
#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

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Richtlijnen

Zorgaanbieders en maatschappelijke
partners zorgen nog steeds voor u!

Surplus: Wij zijn er! 
Heeft u een vraag? Maakt u zich zorgen? Spreekt u weinig mensen? 
Heeft u een idee? Zoekt u nog hulp of  wilt u gewoon een praatje 
maken? Wij zijn er! U bent altijd welkom om telefonisch of  per 
e-mail contact op te nemen met de (vrijwillig) medewerkers van 
Surplus Welzijn Oosterhout. U kunt bij ons terecht met vragen over 
bijvoorbeeld mantelzorg, geldzaken, als u even een praatje wilt maken 
of  iets wilt bespreken met een maatschappelijk werker. Onze receptie 
is bereikbaar op het telefoonnummer 0162 748600. De receptioniste 
zorgt dat u wordt doorverbonden of  wordt teruggebeld. U mag ook 
e-mailen naar receptieoosterhout@surplus.nl 
voor een terugbelverzoek. 

Coronaproof vrijwilligerswerk: samen staan we sterk
We zijn enorm trots op al die Oosterhouters die hulp aanbieden: veel mensen 
willen iets voor een ander betekenen. Verschillende (Facebook) initiatieven voor 
burenhulp zijn gekoppeld aan Oosterhoutvoorelkaar. Heeft u een hulpvraag die 
een vrijwilliger gemakkelijk op kan pakken? Een boodschap doen, de hond 
uitlaten of  bijvoorbeeld meehelpen met het thuisonderwijs van de kinderen… 
Vele Oosterhouters staan voor u klaar! U kunt uw vraag plaatsen op de website, 
een vrijwilliger opzoeken of  telefonisch contact opnemen. 
Kijk op www.oosterhoutvoorelkaar.nl/coronahulp voor meer informatie.

Heeft u hulp nodig? Wilt u zelf helpen?
Laat het ons weten! Dat kan op drie manieren:
• Bel naar: 0162 748600
• Mail naar: receptieoosterhout@surplus.nl
• Voor hulp door vrijwilligers/buren: www.oosterhoutvoorelkaar.nl

De maatregelen rondom Corona kunnen spanning met zich meebrengen en doorwerken binnen je gezin of relatie. 
Normaal ga je naar je werk, praat je met collega’s spreek je af met familie en vrienden. Nu is het huis vol, zijn je 
kinderen thuis of ben je alleen met je partner en is er minder ruimte om even een momentje voor jezelf te nemen. 
Deze tips kunnen helpen om de spanning in huis te verminderen.

• Ga niet de hele dag in dezelfde ruimte zitten. Gun ieder een eigen plek in huis voor eigen hobby’s en om eigen  
 contacten te onderhouden. 
• Als je allebei thuiswerkt: Maak als het kan een afgescheiden werkplek en werk niet in dezelfde ruimte met elkaar.  
 Het aanrecht in de keuken kan een prima sta werkplek zijn!
• Houd je sport routine aan. Of  begin er mee. Er zijn op YouTube en Instagram talloze workouts te vinden voor  
 thuis. Meditatie (van 5 minuten) kan je lichaam en geest weer even in ontspanning terug brengen. 
• Time-out! Spreek met je partner af  dat als er ruzie dreigt je een time-out neemt. Dat betekent dat je – zonder  
 verdere toelichting – letterlijk even afstand neemt (naar buiten, naar het balkon of  een andere ruimte). De ander  
 stelt hierover geen vragen en probeert je ook niet tegen te houden. Spreek af  dat je altijd terugkomt als je  
 afgekoeld bent. 
• Ga na een time-out altijd in gesprek met elkaar. Probeer te voorkomen dat je elkaar verwijten gaat maken. Vertel  
 in de ik-vorm wat je moeilijk vindt aan het gedrag van de ander, wat dat voor effect heeft op jou en wat je graag  
 anders wilt en nodig hebt. Daardoor kan je elkaar beter leren begrijpen. 
• Denk na over wat jou nu het meeste stress geeft en hoe je dit op kunt lossen. En of  er iemand in je netwerk is  
 die zou kunnen helpen. Bijvoorbeeld om even mee te praten? 

Bovenstaande tips kunnen helpen om de spanning thuis wat te verminderen. Maar het is niet altijd genoeg. Veilig 
Thuis is er ook in deze tijd gewoon om jou te helpen. Je kunt hen bellen op het gratis telefoonnummer 0800-2000 
(spreek de naam in van de gemeente waar je woont). Onze medewerkers luisteren naar je, geven je informatie en 
helpen je als je dat wilt. We zijn 24/7 bereikbaar. Ben je in direct gevaar en loopt de situatie uit de hand? In geval 
van nood, bel altijd 112!

Veilig Thuis: 
Hoe houd je het thuis prettig en veilig?

Beste 
Oosterhouters, 
blijf krachtig

Als ik op straat kijk, valt me 
één ding op. Iets dat ik ook zie 
als ik ‘s ochtends in de spiegel 
kijk. Onze haren worden 
snel langer. Net als in het verhaal over Samson en Delila, voel ik met 
het groeien van mijn haar de kracht in mij groeien dat we met elkaar 
deze crisis kunnen bezweren. Nu gun ik onze kappers natuurlijk hun 
inkomsten en wil ik u ook niet tot in het einde der tijden lastigvallen met 
de aanblik op mijn ongeknipte haar. Mijn boodschap is dat we kracht 
moeten putten uit kleine dingen, ook al is dat een langere haardos. 

