
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

GA WIJS OP REIS EN CHECK VOOR 
UW REIS HET REISADVIES 
De zomervakantie nadert. Veel mensen zijn al druk bezig met het maken van vakantieplannen. Ook naar het 
buitenland. Ga wijs op reis en check voor uw reis het reisadvies van de Rijksoverheid. 

Een reisadvies heeft een landkaart met een kleurcode. De code is groen, geel, oranje of rood. De kleurcode geeft een 
idee van de veiligheidsrisico’s, de gezondheidsrisico’s en de coronamaatregelen in een land of gebied. 

Reis alleen naar landen met een groen of geel advies. Naar welk land u ook gaat, u kunt er te maken krijgen met 
coronamaatregelen zoals een quarantaine- of testplicht. Ook kan de situatie in een land snel veranderen. Houd 
daarom altijd het reisadvies in de gaten. 

Dit betekenen de kleurcodes bij de reisadviezen: 
• Groen: u kunt reizen
 U kunt reizen naar het land of gebied van uw keuze. Bij terugkeer in Nederland hoeft u geen negatieve corona- 
 testuitslag te laten zien en niet in quarantaine. Voor elke reis geldt wel: bereid u goed voor. 

 Als een land groen is kan dat twee dingen betekenen: 
 - De veiligheidsrisico’s in het land of gebied zijn vergelijkbaar met wat u in Nederland gewend bent. 
 - Er zijn weinig besmettingen met het coronavirus. Houd wel het reisadvies in de gaten en dan vooral de  
  rubriek ‘Coronavirus’. Hierin leest u informatie over het coronavirus in dat land. 

• Geel: let op, er zijn risico’s
 U kunt reizen naar het land of gebied van uw keuze. Maar let op: er zijn veiligheids- of gezondheidsrisico’s.  
 Bereid uw reis goed voor. Bij terugkeer in Nederland hoeft u geen negatieve coronatestuitslag te laten zien en  
 niet in quarantaine. 

 Als een land of gebied geel is, kan dat twee dingen betekenen: 
 - De veiligheidsrisico’s zijn anders dan wat u in Nederland gewend bent. Dit kan bijvoorbeeld te maken   
  hebben met criminaliteit, kans op natuurgeweld, slechte infrastructuur of de politieke situatie. 
 - Er zijn besmettingen met het coronavirus. Als het aantal coronabesmettingen toeneemt, kunnen er extra  
  coronamaatregelen opgelegd worden zoals een avondklok. 

• Oranje: alleen noodzakelijke reizen
 Reis alleen naar het land of gebied als dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn niet noodzakelijk. Let op: gaat  
 u toch op reis? Bereid u zich dan heel goed voor. Bij terugkeer in Nederland moet u een negatieve testuitslag  
 laten zien en gaat u in quarantaine. 

 Als een land of gebied oranje is, kan dat drie dingen betekenen: 
 - Er zijn ernstige veiligheidsrisico’s. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de politieke situatie, terrorisme- 
  dreiging, criminaliteit of natuurgeweld. 
 - Er zijn veel coronabesmettingen. U kunt te maken krijgen met strengere maatregelen zoals een lockdown,  
  een avondklok of minder mogelijkheden om in het land te reizen. Bij terugkeer naar Nederland moet u een  
  negatieve testuitslag laten zien en gaat u in quarantaine. 
 - Er geldt een inreisverbod voor reizigers uit Nederland. U kunt het land niet inreizen, ook niet voor een  
  noodzakelijke reis. 

• Rood: niet reizen
 Reis niet naar dit land of gebied. Reist u toch? Bij terugkeer naar Nederland moet u een negatieve testuitslag  
 laten zien en gaat u in quarantaine. 

 Als een land of gebied rood is, kan dat twee dingen betekenen: 
 - Door zeer ernstige veiligheidsrisico’s is het er levensgevaarlijk.  
 - Door vergaande coronamaatregelen kunt u het land of gebied niet in of uit reizen. De Nederlandse overheid  
  kan u ook niet terughalen naar Nederland. 

Doe de quarantainecheck op quarantainecheck.rijksoverheid.nl 
om te weten of u in quarantaine moet en wanneer u zich moet laten testen.

