
Beste Oosterhouters, 
lesjes nederigheid
Deze week kregen Christel en ik de sleutel van ons nieuwe huis. 
Toch wel spannend hoor, zo’n moment. Op een paar kleine puntjes 
na, waren we erg tevreden over het bouwbedrijf. We hebben de 
uitvoerder, timmerman en metselaar een doos Oosterhouts gebak 
cadeau gedaan als kleine geste voor het mooie werk dat ze geleverd 
hadden. Echte vakmannen.

Maar nu begint het werk voor ons. Tegels, stucen, schilderen en alles 
wat er meer bij komt kijken moeten we gaan regelen. En door alle 
drukte zijn we veel te laat en hebben over dit soort dingen helemaal 
niet goed nagedacht. Laat staan dat we er verstand van hebben. Maar 
gelukkig wonen we in Oosterhout. De tegels hebben we gekocht bij 
iemand die ik had leren kennen als vakman, hij kende wel weer een 
goede coördinator, die dan ook weer…. Afijn, binnen een dag was het 
geregeld. Wat fijn om ontzorgd te worden door vakmensen uit eigen 
stad en ze bezig te zien hun werk als echte meesters uit te voeren. 
Voor ons een lesje in nederigheid. 

En ik zeg het al vaker, we hebben elkaar gewoon nodig. En daar wilde 
ik het ook nog even over hebben. Deze week sprak een mevrouw mij 
aan toen ik naar het stadhuis liep. Ik moest even nadenken, maar 
toen wist ik het weer. Ik had haar ontmoet bij de opening van de 
nieuwe locatie van Poppy’s, de ontmoetingsplek voor mensen die 
geraakt zijn door kanker. Ze vertelde me toen hoe fijn het was om 
haar verhaal daar te kunnen vertellen aan één van de vrijwilligers 
(en later dus ook aan mij). Haar borstkanker was teruggekeerd en 
deze keer met uitzaaiingen. Ze woonde pas net in Oosterhout en 
kende dus nog niet zoveel mensen. Ik voelde erg met haar mee, 
want het zou een spannende en moeilijke tijd voor haar worden. Ik 
hoopte zo dat het haar goed zou gaan. Deze mevrouw stond dus 
met een stralend gezicht voor me. “Burgemeester, burgemeester, 
ik moet u iets vertellen. Ik ben helemaal beter!¨, vertelde de 
mevrouw enthousiast. Ik kan u vertellen dat mijn mond openviel van 
dit geweldige nieuws, want zo rooskleurig zag het er niet uit. “Het 
bijzondere aan dit verhaal is, dat ik behandeld moest worden, maar 
door het coronavirus liep alles anders. Door alle hectiek kon ik de 
specialist niet meer spreken. Hierdoor kon mij niet meer verteld 
worden dat ik door de locatie van de uitzaaiingen nog best een 
optimistische kans had. Corona heeft er voor gezorgd dat ik maanden 
in onzekerheid heb gezeten en die stress helemaal niet nodig was. 
Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij dat ik beter ben. Maar ik had 
graag gewild dat dat lijden me bespaard was gebleven.”

Dat hakt er dan wel in bij mij. Natuurlijk was ik ook blij voor deze 
mevrouw, maar het is ook een les. Naast de coronapatiënten is er ook 
veel ander leed ontstaan, toen de ziekenhuizen overbelast waren. Dit 
zijn de verhalen die we in onze oren moeten knopen, wanneer het 
even wat lastiger is op het terras, in de voetbalkantine of als je 
thuis moet werken. In sommige ziekenhuizen verplaatsen ze al weer 
patiënten, omdat andere zorg anders niet plaats kan vinden. Het 
gaat niet alleen om jezelf, je gemak en je vrijheid. Het gaat om ons 
allemaal, iedereen uit onze gemeenschap. De pijn door de gevolgen 
van het coronavirus is vaak dichterbij dan we denken.

Het verhaal van deze mevrouw is voor mij een tweede les in 
nederigheid. We kunnen het namelijk niet alleen. Ik hoop dat we 
elkaar in Oosterhout blijven helpen. Met kleine zaken, zoals het 
aanbevelen van goede lokale vakmannen. Maar ook door te luisteren 
naar het verhaal van deze mevrouw en te bedenken; hoe kan ik 
helpen? Door te zorgen dat het virus klein blijft. Hou afstand, was je 
handen en blijf thuis bij klachten. Alleen dan kunnen we persoonlijke 
en economische ellende voorkomen. Ik zou het als burgemeester 
heel vervelend vinden om extra maatregelen te moeten nemen, maar 
voor de kwetsbaren - zoals ook deze vrouw - zal ik het zeker doen. 
We kunnen niet alles zelf, maar sámen komen we een heel eind.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Burendag vieren we elk jaar op de 4e zaterdag in september. Het is een 
initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Burendag is een dag 
waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds 
doen voor elkaar en hun buurt.

26 september 2020
Dit jaar vieren we Burendag op 26 september en anders dan we gewend 
zijn; we houden 1,5 meter afstand tot elkaar en we vieren het op een veilige 
manier vóór de deur!

Check de veiligheidsregels
Gaat u naar een Burendag-activiteit? 
Of  organiseert u zelf  een ontmoetingsmoment? Check dan zeker nog even 
de regels op www.burendag.nl/faq-veilig-burendag-vieren, zodat u Burendag 
veilig met uw buurt viert! 