Zo gaven de paasdagen velen van u kracht door het samenzijn met het 
gezin te vieren. Of door op afstand een paaslunch te delen met familie 
of vrienden. Of door met uw stads- en dorpsgenoten gezamenlijk om 
20.11 uur op het leven te proosten tijdens Proosterhout. Door de tijd die 
ik dit weekend met mijn gezin doorbracht, besef ik extra wat belangrijk 
is in het leven. Hoe essentieel het is om vol te houden én elkaar op 
afstand nabij te houden. 

Toch zie ik af en toe op straat of in winkels mensen lopen die het 
moeilijk vinden zich aan de richtlijnen te blijven houden. Naar mijn 
gevoel zijn dit ook veel ouderen die bijvoorbeeld de verleiding niet 
kunnen weerstaan om elkaar aan te klampen of dicht bij elkaar een 
praatje te maken. Ik snap dat u gezelschap zoekt of een wandeling 
wilt maken. Tegelijk behoren ouderen tot een risicogroep, waarmee 
we samen solidair zijn door zoveel mogelijk thuis te blijven. Niemand 
is onoverwinnelijk voor deze onzichtbare vijand. Sterker nog: zoek uw 
kracht in het erkennen van uw kwetsbaarheid. Weet dat er mensen zijn 
die u kunnen helpen: met een boodschap, een telefonisch praatje of 
een virtuele schouder om op te leunen. Neem contact op met Surplus 
Welzijn, met Oosterhoutvoorelkaar of andere organisaties en initiatieven 
in onze mooie samenleving. Zorg voor uzelf en blijf thuis. 

Ik wil een compliment geven aan de jeugd. Juist de groep vol levensenergie 
waarvoor het soms lastig is binnen te blijven, houdt zich grotendeels 
aan de richtlijnen. Bijbaantjes in de horeca zijn weggevallen, samen 
stappen met vrienden is er ook niet meer bij. Waar sommigen denken 
dat er een tweedeling tussen generaties ontstaat in de maatschappij, 
zie ik juist veel solidariteit tussen jong en oud. Laten we dit met elkaar 
vasthouden, ook na deze moeilijke tijd. 

Tot slot wens ik natuurlijk alle kracht toe aan degenen die de kracht nu niet 
bij zichzelf kunnen vinden, omdat zij ziek zijn, niet bij hun zieke familie- 
leden kunnen zijn of een persoonlijk verlies te dragen hebben. Sterkte. 

Oosterhout #meervoorelkaar

Mark Buijs
Burgemeester van Oosterhout
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Initiatieven

With love from China

De Grote Oosterhoutse Blijf Binnen 
Bingo

Waar bestel ik vanavond mijn eten?

Oosterhout heeft een zusterstad in China: Nantong. Onze broeders en zusters in Nantong hebben dozen vol 
mondkapjes naar het Oosterhoutse gemeentehuis gestuurd. Deze zijn dankbaar in ontvangst genomen door 
burgemeester Mark Buijs en wethouder Clemens Piena (Zorg). Zij zorgen ervoor dat de mondkapjes verdeeld worden 
onder de zorginstellingen in Oosterhout. Tot nu te zijn er 5000 mondkapjes binnen gekomen. Een doos met duizend 
medische mondkapjes is nog onderweg.

De ORTS en Oosterhout Nieuws organiseren vanaf  15 april samen de Grote Oosterhoutse Blijf  Binnen Bingo. Iedere 
woensdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur live op ORTS radio, televisie en streaming via internet. Wekelijks is 
er een mooie prijzenpot die wordt ingekocht bij lokale middenstanders. 

Om mee te doen kun je per week een bingokaart kopen bij een van de Oosterhoutse filialen van Jumbo Supermarkten. 
Iedere woensdag vanaf  12.00 uur kun je kaarten kopen voor de uitzending van de week daarop. Kaarten kosten 
€ 2,50 per avond en dan speel je mee met 3 rondes. Kijk voor meer informatie op www.blijfbinnenbingo.nl 

Erik van Wingerden en Adam van Dongen, twee Oosterhoutse websiteontwikkelaars, lanceerden een app waarop je 
in een oogopslag kunt zien bij welke plaatselijke restaurants je eten kunt bestellen of  afhalen. Op die manier hopen 
ze de lokale Oosterhoutse horeca te steunen en Oosterhouters te helpen bij het vinden van een heerlijke maaltijd. 
Je kunt de website vinden via https://oosterhout.etenafhalen.nu

Elke ochtend tussen 07.00 uur en 12.00 uur brengt de ORTS reportages en 
items die gericht zijn op senioren. 

Op dinsdag en vrijdag is er bijvoorbeeld seniorengym van Moove, met 
oefeningen die voor iedereen makkelijk te doen zijn. Op maandag is er 
‘Dans je Dag’, op donderdag ‘Zorgeloos Zingen’ en op zaterdag ‘Creatief  
met Klint’. Allemaal items van H19.

Alles draait in een cyclus van maximaal een uur. Dus het maakt niet uit of  u 
om 07.00 uur of  11.00 uur kijkt. Kijk voor meer informatie op www.orts.nl

In deze bijzondere corona-tijden is het moeilijk dat we niet bij onze 
dierbaren kunnen zijn. We missen elkaar, maar: we vergeten elkaar niet! 
Laten we dat met z’n allen tonen, met het vergeet-mij-nietje als symbool. 
Stichting Alzheimer Nederland maakte verschillende middelen zoals 
een raamposter, een sjabloon om met verf  of  stoepkrijt een bloemetje te 
tekenen of  bijvoorbeeld de vergeet-mij-niet fotokaart. Je doet toch ook mee? 
Uiteraard mag je ook zelf  een creatieve manier bedenken. Deel je actie op 
social media met #wevergetenjullieniet. 
Alles is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl/wevergetenjullieniet 

ORTS tv in de ochtend voor senioren

We vergeten jullie niet 


