
School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer verteld Britt.

VLOG GROEP 8
Daaf zit in groep 8 van OBS De 

Pionier. Bij de leukste juffen zegt hij 

zelf: Manja en Roanne. Hij heeft zich 

ingeschreven voor de nieuwe leerweg 

van het Frencken, die heet Frencken 

Next. Daar heeft hij heel veel zin in 

maar eerst wil hij op kamp en een 

musical maken met zijn klas. Dat is 

iets waar hij al jaren naar uitkijkt. 

Na al die jaren naar anderen kijken 

op het podium, is hij eindelijk aan de 

beurt. Of dat allemaal gaat lukken is 

maar de vraag. 

Daaf maakte een vlog voor ons waarin hij vertelt hoe je je online kunt 

voorbereiden op de eindmusical van groep 8. 

#blijfthuis

daaf

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl

School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer vertelt Catelyn.

We spreken Catelyn via Instagram. 

Ze is 15 en zit in het 4e jaar van het 

Frencken. Ze is niet down van het 

thuiszitten, want ze vertelt lekker 

enthousiast! En Catelyn, wat doe jij 

zoal in deze tijd? “Normaal gesproken 

werk ik bij Irodion, maar omdat het 

restaurant nu dicht is, kan ik niet 

werken. Gelukkig heb ik een oudere 

zus die een dochtertje heeft. Mijn 

nichtje vind ik echt super schattig! 

Zij merkt niets van de coronacrisis 

en is altijd vrolijk. Ook heb ik met een vriendin kaartjes gemaakt voor 

oudere mensen. Hopelijk hebben we daarmee wat mensen opgevrolijkt! 

Natuurlijk volg ik de online lessen: dat doe ik lekker vanuit m’n bed. In 

huis is het gezellig: mijn vader werkt nu niet, maar mijn moeder werkt bij 

de GAMMA. Daar is het superdruk, iedereen lijkt wel aan het klussen! Wij 

thuis ook: we hebben onze huiskamer opnieuw ingericht.” En als dit alles 

voorbij is? “Dan ga ik afspreken met vrienden!!!”

#blijfthuis

catelyn

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl
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AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer vertelt Catelyn.

We spreken Catelyn via Instagram. 

Ze is 15 en zit in het 4e jaar van het 
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enthousiast! En Catelyn, wat doe jij 
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werken. Gelukkig heb ik een oudere 

zus die een dochtertje heeft. Mijn 
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School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer verteld Britt.

Hoe word je net zo zen als 
Ruben?
We spreken Ruben via de telefoon: 

“Ik woon vlakbij het bos, dus ik stap 

regelmatig op de mountainbike. 

Haha, nee, het is niet zo dat ik 

het fi etsen naar school mis! Op de 

mountainbike kan ik mijn energie 

kwijt en mijn hoofd is daarna lekker 

leeg. Maar ik heb nu een lekke band, 

dus op deze foto zie je mij helemaal 

zen op de trampoline in de tuin. Ook 

fi jn om te doen.”

Ruben zit op het Dongemond College in Made, in klas MT2e. Als je aan 

hem vraagt hoe hij er bij zit tijdens deze Corona crisis is zijn antwoord: 

“Nou, vrij relaxed. Het is wat het is. Ik vind het online les volgen prima 

te doen. Wij doen dat op school via Zoom. De docent dempt af en toe een 

klasgenoot als het te druk wordt, maar ik doe gewoon mijn werk zodat ik 

’s middags kan gamen. 

Mijn profi el voor volgend jaar heb ik al gekozen. Ik ga techniek doen. Dat 

is geregeld, dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. En ook mijn 

cijfers zijn goed genoeg om over te gaan. Ik vind het geen probleem om 

me pas na de zomervakantie weer te hoeven melden in Made. Maar dan 

hoop ik wel dat we weer naar school kunnen hoor!”

Nou Ruben, wij zijn wel benieuwd wanneer je je band gaat plakken!
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restaurant nu dicht is, kan ik niet 

werken. Gelukkig heb ik een oudere 

zus die een dochtertje heeft. Mijn 

nichtje vind ik echt super schattig! 
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en is altijd vrolijk. Ook heb ik met een vriendin kaartjes gemaakt voor 

oudere mensen. Hopelijk hebben we daarmee wat mensen opgevrolijkt! 

