
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Al sinds het begin van de coronacrisis vorig jaar communiceert de gemeente via verschillende kanalen over de 
coronacrisis. Hoog tijd om de balans op te maken: wat vindt u van de informatie die de gemeente verstrekt over 
de coronacrisis via de verschillende kanalen? Heeft u nog tips, informatie die u mist? We horen het graag, want 
op basis van uw input kunnen we onze informatie verbeteren en nog beter afstemmen op degene waar we het 
voor doen: voor u. Onze inwoners en onze ondernemers. 

U kunt de vragenlijst tot 26 april 2021 invullen. U opent de enquête door de QR-code te scannen met de camera 
applicatie op uw telefoon. Invullen kost een paar minuten van uw tijd. Helpt u ons mee om onze informatievoorziening 
te verbeteren? Alvast bedankt!

INFORMATIE OVER DE CORONACRISIS: 
WAT VINDT U?

Beste Oosterhouters, 
de wind van verandering 
(wind of change)

IJs- en ijskoud was de wind die met Pasen woei. Met slagregen die van 
tijd tot tijd in hagel en zelfs sneeuw overging. Op een ochtend leek 
het zelfs alsof het Kerstmis was. Nu is kerst geen vervelende tijd, maar 
ik had na de eerste lentezon echt zin in het voorjaar. Van donker naar 
licht, van koud naar warm of iets daartussenin. Juist dit jaar. 

Maar niets is minder waar. En naast de temperatuur buiten, ging ook 
bij mij de temperatuur even naar een dieptepunt. Ik zou buiten een 
Hongaars stoofpotje op houtvuur maken, maar dat was helaas niet 
mogelijk. Ook de lekkere paaswandeling die wij ons voorgenomen 
hadden ging niet door. We houden beiden heel erg van wandelen 
en ik word heel onrustig als ik zo af en toe niet mijn benen kan 
strekken. Daarom wandelde ik voor corona ieder dag naar mijn werk. 
Ik ontmoette dan veel mensen en hoorde verhalen. Dat is belangrijk 
en leuk, maar ik kon dan ook net even genoeg loskomen om gewoon 
wat te bezinnen. Ik liep de dag nog eens figuurlijk na en ik stapte ons 
huis dan ontspannen binnen. 

En dus zat ik met Pasen binnen en probeerde ik de afgelopen week 
bezinnend te beschouwen. Toen hoorde ik de Scorpions op de radio 
met ‘Wind of change’. Ik dacht aan die gure wind met Pasen en vroeg 
mij af of die dan ook verandering heeft gebracht? Meestal gaat de 
overgang van getijden met wind gepaard. Maar deze keer leek het 
wel of we teruggeblazen werden naar de winter. Was er dan door 
deze wind niets veranderd? Nou, ik denk het wel. De oude Chinezen 
zeiden het al: “Sommige mensen bouwen muren om de wind tegen 
te houden en anderen bouwen molens.”

De gedachte is, dat je meebeweegt met veranderingen. En dat is 
volgens mij wat er in Den Haag ook zo rond Pasen aan het gebeuren 
was. Ondanks de nog steeds zeer ingewikkelde coronacijfers en de 
schrik in de ziekenhuizen, gaat men nadenken over hoe Nederland 
van het slot kan. Met veel testen en goede regelgeving moet er veel 
meer mogelijk gaan worden. Zelfs evenementen en terrassen. Hoe 
fijn zou dat zijn? Het vaccineren gaat daarbij ook nog een steun in 
de rug geven. Het is en blijft natuurlijk een behoorlijk risico. Maar de 
enige die dit echt tot een succes kunnen maken zijn u en ik, wij dus. 

Alleen wíj kunnen deze ijskoude harde gure wind in een warm 
voorjaarsbriesje veranderen. Door goed en slim denkend aan elkaar 
en onze kwetsbaarheid, toch langzaamaan van een lang gekoesterde 
vrijheid te gaan genieten. Want die vrijheid is wat ik jullie als 
burgervader het meest toewens. Laten we hopen dat de cijfers het 
kabinet de mogelijkheid geven om dit meebewegen van denken naar 
doen te krijgen.  

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van 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 ‘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. Stuur deze kaart bijvoorbeeld aan uw beste vriendin 
om samen een leuke activiteit te doen.

