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Beste Oosterhouters, 
tijd voor een feestje

Op het vertrek van wethouder Robin van der Helm na, was eigenlijk 
de hele week een feestje. De eerste raadsvergadering waarbij we 
elkaar na heel lange tijd in levende lijve weer konden ontmoeten, was 
erg leuk. Dit weerzien werd voorafgegaan door een kleine feestelijke 
bijeenkomst in de tuin van het gemeentehuis. Dit feest was door de 
griffie en onze medewerkers tot in de puntjes voorbereid. Het voelde 
weer als vanouds. De raad is een leuke club betrokken mensen en je 
kon aan alles merken dat ze elkaar hadden gemist. Ondanks het feit 
dat ze het niet altijd met elkaar eens zijn. Ieder had op zijn of haar 
eigen manier vakantie gevierd en dus was er zeker na zo’n lange tijd 
voldoende om met elkaar te delen. Ook voor de nieuwe wethouder 
Dees Melsen was het feest. Hij werd geïnstalleerd én hij was jarig. Een 
mooier verjaardagscadeau kon hij zich denk ik niet wensen.

Maar er waren nog meer feestjes. Zo waren er de straatspeeldagen 
op woensdagmiddag, georganiseerd door veel vrijwilligers. Echt een 
geweldig festijn, dank daarvoor. Samen met de andere wethouders 
mocht ik op de fiets al die feestjes bezoeken. Het is me niet gelukt om 
overal een bezoekje te brengen, maar het gaf me wel een goed beeld 
van hoe gezellig het was. Het weer was 
mooi en als je dan nog wat muziek en 
een luchtkussen in de speeltuin zet, zijn 
de kinderen en hun ouders niet meer 
te houden. Wat een positieve energie. 
Ik heb nog fijn een aantal kinderen 
en ouders kunnen spreken. Ook heb 
ik een heel leuk gesprek gehad met 
een dame die ons geholpen heeft met 
stroom voor het luchtkussen. 

Maar het meest bijzondere feest dat ik mee heb mogen maken, was 
de verjaardag van een honderdvierjarige dame. Haar nichtje had 
ervoor gezorgd dat ik haar verjaardag mee kon vieren, samen met 
haar honderdtwee jarige zusje en haar achtennegentigjarige broertje. 
Wat een leuk stel. Ze hadden wat kleine gebreken, zoals slecht zicht of 
gehoor, maar waren allen nog zeer scherp van geest. De jarige was op 
haar mooist gekleed en vertelde dat haar broer de boekhouding voor 
haar deed. Je kon zien dat ze heel erg aan elkaar gehecht waren, hoe 
kan het ook anders na al die tijd.

Ze vertelde dat haar leven niet altijd over rozen was gegaan. Ze had 
natuurlijk de oorlog heel bewust meegemaakt en in de schuilkelder bij 
haar ouders gezeten. Het hele huis was vernield maar: “beter dat,” had 
vader gezegd, “dan één van ons”. Ook was ze, toen ze half in de vijftig 
was,  haar twee kinderen en haar man verloren. Dat was een moment 
zo zei ze, dat ze dacht: “waarom moet ik nog leven?”. Maar toch is 
ze doorgegaan, ondanks het grote gemis. Het viel mij echt op hoe 
positief en dankbaar zij is voor de mensen 
die haar bij Oosterheem ondersteunen. “Als 
je alsmaar moppert word je veel te negatief 
en doe je jezelf tekort,” zei ze. Na het feest 
liep ik met één van haar verzorgsters naar 
beneden. Zij vertrouwde me toe dat ze er 
echt één uit duizenden en een schat van 
een vrouw is. Zo’n kracht is natuurlijk niet 
iedereen gegeven en dat is ook helemaal 
niet erg, maar wát een inspirerende vrouw. 
Een feest om bij haar op bezoek te gaan!

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

PS: Ik wil graag van de gelegenheid 
gebruikmaken om de twee dames 
uit de Beemdenbuurt te bedanken 
die ons (de raadsleden en mij) in hun 
buurt hebben rondgeleid tijdens een 
wijkbezoek. Wat een betrokkenheid 
en dat al zoveel jaren. Ik hoop dat zij 
snel door nieuwe aanwas in hun club 
worden geholpen.

HOE ZORG IK THUIS VOOR 
VOLDOENDE FRISSE LUCHT? 
Een van de basisregels in de strijd tegen corona is zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. Een raam 
op een kier in de woonkamer, slaapkamer en badkamer is voldoende. Of houd roosters boven de ramen open als die 
aanwezig zijn. Heeft u een ventilatiesysteem? Laat het systeem dan de hele dag aanstaan. En zet de ventilatiestand 
hoger als er bezoek is. Nadat uw bezoek vertrokken is, is het goed om uw huis ongeveer 10 minuten te luchten. Dat 
betekent: zet alle ramen wijd open om lucht in uw huis te verversen met buitenlucht. 

WAAROM EEN CORONA-ZELFTEST?

DOE MEE MET DE FOTOSPEURTOCHT EN
MAAK KANS OP LEUKE PRIJZEN!

Door de versoepelingen ontmoeten we steeds meer mensen. Hierdoor lopen we meer risico om corona op te 
lopen en verder te verspreiden. Doe een zelftest als u veel mensen gaat zien. Want ook zonder klachten kunt 
u corona bij u dragen en anderen onbewust besmetten. 