Natuurlijk volg ik de online lessen: dat doe ik lekker vanuit m’n bed. In 

huis is het gezellig: mijn vader werkt nu niet, maar mijn moeder werkt bij 

de GAMMA. Daar is het superdruk, iedereen lijkt wel aan het klussen! Wij 

thuis ook: we hebben onze huiskamer opnieuw ingericht.” En als dit alles 
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School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer vertelt Immer.

Op de foto staat Immer, 15 jaar en 

een echte muzikant. Want ja, hij 

heeft een grote passie voor muziek. 

“Eigenlijk altijd al, maar ik maak 

nu wel meer muziek die ik fi lm en 

dan op YouTube zet”. Deze hele 

tijd is voor hem bijzonder, hij denkt 

ook dat hij hier later nog vaak aan 

gaat terugdenken. “Ondertussen 

volg ik online lessen op het Oelbert, 

ga ik ‘s avonds vaak een stukje 

wandelen en componeer of maak 

ik muziek. Het leukste wat ik heb gedaan afgelopen tijd? Ik deed op Radio 

4 mee aan een wedstrijd en mijn muziek kwam toen op de radio. Dat 

vond ik wel heel bijzonder. Met mijn vrienden houd ik vooral contact via 

Whatsapp. Die mis ik dan ook het meeste in deze tijd. Gelukkig kan ik wel 

bij opa en oma op bezoek: in de tuin, met uiteraard een gitaar én 1,5 meter 

afstand. We letten dan echt wel op elkaar.” 

Benieuwd naar zijn muziek? Immer Roelandse heeft een eigen YouTube 

kanaal. Je vindt het op www.youtube.com.
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AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer verteld Britt.
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We spreken Catelyn via Instagram. 
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Frencken. Ze is niet down van het 
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nichtje vind ik echt super schattig! 
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oudere mensen. Hopelijk hebben we daarmee wat mensen opgevrolijkt! 

Natuurlijk volg ik de online lessen: dat doe ik lekker vanuit m’n bed. In 

huis is het gezellig: mijn vader werkt nu niet, maar mijn moeder werkt bij 

de GAMMA. Daar is het superdruk, iedereen lijkt wel aan het klussen! Wij 

thuis ook: we hebben onze huiskamer opnieuw ingericht.” En als dit alles 

voorbij is? “Dan ga ik afspreken met vrienden!!!”
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Frencken. Ze is niet down van het 

thuiszitten, want ze vertelt lekker 

enthousiast! En Catelyn, wat doe jij 

zoal in deze tijd? “Normaal gesproken 

werk ik bij Irodion, maar omdat het 

restaurant nu dicht is, kan ik niet 

werken. Gelukkig heb ik een oudere 

zus die een dochtertje heeft. Mijn 
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Zij merkt niets van de coronacrisis 

en is altijd vrolijk. Ook heb ik met een vriendin kaartjes gemaakt voor 

oudere mensen. Hopelijk hebben we daarmee wat mensen opgevrolijkt! 

Natuurlijk volg ik de online lessen: dat doe ik lekker vanuit m’n bed. In 

huis is het gezellig: mijn vader werkt nu niet, maar mijn moeder werkt bij 

de GAMMA. Daar is het superdruk, iedereen lijkt wel aan het klussen! Wij 

thuis ook: we hebben onze huiskamer opnieuw ingericht.” En als dit alles 

voorbij is? “Dan ga ik afspreken met vrienden!!!”

#blijfthuis

catelyn

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl

Langzaam komt het normale leven weer op gang. De schooldeuren gaan 

open, verenigingen starten voorzichtig op en - HOERA - de horeca is ook 

weer open! Bijzondere tijden, ook voor jongeren. Hoe ervaren zij dit? Deze 

keer vertelt Karsten.

Karsten is 20 en studeert 

Bestuurskunde. Voor de sluiting 

van de scholen ging hij elke dag 

met het OV naar de Universiteit 

van Tilburg en nu? “Nu wissel ik 

mijn beeldscherm af tussen mobiel 

en laptop. De afgelopen weken heb 

ik (op 200 meter van mijn huis) 

stage gelopen op het gemeentehuis. 

Ik deed daar een onderzoek. Het 

ging anders, maar ik ben blij dat 

ik toch stage kon lopen, zodat 

ik geen vertraging op hebben gelopen. Tijdens mijn onderzoek belde 

ik ook met een aantal ambtenaren en ik zag dus wel wat verschillende 

woonkamers, met boekenkasten, kinderen en katten op de achtergrond. 

Het thuiswerken was duidelijk zichtbaar! 

