrijke kwaliteiten mee van vele andere goden. Van 
Zeus kreeg ze twee cadeaus: haar nieuwsgierigheid en een dichte doos 
die zij onder geen voorwaarde mocht openen. Dat maakte van haar 
een nieuwsgierig meisje dat de wereld in trok om die te verkennen. 
In de mythe opende ze toch de doos, tegen beter weten in. Ze was te 
nieuwsgierig en daarmee liet ze alle kwade geesten los. Ze was bang en 
verdrietig, maar de doos bleef haar trekken. Dus opende ze de doos voor 
een tweede keer. Nu kwam er een heel sterk en helder licht uit de doos, 
die haar angst wegnam en haar weer de kracht gaf de wereld in te gaan.

Ik hoop dat deze lente symbool staat voor het openen van de doos voor 
de tweede keer. Vorige lente toen de doos rond deze tijd openging, heeft 
het ons veel ellende en verdriet gebracht. Het virus bleek zich als een 
kwade geest al in het begin van de lente stevig onder ons genesteld 
te hebben. Een jaar van veel sociale armoede zou volgen, ons geduld 
werd op de proef gesteld en onze vrijheid werd ingeperkt door de vele 
coronamaatregelen. Hopelijk wordt deze lente het licht onthuld dat onze 
zorgen wegneemt, zoals bij de doos van Pandora. Een lente zonder dat 
het virus allesomvattend is en zonder het daaraan gekoppelde verdriet. 
Wie weet, de lente leidt immers iedere keer een nieuwe cyclus in en reset 
alles. Hopelijk geldt dat ook voor ons en het vervelende coronavirus.

Ik was deze week op bezoek bij een heel aardige dame, zij was maar 
liefst honderdzes lentes jong geworden. Zij heeft deze cyclus dus al 
honderdzeven keer meegemaakt en geloof me: zij heeft in haar leven 
veel nare dingen meegemaakt, zoals oorlogen en de Spaanse griep. 
Maar ook die zijn iedere keer weer voorbijgegaan. Speciaal voor haar 
was het Oosterhoutse Abraham orgel aangerukt. Het zonnetje scheen 
en het orgel speelde. Eigenlijk wilde iedereen die daar buiten aanwezig 
was dansen, we werden er allemaal vrolijk van. De jarige zag er prachtig 
uit, wat een mooi mens, ze straalde. Iedereen daar voelde aan alles dat 
de lente voor de deur stond. 

Ik heb er het volste vertrouwen in dat deze lente de doos van Pandora 
voor de tweede maal wordt geopend. En dat er met de steeds langer 
wordende dagen en een helderder licht een andere tijd aanbreekt. Een 
tijd waarin we wel weer volop kunnen dansen. Ik ben absoluut niet naïef, 
maar ik vind het fijn om hierin te geloven. Ik hoop dat u dat ook kunt. Het 
zal ons helpen in deze laatste zware fase, op weg naar een nieuw begin.

Met dit nieuwe begin in aantocht willen college en raad coronaproof 
in gesprek met de stad, dorpen buurten en wijken. In gesprek met 
jongeren, ouderen en ondernemers over de thema’s jeugd, zorg en 
arbeidsmarkt. Dit alles in de vorm van een tweede corona impact 
analyse. Om zo te kijken hoe we onze samenwerking op deze thema’s 
nog beter vorm kunnen geven en daarmee kunnen komen tot een 
nieuw gezamenlijk perspectief voor de toekomst. Samen op weg naar 
een nieuw begin!

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

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

Wanneer u een vaccin krijgt is afhankelijk van uw leeftijd of u in een risicogroep valt en of u in de zorg werkt. 
Op de website van Rijksoverheid kunt u door enkele vragen te beantwoorden zien wanneer u ongeveer aan de 
beurt bent voor een vaccin. Ook ziet u waar u de coronaprik kunt halen en welk vaccin u waarschijnlijk krijgt. 
Kijk op www.coronavaccinatie.nl en kies ‘Wanneer krijg ik een vaccinatie tegen het coronavirus?’. 

www.coronavaccinatie.nl
Wilt u meer weten over coronavaccinatie of heeft u vragen? Neem dan ook eens een kijkje op deze website. U vindt 
er bijvoorbeeld informatie over de soorten vaccins en veiligheid van de vaccins. 

