
Beste Oosterhouters, 
steeds dichterbij

De afgelopen weken waren spannend. Gaan we het redden om 
de curve af te vlakken? Zijn de maatregelen en ons gedrag 
voldoende om het virus eronder te krijgen? Er hangt voor 
iedereen veel vanaf en ik zie dat steeds meer mensen nog beter 
hun best doen. Alles om dat virus niet dichterbij te laten komen, 
of om te voorkomen dat er straks wéér minder mag.

Ik zie het in de binnenstad en in de supermarkten. Ik was zelfs 
in een supermarkt waar mensen elkaar aanspraken. Dit doen we 
niet graag en dat is begrijpelijk. Maar als je iemand op een nette 
manier iets vraagt, krijg je toch vaak een positieve reactie. Want 
iedereen vergeet wel eens zijn mondkapje op te doen, het is 
nog geen routine toch? Of afstand te houden als je in gedachten 
bent, omdat je je boodschappenlijstje weer eens thuis hebt laten 
liggen. Niks menselijks is ons vreemd en fijn dat iemand je dan 
even helpt alert te zijn. 

Het lijkt nu de goede kant op te gaan. Voorzichtig zien we 
dat het aantal positief geteste mensen in Nederland per dag 
afneemt. Laten we vooral onze stinkende best blijven doen, nu 
we zien dat het helpt. We zien ook dat de zorg het nog steeds 
erg moeilijk heeft, zij kunnen wel een steun in de rug gebruiken. 
Door ons aan de maatregelen te houden, maar ook door hen te 
complimenteren en vriendelijk te blijven.

Vorige week schrokken Christel en ik behoorlijk. Het alarm van 
de corona-app ging af op de mobiel van Christel. Ze was langer 
dan 15 minuten bij iemand in de buurt geweest die corona had. 
Het ging over een meneer die in de fysiopraktijk was geweest 
waar Christel werkt. Weliswaar hadden ze hemelsbreed binnen 
anderhalve meter van elkaar gezeten, maar wel in verschillende 
kamers. De beste man voelde zich niet goed en was met een 
aspirine op toch naar de fysio gegaan. Niet wetende dat hij 
corona had en dus allerlei mensen kon besmetten. Nu is mijn 
Christel sterk en gezond, maar soms kan het zo snel fout gaat. 
Ik moet er niet aan denken om haar te missen. Verschrikkelijk 
genoeg werd deze meneer heel snel heel ziek en is overleden. Ik 
leef zeer met de familie mee. Door deze ervaring kan ik u niet 
genoeg op het hart drukken; wees alstublieft voorzichtig. 

Neem een voorbeeld aan mijn buurman Aad. Hij was verkouden en 
liet zich testen. In afwachting van de uitslag deed hij zijn uiterste 
best om anderen niet te besmetten. Dan moet je jezelf dus ook 
(leuke) dingen onthouden. Zoals oppassen op de kleinkinderen en 
lekker naar het dierenparkje. Opa ging boven zitten om een beetje 
te lezen. Dat vonden de kinderen dan weer sneu voor opa en ze 
zongen liedjes voor hem onderaan de trap. Na het bezoek aan de 
dieren, samen met oma, was opa weer beneden. Kinderen blij! 
Zij hadden opa beter gezongen. Opa Aad wist wel beter; hij had 
ondertussen gewoon de negatieve uitslag binnen. 

Twee verhalen over mensen die dicht bij mij staan of wonen. De 
ene keer pakt het goed uit en helaas soms ook niet goed. Het 
virus en de gevolgen ervan komen gewoonweg steeds dichterbij. 
Let goed op uzelf. Twijfelt u? Laat u testen en breng anderen niet 
onnodig in gevaar. En als u even sneu alleen in een kamertje zit, 
laat u zich dan toezingen onderaan de trap door uw (klein)(buurt)
kinderen. Helpt enorm!

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Dat is nodig om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
Thuiswerken vraagt aanpassingsvermogen en aandacht voor lichamelijke en mentale gezondheid. 

Tips voor uw houding bij thuiswerken 
Een lange tijd zittend werk doen, kan voor lichamelijke klachten zorgen. U kunt verschillende dingen doen om 
fysieke klachten tegen te gaan: 
• Zorg als dit mogelijk is voor een rustige werkplek, met een stoel waar u goed op zit. 
• Beweeg voldoende gedurende de dag. 
• Lichamelijke klachten? Kijk of  uw stoel en/of  werkplek op de goede hoogte staan. 
• Als u met een beeldscherm werkt, plaats deze dan iets lager dan op ooghoogte.