Bij mij thuis is het gezellig, maar ik ben blij als straks alles weer normaal 

is. Zelfs het OV mis ik, want het hoorde gewoon bij mijn dagelijkse leven: 

opstaan, ontbijt, bus, trein en wandelen. Met vrienden blijf ik in contact 

via beeldbellen en daarvoor is de app Houseparty ideaal. Koningsdag 

had ik graag naar 538 geweest maar helaas kon dat niet doorgaan en het 

Parkfeest heb ik ook gemist. Vorig jaar was ik er vrijwilliger en dat zijn 

heerlijke weekenden. We hopen nog wel op vakantie te gaan, want daar 

kijken we heel erg naar uit. Gelukkig is de horeca nu open: kunnen we 

weer lekker naar het terras of een hapje eten.  

In mijn vrije tijd zet ik me in voor de JOVD, een politieke jongerenpartij. 

Dat betekent nu vooral veel beeldbellen en laatst hebben we een webex 

video event georganiseerd met een toffe spreker. Dat is heel leuk om 

te doen! En nog even over dat beeldbellen: die onderkin is ook wel een 

dingetje ja!.” Haha, inderdaad. Bedankt Karsten, voor je leuke verhaal! 

#blijfthuis

karsten

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

Hoe ervaar jij deze bijzondere 
tijd? laat je horen via 
jong@oosterhout.nl
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Langzaam komt het normale leven weer op gang. De schooldeuren gaan 

open, verenigingen starten voorzichtig op en - HOERA - de horeca is ook 

weer open! Bijzondere tijden, ook voor jongeren. Hoe ervaren zij dit? Deze 

keer vertelt Raf.

Raf is geselecteerd voor team 

Oranje en speelt op het hoogste 

niveau honkbal sinds een jaar of 

2. “En toen kwam het coronavirus 

en ging ik van 8 keer trainen in de 

week, naar ‘thuis’ trainen. Honkbal 

is echt mijn werk geworden en ik 

vind het ´t mooiste wat er is. Mijn 

doel dit jaar was om met mijn team 

de Olympische spelen te halen, 

maar ik ben pas 20, dus mijn tijd 

komt nog wel! 

Mijn vrienden zitten ook allemaal op honkbal, dus we delen veel verhalen 

over de sport en maken samen veel lol. Ik heb ook al heel lang een 

vriendin en nu ik meer thuis ben zien we elkaar meer dan ooit! We hebben 

samen een keer gepicknickt, maar de beestjes in het bos hebben nog het 

meest op van onze lunch.

Wat ik nu het meeste mis? De wedstrijden. De adrenaline die vrijkomt en 

de focus die je als topsporter dan hebt is niet na te bootsen. Dat gevoel is 

onbeschrijfelijk! Inmiddels is het trainen met ons team weer begonnen en 

ook bij Twins train ik nog veel. Mijn vader kan wel 30 of 40 worpen aan, 

maar ik doe er normaal wel het dubbele.” Bedankt Raf voor je verhaal! 

#blijfthuis

raf

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

Hoe ervaar jij deze bijzondere 
tijd? laat je horen via 
jong@oosterhout.nl

School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer verteld Britt.

VLOG GROEP 8
Daaf zit in groep 8 van OBS De 

Pionier. Bij de leukste juffen zegt hij 

zelf: Manja en Roanne. Hij heeft zich 

ingeschreven voor de nieuwe leerweg 

van het Frencken, die heet Frencken 

Next. Daar heeft hij heel veel zin in 

maar eerst wil hij op kamp en een 

musical maken met zijn klas. Dat is 

iets waar hij al jaren naar uitkijkt. 

Na al die jaren naar anderen kijken 

op het podium, is hij eindelijk aan de 

beurt. Of dat allemaal gaat lukken is 

maar de vraag. 

Daaf maakte een vlog voor ons waarin hij vertelt hoe je je online kunt 

voorbereiden op de eindmusical van groep 8. 

#blijfthuis

daaf

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl

School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer vertelt Catelyn.

We spreken Catelyn via Instagram. 

Ze is 15 en zit in het 4e jaar van het 

Frencken. Ze is niet down van het 

thuiszitten, want ze vertelt lekker 

enthousiast! En Catelyn, wat doe jij 

zoal in deze tijd? “Normaal gesproken 

werk ik bij Irodion, maar omdat het 

restaurant nu dicht is, kan ik niet 

werken. Gelukkig heb ik een oudere 

zus die een dochtertje heeft. Mijn 

nichtje vind ik echt super schattig! 

