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Beste Oosterhouters, 
dat stapje extra…

Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van Sinterklaas, op welke 
manier dan ook. Wij hebben een fijne avond gehad met onze zoons en 
aanhang. Eerst lekker eten en daarna een spelletje Yahtzee en later 
op de avond Triviant. Het was nog een oude uitgave en ik was verbaasd 
hoeveel onze zoons nog weten over tijden van ver voor hun geboorte. 
Of het nu ging over muziek of cultuur. Het riep bij mij wel de vraag op, 
of het andersom ook geldt. Weet ik wel net zoveel van hun wereld als 
zij over die van mij? Dat zet me dan wel weer aan het denken.

Ondertussen is de Sint vertrokken en ben ik tot de conclusie 
gekomen dat hij het virus, tot mijn spijt, niet in zijn lege zakken 
heeft meegenomen. Ik kan het hem niet kwalijk nemen, maar het 
was het proberen waard. De Sint is natuurlijk ook beter in geven, 
dan in nemen en ik hoop dat hij blijft zoals hij is. Voor velen blijkt 
de komst van de goedheiligman een bron van inspiratie, want om mij 
heen zie ik parels van mensen die veel meer geven dan ze nemen. U 
kent ze ook vast wel; van die keien van mensen die de samenleving 
draaiende houden, door meer te doen dan beroepsmatig van ze wordt 
verlangd. Mensen die dat extra stapje zetten om ons te verzorgen, te 
beschermen, ondanks de risico’s die het virus met zich meebrengt.

Deze week maakte ik kennis met een jongeman van 7 jaar oud. Zijn 
moeder werkt bij de Doelen en is één van die toppers waar ik op 
doel. De jongeman wil graag burgemeester worden. Zijn moeder had 
hem geprikkeld, door hem te laten uitzoeken of een burgemeester 
meer doet dan alleen lintjes doorknippen. Via Facebook kwam 
het verzoek bij mij binnen of ik daar antwoord op kon geven. Een 
medewerkster van JONG, die 
ook altijd een stapje extra zet 
voor de jongeren in Oosterhout, 
heeft een bezoek voorbereid 
om deze jongen (en vriendje en 
moeder) antwoord te kunnen 
geven op de vraag “Wat doet 
een burgemeester eigenlijk?”

En zo geschiedde het. We hebben hen het gemeentehuis laten 
zien, dat natuurlijk helemaal niet zo gezellig is momenteel. Bijna 
iedereen werkt thuis. We hebben de raadszaal laten zien,  de rol van 
de gemeenteraad uitgelegd, een besluit genomen en dit bekrachtigd 
met de klap van de hamer. Later gingen we naar de collegekamer, 
waar de mondkapjes af mochten. Dat eet ook wat makkelijker, als 
je popcorn en roomsoesjes krijgt (favoriete snack, uitgevogeld door 
de eerdergenoemde medewerkster). Daarna maakte het bezoek 
nog kennis met enkele mannen en vrouwen BOA’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaren). Wat een geweldige uitstraling hebben ze in 
hun uniform. De jongens vroegen ze van alles en de BOA’s namen de 
tijd om antwoord te geven. Dank aan al jullie inzet om dit bezoek zo 
goed te organiseren.

Later in de week mocht ik alle BOA’s in het zonnetje zetten. De 
gemeenteraad had besloten om hen (in navolging van de politie) een 
keer extra te waarderen in de vorm van een kleine gratificatie. Deze 
mannen en vrouwen hebben zich werkelijk het vuur uit hun sloffen 
gelopen. Zonder nauwelijks een boete te hoeven uitschrijven, hebben 
ze ons, en iedereen in Oosterhout, geholpen met het naleven van 
de regels. Ze hebben geadviseerd, vragen doorgezet, meegeholpen 
waar kon, signalen opgepikt en zijn het gesprek aangegaan waar 
nodig. Ze hebben extra diensten en extra avonden gedraaid. Alles 
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook zijn ze 
ingezet vanwege vuurwerkoverlast. En ik kan u vertellen, dit werk 
wordt ze niet altijd in dank afgenomen. 