Praktische tips voor uw mentale gezondheid 
Werkt u al maanden thuis? Dan heeft u misschien wel te maken met weinig informele momenten met uw collega’s, 
veel digitale vergaderingen en is er bijvoorbeeld weinig lichaamsbeweging tijdens een werkdag. Om ook goed te 
zorgen voor uw mentale gezondheid:
• Plant u uw werkdag.
• Neemt u regelmatig een korte pauze.
• Beweegt u voldoende. 

U kunt tot 20.00 uur naar de winkel, ook op koopavond. Supermarkten en andere winkels die levensmiddelen 
(voedsel) verkopen mogen langer open zijn. Hoort u tot een risicogroep en wilt u boodschappen doen? Uw supermarkt 
heeft speciale openingstijden voor u. Dit is meestal 2 keer per dag 1 uur. Neemt u contact op met uw supermarkt 
of  kijk op de website van uw supermarkt wanneer u het beste boodschappen kunt doen. 
• Ga zo min mogelijk en kom alleen.
• Ga als het rustig is.
• Was uw handen voor en na het winkelen.
• Draag een mondkapje.
• 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 uw 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. 

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 contact-
onderzoek 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.

Tips voor thuiswerken in coronatijd 

Tips voor 
veilig 
winkelen en 
boodschappen 
doen

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

CoronaMelder

voorkom dat je onbewust een ander besmet

ik   download   de app 
om mijn vriendin
te beschermen

het downloaden van de app is altijd vrijwillig

Is de uitslag van uw coronatest 
positief en heeft u corona?

Geef dit zo snel mogelijk door aan uw huisarts. 
Dat kan via de telefoon of de app MedGemak. 

Zo weet de huisarts wie er kwetsbaar is en 
mogelijk extra zorg nodig heeft.

U gaat 10 dagen in (thuis)quarantaine. Dit betekent dat u binnen blijft en 
geen bezoek ontvangt. Hiermee voorkomt u verspreiding van het coronavirus. 
We begrijpen dat het voor u lastig kan zijn om 10 dagen binnen te moeten 
blijven. Er is steun en hulp beschikbaar in deze periode als u dat nodig heeft. 
Het Rijk heeft een quarantainegids gemaakt. In deze gids leest u waar u 
hulp kunt vragen. U vindt de gids en meer informatie over thuisquarantaine 
op www.rijksoverheid.nl/quarantaine.

Hulp en steun nodig bij thuisquarantaine?
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Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telt Nederland 5,8 miljoen vrijwilligers. Dat kan variëren van het 
jaarlijks opknappen van speeltuinen tijdens NL Doet tot het wekelijks bezoeken van eenzame ouderen. Helma van 
Dinther sloot zich onlangs als vrijwilliger aan bij Stichting Leergeld West-Brabant Oost na het lezen van een oproep 
op de website www.oosterhoutvoorelkaar.nl. Ze is een paar maanden geleden met pensioen gegaan en was hiervoor 
actief  in de creatieve hulpverlening. Ze gaf  bijvoorbeeld workshops aan kinderen die het thuis moeilijk hebben en 
zag de kinderen en hun ouders opbloeien. 

Wat is de reden dat je vrijwilligerswerk bent gaan doen?
‘Ik las de oproep om je in te zetten bij Leergeld via de website www.oosterhoutvoorelkaar.nl. Het sprak me direct 
aan. Ik vind het erg leuk om gezinnen uit de doelgroep te helpen en dat kinderen net even wat meer krijgen dan 
wanneer wij er niet waren geweest. Dat geeft voldoening. Mijn hart gaat uit naar kinderen die het minder breed 
hebben. Ik heb tijdens mijn werk workshops gegeven aan kinderen die eigenlijk nergens terecht konden in de 
hulpverlening. Door met ze aan de slag te gaan, bloeiden zowel de kinderen als de ouders helemaal op. Nu ben ik 
met pensioen en wilde ik er wat bij hebben. Ik voel me nog te jong om niks te doen. Het voelt luxe om nu alleen 
dingen te doen die ik echt leuk vind.’

Kun je iets vertellen over je werkzaamheden bij Stichting Leergeld?
‘Ik heb eigenlijk een dubbelfunctie. Enerzijds werk ik als intermediair in de gemeente Drimmelen. Ik neem telefonisch 
en per mail contact op met gezinnen die een aanvraag hebben gedaan en bespreek met hen wat ze nodig hebben 
voor hun kinderen. Ook verzamel ik de financiële gegevens zodat mijn collega op kantoor het kan beoordelen. 
Daarnaast ben ik actief, samen met een andere collega, in de gemeente Oosterhout als klantcontactmedewerker. 
Dan sta ik aan de andere kant en beoordeel ik de aanvragen die intermediairs indienen. Ik heb dan bijvoorbeeld 
contact met ouders, verenigingen en leveranciers en zorg ervoor dat de betalingen klaar worden gezet in ons 
systeem. Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat kinderen via Leergeld hun favoriete sport kunnen beoefenen, 
op schoolreis kunnen of  een laptop krijgen als ze naar de middelbare school gaan. Ik heb echt het gevoel in een 
bedrijf  te werken met collega’s. Ik heb van tevoren een training gehad en daar kon je ook al even samen sparren. 
Ook word ik begeleid door een ervaren collega.’