Met een corona-zelftest kunt u een coronabesmetting opsporen voordat u klachten heeft. Zo voorkomt u dat u het 
virus doorgeeft zonder dat u het doorhebt. Dat geeft meer veiligheid voor de mensen waarmee u na de corona-
zelftest in contact komt.

Is de uitslag van de zelftest positief? Blijf dan thuis en laat de uitslag bevestigen door een coronatest bij de GGD.

Heeft u klachten? Gebruik dan geen zelftest, maar blijf thuis en maak een testafspraak bij de GGD.

Heeft u de Oosterhoutse fotospeurtocht al gedaan? 
Houd ogen goed open en kijk af en toe eens achterom. Want door de objecten en gebouwen die staan afgebeeld 
op de foto’s in de juiste volgorde te zetten ontstaat een woord. 

Als u de oplossing vóór maandag 27 september instuurt naar speurtocht@oosterhout.nl, maakt u kans op leuke 
prijzen. Op donderdag 30 september worden de prijswinnaars bekend gemaakt. 

De speurtocht start bij de Sint Jansbasiliek op de Markt en duurt ongeveer 50 minuten. U vindt de fotospeurtocht 
op www.oosterhout.nl/speurtocht.

Let op! Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de informatie van maandag 13 september 2021. De 
informatie die tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september 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.



• Koop een kaartje.

• Maak een testafspraak via testenvoortoegang.nl.

• Doe de test max. 40 uur van tevoren.

• Kinderen tot 13 jaar hoeven zich niet te laten testen.

1. Vooraf

• Download de CoronaCheck-app en voer de 
ophaalcode van je testuitslag in.

• De app maakt een QR-code aan. Dit is je digitale 
coronatoegangsbewijs.

4. Digitaal coronatoegangsbewijs

• Neem je legitimatiebewijs 
en bevestiging van de 
testafspraak mee.

2. De test

• Binnen een uur ontvang je de 
uitslag.

• Met een negatieve uitslag kun 
je een coronatoegangsbewijs 
maken.

3. De uitslag

• Geen smartphone? 
Je kunt een coronatoegangs-
bewijs maken en uitprinten 
via coronacheck.nl.

5. Papieren corona-
     toegangsbewijs

6. Bezoek

Neem mee naar het evenement:

• digitale/papieren 
coronatoegangsbewijs

• legitimatiebewijs 

• toegangskaartje

  
 
  
 

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/testenvoortoegang

of bel 0800-1351 

  
 
  
 

Naar een evenement 
met toegangstest?
Het coronatoegangsbewijs, zo werkt het:
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Gezocht: vrijwilligers voor Automaatje

Steunpunt coronazorgen

AutoMaatje werkt met vrijwillige chauffeurs die voor het vervoer gebruik maken 
van hun eigen auto. Nu veel mensen gevaccineerd zijn en de coronaregels 
versoepeld zijn, is ANWB AutoMaatje weer in volle gang. Daardoor zijn er 
meer vrijwilligers nodig die regelmatig of af en toe beschikbaar zijn. Een 
chauffeur van AutoMaatje ontvangt een onkostenvergoeding van 30 cent per 
kilometer. De chauffeurs van AutoMaatje zijn vaak een grote steun voor hun 
klanten. Mensen hebben onder andere begeleiding nodig bij een bezoek aan 
de dokter, een ziek familielid of om boodschappen te doen. Maar het kan ook 
dat u naar een bruiloft rijdt of dat u iemand begeleidt, die graag nog eens een 
keer wil gaan shoppen in de grote stad. De aanvragen zijn heel verschillend. 
AutoMaatje is ondergebracht bij Oosterhoutvoorelkaar. 

Beschikt u over een eigen auto met inzittendeverzekering, rijdt u graag 
en gaat u graag met mensen om? Neem dan snel contact op met 
Oosterhoutvoorelkaar! De vrijwilligerswinkel in Arendshof 83 is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Loop eens binnen, de 
koffie staat klaar, of bel (0162) 47 11 15.

Voor iedereen die zorgen heeft over zichzelf of een ander door de coronacrisis 
is er het Steunpunt Coronazorgen. Nu de maatregelen worden versoepeld, 
ontstaat er ook ruimte om stil te staan bij het afgelopen jaar en na te 
denken over de toekomst. Daarom is aandacht voor mentale gezondheid 
belangrijk. Op de site van Steunpunt Coronazorgen vindt u  informatie die 
daarbij nuttig kan zijn. Denk aan tips over omgaan met andere meningen en 
ervaringsverhalen. www.steunpuntcoronazorgen.nl 

De overheid wil dat werkenden hun baan houden en werkzoekenden makkelijker ander werk of een ander inkomen 
vinden. Voor werkenden en werkzoekenden is er coronasteun in de vorm van het Sociaal Pakket. Dit pakket helpt bij 
bijvoorbeeld scholing en/of begeleiding. 

Het Sociaal Pakket is mogelijk door de samenwerking tussen overheid, werkgeversorganisaties, vakbonden, UWV, 
gemeenten en scholen. 

OVERZICHT SOCIAAL PAKKET

NAAR EEN EVENEMENT MET TOEGANGTEST?