Zij merkt niets van de coronacrisis 

en is altijd vrolijk. Ook heb ik met een vriendin kaartjes gemaakt voor 

oudere mensen. Hopelijk hebben we daarmee wat mensen opgevrolijkt! 

Natuurlijk volg ik de online lessen: dat doe ik lekker vanuit m’n bed. In 

huis is het gezellig: mijn vader werkt nu niet, maar mijn moeder werkt bij 

de GAMMA. Daar is het superdruk, iedereen lijkt wel aan het klussen! Wij 

thuis ook: we hebben onze huiskamer opnieuw ingericht.” En als dit alles 

voorbij is? “Dan ga ik afspreken met vrienden!!!”

#blijfthuis

catelyn

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl
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Langzaam komt het normale leven weer op gang. De schooldeuren gaan 

open, verenigingen starten voorzichtig op en - HOERA - de horeca is ook 

weer open! Bijzondere tijden, ook voor jongeren. Hoe ervaren zij dit? Deze 

keer vertelt Vigo, net 14 jaar geworden.

Normaal komen mijn opa en 

oma uit Spanje, maar dat 

gaat nu niet gebeuren. Ook 

onze vakantie naar Gran 

Canaria in de meivakantie, 

ging niet door. Gelukkig kon ik 

wel uitkijken naar ons event 

op 29 mei, want wie had ooit 

gedacht dat we in een lege 

Bussel konden draaien! Met 

Thomas en nog 3 andere DJ’s organiseerde ik, via een livestream, een 

event. We konden via YouTube zien dat er meer dan 160 man met ons 

meekeek. Echt geweldig!

DJ V&T deed vorig jaar mee aan de Zomerkaravaan en organiseerde 

een midzomer avond met muziek op de Warande. Inmiddels hebben jij 

en Thomas gedraaid op KaaiKapot, tijdens het Kaais Walhalala én staat 

er ook een avond op het Oelbert gepland. Voelt het al bijna als een (bij-) 

baan? “Haha, nee, deze bijbaan voelt écht als een hobby. Ik doe niets 

liever dan luisteren naar beats en draaien. Deze tijd ga ik me herinneren 

als ik later achter de geraniums zit, vooral deze avond.” 

En naast het draaien? “Ik chill af en toe bij iemand thuis, volg (online) 

lessen bij het Scala en sport bij Scorpio: daar hebben Thomas en ik elkaar 

ook leren kennen. Wat ik het meeste mis? Klinkt gek om te zeggen maar 

toch wel school en het ‘normale’ leven.” Bedankt Vigo voor je verhaal en 

we kijken uit naar jullie volgende DJ optreden. 

Op de foto: Vigo (rechts) en Thomas, tijdens hun event in de Bussel. Op de 
achtergrond zie je Siebe, ook wel bekend als DJ TRWD. 

#blijfthuis

vigo

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

Hoe ervaar jij deze bijzondere 
tijd? laat je horen via 
jong@oosterhout.nl

School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer verteld Britt.

VLOG GROEP 8
Daaf zit in groep 8 van OBS De 

Pionier. Bij de leukste juffen zegt hij 

zelf: Manja en Roanne. Hij heeft zich 

ingeschreven voor de nieuwe leerweg 

van het Frencken, die heet Frencken 

Next. Daar heeft hij heel veel zin in 

maar eerst wil hij op kamp en een 

musical maken met zijn klas. Dat is 

iets waar hij al jaren naar uitkijkt. 

Na al die jaren naar anderen kijken 

op het podium, is hij eindelijk aan de 

beurt. Of dat allemaal gaat lukken is 

maar de vraag. 

Daaf maakte een vlog voor ons waarin hij vertelt hoe je je online kunt 

voorbereiden op de eindmusical van groep 8. 

#blijfthuis

daaf

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl

School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer vertelt Catelyn.

We spreken Catelyn via Instagram. 

Ze is 15 en zit in het 4e jaar van het 

Frencken. Ze is niet down van het 

thuiszitten, want ze vertelt lekker 

enthousiast! En Catelyn, wat doe jij 

zoal in deze tijd? “Normaal gesproken 

werk ik bij Irodion, maar omdat het 

restaurant nu dicht is, kan ik niet 

werken. Gelukkig heb ik een oudere 

zus die een dochtertje heeft. Mijn 

nichtje vind ik echt super schattig! 

