
Beste Oosterhouters, 
hij komt, hij komt of niet?

Dit weekend was het dan toch zover. Dat wat ik als burgemeester 
voor onmogelijk hield gebeurde toch. Sinterklaas kwam aan in 
Nederland. Om precies te zijn in Zwalk. Kosten nog moeite 
waren gespaard om de goedheiligman ondanks het virus 
een geweldige ontvangst te geven. De magie van Sinterklaas 
spreekt ons allen, ook mij al, van kinds af aan zeer aan. Hoe 
mooi is het dan, dat hij bij aankomst een geweldig defilé 
krijgt. Alle burgemeesters van Nederland kwamen voorbij, om 
deze kindervriend tekeningen van de kinderen uit hún stad te 
brengen. 

Deze tekeningen kwamen afgelopen week binnen op mijn 
huisadres én op het gemeentehuis. Ik kan u vertellen: ze waren 
van een uitzonderlijke kwaliteit! Onze eigen Oosterhoutse 
kinderen hadden ze gemaakt met alle kleuren van de regenboog 
en met allerlei materialen zoals potloden, stiften en ja zelfs 
stempeltjes. Ik kreeg zelfs de mogelijkheid om persoonlijk 
een tekening van zo’n plaatselijk talentje te ontvangen. Ze 
was samen met haar broertje en haar moeder speciaal naar 
het gemeentehuis gekomen. Na een aantal koekjes en een 
beker chocolademelk gingen ze weer naar huis, maar wel in de 
wetenschap dat ik de tekening aan de Sint zou geven. De komst 
van Sinterklaas laat kinderen dromen. Niet alleen kinderen, 
maar soms ook volwassenen. 

Deze week werd bekend dat er een aantal vaccins snel 
goedgekeurd en op de markt kunnen komen. Ik denk niet dat 
de Sint er iets mee van doen heeft, maar zeker weten doe ik het 
niet helemaal. We moeten nog wel wat geduld hebben, maar het 
zou fijn zijn als de meest kwetsbaren het vaccin snel krijgen. 
Dat geeft anderen ook wat meer ruimte. De totale operatie om 
aan iedereen die het wil, en ik hoop velen van u, het vaccin toe 
te dienen zal helaas toch nog een behoorlijke tijd in beslag 
nemen. 

Toen de aankomst van Sinterklaas op tv was, had ik nog even 
contact met wethouder Robin van der Helm. Hij vertelde me 
dat zijn kinderen ouderwets zaten te genieten van de aankomst 
van Sinterklaas en dat stemde pa natuurlijk ook tevreden. De 
vraag of wij ook met het landelijke feest meededen kon ik met 
ja beantwoorden. Maar de grote vraag voor zijn en heel veel 
andere kinderen is natuurlijk: zal Sinterklaas ook in Oosterhout 
aankomen? Ik zou het echt niet weten en dat vind ik erg. Niet 
alleen voor al die kleine fans van Sinterklaas, maar ook een 
heel klein beetje voor mezelf.

Ik ben tenslotte ook een heel klein beetje burgemeester 
geworden om ieder jaar Sinterklaas te mogen ontvangen. Ik 
heb gehoord, maar ik weet het natuurlijk niet zeker, dat er 
vrijdagochtend iets bekend wordt gemaakt op de website. Komt 
Sinterklaas nu wel of niet in Oosterhout aan? Ik hoop van wel. 
De wind waait in ieder geval al dagen door de bomen. 

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Vanaf deze week zult u in het straatbeeld posters met Oosterhouters tegenkomen. Échte Oosterhouters, met 
échte verhalen en een échte boodschap. De posters zijn onderdeel van de coronacampagne #houdoecorona. 
Houdoe is een Brabants woord en gebruiken we als afscheidsgroet. #houdoecorona is een uitzwaaicampagne: 
Houdoe corona! 

Samen doen!
We willen allemaal weer terug naar de tijd vóór corona. Dat we weer bij elkaar op bezoek kunnen, samen leuke 
dingen kunnen doen. Maar dat kan alleen als we de richtlijnen blijven volgen. We moeten het samen doen, voor 
elkaar, voor onze kinderen, voor onze ouders, onze opa’s en oma’s, voor onze vrienden, familie. Want: samen krijgen 
we meer voor elkaar. Ondanks de verschillen in wat een ieder wenst om weer te doen als het straks voorbij zou zijn, 
is dat eigenlijk wat ons verbindt.