Toch heb ik van hen geen één onvertogen woord gehoord, ondanks 
de gezondheidsrisico’s die ze soms zelf liepen. Ik hoop dat al deze 
mensen, de verzorgster uit de Doelen, onze JONG-medewerkster en 
onze BOA’s op hun beurt ook anderen kunnen inspireren om dat 
extra stapje te zetten. Net als Sinterklaas.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in 
zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de 
coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet 
(Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en daarbij horende ministeriële regelingen.

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is ingegaan op 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. 
Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te 
trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten. Meer informatie over de 
Tijdelijke wet maatregelen covid-19 leest u op www.rijksoverheid.nl en zoek op ’coronawet’.

Coronawet vervangt noodverordeningen

De horeca heeft het moeilijk, ook in Oosterhout. Om de horeca een 
hart onder de riem te steken, startte wethouder Robin van der Helm de 
#bestelchallenge. Het idee: u bestelt iets lekkers bij een Oosterhoutse 
horecaondernemer, u maakt daarvan een foto of video, deelt die op 
Facebook en u nomineert vervolgens drie mensen om hetzelfde te doen. 
Ook zij nomineren weer drie andere mensen. En zo helpen we samen de 
Oosterhoutse horeca! 

Robin bestelde bij Herberg ‘t Klosterke en 
nomineerde Sjef  Kock, Mark Buijs en Emile 
van Rooij om hetzelfde te doen.

Doet u ook mee? 
Bestel iets lekkers bij een Oosterhoutse 
ondernemer, maak daarvan een foto of  video, 
deel die op Facebook, gebruik daarbij de 
#bestelchallenge en nomineer drie mensen 
om ook iets te bestellen bij een Oosterhoutse 
horecaondernemer.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Let op: 
Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de informatie van maandag 07 december 2020. De informatie die 
tijdens de persconferentie van dinsdag 8 december 2020 is verstrekt, kon vanwege de deadline van dit weekblad 
helaas niet meer meegenomen worden. De meest actuele informatie vindt u terug op de website van het RIVM 
www.rivm.nl of  op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl.

Help de horeca en doe mee aan 
de #bestelchallenge!



In 2004 ging Han met vervroegd 
pensioen. “Ik was gewend om 
vrijwilligerswerk te doen. Toevallig 
kwam ik in contact met een 
budgetcoach van Surplus en hij 
maakte me enthousiast hiervoor. Ik 
nam contact op met Surplus en sinds 
die tijd ben ik budgetcoach”. 

Als je iemand uit de put trekt
De taak van budgetcoach bleek 
hem op het lijf geschreven; 
vertrouwen winnen, assertief zijn, 
inlevingsvermogen en zin hebben 
om je in de problematiek van iemand 
anders te verdiepen. “Soms kost het 
winnen van vertrouwen de meeste 
tijd. Mensen voelen zich vaak murw 
gebeukt door allerlei instanties, 
die zonder aanziens des persoons 
de regeltjes blijven handhaven. Ze 
kunnen niet zomaar geloven, dat jij 
die onafhankelijke mens bent, die wel 
komt om hen uit de ellende te helpen. 
Maar geloof me, als het lukt en je 
kunt iemand uit de put trekken, dan 
geeft dat echt een goed gevoel”. Han 
voelt soms ook frustratie als mensen 
zich niet aan afspraken houden en, 
ondanks veel inspanningen, blijven 
terugvallen in hun oude fouten. “In 
zo een geval moet je ook lef tonen 

en de hulp stopzetten, totdat men 
tot het besef komt, dat veranderen 
echt nodig is”. Surplus is op zoek naar 
meer budgetcoaches. “Wat je nodig 

hebt, is een portie gezond verstand 
en ervaring met het omgaan met 
geld en instanties. We nemen nieuwe 
collega’s altijd een paar keer mee en 
we kijken wie bij welke casus past. 
Ik ben er zelf gemiddeld een dag 
of twee per week mee bezig, maar 
minder kan natuurlijk ook”. 

