
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Heeft u de posters in Oosterhout al zien hangen? De posters met verschillende voornamen? De posters zijn 
onderdeel van de nieuwe coronacampagne van de gemeente. Op elke poster staat een andere voornaam. Heeft 
u uw naam al gespot in Oosterhout?

Een jaar lang corona
Corona is nu ruim een jaar onder ons. Een jaar van onzekerheid, lockdowns, avondklokken, thuiswerken, r-waardes, 
scholensluitingen en nog veel meer. Er werd veel flexibiliteit gevraagd van inwoners en ondernemers. Er mocht 
meer niet dan wel. Dat stuitte soms op onbegrip, verzet en zelfs op rellen. Maar er gebeurde ook iets anders: mensen 
werden creatief, sportief en zochten de grenzen op van wat wél mogelijk was, wat wél mocht, wat wél kon. Online 
verjaardagsborrels, thuis uit eten, wandelafspraken, buiten sporten, kaarten sturen, drive-by felicitaties. We zorgden 
voor elkaar, hielpen elkaar waar nodig en jongleerden tussen thuisscholing, thuiswerken, gezin, familie en vrienden. 

Volhouden
Maar bij veel mensen is de koek inmiddels op. Eenzaamheid, coronamoeheid en het ontbreken van perspectief 
hebben een duidelijk litteken achtergelaten. Vrijheid is wat iedereen zou willen, maar ondanks de lichtpuntjes aan 
de horizon blijft het een lastige tijd. Want wanneer kunnen we weer …? De wensen die we aan het begin van de 
coronaperiode hadden, lijken na een koude en lange winter soms zelfs verder weg dan ooit. Wat echt zou helpen is dat 
corona verdwijnt en dat we samen het virus uit kunnen zwaaien. Zo ver zijn we helaas nog niet. We zullen nog even vol 
moeten houden. En die laatste loodjes, die wegen inderdaad het zwaarst. 

Oosterhouters bedankt!
Met deze campagne willen we laten zien wat er nog wél kan, in plaats van wat er allemaal niet mag. Maar we willen 
vooral ook onze inwoners ondersteunen met een persoonlijk hart onder de riem, een positieve noot, een compliment, 
een woord van dank, een lichtpuntje, een stip op de horizon. We willen onze Oosterhoutsers bedanken voor hun 
doorzettingsvermogen, hun moed, hulp, brede schouders, inzet en vertrouwen. Sámen krijgen we meer voor elkaar, 
sámen zijn we er voor elkaar, maar ook sámen bedanken we elkaar! Dus aan alle Oosterhouters: Houd oe eige goed 
en bedankt!

Ook iemand bedanken?
Op alle posters staat een andere voornaam. Het zijn er 200. Heeft u uw naam al gespot? Op onze website kunt u alle 
posters downloaden en zelf voorzien van een voornaam naar keuze. U kunt dus uw eigen naamposter maken of voor 
iemand anders. Voor iemand die u wil bedanken, iemand die u een hart onder de riem wil steken, of iemand die u wil 
uitnodigen voor een koffie-to-go of een rondje hardlopen. Deel de afbeelding op social media en tag degene die u wil 
bedanken of uitnodigen. U kunt de afbeelding ook uitprinten en versturen naar iemand. 
Ga naar www.oosterhout.nl/inwoners/oosterhouters-bedankt voor alle posters.

Horeca, attractieparken, B&B’s, dierentuinen, klimbossen, kano-
verhuurders, theaters, evenementen, hotels; de toeristisch/
recreatieve sector piept en kraakt onder het coronageweld. Tijd om 
onze Brabantse ondernemers massaal een hart onder de riem steken 
in aanloop naar het nieuwe toeristische seizoen, als de deuren weer 
open mogen. Al is het op een kier: iedere gast telt! Gezelligheid in 
Brabant moet straks weer zegevieren als nooit tevoren. 

