
“Samen proosten op het Parkfeest, een bescheiden wens. Vanzelfsprekend is dit feest één van de Oosterhoutse 
pareltjes om samen met je vrienden te proosten. Op het goeie leven, op vriendschap, met vrienden, familie, 
bekenden, buren, oud klas- of  studiegenoten. Met zoveel mogelijk mensen binnen 1,5 meter. Goede muziek, een 
lekker biertje, wel-of-geen mooi weer, een lekker hapje én op een prachtige unieke locatie: het Slotpark. Gezellig, 
onbezorgd. Alsof  je je favoriete openlucht kroeg instapt en er ook nog allemaal gezellige mensen zijn. Sommige 
heb je al jaren niet gezien of  gesproken. Het Parkfeest verbindt meer mensen dan je denkt. Dit jaar was het anders, 
maar hoe mooi zou het zijn om volgend jaar (tijdens de jubileumeditie) weer samen te kunnen proosten. Als we ons 
nu samen wel aan de regels houden, kunnen we hopelijk straks weer genieten van al het moois dat we nu moeten 
missen. Dus: Houd oe aan de regels. Doe da nou!”

Niels Reijnders over zijn wens

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Voor een praatje, een leuke verrassing of een lekkere maaltijd. Heeft u zich al aangemeld voor 16 december?

Eugene Springer begon 4 jaar geleden met de Eetkamer van Oosterheide. Iedere woensdag kookt hij een maaltijd 
voor wijkbewoners, om ze te laten zien dat je voor 3 euro een gezonde, verse én lekkere maaltijd kunt maken. 
Vanwege corona gaat de Eetkamer nu niet door. Eugene wil toch iets betekenen voor mensen die nu noodgedwongen 
alleen thuis zitten. 

We komen naar u!
Daarom gaat hij bij mensen die dat fijn vinden langs voor een praatje op gepaste afstand. En, om ze een hart 
onder de riem te steken, krijgen ze een lekkere maaltijd of  een andere leuke verrassing. Eugene: “Het gevoel van 
aandacht, het gevoel erbij te horen, het gevoel dat ze niet vergeten worden. Er voor elkaar zijn. Dáár gaat het 
om. Het is allemaal niet zo moeilijk. We moeten er een beetje energie in steken. Met elkaar kunnen we heel veel 
doen voor elkaar. En daarbij: ik vind het hartstikke leuk om de Eetkamer van Oosterheide te doen. Dat wekelijkse 
feestje zit er nu helaas niet in. Nou, dan gaan we toch gewoon naar de mensen toe? Dankzij de samenwerking met 
Oosterhoutvoorelkaar, Surplus Welzijn en de gemeente Oosterhout kunnen we er voor veel mensen zo toch een leuke 
decembermaand van maken!”.

Eugene komt graag bij u langs op 16 december, 23 december, 30 december of 6 januari.

Meld u aan
Heeft u behoefte aan een praatje, een leuke verrassing of  een lekkere maaltijd? Meld u dan aan via Oosterhout Voor 
Elkaar, telefoonnummer 0162 - 47 11 15.

De Eetkamer komt naar u toe 
deze winter!

De corona-persconferenties worden vertaald in 8 veel voorkomende 
vreemde talen in Nederland. Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya (dat 
wordt gesproken in Eritrea), Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi (veel 
gesproken door mensen afkomstig uit bijvoorbeeld Iran en Afghanistan) 
en Engels. 

Via www.globaltalk.nl/persconferentie of  via NPO Start (www.npostart.nl) 
kunt u de persconferentie van 17 november bekijken in een van deze 8 
talen. Zoek op ‘persconferentie in 8 talen’ en kies de taal van uw voorkeur. 
Het gesproken Nederlands is vertaald en u hoort dus de taal van uw keuze.