Zij merkt niets van de coronacrisis 

en is altijd vrolijk. Ook heb ik met een vriendin kaartjes gemaakt voor 

oudere mensen. Hopelijk hebben we daarmee wat mensen opgevrolijkt! 

Natuurlijk volg ik de online lessen: dat doe ik lekker vanuit m’n bed. In 

huis is het gezellig: mijn vader werkt nu niet, maar mijn moeder werkt bij 

de GAMMA. Daar is het superdruk, iedereen lijkt wel aan het klussen! Wij 

thuis ook: we hebben onze huiskamer opnieuw ingericht.” En als dit alles 

voorbij is? “Dan ga ik afspreken met vrienden!!!”

#blijfthuis

catelyn

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl
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School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer verteld Britt.

VLOG GROEP 8
Daaf zit in groep 8 van OBS De 

Pionier. Bij de leukste juffen zegt hij 

zelf: Manja en Roanne. Hij heeft zich 

ingeschreven voor de nieuwe leerweg 

van het Frencken, die heet Frencken 

Next. Daar heeft hij heel veel zin in 

maar eerst wil hij op kamp en een 

musical maken met zijn klas. Dat is 

iets waar hij al jaren naar uitkijkt. 

Na al die jaren naar anderen kijken 

op het podium, is hij eindelijk aan de 

beurt. Of dat allemaal gaat lukken is 

maar de vraag. 

Daaf maakte een vlog voor ons waarin hij vertelt hoe je je online kunt 

voorbereiden op de eindmusical van groep 8. 

#blijfthuis

daaf

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl

School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer vertelt Catelyn.

We spreken Catelyn via Instagram. 

Ze is 15 en zit in het 4e jaar van het 

Frencken. Ze is niet down van het 

thuiszitten, want ze vertelt lekker 

enthousiast! En Catelyn, wat doe jij 

zoal in deze tijd? “Normaal gesproken 

werk ik bij Irodion, maar omdat het 

restaurant nu dicht is, kan ik niet 

werken. Gelukkig heb ik een oudere 

zus die een dochtertje heeft. Mijn 

nichtje vind ik echt super schattig! 

Zij merkt niets van de coronacrisis 

en is altijd vrolijk. Ook heb ik met een vriendin kaartjes gemaakt voor 

oudere mensen. Hopelijk hebben we daarmee wat mensen opgevrolijkt! 

Natuurlijk volg ik de online lessen: dat doe ik lekker vanuit m’n bed. In 

huis is het gezellig: mijn vader werkt nu niet, maar mijn moeder werkt bij 

de GAMMA. Daar is het superdruk, iedereen lijkt wel aan het klussen! Wij 

thuis ook: we hebben onze huiskamer opnieuw ingericht.” En als dit alles 

voorbij is? “Dan ga ik afspreken met vrienden!!!”

#blijfthuis

catelyn

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl

Langzaam komt het normale leven weer op gang. De schooldeuren gaan 

open, verenigingen starten voorzichtig op en - HOERA - de horeca is ook 

weer open! Bijzondere tijden, ook voor jongeren. Hoe ervaren zij dit? Deze 

keer vertelt Ayoub.

Voor het coronatijdperk was Ayoub 

(18 jaar, geslaagd op het Frencken) 

elke dag in de sportschool te 

vinden, want fi t zijn én blijven, 

dat is zijn grote passie. “Nu ben ik 

aan het hardlopen geslagen en ren 

ik graag de polder in. Vanaf 1 juli 

kun je mij zeker weer vinden in 

de sportschool. Afgelopen tijd was 

bizar, niet naar school en inmiddels 

geslaagd voor mijn HAVO diploma. 

Ik ben hartstikke trots maar ik 

had me het gevoel toch anders 

voorgesteld. De spanning was eraf. Na de zomervakantie start ik op 

Avans met mijn nieuwe studie verpleegkunde. Dit wilde ik altijd al, maar 

de afgelopen tijd heb ik wel gezien dat het heel belangrijk is dat dit werk 

gedaan wordt.”

En naast je school, wat deed je nog meer? “Afgelopen tijd ontmoette ik 

vrienden vooral thuis, bij mij of bij anderen, want op straat werd je ‘als 

groepje jongeren’ maar boos aangekeken. Naast vrije tijd en school heb 

ik een druk bijbaantje bij de Nettorama, dat is hard werken en het is druk 

in de winkel. Sommige mensen komen maar één keer in de twee weken en 

nemen dan echt een bomvolle kar mee naar buiten. Op mijn werk vliegen 

de sollicitaties rond, iedere jongere is op zoek naar een vakantiebaantje. 