Ook in deze tijd is er voor de jeugd gelukkig nog van alles te doen in Oosterhout. Gewoon lekker bij u in de buurt. Maak 
kennis met een uitgebreid aanbod aan creatieve en sportieve activiteiten in Oosterhout op www.inoosterhout.nl. 
Een activiteit bestaat doorgaans uit 1-5 lessen/bijeenkomsten en is laagdrempelig (meestal gratis of tegen een 
kleine vergoeding). Benieuwd naar het aanbod? Neem dan snel eens een kijkje op www.inoosterhout.nl! 

CORONAVACCINATIE: 
WANNEER BEN IK AAN DE BEURT?

TOFFE ACTIVITEITEN 
VOOR KINDEREN 
OP INOOSTERHOUT.NL

Om de Oosterhoutse jeugd een fijne en rustige werkplek te bieden, is een van de hallen van de oude Galvanitas 
fabriek getransformeerd tot een gave, industriële leer/werkplek. Hier kunnen leerlingen en studenten van 15 tot 
ongeveer 23 jaar werken aan hun schoolopdrachten en leeftijdsgenoten ontmoeten. De Loods16 is elke maandag 
tot en met vrijdag open van 13:30 uur tot 18:00 uur.  

Is dit iets voor uw zoon of dochter? 
Dan kan jouw kind een plekje reserveren om te komen studeren via www.deloods16.nl. 

STUDIEPLEK VOOR JONGEREN?
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Stel, uw kind maakt straks de overstap naar het voortgezet onderwijs. Wat moet er dan allemaal worden 
aangeschaft? Meer dan u denkt. Veel scholen stellen bijvoorbeeld een laptop verplicht. Daarnaast kan uw kind 
een fiets nodig hebben om naar school te fietsen of moet er een grafische rekenmachine worden gekocht. 
U krijgt ook een brief voor de ouderbijdrage van de school en wellicht staat er al een buitenlandse schoolreis 
op de planning. Zomaar een greep uit de kosten die u allemaal moet maken als uw kind naar de middelbare 
school gaat. En dan hebben we het nog niet eens over de contributie voor een sport of de kosten die gemaakt 
moeten worden om een instrument te bespelen. 

Schiet u in de stress van het vooruitzicht dat uw kind na de zomervakantie naar de middelbare school gaat en wilt 
u hem een fijne start geven? Heeft u geen idee hoe u deze kosten allemaal moet ophoesten? Naast gemeentelijke 
regelingen, kunt u ook bij Stichting Leergeld terecht. Wij vergoeden allerhande kosten die gemaakt moeten worden 
voor uw kind(eren). U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor een fiets, een laptop of het betalen van de ouderbijdrage 
aan school. Een gebrek aan geld mag geen reden zijn om kinderen uit te sluiten. 

We gaan hierbij gedegen te werk en kijken naar de persoonlijke financiële situatie van de ouders. Het kan zijn dat 
u een bijstandsuitkering ontvangt. Of u heeft een eigen bedrijf waarbij u met moeite het hoofd boven water kunt 
houden in deze corona periode. Of u bezit een eigen woning, maar u heeft hoge schulden en nauwelijks financiële 
ruimte om de kosten voor uw kinderen te betalen. Denk niet direct ‘Leergeld, dat is niet voor mij’, maar verken 
samen met ons de mogelijkheden. 

U kunt nu uw aanvraag indienen voor het volgende schooljaar. Ga naar de website www.leergeldwbo.nl/aanvraag/ 
en vul het aanvraagformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en bekijken wat Stichting 
Leergeld voor uw kind kan betekenen. 

Voor alle sportverenigingen in Oosterhout wordt de huur voor de gemeentelijke sportaccommodaties 
gedurende de lockdown periode kwijtgescholden. Dat heeft het college van B&W besloten. 