Vertaalde persconferenties

Beste Oosterhouters, 
eigen taal

De maan scheen niet door de bomen, maar de zon wel toen ik deze 
week op weg was naar mijn vriendin. Het was prachtig helder weer. 
We zouden samen een opname gaan maken voor een filmpje. Het 
gaat over omkijken naar elkaar in deze dagen met Sinterklaas en de 
kerstdagen op komst. De steun die haar glimlach mij bijna iedere 
dag geeft is, naast de kus van mijn vrouw natuurlijk, hetgeen dat mij 
in deze dagen extra energie geeft. 

Energie om soms ook wel de kritiek die sommige hebben op de 
maatregelen, goed te kunnen opnemen. Kritiek die ik me goed 
kan voorstellen, omdat we er allemaal stevig door worden geraakt. 
Voor de één sociaal in de vorm van eenzaamheid en voor een ander 
financieel, omdat zijn bedrijf of baan verloren dreigt te gaan. Maar 
de regels kunnen wij niet veranderen en dat is maar goed ook. We 
zullen het op deze manier met elkaar nog even moeten volhouden.  

Iedere week hoop ik dat ik jullie een beetje dichter bij elkaar kan 
brengen. Ik hoop vooral de groep die anders denkt over het virus 
of de aanpak - wat natuurlijk mag - toch mee te krijgen in de 
maatregelen. Maar soms lijkt het alsof we een andere taal spreken. 
Zeker toen ik de reacties onder mijn laatste column zag op Facebook 
van een aantal ontevreden inwoners over de maatregels. Ik spreek 
als burgervader graag de taal die ons kan verbinden. Soms ben ik op 
zoek naar de woorden die inhoudelijk en emotioneel de verbinding 
kunnen leggen. Zo ook deze week. En ik moet zeggen dat ik het heel 
even kwijt was door de felheid en toon van hun reacties. 

Tot ik deze week het Wosterouts Leesplangeske kreeg aangeboden. 
U moet het echt eens bekijken, wat mooi gedaan! Peter Nuijten 
heeft de verbeelding van de woorden gemaakt en Rensz Gorisse de 
Oosterhoutse vertaling van het woord. Voordat ik het kreeg aangeboden 
hield Rensz een prachtige verhandeling over de Oosterhoutse taal. 
Over hoe het Brabants in het algemeen, en dus ook het Oosterhouts, 
als de meest lieflijke, gemoedelijke en aantrekkelijke taal wordt 
gezien in Nederland. Maar het allerbelangrijkste was misschien 
wel dat het Oosterhouts ons verbindt. Dames en heren, ik kan u 
vertellen dat ik naast het Brabants van mij, hard bezig ben met het 
plankje in mijn hand om het Oosterhouts nog beter te kunnen leren. 
Ik hoop dat het lukt om deze taal een beetje te kunnen spreken, 
maar belangrijker nog: goed te verstaan.

Ook was er deze week de Sinterklaasgedichtenwedstrijd van de ORTS 
in de Bussel. Ik moest meedoen en Christel zat in de jury. Natuurlijk 
gaf zij direct aan dat ze zich keurig zou terugtrekken bij de jurering 
van mijn uitvoering. Dit bleek niet nodig te zijn. Want er waren zulke 
mooie gedichten bij, dat het gedicht van mij daar toch nog een beetje 
bij verbleekte. Vooral ook de wijze van uitvoering was bij sommigen 
fenomenaal. Iedereen had natuurlijk het thema corona genomen en 
de effecten daarvan op de samenleving. De aanmoedigingsprijs ging 
naar een jonge dertienjarige gast van het Curio Effent college. Hij 
vertelde over de moeilijke tijd die hij doormaakte. Er mocht letterlijk 
bijna niets meer en hij wilde zo graag ook de meisjes anders leren 
kennen. Kussen op anderhalve meter met een mondkapje was 
onmogelijk. Alles wat hij graag wilde kon niet. Hij zei dat hij de twee 
Marken (Rutten en Buijs) niet leuk vond: ze verprutsten de mooiste 
tijd van zijn leven. De één omdat die de regels maakt en de ander 
omdat die ze handhaaft. Ze blokkeerden menig mogelijkheid om 
plezier met elkaar te hebben. Maar toen werd hij ziek en flink; hij 
kreeg corona. Hij is nog steeds niet helemaal goed hersteld. Hij zei 
nu toch beter de kwetsbaarheid van zichzelf en anderen te beseffen. 
Dit alles gegoten in een zeer aansprekend gedicht. 