Quarantaineplicht uitgebreid voor landen met zorgwekkende deltavariant
Op advies van het RIVM heeft het ministerie van VWS nieuwe landen aan-
gewezen als zeer hoogrisicogebied. Dit vanwege de zorgwekkende deltava-
riant van het coronavirus die daar rondgaat. 
Vanaf 15 juni 00.01 uur geldt er daarom een quarantaineplicht voor reizigers 
die vanuit deze landen naar Nederland reizen. Zij moeten bij het reizen naar 
ons land beschikken over een juist en volledig ingevulde quarantaineverkla-
ring. Reizigers die de quarantaineplicht niet naleven, kunnen een geldboete 
krijgen van €339,-. Wie niet over een quarantaineverklaring beschikt, kan 
een boete van €95,- krijgen. 

Kijk voor meer informatie op nederlandwereldwijd.nl of op wijsopreis.nl

MOET IK IN QUARANTAINE?

DE BASISREGELS BLIJVEN BELANGRIJK 
Om besmettingen te voorkomen blijft het van belang dat we ons aan de basisregels houden. Ook nu de besmettingen 
verder dalen en steeds meer mensen worden gevaccineerd. De basisregels helpen om besmetting van uzelf en 
anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als u al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, 1,5 meter 
afstand houden, thuisblijven en testen bij klachten, worden er minder mensen besmet. Zo is er sneller weer meer 
mogelijk. 

Beste Oosterhouters, 
geslaagd!

Het moet voor de meeste jongeren die dit jaar hun examen hebben gedaan, 
weer een hele tour zijn geweest. Vorig jaar heb ik met mijn jongste zoon 
hetzelfde mogen beleven. Hij werd het laatste half jaar geconfronteerd 
met de maatregelen rondom het virus. Zoals digitale lessen en vele 
andere regels die een behoorlijke sociale impact op hem hadden. Bij de 
groep examenkandidaten van dit jaar is dat zeker niet minder. Zij worden 
al anderhalf jaar geconfronteerd met lichtere of zwaardere lockdowns en 
zelfs een avondklok. Ga er maar aanstaan.

Bij deze wil ik hen die geslaagd zijn van harte 
feliciteren met hun diploma en veel succes 
wensen met hun toekomst. Als je het niet hebt 
gered; er komt vast wel weer een nieuwe kans 
en een jaartje extra maakt niet veel uit op een 
mensenleven. Voor veel mensen betekent deze 
blijdschap een echte opsteker, even wat anders 
dan corona. Maar we moeten niet vergeten dat 
er ook een hoop mensen zijn, die we moeten 
bedanken. Dat zijn degenen die jullie op de 
een of andere manier, op of buiten school, 
hebben ondersteund. Degenen die soms ook met risico’s voor zichzelf 
(besmettingsgevaar) jullie toch hebben laten excelleren. Ik ben ze in ieder 
geval dankbaar voor een mooie nieuwe lichting jongeren die ze weer 
gediplomeerd afleveren. Een groep die van cruciaal belang is voor de 
toekomst van Oosterhout.

Deze week maakte ik, eigenlijk veel te laat, kennis met iemand die ook al 
jaren bezig is met het wel en wee van jongeren. Iemand die tijdens deze 
crisis soms ook voor de nog jongere kinderen een belangrijkere rol heeft 
gespeeld. Hij zorgde er voor dat er naast het onderwijs (vaak digitaal), toch 
mogelijkheden waren om te ontspannen. Namelijk -en velen van jullie 
zullen hem kennen- Pim van de Gym. Ik mocht met hem en een groepje 
kinderen tussen de zes en de veertien jaar gaan mountainbiken. Echt, wat 
een leuke ervaring! Allemaal energieke jonge kinderen die bij Pim vol op 
aan hun trekken kwamen. Hij leert hoe ze het parcours veilig en goed door 
komen en vooral hoe ze veel plezier met elkaar kunnen hebben.

