
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

WAT KAN WÉL?
HOUD OE EIGE BEZIG

MEI KALENDER
25 MEI
KLOOSTEROMMETJE
Maak eens een ommetje langs tien 
(voormalige) kloosters! Kijk voor meer 
informatie op www.proefoosterhout.nl.

26 MEI

27 MEI

28 MEI

29 MEI 30 MEI

31 MEI

31 MEI

DOE DE BOMBAST SPEURTOCHT!
Bombast, de vrolijke, gezellige en rebelse 
nar die ooit in Oosterhout leefde, is door 
een vloek onder de stad verdwenen. 
Sindsdien is zijn aanwezigheid hier altijd 
voelbaar, merkbaar en zichtbaar, in al 
het moois en goeds dat in Oosterhout 
gebeurt. Maar of er ooit iemand tastbaar 
bewijs zal vinden? Misschien ben jij dat 
wel… De speurtocht is te koop bij de VVV 
(vooraf bestellen en afhalen). Kijk op 
www.proefoosterhout.nl.BLIJF GEZOND EN MAAK EEN 

LEKKERE GROENE ONTBIJT 
SMOOTHIE BOWL
Wat heb je nodig? 1 banaan, ½ 
avocado, 100 gram mango, 75 
gram verse spinazie en 125 ml 
sinaasappelsap. Doe alles in de 
blender en top af met granola en 
stukjes vers fruit voor een vrolijk 
én gezond begin van de dag!

OPENLUCHT GYMZAAL
Doe de kwiekroute in de Vlindervallei. 
Een parcours van 1.5 kilometer, waarbij je 
onderweg allerlei oefeningen kunt doen.

MAAK JE HOOFD LEEG EN MAAK 
EENS EEN LEKKERE BOSWANDELING 
Bijvoorbeeld bij de Vrachelse heide 
(bos en zandduinen tussen Teteringen 
en Breda-Noord) of in boswachterij 
Dorst (dennenbos en heidegebied). 

ZIN IN EEN UITDAGING?
Ga aan de slag in je tuin en doe mee 
aan het NK Tegelwippen. Wie verruilt 
de meeste tegels voor groen? Je kunt 
er zelfs subsidie voor krijgen!
Kijk op www.duurzaamoosterhout.nl/
subsidie-groene-tuinen-en-daken.

WOSTERHOUTS WANDELEN MET EEN BITE
Wandel 4,5 kilometer langs mooie bezienswaardigheden op dé 
Oosterhoutse manier: met heerlijke hapjes tussendoor. Download de 
gratis app van izi.TRAVEL en zoek op ‘wosterhouts wandelen’.

Ze is 17 jaar, “bijna 18”, voegt ze er enthousiast aan toe, want 
dat ziet ze als een mijlpaal in haar jeugdige leven. Zinzi zocht 
vrijwilligerswerk, in verband met haar opleiding Social Work. 
Ze zocht iets met kinderen of jongeren, maar zeker niet met 
ouderen. Ze dacht dat dat saai zou zijn. Zinzi reageerde op 
een oproep van ‘Young’ bij Oosterhoutvoorelkaar. Ze wilde 
iets doen op de Zorgboerderij of bij Poppy’s, maar dat was 
lastig door corona. Ze kreeg het voorstel om te helpen bij 
‘Samen aan Tafel’, in De Doelen. 
“Dat was niet de doelgroep die ik zocht, dus ik vond het best 
wel eng. Maar ik werd zo open door iedereen ontvangen, dat 
al mijn vooroordelen verdwenen als sneeuw voor de zon”. 
Als je Zinzi aan de telefoon spreekt, kun je bijna zien hoe ze 
straalt, als ze vertelt over haar vrijwilligerswerk. 

“Je wordt zo door de mensen gewaardeerd. Ze zijn blij verrast 
als ze zien dat je als jongere met het eten komt. En het leuke 
aan ouderen vind ik, dat ze niet zo snel hun oordeel klaar 
hebben. Daardoor ontstaan er leuke gesprekken. Ik voel me 

zo voldaan als ik er de deur uitga en een stukje buitenwereld 
bij die mensen 
heb gebracht. 
Tegen jongeren 
kan ik alleen maar 
zeggen, probeer 
het! Je hebt niets te 
verliezen en je zult 
verrast worden, 
door de impact 
die het op je heeft. 
Geld levert het je 
niet op, maar wel 

ervaring en een heel goed gevoel”. Zinzi zal het de komende 
jaren druk hebben met haar opleiding en stages, maar 
Oosterhoutvoorelkaar mag altijd een beroep op haar doen.  