Ik zag dus deze week dat taal, in welke vorm dan ook, ons kan 
beroeren en aanspreken. Ja, zelfs verbinden. Maar er zit een groot 
verschil in het aan te horen of er echt naar te luisteren, dit geldt ook 
voor mij. In mijn gedicht heb ik overigens Sinterklaas gevraagd om 
het virus mee terug te nemen in zijn lege zakken. Wetend dat ik zelfs 
hem daarmee overvraag, wens ik jullie een prettige Sinterklaas.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout



CoronaMelder

voorkom dat je onbewust een ander besmet

ik   download   de app 
om mijn opa 
te beschermen

het downloaden van de app is altijd vrijwillig

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

“Houd oe eigen aan de regels, dan kunnen wij weer samen zingen. Ja, wat 
mis ik en vele anderen met mij het samen zingen. Zingen in een koor is zó 
veelzijdig. Allereerst is er het sociale aspect: we maken een praatje met 
elkaar over hoe het met iemand gaat, want iedereen komt naar de repetitie 
vanuit zijn eigen cocon en na verloop van tijd zijn we één, allemaal met 
hetzelfde bezig. Ook is een repetitie vaak doorspekt met humor en lachen is 
nog steeds gezond. Zingen is ook verdieping, omdat de gezangen in de kerk 
de teksten uit de eucharistieviering nog eens extra benadrukken. Verbazend 
vind ik het soms hoe een componist de woorden om kan zetten in een lied 
dat je raakt. We horen ook vaak dat de kerkgangers met een goed gevoel 
naar huis gaan. Zingen is ook nog eens topsport! Inzingoefeningen om je 
stembanden op te warmen. Let op je houding en zet je knieën niet op slot. 
De juiste ademhaling om steun te geven als je zingt. Ook mentaal vraagt 
zingen om inspanning: op tijd inzetten, het ritme goed uitvoeren, luisteren 
naar elkaar, maar vooral op de dirigent letten! Samen met vele anderen 
hoop ik dat er weer uitzicht komt om onze passie te kunnen oppakken. Als 
we ons samen aan de regels houden, moet het goed komen!”

Toos van Zon over haar wens

Het einde van 2020 nadert. Een bijzonder jaar waarin Nederland deels ‘op slot’ ging, kinderen wekenlang les 
kregen van hun ouders en er hartverwarmende uitingen van solidariteit ontstonden. Ook een jaar waarin sommige 
ouders hun baan verloren of de omzet van hun bedrijf zagen opdrogen. De tweedeling in de samenleving 
lijkt scherper te worden, maar tegelijkertijd is er een tegenbeweging zichtbaar. Stichting Leergeld en andere 
organisaties doen ondertussen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat kinderen niet worden uitgesloten. Zo 
kan er via Stichting Leergeld een laptop worden geregeld die verplicht wordt gesteld op school of kunnen ze een 
leuke verjaardagsbox krijgen via Stichting Jarige Job. In de decembermaand worden er in sommige regio’s ook 
cadeaucodes verstuurd die ouders met een laag besteedbaar inkomen kunnen gebruiken om de Sint te helpen 
om van 5 december een feest voor ieder kind te maken. 