Stuur daarom nu een (digitaal) wenskaartje met uw persoonlijke bood-
schap aan uw favoriete stamcafé, kinderboerderij, vergaderlocatie, 
restaurant, tonprater, cateraar, erfgoedlocatie en aan alle andere 
Brabantse ondernemers die u een warm hart toedraagt. In een paar 
eenvoudige stappen geeft u hen dat welverdiende steuntje in de rug. 
Op dat deze ondernemers straks weer een overvloed aan gasten met 
die typische Brabantse gastvrijheid kunnen ontvangen. 

Doe mee! Kijk op www.kaartjevoorbrabant.nl en verstuur zoveel digitale 
kaartjes als u wilt.

OOSTERHOUTERS: 
HOUD OE EIGE GOED EN BEDANKT!

POSITIVITEITSVACCIN 
VOOR UW FAVORIETE 
LOCATIE OF 
ACCOMMODATIE 
IN BRABANT!

Beste Oosterhouters, 
de jeugd kijkt vooruit

Vorige week had ik het over mooie muziek en dat bracht me aan het 
denken over Sem en Pasen. Wat hebben die twee dingen nu met elkaar 
te maken zult u denken? Wel, Sem is een jongen die ik voor het eerst 
heb gezien bij een debatwedstrijd van het Monseigneur Frencken 
College. Ik was daar jurylid. Wat heb ik daar van al dat jonge talent 
genoten, en zo ook van Sem. Maar naast een debattalent blijkt hij ook 
over zangtalent te beschikken. Hij heeft twee jaar terug de Strot van 
Oosterhout gewonnen, op het Parkfeest opgetreden en ‘Halleluja’ van 
Lenard Cohen gezongen in de Sint Jansbasiliek. Adembenemend.

Diezelfde Sem werd twee weken terug tweede bij The Voice of Holland. 
Hij werd gecoacht door Waylon die samen met Ilse de Lange furore 
maakte door tweede te worden op het Eurovisie songfestival. Sem bracht 
met zijn mooie stem en positieve bijdrage in The Voice lichtpuntjes voor 
iedereen. Hij laat zien dat hoe groot de uitdagingen ook zijn, juist de 
jongeren het verschil kunnen maken. 

De jeugd kijkt namelijk bijna altijd vooruit. Ook al zijn er moeilijke tijden, 
terugkijken is geen optie. Voor jongeren ligt de meeste tijd immers 
vóór hen. Dus in welke situatie je ook verkeert, als je jong bent kijk je 
vooruit. Je ben toekomstgericht. Dat zag ik ook bij Sem. Gedreven om 
zijn talenten toe te passen en de mensen voor zich te winnen. 

Ooit heb ik een project in Afrika mogen draaien. Nou, ik kan u vertellen, 
die jongeren hadden weinig om naar uit te kijken en toch wilden zij 
vooruit. De levensvreugde die zij aan de dag legden zonder dat daar 
in onze ogen enige grond voor was, was onvoorstelbaar. Gek, maar in 
ons DNA zit iets dat ons voortstuwt. Zoals bij een scherpe ondernemer 
die iedere dag ondanks teleurstellingen toch weer kansen ziet. Hoe 
minimaal dan ook. Het lijkt alsof zij na een grote tegenslag bijna altijd 
weer opstaan. 

Ik weet dat opportunisme ook zijn risico’s kent en positief denken niet 
altijd makkelijk gaat. En voor sommigen onmogelijk is, omdat ze het 
gewoon even niet meer weten of alleen maar achterom blijven kijken. 
En dan zie ik Sem, of denk ik aan die jongeren in Afrika, dan gun ik 
iedereen de energie en drive vooruit te willen. Kijk eens niet achterom, 
gooi de winter van u af en stap vooruit. 

En daar komt Pasen om de hoek kijken. Voor de een het feest van de 
wederopstanding, voor de ander het feest van de lente, voor weer de 
ander een moment om met de familie (op afstand) samen te zijn. In alle 
gevallen het feest van de toekomst, van vooruitkijken. Wanneer u dit 
leest is het wensen van een fijn paasweekend, mosterd na de maaltijd 
(en terugkijken). Daarom hoop ik dat u in het afgelopen weekend 
genoeg inspiratie - en misschien een vleugje Sem - heeft opgedaan om 
de toekomst positief tegemoet te treden.