Mijn advies: zoek een leuk baantje of help een ander en zorg dat je lekker 

fi t blijft. Gezondheid staat toch echt voorop en brengt je veel geluk. 

Het mooiste van deze crisis? Ik vind het mooi hoe mensen voor elkaar 

zorgen, boodschappen doen voor de oudere in je straat of helpen: écht 

mooi om te zien!”

Bedankt Ayoub voor je verhaal en hartstikke gefeliciteerd met het 

behalen van je diploma.

#blijfthuis

ayoub

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

Hoe ervaar jij deze bijzondere 
tijd? laat je horen via 
jong@oosterhout.nl

Langzaam komt het normale leven weer op gang. De schooldeuren gaan 

open, verenigingen starten voorzichtig op en - HOERA - de horeca is ook 

weer open! Bijzondere tijden, ook voor jongeren. Hoe ervaren zij dit? Deze 

keer vertelt Ayoub.

Voor het coronatijdperk was Ayoub 

(18 jaar, geslaagd op het Frencken) 

elke dag in de sportschool te 

vinden, want fi t zijn én blijven, 

dat is zijn grote passie. “Nu ben ik 

aan het hardlopen geslagen en ren 

ik graag de polder in. Vanaf 1 juli 

kun je mij zeker weer vinden in 

de sportschool. Afgelopen tijd was 

bizar, niet naar school en inmiddels 

geslaagd voor mijn HAVO diploma. 

Ik ben hartstikke trots maar ik 

had me het gevoel toch anders 

voorgesteld. De spanning was eraf. Na de zomervakantie start ik op 

Avans met mijn nieuwe studie verpleegkunde. Dit wilde ik altijd al, maar 

de afgelopen tijd heb ik wel gezien dat het heel belangrijk is dat dit werk 

gedaan wordt.”

En naast je school, wat deed je nog meer? “Afgelopen tijd ontmoette ik 

vrienden vooral thuis, bij mij of bij anderen, want op straat werd je ‘als 

groepje jongeren’ maar boos aangekeken. Naast vrije tijd en school heb 

ik een druk bijbaantje bij de Nettorama, dat is hard werken en het is druk 

in de winkel. Sommige mensen komen maar één keer in de twee weken en 

nemen dan echt een bomvolle kar mee naar buiten. Op mijn werk vliegen 

de sollicitaties rond, iedere jongere is op zoek naar een vakantiebaantje. 

Mijn advies: zoek een leuk baantje of help een ander en zorg dat je lekker 

fi t blijft. Gezondheid staat toch echt voorop en brengt je veel geluk. 

Het mooiste van deze crisis? Ik vind het mooi hoe mensen voor elkaar 

zorgen, boodschappen doen voor de oudere in je straat of helpen: écht 

mooi om te zien!”

Bedankt Ayoub voor je verhaal en hartstikke gefeliciteerd met het 

behalen van je diploma.

#blijfthuis

ayoub

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

Hoe ervaar jij deze bijzondere 
tijd? laat je horen via 
jong@oosterhout.nl
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Langzaam komt het normale leven weer op gang. De schooldeuren gaan 

open, verenigingen starten voorzichtig op en - HOERA - de horeca is ook 

weer open! Bijzondere tijden, ook voor jongeren. Hoe ervaren zij dit? Deze 

keer vertelt Quintijn.

Dorstenaar Quintijn (12) viel 

ons op door zijn artikel in BN de 

Stem. En zowaar had JONG vorige 

week een gesprek met deze jonge 

artiest. Toen ik hem vroeg of hij 

écht droomde van draaien op 

Tomorrowland, was zijn antwoord: 

“Dat droom ik niet, dat gaat echt 

gebeuren”. 

“In deze coronatijd had ik online 

school en de middagen vrij om 

aan mijn eigen muziek te werken. Binnenkort komt release nummer 4 uit! 

Volgend jaar start ik aan het Stedelijk Gymnasium in Breda. 