Echte Oosterhouters
Daarom zijn we een campagne gestart: Houdoe corona! In deze campagne spelen echte Oosterhouters de hoofdrol. 
Échte Oosterhouters, met échte verhalen, met een échte boodschap. Corona raakt ons allemaal: jong, oud, arm, 
rijk. Het virus maakt geen onderscheid. Het is tijd voor doen, niet voor klagen. Dus: houd oe aan de regels. Houd oe 
mondkapje op. Houd oe aan de 1,5 meter. Doe da nou, want alleen dan kunnen we houdoe zeggen tegen corona en 
kunnen we weer samen proosten op het Parkfeest. Samen carnaval vieren. Samen sporten. Samen uit eten. Samen 
zingen.

Echte verhalen
Op de posters ziet u échte Oosterhouters: John Martens, Paul Oudenhooven, Niels Reijnders, Marthe van Nijnatten, 
Tanja Maksimova en Toos van Zon. Benieuwd naar hun verhalen? Kijk op www.oosterhout.nl/houdoecorona 

Houd oe aan de regels, doe da nou! Oosterhout, meer voor elkaar.

“Na mijn komst uit het ziekenhuis, was mijn eerste doel om weer een regulier dagelijks leven te kunnen gaan 
leiden. Na een aantal maanden, is dit op een mooie manier het geval geweest. Mijn volgende doel werd een 
terugkeer op de tennisbaan. Op een niveau dat passend was bij mijn tijd vóór mijn ic-opname. Ook daar zat de 
vooruitgang er mooi en snel in én kreeg ik het gevoel dat ik dat voor een heel groot deel zelf in de hand had.

Bij de najaarscompetitie heb ik slechts één dubbelwedstrijd gespeeld. Ik wilde verder werken aan mijn rentree, toen 
de 2e  golf  coronamaatregelen zorgden voor het afbreken van de competitie. Op dit moment speel ik ongeveer om 
de dag een enkelspel, variërend van een uur tot anderhalf  uur. Dat loopt goed, zónder dat ik adempauze op een 
bankje in hoef  te bouwen.

De volgende stap is de tennissport in volle glorie te mogen beleven.

Mooi weer, een hele competitiedag tennis kijken en meeleven met mensen op de baan, zelf  weer elke week een 
dubbelspel spelen, samen overwinningen vieren en samen een verlies goed oppakken. Dat alles met af  en toe een 
pauze op een vol en zonnig terras. Met op het einde van de dag nog uren samenzijn met een hapje en een drankje.

Mijn eigen herstel had ik blijkbaar zelf  in de hand en is goed verlopen. Het perspectief  voor volgend jaar zullen we 
met zijn állen moeten verdienen. Ik vind het in elk geval ruim de moeite waard om mijzélf  nu aan de gestelde regels 
te houden. Om dat mogelijk te gaan maken.” 

“Wat ik zo graag weer wil doen na Corona, 
is weer met vriendinnen kunnen feesten en 
genieten van de tijd dat we nog jong zijn!”

Houd oe aan de regels, doe da nou!
#houdoecorona

John Martens over zijn wens

Tanja Maksimova 
over haar wens

Let op: 
Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de informatie van 
maandag 16 november 2020. De informatie die tijdens de 
persconferentie van dinsdag 17 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.



Wil Vuijk, 86 jaar, staat positief in het 
leven. Ze is ondernemend, heeft geen 
last van drempelvrees en stapte vorig 
jaar bij Oosterhoutvoorelkaar (OVE) 
de winkel binnen. “Ik moest naar de 
oogarts. Ik had vervoer nodig maar 
ook begeleiding, omdat ik door de 
oogdruppels minder zou kunnen 
zien”. Het vervoer was snel geregeld. 
“Ik werd opgehaald door een 
vriendelijke vrijwilliger, die me niet 
alleen naar het ziekenhuis bracht en 
me daar begeleidde, maar hij bleef bij 
thuiskomst nog even tot hij wist dat 
het goed met me ging. Geweldig!”

Weer familie
“Toen ik alleen kwam te staan, 
besefte ik al snel, dat ik zelf iets 
moest ondernemen als ik onder de 
mensen wilde blijven. Ik sloot me 
aan bij verenigingen, waardoor ik 
allerlei leuke contacten kreeg. En ik 
nam me voor om schaken te leren, 
want ik wil mijn hersens blijven 
trainen en vroeger speelde ik liever 
met poppen”. Via OVE kwam Wil in 
contact met Jeroen, die graag met Wil 
wilde schaken. “Dat werd een heel 
leuk contact”. Het schaken stopte 
toen Jeroen ander werk kreeg, maar 
inmiddels had Wil kennis gemaakt 

met zijn gezin. “Al snel was het tante 
Wil.  Ik ben er superblij mee. Heb ik 
toch nog familie!” Wil heeft zichzelf 
onlangs overwonnen door een 

rollator aan te schaffen. “Het was een 
drempel, maar nou kan ik op een 
veilige manier met mijn vriendin van 
de schildersclub een wandelingetje 
maken. En dan samen met een 
knapzak en een kopje koffie in het 
park op een bankje zitten. Ieder op 
een hoekje, want het is wel corona 
hè?”