Ook iets doen voor een ander? 
Ga naar oosterhoutvoorelkaar.nl.

het verhaal van han
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• Ga zo min mogelijk en kom alleen.
• Ga als het rustig is, bijvoorbeeld in de ochtend of  doordeweeks.
• Was uw handen voor en na het winkelen.
• Draag een mondkapje (verplicht sinds 1 december 2020).
• Houd 1,5 meter afstand van anderen en geef  elkaar de ruimte.
• Raak alleen producten aan die u nodig heeft.
• Betaal zoveel mogelijk met pin of  contactloos.
• Klachten? Blijf  thuis en laat u testen. Vraag familie of  buren om de  
 boodschappen te doen of  bestel deze online. 

Regels van de winkel zelf
De winkel of  supermarkt waar u naar toe gaat kan eigen regels hebben. 
Zoals het verplicht gebruiken van een winkelmandje of  winkelwagentje, of  uw 
handen schoonmaken met speciale gel. Luister altijd naar de aanwijzingen 
van het personeel. 

Een boodschap doen? 
Houd u ook dan aan de regels

Gezond leven zorgt voor een goede weerstand. En een goede weerstand helpt in de bescherming tegen ziekmakende 
bacteriën en virussen. Zoals het coronavirus. 
Blijven bewegen is belangrijk, juist nu. Probeer elke dag minimaal een half uur per dag te bewegen. 

Vanwege het coronavirus gelden er helaas beperkende maatregelen voor sporten, maar een flink stuk wandelen 
in de bossen, een mooie route fietsen of  een stuk hardlopen kan altijd. Kijk eens op www.fietsnetwerk.nl en  
www.natuurmonumenten.nl voor mooie routes bij u in de buurt. 

Heeft u niet de mogelijkheid om te sporten, wandelen of  fietsen? Ook op andere manieren komt u aan een half  uur 
bewegen per dag. Ga tuinieren of  doe bijvoorbeeld het huishouden. En ook een goede tip: neem de trap in plaats 
van de lift.

Kijk op www.loketgezondleven.nl voor meer informatie en adviezen.

Heeft u (milde) klachten die passen bij het coronavirus? Dan blijft u thuis en maakt u een testafspraak. U kunt 
online of telefonisch een afspraak maken. Tot u de uitslag van de test hebt gekregen moet u thuisblijven. Dat 
betekent dat u dus niet naar uw werk kunt, geen boodschappen kunt doen of bijvoorbeeld uw kinderen uit school 
kunt gaan halen. Heeft u  koorts of benauwdheidsklachten? Dan blijven uw huisgenoten ook thuis. Op die manier 
houden we het voor iedereen veilig.

Online 
Op www.rijksoverheid.nl/coronatest maakt u met behulp van uw DigiD een testafspraak. Op basis van de ingevoerde 
postcode toont het systeem de 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. 

Telefonisch 
U kunt ook telefonisch een afspraak maken, via het landelijke telefoonnummer 0800-1202. Dit nummer blijft 7 dagen 
per week van 8:00 uur tot 20:00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Een testafspraak maken voor kinderen op de basisschool 
Wilt u een testafspraak maken voor een kind op de basisschool? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de 
GGD, via telefoonnummer 076-5282000.
• Kleine kinderen (0 t/m 4 jaar) en kinderen die in groep 1 of  2 zitten (tot en met 6 jaar), hoeven niet getest te  
 worden als ze klachten hebben die passen bij corona. Is het kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts.  
 Die kan besluiten het kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met  
 iemand met corona kunnen getest worden.
• Kinderen van 7 tot en met 12 jaar, die in groep 3 tot en met 8 zitten, hoeven niet getest te worden bij verkoudheid.  
 Het advies is om kinderen wel te laten testen bij koorts en/of  benauwdheid en bij klachten na contact met  
 iemand met corona.

Kinderen in de middelbare schoolleeftijd moeten bij klachten thuisblijven en zich altijd laten testen. Voor kinderen 
in deze leeftijd maakt u online een afspraak via www.rijksoverheid.nl/coronatest of  telefonisch via 0800-1202.

Meer informatie over kinderen en corona vindt u op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen. 

Blijf bewegen, juist nu!

Klachten? Laat u testen!