Die toenemende solidariteit ervaren we ook bij Stichting Leergeld. We hebben de afgelopen periode verschillende 
spontane giften mogen ontvangen van ondernemers of  particulieren. Gewoon zomaar, omdat ons belangrijke werk 
wordt gewaardeerd en ondersteund. We zijn ook erg verheugd met alle acties die er nu en in de komende periode 
worden opgezet waarbij de opbrengst naar Stichting Leergeld gaat. Zo organiseert de Rotary Club Oosterhout, die 
dit jaar 55 jaar bestaat, een donatieactie waarvan de opbrengt naar Stichting Leergeld gaat.  Als de corona periode 
iets heeft geleerd, is dat mensen weerbaar en vindingrijk zijn en zich aanpassen aan de nieuwe situatie. We zijn 
dan ook erg dankbaar dat deze initiatieven worden uitgevoerd, ondanks de beperkende maatregelen die vragen om 
creativiteit.

Wilt u Stichting Leergeld ook steunen met een gift? U kunt dit doen via NL45RABO0139593594 ten name van 
Stichting Leergeld West-Brabant Oost. Namens alle kinderen, bedankt!

Het coronavirus is er nog. Daarom kan iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert u als u 
mogelijk bent besmet. Zo kunt u voorkomen dat u onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de 
verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor u klaar. 
Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. 

Hoe werkt CoronaMelder? 
De CoronaMelder-app stuurt u een melding als u langer dan 15 minuten dicht bij iemand in de buurt bent geweest, 
die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie u in de 
buurt was en die u niet kent. 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 weet 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.

In actie voor Stichting Leergeld

De CoronaMelder-app: voorkom 
dat u onbewust een ander besmet 

Vanaf 1 december 2020 geldt er landelijk een mondkapjesplicht in publieke 
binnenruimtes zoals supermarkten, musea, theaters en vliegvelden. Maar 
ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten zowel 
docenten als leerlingen een mondkapje dragen. Voor contactberoepen 
geldt de regel zowel voor u als klant als voor de professional, zoals de 
kapper of de rij-instructeur. 

In het openbaar vervoer geldt die verplichting al en dat blijft ook na 1 
december 2020. Maar staat u te wachten op het station of  bij een bus- en/of  
tramhalte? Ook dan draagt u voortaan een mondkapje. De mondkapjesplicht 
geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert 
een boete van 95 euro.

Uitzonderingen
De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die 
vanwege een beperking of  ziekte geen mondkapje kunnen dragen. De politie 
en buitengewoon opsporingsambtenaren kunnen u vragen zelf  aannemelijk 
te maken dat deze uitzondering voor u geldt. Mondkapjes zijn ook niet 
verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of  optredens en 
het geven van interviews op radio en tv.

Hoe gebruik ik een mondkapje? 
• Was voor het opzetten uw handen met water en zeep en droog uw  
 handen goed af. 
• Gebruik de touwtjes of  elastiekjes om het mondkapje op te zetten. Raak  
 de binnenkant niet aan. 
• Zorg dat het mondkapje goed aansluit op uw gezicht, zodat uw neus,  
 mond en kin bedekt zijn. 
• Heeft u het mondkapje op? Raak deze dan niet meer aan. 
• Mondkapje afzetten? Raak alleen de elastiekjes of  touwtjes van uw  
 mondkapje aan. Raak de binnenkant en uw gezicht (ogen, neus en  
 mond) niet aan. Was uw handen met water en zeep, nadat u uw  
 mondkapje heeft afgezet. 
• Stop het mondkapje na gebruik niet los in uw zak of  tas, want dan  
 kunnen virussen zich makkelijk verder verspreiden.
• Gebruikt u een wegwerpmondkapje? Gooi deze na gebruik direct weg in  
 de prullenbak bij het restafval. 
• Gebruikt u een stoffen mondkapje? Die kunt u wassen op 60 graden in  
 de wasmachine. 

Let op: Een mondkapje is nooit ter vervanging van andere maatregelen. 
Belangrijk is dat u afstand houdt, drukke plekken vermijdt en dat u zich laat 
testen bij klachten. 

Vanaf 1 december 2020 mondkapjes-
plicht in publieke binnenruimtes 