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

het verhaal van wil

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Heeft u hulp nodig? Of bent u op zoek naar leuk gezelschap? Een praatje, een luisterend oor? Iemand die een kop 
koffie met u drinkt? Die met u schoonmaakt of samen met u kookt? 
Kijkt u dan eens op www.oosterhoutvoorelkaar.nl. Hier vindt u verschillende initiatieven van Oosterhouters die in 
deze tijd graag iets voor een ander willen betekenen. 

Over www.oosterhoutvoorelkaar.nl
Oosterhoutvoorelkaar vormt de schakel tussen mensen met een vraag, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. 
Zowel inwoners als (vrijwilligers)organisaties kunnen hier hun vraag of  aanbod plaatsen, structureel of  incidenteel, 
klein of  groot.

Oosterhout, meer voor elkaar. 

Gezinnen in armoede worden vaak dubbel gestraft; enerzijds ervaren zij de stress van het iedere dag moeten 
rondkomen van een krap budget, anderzijds kan er sociale uitsluiting plaatsvinden doordat er voor sociale 
activiteiten geen financiële ruimte is. Dit wordt vaak zichtbaar op school; een kind kan niet mee op schoolreis of 
er is geen geld om te trakteren. Ouders zijn erg creatief in het verzachten van het effect dat armoede heeft op 
hun kinderen, maar lopen ook tegen hun grenzen aan. 

Gelukkig wordt armoede steeds beter bespreekbaar. Het kan namelijk iedereen overkomen. Een scheiding, het 
verlies van een baan of  een baan waarbij je niet genoeg verdient om je gezin van te onderhouden; het is de dagelijkse 
realiteit voor sommige ouders. Door de huidige coronacrisis, maar ook door de aandacht die wordt geschonken aan 
het thema armoede, kloppen steeds meer gezinnen aan die voorheen nooit een beroep hebben gedaan op Stichting 
Leergeld. Veel van deze ouders dachten dat ze simpelweg niet in aanmerking kwamen voor extra ondersteuning 
voor hun kinderen. 

Stichting Leergeld is dan ook blij met de extra aandacht die er voor dit onderwerp is. Onlangs heeft de Vriendenloterij 
Sam& gekozen als goed doel. De familie Meiland heeft zich daarbij opgeworpen als boegbeeld van deze samenwerking. 
Sam& bestaat uit Stichting Jarige Job, Fonds Kinderhulp, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld. 
Iedere organisatie heeft haar eigen expertise en zorgt er zo mede voor dat kinderen die opgroeien in armoede, 
wél mee kunnen doen. Dit bekent dat kinderen kunnen sporten, een verjaardagsbox ontvangen, een nieuwe (of  
goed werkende tweedehands) fiets kunnen krijgen of  dat de ouderbijdrage wordt voldaan door Stichting Leergeld. 
Samen met de ouders proberen we ervoor te zorgen dat het kind niet wordt uitgesloten. Want nu meedoen is straks 
meetellen!

Kijk voor meer informatie op onze website www.leergeldwbo.nl of  www.samenvoorallekinderen.nl. 

Oosterhout Voor Elkaar

Armoede steeds beter bespreekbaar

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 heeft gekregen moet u thuisblijven. Dat 
betekent dat u dus niet naar uw werk kan, geen boodschappen kan doen 
of bijvoorbeeld uw kinderen 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.

Online 
Op www.rijksoverheid.nl/coronatest maakt u met behulp van uw DigiD 
een testafspraak. 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 naar 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.

Elke ochtend tussen 07.00 uur en 12.00 uur 
brengt de ORTS reportages en items die gericht 
zijn op senioren. Zo is er elke dag bijvoorbeeld 
seniorengym van Moove, met oefeningen die voor 
iedereen makkelijk te doen zijn. Kunt u kijken naar 
de vlog van Joost ‘Joost VLOG’’ en ‘De Kletspet’’. 
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.

Klachten? Laat u testen!

ORTS tv in de ochtend 
voor senioren