Er konden de afgelopen maanden minder sportactiviteiten plaatsvinden en ook het sluiten van de sportkantines 
zorgt ervoor dat een groot deel aan inkomsten wordt gemist. Dit heeft een grote impact op de inkomsten voor de 
verenigingen, reden waarom is besloten om de kosten in deze maanden te laten vervallen. 

Wethouder Arnoud Kastelijns is blij de sportverenigingen hiermee te kunnen steunen. “We hechten als gemeente 
veel waarde aan het maatschappelijk belang van de verenigingen en de bijdrage die zij leveren aan gezondheid 
van onze inwoners. Het stimuleren van sport en bewegen is een belangrijke doelstelling van de gemeente en onze 
verenigingen helpen ons daar ontzettend bij.”

Voor de lockdown van 2020 en de maanden daarna werd eerder al besloten tot een tegemoetkoming aan de 
verenigingen door kwijtschelding van de kosten. Deze werden (gedeeltelijk) gecompenseerd door de Rijksoverheid.  

De CoronaMelder-app informeert u als u mogelijk bent besmet. Zo kunt u 
voorkomen dat u onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de 
verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store 
staat CoronaMelder voor u klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. 

Hoe werkt CoronaMelder? 
De CoronaMelder-app stuurt u een melding als u langer dan 15 minuten dicht 
bij iemand in de buurt bent geweest, die later het coronavirus blijkt te hebben. 
Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie u in de buurt was 
en die u niet kent. Als u een melding hebt ontvangen, leest u in de app welke 
maatregelen u kunt nemen. 

CoronaMelder is een aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD. 
Met de app kunnen ook mensen worden geïnformeerd die niet naar voren komen 
uit het bron- en contactonderzoek. De app weet niet wie of waar u bent. Ook 
geeft de app geen meldingen over actuele besmettingen in de buurt. Daarom 
is het belangrijk dat u zich blijft houden aan de basisregels, zoals drukke plekken 
vermijden, 1,5 meter afstand houden en vaak uw handen wassen.

OVERSTAP NAAR HET VOORTGEZET 
ONDERWIJS BRENGT KOSTEN MET ZICH MEE

HUUR GEMEENTELIJKE SPORT-
ACCOMMODATIES OOK TIJDENS 
TWEEDE LOCKDOWN KWIJTGESCHOLDEN

DE CORONAMELDER-APP: VOORKOM 
DAT U ONBEWUST EEN ANDER BESMET 

“Ik heb geen tijd om te sporten”, “Mijn sportschool is dicht, dus ik kan nu niet 
sporten”, “Ik wil wel bewegen, maar ik weet niet hoe”. Herkenbaar? Nu is er 
geen excuus meer, want wij hebben voor u de oplossing: een bordspel met 
allerlei sportieve opdrachten en oefeningen. Maak deze week kans op één 
van de tien spellen en speel u fit! Speel het spel met uw partner of met uw 
kinderen. Wie is de fitste thuis? 

Kansmaken?
Stuur een e-mail naar communicatie@oosterhout.nl en vertel ons waarom 
ú kans wil maken op zo’n tof fit-bordspel! 
Onder alle inzendingen verloten we 10 bordspellen.

Al ruim een jaar hebben we te maken met de gevolgen van het 
coronavirus. Dat eist ook mentaal zijn tol. Voor iedereen in Nederland 
die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er het 
Steunpunt Coronazorgen.
 
Op www.steunpuntcoronazorgen.nl vindt u actuele en relevante informatie 
en tips over hoe u met uw zorgen om kunt gaan. Ook zijn er doorverwijzingen 
naar hulp. De informatie op het Steunpunt Coronazorgen wordt wekelijks 
aangevuld door experts op het gebied van rampen, crises en psychosociale 
hulpverlening. Het Steunpunt Coronazorgen is opgezet door ARQ Nationaal 
Psychotrauma Centrum in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, in samenwerking met het RIVM.

HOE FIT BENT U? 
MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 FIT-BORDSPELLEN!

STEUNPUNT CORONAZORGEN

STICHTING LEERGELD ONDERSTEUNT KINDEREN UIT GEZINNEN MET EEN LAAG 
BESTEEDBAAR INKOMEN


