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Beste 
Oosterhouters, 

Dit is mijn laatste column voor de vakantie. Tijd om heel eventjes 
afstand te nemen, na te denken. En nu eigenlijk te beseffen wat we 
het laatste half jaar hebben meegemaakt. 

Als ik er een boek over zou schrijven, zou ik niet weten wat voor titel ik 
erop zou moeten plakken. En wat voor genre het verhaal zou moeten 
hebben. Dit verhaal heeft allerlei genres in zich. De eerste maanden 
waren misschien wel een horrorverhaal, waarin we schrokken hoe 
kwetsbaar we waren. Een tijd waarin er dingen gebeurden die we in 
onze stoutste dromen niet hadden kunnen bedenken. We kwamen 
terecht in een slagveld, zoals bij een oorlog. Ineens gaan er mensen 
dood en hebben we te maken met een hele andere werkelijkheid dan 
voorheen. Met veel saamhorigheid vechten tegen de vijand. Elkaar 
helpen, samen de crisis aanpakken en met veel oog voor elkaar ons 
erdoorheen slaan. Misschien wel een avonturenroman over liefde en 
verbroedering.

Het is een bijzondere tijd geweest het laatste half jaar. En als dit 
verhaal een boek was, was het een boek dat ik verplicht moest lezen 
voor school. Het is mijn taak als burgemeester om dit verhaal tot me 
te nemen. Ik had in deze geen keuze, zoals je op vakantie een boek 
kiest om in alle rust te lezen.  

Maar toch zie ik dat het me veel heeft gebracht. En me heeft laten 
zien hoe kwetsbaar we zijn als mens en als samenleving, maar ook 
hoe veerkrachtig. Het heeft ons sterker gemaakt en daardoor zijn we 
meer naar elkaar toe gegroeid als Oosterhoutse gemeenschap. 

Wetende dat het boek nog niet is uitgelezen en nog ergens onder 
mijn kussen blijft liggen. Ga ik er toch een paar weekjes tussenuit. 
Om op vakantie een boek naar eigen keuze te lezen. Welk genre dat 
is blijft nog even open. Dat vertel ik jullie na mijn vakantie. Maar één 
ding weet ik zeker: dat ik een verhaal ga beleven dat door mijn vrouw 
en kinderen wordt ingevuld.

Want juist dat verhaal geeft mij heel veel energie, om straks weer met 
alle plezier en uitdaging voor u aan de slag te gaan. Met hetzelfde 
doel wat we allemaal hebben: Oosterhout meer voor elkaar. 

En ik hoop van harte dat jullie dat allemaal kunnen doen. Dat 
iedereen een bijzonder fijne tijd gaat beleven deze vakantie, samen 
met familie en vrienden. In de hoop dat dat niet wordt verstoord door 
corona-perikelen of een eventuele andere ‘vijand’. 

Ik hoop ook dat iedereen voorzichtig zal zijn en de 1,5 meter regel 
respecteert. Hier én in het buitenland. Geloof me, als je die 1,5 
meter respecteert dan is er daarbuiten nog vrijheid genoeg. Er zijn 
nog heel veel leuke dingen te beleven die er misschien voor kunnen 
zorgen dat voor sommigen het een plekje krijgt en sommigen het een 
beetje kunnen vergeten. 

Oosterhout, meer voor elkaar.
Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Verruiming openingstijden milieustraat

Mad Hat bedankt!

Stichting Leergeld in de startblokken 
voor volgend schooljaar

Vanwege de versoepeling van de corona-maatregelen hebben we de eerder geplande verruiming van de 
openingstijden van de milieustraat opnieuw bekeken. Daarbij is ook gekeken naar de aanstaande vakantieperiode, 
het gegeven dat de milieustraat nog steeds druk bezocht wordt én de vraag vanuit veel inwoners om de 
milieustraat vaker te openen. Op basis hiervan hebben we besloten om de openingstijden van de milieustraat 
alsnog te verruimen.

• In juli en augustus op vrijdagavond tot 20.30 uur
 In de zomermaanden juli en augustus 2020 is de milieustraat op vrijdagavond open tot 20.30 uur. 
 In 2021 geldt de vrijdagavondopenstelling van 1 april tot en met eind augustus 2021.