Ik vroeg Pim hoe hij met deze bijzondere tijd omging? Zijn antwoord was 
eenvoudig: “Kinderen en ouders rekenen op je, dus gewoon doorgaan 
ondanks alles. Je kunt ze dit niet ontnemen.” Ik denk dat hij daar gelijk 
in heeft, maar het betekent nogal al wat. Vooral afgelopen winter toen 
kinderen eigenlijk niets aan sport binnen konden doen. Wat doe je 
in dat soort situatie? “Ik heb wat langlauflatten en een hoop andere 
winterse spelletje bij elkaar gescharreld en een Olympische Winterspelen 
georganiseerd. Het mooie was dat ik van de ouders dan te horen kreeg 
dat kinderen het geweldig naar hun zin hadden gehad, maar dat het ook 
wel een beetje fris was geweest,” grijnsde Pim me toe. En dan bedenk ik 
dat die Pim zelf niet een uurtje, maar de hele dág in deze vrieskou heeft 
gestaan om deze kinderen een leuke tijd te bezorgen. Ik hoop dat die 
ouders dat ook beseffen…

We moeten iedereen waardering geven die onze kinderen in deze tijd 
ondersteunen. Ondersteunen om te leren, te bewegen maar vooral ook 
plezier te hebben. Bij deze wil ik daarom deze toppers van harte bedanken. 
En beste geslaagden; bedank juist na het behalen van je mooie resultaten 
degene die je daarbij met hart en ziel geholpen hebben. Jullie hebben het 
sámen gedaan.

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout



BLIJF BEWEGEN!

ACTUELE CORONACIJFERS VOOR OOSTERHOUT

MEER WETEN OVER CORONAVACCINATIE?

OPVOEDVRAGEN? STEL ZE AAN DE GGD

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. Probeer elke dag minimaal een half uur per 
dag te bewegen. 

Nu er steeds meer versoepelingen zijn, wordt sporten voor velen ook weer 
makkelijker. Liever niet in de sportschool of bij een sportclub sporten? 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.

Benieuwd naar de actuele coronacijfers voor Oosterhout? Kijk dan eens op 
coronadashboard.rijksoverheid.nl. Hier vindt u het aantal positieve testen en 
ziekenhuisopnamen voor Oosterhout en andere gemeenten. 

Kijk op www.coronavaccinatie.nl of bel naar 0800 - 1351. 
Op de website www.coronavaccinatie.nl vindt u bijvoorbeeld weblogs waarin 
experts in verschillende vakgebieden feiten, uitleg én hun ervaringsverhalen 
over coronavaccinatie delen. Bijvoorbeeld over de veiligheid van coronavaccins. 
De coronavaccins hadden relatief weinig tijd nodig om op de markt te komen. 
Zijn ze dan wel veilig, vragen veel mensen zich af. En zo ja, waarom worden ze 
dan pas in 2023 geregistreerd? Leonoor Wijnans, senior klinisch beoordelaar 
van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, legt uit. 

Het coronavirus heeft ons op sommige momenten allemaal op de proef 
gesteld. Thuiswerken, (thuis)scholen en veel thuis samen zijn met kinderen 
levert soms vragen of spanningen op binnen het gezin. Ouders worstelen 
soms met vragen als: mijn kind moet weer fysiek naar school en vindt dat 
moeilijk, mijn kind wordt boos als hij huiswerk moet maken of mijn kinderen 
maken veel ruzie met elkaar. 

Deze en andere opvoedvragen kunnen ouders aan de GGD stellen via: 
jeugdgezondheidszorg.oosterhout@ggdwestbrabant.nl. De GGD geeft zelf 
antwoord of brengt ouders in contact met een van de partners (zoals Surplus 
Welzijn, MEE of de praktijkondersteuner van de huisarts). 

RUIM 4.000 AANVRAGEN 
IN CORONA-JAAR BIJ STICHTING 
LEERGELD WEST-BRABANT OOST
De corona pandemie is niet alleen een uitdaging geweest voor de gezondheidszorg. Steeds meer gezinnen 
kwamen in financiële problemen en konden essentiële zaken niet meer betalen voor hun kinderen. De 
coronacrisis legde bestaande pijnpunten in de samenleving bloot, zoals de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van 
Sam& (een samenwerkingsverband tussen Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds Sport & 
Cultuur en Stichting Jarige Job) komt naar voren dat veertig procent van de kinderen die opgroeien in armoede, 
werkende ouder(s) heeft. Het hebben van een betaalde baan is geen garantie om boven de armoedegrens uit 
te komen. Stichting Leergeld West-Brabant Oost heeft zich actief ingezet om deze gezinnen te bereiken. In het 
sociaal jaarverslag van 2020 valt te lezen dat deze aanpak heeft geresulteerd in het honoreren van ruim 4000 
aanvragen. Concreet betekent dit dat vele kinderen ook in 2020, ondanks de corona crisis, hun zwemdiploma 
hebben behaald, hebben kunnen voetballen of mee hebben gedaan aan schoolactiviteiten. 