Heeft de corona crisis gevolgen voor de manier waarop je het vrijwilligerswerk uitvoert?
‘Ja eigenlijk wel. Als intermediair doe je nu alles telefonisch en per mail. We doen nu geen huisbezoeken. Het 
gevoel is wel anders. Meer zakelijk. Het is lastiger om een band op te bouwen dan wanneer je met het gezin aan 
de keukentafel zit. Ik probeer zoveel mogelijk met mijn stem toch wat warmte en vertrouwen over te brengen als 
ik het gezin telefonisch benader. Mijn werkzaamheden als klantcontactmedewerker doe ik nu deels ook thuis. We 
hebben een aangepaste bezetting op kantoor, zodat ik eens per veertien dagen nog op kantoor ben. Dat is jammer, 
maar ik kijk er altijd erg naar uit om iedereen weer te zien en de gezinnen zo goed mogelijk te helpen. Het geeft 
veel voldoening!

Het coronavirus raakt ons allemaal. Bijvoorbeeld in ons werk, in onze vrije tijd en in het contact met familie en 
vrienden. Na ruim een half jaar slaat coronamoeheid toe, juist nu besmettingen weer toenemen. Ondernemers 
krijgen harde klappen, banen zijn onzeker en jongeren worden beperkt in hun doen en laten. Mensen voelen zich 
sneller eenzaam. Zeker nu de dagen korter worden, het virus hardnekkig blijft en we niet weten wanneer ons 
leven weer normaal wordt.

Volhouden wordt dus lastiger. Daar hebben we elkaar heel hard bij nodig. Daarom zetten we samen de schouders 
onder ‘Aandacht voor Elkaar’. Een landelijk initiatief  om nog meer naar elkaar om te zien. En om aandacht te 
hebben voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. Zo blijven we elkaar vasthouden, ook als we afstand 
houden.

Op www.aandachtvoorelkaar.nl worden verhalen en initiatieven gedeeld. Wilt u ook meedoen, uw verhaal delen of  
een activiteit aanmelden? Kijk dan op www.aandachtvoorelkaar.nl/meedoen. Oosterhout, meer voor elkaar.

‘Mijn hart gaat uit naar kinderen’

Aandacht voor elkaar

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.coronatest.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 contact- 
 onderzoek 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.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen op de kinderopvang 
en de basisschool enerzijds en kinderen in het voortgezet onderwijs, 
mbo of hoger onderwijs anderzijds. Heeft uw kind verkoudheidsklachten, 
heeft iemand in het gezin corona of komt u bijvoorbeeld terug uit een 
oranje of rood gebied? Doorloop dan de beslisboom om te bepalen 
of uw kind (van 0 jaar tot en met groep 8) naar de basisschool of de 
kinderopvang mag. U vindt de laatste versie van de beslisboom altijd op  
www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten. 

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs, mbo of hoger onderwijs geldt:
• Heeft uw kind verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen  
 of  keelpijn), koorts, last van benauwdheid of  van (meer dan incidenteel)  
 hoesten? Laat uw kind dan testen. Uw kind blijft thuis tot de uitslag van  
 de test bekend is. 
• Heeft uw kind koorts en/of  last van benauwdheid? Dan blijft iedereen in  
 het huishouden thuis.
• Heeft iemand thuis corona? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.  
 Krijgt iemand in het huishouden klachten? Dan moet hij of  zij zich laten  
 testen.
• Is uw kind in de buurt geweest van iemand met corona (minimaal 15  
 minuten binnen 1.5 meter afstand), dan blijft uw kind tien dagen thuis.  
 Krijgt uw kind klachten, laat uw kind dan testen. 

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

Het RIVM stuurt geen SMS. Mogelijk proberen 
kwaadwillenden je bankgegevens te achterhalen. 
Krijg je een telefoontje van de GGD en twijfel je? 
Hang op en bel je regionale GGD. 

Klachten? Laat u testen!

Mijn kind is verkouden: 
mag hij/zij dan naar school?

SMS ontvangen van het RIVM? 
Pas dan op voor fraude!

Helma van Dinther (65) als vrijwilliger actief bij Stichting Leergeld

Let op: 
Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de 
informatie van maandag 2 november 2020. De 
informatie die tijdens de persconferentie van 
dinsdag 3 november 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.