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

Het verhaal van Zinzi

DE WAT-KAN-WÉL-KALENDER: 
31 LEUKE ACTIVITEITEN IN MEI 2021
Wilt u iets leuks doen, maar weet u niet wat? Kijk dan in de wat-kan-wél-kalender voor inspiratie. Mooie wandel- en 
fietsroutes, lekkere recepten, tips van Theek5 en Theater de Bussel en nog veel meer. Er zit vast iets leuks tussen voor u. 
Kijk voor de volledige kalender op www.oosterhout.nl/inwoners/meikalender. 

DE BASISREGELS BLIJVEN BELANGRIJK
Er kan en mag steeds meer en dat is goed nieuws. Ook zijn steeds meer 
mensen door vaccinaties beschermd tegen het coronavirus. Maar er worden 
nu ook nog steeds mensen ziek. Om besmetting te voorkomen, blijft het 
belangrijk om de basisregels te blijven volgen. Ook als u al gevaccineerd bent. 

Yfke 

Zo rond oktober worden ieder jaar onze junior sportcoaches gekozen. 
Junior Sportcoaches zijn jongeren uit onze gemeente die graag onze 
medewerkers van Moove  ondersteunen in hun taak. Moove bevordert niet 
alleen beweging voor jong en oud, maar organiseert ook activiteiten. Sport 
is hierbij een middel om de gezondheid te bevorderen en ontmoeting 
mogelijk te maken. Prachtig toch? Lekker actief bezig zijn, terwijl je je 
netwerk uitbreidt of soms ook je isolement doorbreekt. Het mes snijdt 
hier duidelijk aan twee kanten.

De jongeren doorlopen een sollicitatieproces. Daarna ontvang ik ze in het 
stadhuis. Dit jaar kon dat helaas niet door alle coronamaatregelen. Heel 
jammer, want tijdens dit ontvangst geven de junior sportcoaches van 
het jaar ervoor het stokje door. Ze tonen filmpjes van hun activiteiten en 
laten zien wat ze allemaal hebben gepresteerd, geleerd en vooral  hoeveel 
plezier ze hebben gehad. Dit helpt jongeren zelfbewuster te maken 
van hun eigen kunnen, waardoor ze zelfverzekerder worden. Maar zoals 
gezegd, helaas ging dit niet door.

Toch kreeg ik een brief van één van de toen geselecteerde coaches. Ze 
vond het jammer dat de installatie van de junior sportcoaches door mij 
niet was doorgegaan. Ze heet Yfke en vertelde in de brief dat ze de burge- 
meester graag had willen ontmoeten. Ze vond het jammer dat het niet 
was doorgegaan. Ik moet zeggen dat ik me best gevleid voelde daardoor.

Een tijdje later werd mij de vraag gesteld door één van onze zeer betrokken 
medewerkers van JONG (Sandra den Ridder) of ik zin had om mee te lopen 
door de wijk Dommelbergen met een meisje van groep acht. Zij had onze 
medewerkers hierom gevraagd. Ze wilde dat we de wijk en vooral de 
speelmogelijkheden door de ogen van jongeren zouden bekijken. En om 
met ons te zien wat er beter kon. En wat bleek? Dat meisje heet, jawel, 
Yfke. Ik hoefde natuurlijk geen moment na te denken en zei ja. Het moest 
natuurlijk wel een verrassing zijn.

Toen ze aan kwam lopen, zag ze mij samen met de andere medewerkers 
van de gemeente inclusief de coach van MOOVE. Ze schrok even, maar 
reageerde daarna gelukkig blij verrast. Al wandelend raakte we aan 
de praat en vertelde ze over het afgelopen jaar. Haar laatste jaar op de 
basisschool, wat toch een bijzonder jaar is. Het optrekken met een klas 
waarvan je weet dat je elkaar voor een groot gedeelte los moet laten aan 
het eind van het jaar. Ik vroeg haar of dat niet bijzonder was? Dat beaamde 
ze zeker maar ze zei me ook dat ze vooral het laatste jaar steeds meer met 
elkaar optrokken als één hechte groep en dat ze dat heel fijn vindt.