• Vanaf 1 september iedere maandagmiddag van 12.30 – 16.30 uur
 Vanaf  1 september 2020 gaat de milieustraat iedere maandagmiddag open, van 12.30 uur tot 16.30 uur. 

Samen tegen de verspreiding van het coronavirus 
Om zowel bezoekers als de medewerkers op de milieustraat te beschermen tegen verspreiding van het coronavirus 
vragen wij u nog steeds te letten op het volgende: 
 
• Kom alleen als het echt nodig is (we zien nog steeds dat mensen voor één zak afval komen, doe dat niet, spaar  
 uw afval op en kom alleen als het écht nodig is)
• Kom alleen
• Geef  elkaar de ruimte 
• Heb geduld voor de poort, maar ook op de milieustraat zelf
• Wees aardig voor onze medewerkers en elkaar

Uiteindelijk moeten we het samen doen. Oosterhout, meer voor elkaar.

Afgelopen week doneerde Mad Hat eigenaresse Audrey Kroon 300 
gratis Bubble Tea’s aan wethouder Marcel Willemsen. De gemeente 
gebruikt ze om uit te delen aan tieners, waarvan de ouders in een 
uitkering of  andere minimaregeling zitten. Voor deze doelgroep is 
deze tijd extra bijzonder, géén vakantie deze zomer en thuis blijven 
met 6 weken vakantie in het vooruitzicht. De gemeente Oosterhout 
organiseert daarom ook de Zomerkaravaan, een reeks aan activiteiten 
voor kinderen én tieners tot 18 jaar. Meer lezen of  ook meedoen 
aan de zomerkaravaan? Kijk op www.oosterhout.nl/zomerkaravaan. 
Om Audrey te bedanken, krijgt ze een vergroening van haar gevel, 
in samenwerking met Rootz bloemist. Audrey bedankt voor jouw 
bijdrage! Oosterhout, Meer voor Elkaar.

Ken je dat gevoel, dat de tijd steeds sneller lijkt te gaan? Binnenkort gaat de zomersluiting in bij stichting Leergeld. 
In week 30 t/m 33 is het kantoor van Leergeld gesloten en genieten intermediairs, kantoormedewerkers en iedereen 
die bij Leergeld betrokken is, van een welverdiende Leergeld-break. Tijd voor bezinning en reflectie, maar ook in de 
startblokken voor de periode die daarna komt. 

Wat is het schooljaar 2019-2020 voorbij gevlogen! 
Ook dit schooljaar heeft Leergeld het mede mogelijk gemaakt dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar hun 
zwemdiploma haalden, konden tennissen, paardrijden of  mee gaan op schoolreis. Zaken die voor veel gezinnen 
vanzelfsprekend lijken, maar voor een groeiende groep financieel steeds verder buiten hun bereik ligt. Tijdens de 
coronacrisis  hebben we laptops uitgedeeld aan kinderen die anders geen online onderwijs zouden kunnen volgen. Niet 
zelden bleek er thuis geen enkele laptop of  computer aanwezig te zijn en zo kwam aan het licht dat het gezin nog veel 
meer hulp nodig heeft. 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een online omgeving waarbij kinderen die in de Leergeld- doelgroep 
vallen en een laptop nodig hebben voor het voortgezet onderwijs, op een snelle manier geholpen kunnen worden. We 
staan klaar om straks een grotere groep kinderen te helpen die anders buiten de boot dreigt te vallen. Want dat is 
ons doel: iedereen mag meedoen. Kinderen hebben geen deel aan een corona crisis, een financiële crisis of  de steeds 
groter wordende ongelijkheid in de samenleving. 

Meer informatie?
Voor meer informatie of  om een aanvraag in te dienen voor schooljaar 2020-2021, ga naar www.leergeldwbo.nl. 
Tijdens de vakantieperiode (week 30 t/m 33) is het kantoor telefonisch niet bereikbaar, maar je kunt wel een aanvraag 
indienen via onze website.

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