Het meest gekke aan deze coronatijd? Ik heb veel meer tijd gehad om 

muziek te maken, het was chill dat ik daar zo veel tijd voor had. En ik ben 

mega trots dat ik een eigen album heb gemaakt én een platenlabel heb 

gevonden. Ik heb ook één fan die een echte fan-account heeft gemaakt op 

Insta. De eerste keer dat ik dat zag vond ik het vreemd, nu ben ik er aan 

gewend. Soms vinden mijn ouders dat ik meer naar buiten moet, maar ik 

ben het liefste de hele dag bezig met muziek. 

Deze zomer gaan we met ons gezin op vakantie in Nederland, we zouden 

eigenlijk naar Italië gaan, maar dat gaat niet door. Ik kijk wel uit naar 

vakantie!”

Quintijn, ook wel bekend als Fablius, heeft ook een eigen YouTube kanaal, 

hij is te vinden op Spotify en Instagram. 

#blijfthuis

quintijn

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

Hoe ervaar jij deze bijzondere 
tijd? laat je horen via 
jong@oosterhout.nl

School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer verteld Britt.

VLOG GROEP 8
Daaf zit in groep 8 van OBS De 

Pionier. Bij de leukste juffen zegt hij 

zelf: Manja en Roanne. Hij heeft zich 

ingeschreven voor de nieuwe leerweg 

van het Frencken, die heet Frencken 

Next. Daar heeft hij heel veel zin in 

maar eerst wil hij op kamp en een 

musical maken met zijn klas. Dat is 

iets waar hij al jaren naar uitkijkt. 

Na al die jaren naar anderen kijken 

op het podium, is hij eindelijk aan de 

beurt. Of dat allemaal gaat lukken is 

maar de vraag. 

Daaf maakte een vlog voor ons waarin hij vertelt hoe je je online kunt 

voorbereiden op de eindmusical van groep 8. 

#blijfthuis

daaf

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl

School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer vertelt Catelyn.

We spreken Catelyn via Instagram. 

Ze is 15 en zit in het 4e jaar van het 

Frencken. Ze is niet down van het 

thuiszitten, want ze vertelt lekker 

enthousiast! En Catelyn, wat doe jij 

zoal in deze tijd? “Normaal gesproken 

werk ik bij Irodion, maar omdat het 

restaurant nu dicht is, kan ik niet 

werken. Gelukkig heb ik een oudere 

zus die een dochtertje heeft. Mijn 

nichtje vind ik echt super schattig! 

Zij merkt niets van de coronacrisis 

en is altijd vrolijk. Ook heb ik met een vriendin kaartjes gemaakt voor 

oudere mensen. Hopelijk hebben we daarmee wat mensen opgevrolijkt! 

Natuurlijk volg ik de online lessen: dat doe ik lekker vanuit m’n bed. In 

huis is het gezellig: mijn vader werkt nu niet, maar mijn moeder werkt bij 

de GAMMA. Daar is het superdruk, iedereen lijkt wel aan het klussen! Wij 

thuis ook: we hebben onze huiskamer opnieuw ingericht.” En als dit alles 

voorbij is? “Dan ga ik afspreken met vrienden!!!”

#blijfthuis

catelyn

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl
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#blijfthuis
#stayhealthy#samentegencorona

Fenna britt

Ik ben Fenna en ik zit in 2D van het Effent. 
Deze foto is woensdag tijdens het 1e uur 
biologie gemaakt. Lekker kopje thee erbij om 
wakker te worden. Ik werk in de woonkamer 
want daar heb ik lekker veel plek en goede wifi . 
Als ik klaar ben met mijn schoolwerk ga ik 
graag even naar buiten met onze hond Djoy. 
Ik zit nu ook veel op Face Time om contact te 
houden met mijn vrienden. 
Ik ben wel benieuwd hoe mijn nicht erbij zit in 
deze gekke tijden! Kun je haar de volgende foto 
laten sturen? 

Hoi, ik ben Britt en ik zit in 4HD van het 
Frencken. Je kamer opruimen is denk ik 
niemands favoriete klusje, maar door 
de quarantaine ben ik er toch maar aan 
begonnen. Onderin de kast kwam ik mijn oude 
DS tegen. Dat ding is denk ik wel 7 jaar oud, 
maar doet het dus nog prima!

Deze foto is gemaakt tijdens Nederlands. Het 
was het vierde uur en ik luisterde met een half 
oor mee. Saai, maar met DS een stuk beter 
te doen! De lessen duren vanaf 6 april geen 
50 minuten maar 40 minuten bij ons op het 
Frencken. Dat is voor mijn concentratie wel 
beter, maar hopelijk blijft het huiswerk niet 
gewoon dezelfde hoeveelheid. Dan schieten we 
er niets mee op.
Na de lessen ga ik graag even skeeleren. Met 
het mooie weer van de laatste tijd is dat super 
lekker. Netfl ix is daarnaast mijn tijdverdrijf. 
Mijn favoriete serie is Atypical. Heb je die al 
gezien?