Het viel mij op dat ze in de rondgang door de wijk niet alleen aan zichzelf 
of haar leeftijdsgenoten dacht. Ze dacht vooral aan alle kinderen, in 
alle leeftijdscategorieën. Ze deed voorstellen waar zowel wat ouderen 
als de wat jongere kinderen wat aan hadden. Ook had ze het nog over 
veiligheidsaspecten die wij echt nog niet allemaal in beeld hadden. Knap 
hoor; hoe mooi is het als iemand op die leeftijd ook al denkt aan anderen en 
het groepsgevoel belangrijk vindt. U mag rustig 
weten dat ik onder de indruk was. Ik hoor wel 
eens; “de jeugd van tegenwoordig nou, nou”. 
Maar als dit de voorbode van die generatie is, 
dan zou dat geweldig zijn. We mogen over het 
algemeen wel wat meer vertrouwen hebben 
in de jeugd en dus de toekomst. Ik wens Yfke 
alle succes met haar toekomst die volgend jaar 
begint op het Monseigneur Frencken college.

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout
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SPELREGELS VOOR SPORTEN TIJDENS CORONA

11 mei 2021

Spelregels voor sporten tijdens corona
Op 19 mei wordt, als de ziekenhuiscijfers het toelaten, de tweede stap van het openingsplan gezet en 

gaan binnensportlocaties open. Daarnaast mogen volwassenen vanaf 27 jaar weer buiten in 
groepsverband op 1,5 meter afstand sporten.

  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/sport
of bel 0800-1351 

Openingsplan: stap 2 per 19 mei   Als op 17 mei het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames niet ver genoeg is gedaald, wordt stap 2 uitgesteld.

Kinderen tot en met 17 jaar

Gezamenlijk sporten binnen en buiten toegestaan. 1,5 
meter afstand houden niet verplicht.

Wedstrijden alleen tussen teams van dezelfde sportclub 
toegestaan.

Geen publiek.

Kleedkamers (m.u.v. zwembaden), douches en kantines 
gesloten. Buitenterrassen open.

Trainingen en wedstrijden toegestaan voor topsporters 
die uitkomen in topsportcompetities en andere 
topsporters die zijn verbonden aan instellingen voor 
topsport.

Geen publiek.

Vanaf 18 jaar tot en met 26 jaar

Topsporters

Buiten: gezamenlijk sporten toegestaan. 1,5 meter 
afstand houden niet verplicht.

Binnen:  sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter 
afstand toegestaan. Maximaal 30 personen per ruimte 
(excl. personeel). Geen groepslessen. Reserveren en 
gezondheidscheck verplicht.

Wedstrijden buiten alleen tussen teams van dezelfde 
sportclub toegestaan.

Geen publiek.

Kleedkamers (m.u.v. zwembaden), douches en kantines 
gesloten. Buitenterrassen open.Vanaf 27 jaar

Buiten: sporten in groepsverband op 1,5 afstand 
toegestaan. Groepsgroo�e maximaal 30 personen.

Binnen: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter 
afstand toegestaan. Maximaal 30 personen per ruimte 
(excl. personeel). Geen groepslessen. Reserveren en 
gezondheidscheck verplicht.

Geen wedstrijden.

Kleedkamers (m.u.v. zwembaden), douches en kantines 
gesloten. Buitenterrassen open.

Geen publiek.

 .

Op 19 mei werd de tweede stap van het openingsplan gezet en gingen binnensportlocaties open. Ook mogen vol-
wassenen vanaf 27 jaar weer buiten in groepsverband op 1,5 meter afstand sporten. 

UITGENODIGD VOOR EEN VACCINATIE? 
ZO MAAKT U EEN AFSPRAAK

VOORKOM ONBEWUSTE BESMETTING 
MET DE CORONAMELDER-APP

Nu Nederland langzaam steeds meer ‘open’ gaat, is het belangrijk om 
te voorkomen dat we elkaar onbewust besmetten. De CoronaMelder-
app informeert u als u mogelijk bent besmet. Zo kunt u voorkomen 
dat u onbewust een ander besmet. Door een nieuwe update werkt de 
CoronaMelder nu nog nauwkeuriger. Elke download van de app helpt 
om de verspreiding van corona te stoppen. U vindt de CoronaMelder in 
de App Store en de Google Play Store. Het downloaden van de app is 
altijd vrijwillig. 

Hoe werkt CoronaMelder?
De CoronaMelder-app stuurt u een melding als u op één dag meerdere 
keren in contact bent geweest met een persoon die het coronavirus heeft 
en deze contactmomenten bij elkaar op geteld langer zijn dan 15 minuten. 
Vóór de update van de CoronaMelder ontving u alleen een melding als het 
contactmoment aaneengesloten langer dan 15 minuten was. 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 ziet via bluetooth 
of u dicht bij iemand was. Hoe dichterbij, hoe sterker het bluetoothsignaal. 
De app weet dus 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. 

Meer informatie: www.coronamelder.nl. 