Ik wens u een fijne week en vraag u om eens extra te letten op de 
eenzame mensen om ons heen. Zwaai eens naar de buurman of -vrouw 
of neem de tijd voor een praatje, nu we weer wat vaker buiten zijn. Het 
helpt hen om ook weer naar de toekomst uit te kunnen kijken.

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout



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.
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VERKOUDEN: 
MAG MIJN KIND NAAR SCHOOL?

Annet heeft een goede baan in de ouderenzorg en is moeder van twee 
puberdochters. En, om met de Loesje posters te spreken, aan het einde 
van haar geld houdt ze altijd een stuk maand over. Voor de buitenwereld 
lijkt het alsof ze het goed voor elkaar heeft. Toch klopte ze aan bij haar 
lokale Leergeld stichting om ondersteuning te vragen in verschillende 
kosten voor haar twee dochters. Zo werd er een laptop voor een van de 
dochters aangeschaft, de contributie voor scouting werd betaald en ze 
werd ondersteund met schoolkosten. Annet werkt hard, heeft een goed 
inkomen en een koophuis. Toch redt ze het financieel niet in haar eentje. 
Haar ex-man kan niets bijdragen, ze heeft een koophuis en er moeten 
schulden worden afbetaald. Ze ziet zichzelf niet als arm, maar voelt zich 
meer aangesproken als ‘werkende ouder met geldzorgen’. 

Steeds meer werkende ouders kunnen het niet meer opbrengen om aan al 
hun financiële verplichtingen te voldoen én daarnaast iets extra’s te kunnen 
betalen voor hun kinderen. Extra’s die eigenlijk broodnodig zijn om een kind 
mee te laten doen. De contributie van een sportclub, een schoolreisje, een 
laptop; ouders hebben hier geen financiële ruimte meer voor. De problematiek 
van werken en onvoldoende inkomen genereren voor het betalen van alle 
kosten in het levensonderhoud was voor de coronacrisis al aanwezig, maar 
de groep wordt steeds groter. Het past in een tendens van stijgende kosten 
en nauwelijks meestijgende lonen. Ouders hebben bijvoorbeeld te weinig 
contracturen, zitten aan hun plafond qua salaris of hebben onvoldoende 
mogelijkheden om door te groeien in hun werk. De gedachte dat werk de 
sleutel is om uit een situatie van een laag besteedbaar inkomen te komen, 
gaat steeds minder vaak op.

Ervaar jij ook financiële stress en zou je hier graag vanaf willen? Bekijk samen 
met ons of wij iets voor jou en je gezin kunnen betekenen. Zodat ook jouw 
kinderen mee kunnen doen! Ga naar onze website www.leergeldwbo.nl en 
dien nu je aanvraag in voor schooljaar 2021-2022. 

Administratieve duizendpoot gezocht!
Ben jij begaan met het werk dat Stichting Leergeld doet en zou je je 
willen inzetten om alle kinderen mee te laten doen? We zijn nog op zoek 
naar een administratieve duizendpoot om onze algemeen coördinator 
te ondersteunen. Het betreft een vrijwilligersfunctie. Meer info kun je 
vinden op www.oosterhoutvoorelkaar.nl/hulpvragen/218161 of onze website  
www.leergeldwbo.nl. 

“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 nog een keer 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!

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

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 ‘ik wil met jou op 1.5 meter …’. 

Dus moet u nog een boodschap doen? Neem dan meteen een kaartje mee en maak 
iemand blij met een persoonlijke noot. Bijvoorbeeld met dit houd oe eige bezig-kaartje en 
zoek alle lachende gezichtjes. Wedden dat ze daar wel even mee bezig zijn?

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 blijven, 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.

BLIJF THUIS, WERK THUIS 
EN BEPERK UW CONTACTEN

EEN DREMPEL OVER: 
WERKENDE OUDERS MET GELDZORGEN 
KLOPPEN AAN BIJ STICHTING LEERGELD

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

Voor ouders blijft gelden: blijf buiten de school, ga niet naar binnen 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 liever niet hangen voor een praatje. 

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

HOUD AFSTAND, OOK BIJ SCHOOL