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

BASISREGELS VOOR IEDEREEN

Basisregels voor iedereen

 

 
  

Wassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raak je gezicht 
zo min mogelijk 
aan.

 

 
  

Afstand

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermijd drukke 
plekken.

 

 
  

Testen

 

 

 

 

 

 

 

Laat je direct 
testen.

 

 

 

 

 

 

Hoest en nies in 
je elleboog.  

 

 

 

 

 

Ontmoet zo 
min mogelijk 
mensen.

 

 

 

 

 

 

Ontvang geen 
bezoek.

 

 

 

Was vaak en 
goed je handen.  

 

 

Houd 1,5 meter 
afstand.  

 

 

Klachten? 
Blijf thuis.

 

 

      

 .

Schud geen 
handen.

Draag een 
mondkapje waar 
dat verplicht is.

Blijf thuis tot je 
de testuitslag 
weet.

 .

De basisregels helpen om besme�ing van jezelf en anderen met het coronavirus 
te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, 

afstand houden en testen en thuisblijven bij klachten, worden er minder 
mensen besmet. Zo is er sneller meer mogelijk.

  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/basisregels
of bel 0800-1351 

26 maart 2021

Om besmettingen te voorkomen blijft het van belang dat we ons aan de basisregels houden. Steeds meer mensen 
worden door vaccinatie beschermd tegen het coronavirus. Maar er worden nu ook nog steeds mensen ziek. De 
basisregels helpen om besmetting van uzelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als u al gevaccineerd 
bent. Als we onze handen wassen, 1,5 meter afstand houden, thuisblijven en testen bij klachten, worden er minder 
mensen besmet. Zo is er sneller weer meer mogelijk. 

DE BASISREGELS BLIJVEN BELANGRIJK 

Let op! Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de informatie van maandag 12 april 2021.  
De informatie die tijdens de persconferentie van dinsdag 13 april 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.



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?

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.

OOSTERHOUTERS: 
HOUD OE EIGE GOED EN BEDANKT!

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! 

Heeft u ze al gezien? De posters met alle voornamen in Oosterhout? 
‘Jij bent goud waard’, ‘Bedankt dat je er altijd voor me bent’, ‘Jij maakt 
mijn dag’ en ‘Ga je mee uitwaaien?’ zijn slechts een paar van de vrolijke 
teksten die nu overal in Oosterhout hangen. Op iedere poster staat een 
andere voornaam. 

Fiets of wandel eens een rondje door Oosterhout en de kerkdorpen. Hoeveel 
namen van bekenden komt u onderweg tegen? Misschien wel van die goede 
vriend of vriendin of van die fijne buur. Of misschien ziet u wel uw eigen 
naam! Haal lekker een frisse neus en geef onderweg uw ogen goed de kost. 
Veel plezier!

TOFFE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
OP INOOSTERHOUT.NL

DOE DE NAMENROUTE! 

TOFFE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
OP INOOSTERHOUT.NL

Kijk op www.coronavaccinatie.nl. Hier vindt u bij-
voorbeeld informatie over de verschillende soorten 
vaccins en veiligheid van de vaccins. U vindt er ook 
veel vragen en antwoorden over vaccinatie. Op deze 
website kunt u door enkele vragen te beantwoorden 
ook zien wanneer u ongeveer aan de beurt bent voor 
vaccinatie. 

MEER WETEN OVER CORONAVACCINATIE? 

Corona heeft een enorme impact op volwassenen, maar zeker ook op onze kinderen. Veel kinderen kunnen al 
maanden niet naar hun sportclub. Buitensporten mag, maar alle binnensporten liggen al een hele tijd stil. En 
dat terwijl bewegen juist zo belangrijk is. Altijd  natuurlijk, maar zeker ook nu, in een tijd waarin we niet veel 
kunnen. Een tijd waarin sporten juist een uitlaatklep kan zijn. 

MOOVE en gemeente Oosterhout hebben een levensgroot fitspel ontwikkeld, dat wordt gebruikt tijdens de lessen 
van MOOVE. De kinderen van groep 5 van basisschool De Westhoek hebben het spel al gespeeld. Goed bezig allemaal! 

LEVENSGROOT FITSPEL ONTWIKKELD