Bent u aan de beurt voor een prik tegen corona? Dan krijg u een 
uitnodiging via de post. Deze brief komt meestal van het RIVM. Als u in de 
zorg werkt, ontvangt u de brief van uw werkgever. Alle andere groepen 
ontvangen hun uitnodiging van de huisarts of medisch specialist. Als u 
de uitnodiging ontvangen heeft, kunt u daarna zelf een afspraak maken. 
Dat kan digitaal of telefonisch. 

Digitaal een afspraak maken
Als u een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u digitaal een afspraak maken 
bij de GGD via www.coronatest.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.  

Heeft u hulp of ondersteuning nodig om online een afspraak te maken? 
Om mensen te helpen heeft Stichting Digisterker een voorlichtingsdemo 
ontwikkeld met uitleg over het maken van een online vaccinatieafspraak. 
De online uitleg is te vinden op www.uitlegprikafspraak.nl.  

Telefonisch een afspraak maken
Het telefoonnummer voor het maken van een afspraak vindt u in de 
uitnodiging die u per post krijgt. Voor een telefonische afspraak is het landelijk 
belcentrum van de GGD 7 dagen per week open van 8.00 tot 20.00 uur. Als 
u een uitnodiging voor vaccinatie bij uw huisarts heeft ontvangen, maakt 
u een afspraak met uw huisarts. Zorgmedewerkers die een uitnodiging via 
hun werkgever ontvangen, kunnen alleen telefonisch een afspraak maken. 

Meer informatie leest u op www.rijksoverheid.nl. 

JUNIOR SPORTCOACHES: 
OOK IN CORONATIJD EEN GOEDE HULP!
Moove Oosterhout geeft gymles op basisscholen, maar organiseert ook buitenschoolse activiteiten. Sportcoach 
Pim van den Hoven heeft daarbij een eigen wijk: het centrum. Een wijk waar fanatiek wordt meegedaan, zelfs 
nu in coronatijd. Van den Hoven: “Gelukkig is er nog veel mogelijk.”

Van den Hoven begeleidt de kinderen, maar krijgt daarbij hulp van bijzondere assistenten: Junior Sportcoaches.  
“De kinderen vroegen vaak of ze konden meehelpen. En ik dacht: waarom niet?”

Solliciteren
Samen met JONG werd een zapbudget vrijgemaakt om aan dit project te koppelen. “Kinderen uit groep 8 kunnen 
‘solliciteren’ om Junior Sportcoach te worden”, vertelt Van den Hoven. “Met een brief of mail vertellen ze waarom we 
hen moeten kiezen. En daar komen veel reacties op! Soms loten we, of we kiezen de kinderen waar het echt bij past.”
Kinderen mogen ideeën bedenken voor events. En ze helpen mee met de organisatie, uitvoering en begeleiding. 
“Je kunt denken aan speurtochten, bootcamp, hutten bouwen en mountainbiken”, vertelt Van den Hoven. “Als ze 
net starten lopen ze vooral met me mee; ze helpen sjouwen en spullen klaarzetten. Later begeleiden ze elkaar en 
geven ze ook les! Bij het mountainbiken bijvoorbeeld; dan fietsen ze voorop en bepalen zij de stopmomenten. Ze 
hebben een portofoon in hun rugzak, zodat ik ze eventueel nog aanwijzingen kan geven.”

Nieuwe inzichten
Sinds corona gaat het in veel opzichten anders. Iedereen die meedoet moet zich registreren. Van den Hoven: “Veel 
contact is eerst digitaal. En dat is soms een belemmering; een bepaalde groep bereik je minder goed”. Om alle 
kinderen te betrekken doet hij aankondigingen tijdens de gymles en zet hij vaker social media in.
“Corona gaf nieuwe inzichten”, zegt Van den Hoven. “We hebben bijvoorbeeld veel activiteiten buiten gedaan, en 
dat maakt creatief! Maar je moet ook nadenken over slecht weer. We hebben ook veel geleerd over social media, 
bijvoorbeeld over meedoen via livestreams.”

Voldoening
Van den Hoven stopt veel tijd in zijn werk, ook privé: “Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. Heb je geen 
mountainbike, dan probeer ik een leenfiets te regelen. En we stimuleren kinderen om zelf vrijwilligerswerk te doen. 
Ik zie oudere Junior Sportcoaches die nu actief zijn bij hun eigen club.”

Voor Van den Hoven voelt het niet als werk. “Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. 
Iedereen kent me nu als ‘Pim van de gym’! Het geeft veel voldoening wat we met Moove 
kunnen bereiken.”