School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, 

terrasje pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: 

jongeren hebben altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht 

hele dagen thuis, AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door?

#blijfthuis

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 
via jong@oosterhout.nl

jonginoosterhout

School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer vertelt Catelyn.

We spreken Catelyn via Instagram. 

Ze is 15 en zit in het 4e jaar van het 

Frencken. Ze is niet down van het 

thuiszitten, want ze vertelt lekker 

enthousiast! En Catelyn, wat doe jij 

zoal in deze tijd? “Normaal gesproken 

werk ik bij Irodion, maar omdat het 

restaurant nu dicht is, kan ik niet 

werken. Gelukkig heb ik een oudere 

zus die een dochtertje heeft. Mijn 

nichtje vind ik echt super schattig! 

Zij merkt niets van de coronacrisis 

en is altijd vrolijk. Ook heb ik met een vriendin kaartjes gemaakt voor 

oudere mensen. Hopelijk hebben we daarmee wat mensen opgevrolijkt! 

Natuurlijk volg ik de online lessen: dat doe ik lekker vanuit m’n bed. In 

huis is het gezellig: mijn vader werkt nu niet, maar mijn moeder werkt bij 

de GAMMA. Daar is het superdruk, iedereen lijkt wel aan het klussen! Wij 

thuis ook: we hebben onze huiskamer opnieuw ingericht.” En als dit alles 

voorbij is? “Dan ga ik afspreken met vrienden!!!”

#blijfthuis

catelyn

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl
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School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer vertelt Catelyn.

We spreken Catelyn via Instagram. 

Ze is 15 en zit in het 4e jaar van het 

Frencken. Ze is niet down van het 

thuiszitten, want ze vertelt lekker 

enthousiast! En Catelyn, wat doe jij 

zoal in deze tijd? “Normaal gesproken 

werk ik bij Irodion, maar omdat het 

restaurant nu dicht is, kan ik niet 

werken. Gelukkig heb ik een oudere 

zus die een dochtertje heeft. Mijn 

nichtje vind ik echt super schattig! 

Zij merkt niets van de coronacrisis 

en is altijd vrolijk. Ook heb ik met een vriendin kaartjes gemaakt voor 

oudere mensen. Hopelijk hebben we daarmee wat mensen opgevrolijkt! 

Natuurlijk volg ik de online lessen: dat doe ik lekker vanuit m’n bed. In 

huis is het gezellig: mijn vader werkt nu niet, maar mijn moeder werkt bij 

de GAMMA. Daar is het superdruk, iedereen lijkt wel aan het klussen! Wij 

thuis ook: we hebben onze huiskamer opnieuw ingericht.” En als dit alles 

voorbij is? “Dan ga ik afspreken met vrienden!!!”

#blijfthuis

catelyn

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl

School, voetbal, hockey, chillen met je vrienden, bios, bijbaantje, terrasje 

pakken, shoppen, feestje, panna op het Cruyff Court: jongeren hebben 

altijd iets te doen. En dan ineens... zit je verplicht hele dagen thuis, 

AAAAHHRGH! Hoe kom je je dag dan door? Deze keer verteld Britt.

VLOG GROEP 8
Daaf zit in groep 8 van OBS De 

Pionier. Bij de leukste juffen zegt hij 

zelf: Manja en Roanne. Hij heeft zich 

ingeschreven voor de nieuwe leerweg 

van het Frencken, die heet Frencken 

Next. Daar heeft hij heel veel zin in 

maar eerst wil hij op kamp en een 

musical maken met zijn klas. Dat is 

iets waar hij al jaren naar uitkijkt. 

Na al die jaren naar anderen kijken 

op het podium, is hij eindelijk aan de 

beurt. Of dat allemaal gaat lukken is 

maar de vraag. 

Daaf maakte een vlog voor ons waarin hij vertelt hoe je je online kunt 

voorbereiden op de eindmusical van groep 8. 

#blijfthuis

daaf

jonginoosterhout

#blijfthuis#stayhealthy#samentegencorona

wat zijn jouw thuisblijftips? 
hoe zit jij erbij? laat je horen 

via jong@oosterhout.nl
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