Het is bijna Burendag, houd het veilig!

Denk bij het halen en brengen van uw 
kind(eren) aan de 1.5 meter afstand. 
Zorg dat u niet te vroeg komt, zodat u 
niet lang hoeft te wachten bij school. 
En blijf  niet hangen voor een praatje.

Alleen samen krijgen we corona onder 
controle. Oosterhout, meer voor elkaar!

Bent u minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter van iemand met het coronavirus in contact geweest? Dan moet u in 
thuisquarantaine. Dit geldt dus ook bij contact met bijvoorbeeld uw partner, collega’s, klasgenoten of reisgenoten. 

10 dagen thuis blijven
Hoe moeilijk het ook is, als u in contact bent geweest met iemand die corona heeft, dan moet u 10 dagen thuis 
blijven, omdat u besmet kunt zijn met het corona-virus. U heeft nu misschien geen klachten, maar kunt wel al 
besmettelijk zijn. Door thuis te blijven kan het virus zich niet verder verspreiden en kunt u geen andere mensen 
besmetten. U ontvangt dus in die periode geen bezoek. Zo houden we het samen veilig!

Wat mag wel of niet tijdens de thuisquarantaine?
• U bent in quarantaine en werkt dus thuis.
• Kinderen tot 13 jaar mogen naar de opvang, school en/of  sporten.
• Laat anderen uw boodschappen doen of  laat uw boodschappen aan huis bezorgen zonder contact te hebben met  
 de bezorger.
• U mag in uw tuin of  op uw balkon zitten, als u geen klachten heeft.
• Er mag niemand bij u of  uw huisgenoten op bezoek komen. Behalve voor medische hulp. 
• Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen in uw huis zijn. U bent zo weinig mogelijk bij elkaar in de buurt.  
 U houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks. 

Waar moet u opletten?
Krijgt u tijdens uw thuisquarantaine verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten, plotseling slecht kunnen ruiken en proeven, last met ademhalen, verhoging of  koorts boven de 38 graden? 
Bel dan direct met de GGD en laat u testen. Na de test blijft u thuis tot u de uitslag heeft gehad. 

Wat moet u altijd doen?
• Was regelmatig uw handen met water en zeep. En doe dit zeker altijd nadat u hoest, niest, naar de toilet bent  
 geweest of  in contact bent geweest met andere mensen.
• Gebruik een papieren zakdoek of  nies in uw ellenboog als u geen zakdoek heeft.
• Werk zoveel mogelijk thuis.
• Heeft u klachten? Blijf  dan thuis en laat u testen. Ook als uw klachten mild zijn.
• Houd 1.5 meter afstand.
• Vermijd drukke plekken.
• Schud geen handen.

Denk aan de 1.5 meter afstand, 
ook bij school 

Help! Ik ben met iemand die corona 
heeft in contact geweest. Wat nu?

Van alle maatregelen die het Rijk vanaf het begin nam, is zoveel mogelijk thuiswerken een van de meeste 
effectieve maatregelen. Premier Mark Rutte liet eerder al weten dat aan die maatregel geen einddatum zit. Het 
advies blijft: werk thuis. 

Volg de basisregels
Denk daarnaast ook nog aan de basisregels, zodat we het virus met zijn allen overwinnen. 
Want samen krijgen we meer voor elkaar! Dus:
• Heeft u klachten? Blijf  dan thuis en laat u testen
• Werk zoveel mogelijk thuis
• Houd 1.5 meter afstand
• Vermijd drukke plekken
• Mijd de spits
• Was vaak uw handen
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg 
 (was daarna uw handen)
• Schud geen handen

Blijf zoveel mogelijk thuiswerken

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf dan thuis en maak 
zo snel mogelijk een testafspraak. Klachten die passen bij corona zijn 
verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niesen, keelpijn, 
hoesten, verhoging of koorts en plotseling verlies van reuk of smaak. 
Laat u ook zo snel mogelijk testen als u slechts milde klachten heeft. 

Hoe maak ik een afspraak? 
• Dat kan online via www.coronatsest.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.  
 Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem vervolgens  
 beschikbare testlocaties en tijdstippen. Een bevestiging volgt via sms of   
 e-mail. Als de uitslag bekend is, ontvangt u een email. U bekijkt  
 uw uitslag door weer in te loggen op de coronatest website met uw  
 DigiD. Bij een positieve testuitslag belt de GGD u, zodat het bron- en  
 contactonderzoek direct kan starten. 
• U kunt ook telefonisch een afspraak maken, via het landelijke  
 telefoonnummer 0800-1202. Dit nummer is 7 dagen per week van  
 8:00 uur tot 20:00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Wachten op de uitslag 
Tot u de uitslag van de test heeft gekregen moet u thuisblijven. Dat betekent dat u dus bijvoorbeeld niet naar uw 
werk kan gaan, geen boodschappen kan doen en ook niet uw kind(eren) uit school kan gaan halen. Heeft u koorts 
of  benauwdheidsklachten? Dan blijven uw huisgenoten ook thuis. Op die manier houden we het voor iedereen veilig 
#meervoorelkaar.

Heeft u klachten? Laat u testen!