Opgroeien in een gezin met weinig geld kan grote gevolgen hebben voor het welzijn van kinderen. Financiële 
krapte kan zorgen voor sociale uitsluiting. Geen verjaardag kunnen vieren, geen sport kunnen beoefenen, niet mee 
kunnen op schoolreis; soms is er zo weinig geld thuis dat deze zaken niet mogelijk zijn. Gelukkig is er steeds meer 
aandacht voor dit onderwerp en verdwijnt het taboe op geldzorgen. Zo vertelt moeder Yvonne (34): ‘Ik wil graag 
mijn eigen boontjes doppen, maar ben blij dat Stichting Leergeld bestaat. Ik ben alleenstaande moeder van een 
dochter van 12. Naast de zorg voor haar, ben ik mantelzorger voor mijn opa. Ik ben in de loop van de jaren erg creatief 
geworden met het budget dat ik heb. Maar toen ik hoorde dat mijn dochter een Ipad nodig had voor de school waar 
ze straks naar toe gaat, haalde ik wel even opgelucht adem en dacht ik aan Stichting Leergeld. Ik adviseer mensen 
om mij heen ook om gebruik te maken waar ze recht op hebben.’ Er is veel schaamte volgens Yvonne, en er wordt 
geoordeeld. Maar ze ziet ook een kentering. Het hebben van weinig geld en het vragen om hulp komt steeds meer 
uit de taboesfeer.

Stichting Leergeld biedt tijdelijke ondersteuning aan gezinnen die het financieel zwaar hebben. Dit kan zijn 
ontstaan door een echtscheiding, ziekte, faillissement of een daling van het inkomen als ZZP’er. Stichting Leergeld 
West-Brabant Oost is actief in de gemeenten Altena, Oosterhout, Drimmelen, Dongen, Geertruidenberg en Gilze-
Rijen. Leergeld biedt hulp in natura: het betalen van een schoolreisje, fiets, laptop of sportcontributie zodat ieder 
kind kan meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerry van Dongen, algemeen coördinator Stichting Leergeld 
West-Brabant Oost, tel: 0162-458487 of e-mail: info@leergeldwbo.nl
Meer informatie over Stichting Leergeld via: www.leergeldwbo.nl
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/evenementen 

of bel 0800-1351 

Vanaf stap 4 evenementen met  
100% bezoekerscapaciteit toegestaan 

 
Met coronatoegangsbewijzen mogen vanaf stap 4 van het openingsplan evenementen met 100% van de  

bezoekerscapaciteit worden georganiseerd. Per 29 juli zijn ook meerdaagse evenementen toegestaan.

11 juni 2021

Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Met coronatoegangsbewijzen

100% van de bezoekerscapaciteit toegestaan. 

 

Reserveren en gezondheidscheck verplicht* 

 

Coronatoegangsbewijs voor bezoekers verplicht.** 

 

1,5 meter afstand houden niet verplicht. 

 

Evenementen vinden plaats op een afgesloten locatie. 

 

Maximaal 24 uur per evenement. 

 

Maximaal 25.000 bezoekers per evenement. 

 

Overnachting toegestaan.

Zonder coronatoegangsbewijzen

Coronatoegangsbewijs 

Bezoekerscapaciteit afhankelijk van de grootte van 

de ruimte. 

 

Reserveren en gezondheidscheck verplicht.* 

 

1,5 meter afstand houden verplicht.

** Voor een coronatoegangsbewijs moeten bezoekers zich 
maximaal 40 uur voor binnenkomst laten testen of een 
vaccinatie- of herstelbewijs hebben van maximaal 6 
maanden oud. Afspraak maken voor een test: 
testenvoortoegang.nl.

Gezondheidscheck

* Maximaal 4 uur voor binnenkomst is een gezondheids -
check verplicht.

Vanaf stap 4   (voorlopige datum: 30 juni)

Met coronatoegangsbewijzen

100% van de bezoekerscapaciteit toegestaan. 

 

Reserveren en gezondheidscheck verplicht* 

 

Coronatoegangsbewijs voor bezoekers verplicht.** 

 

1,5 meter afstand houden niet verplicht. 

 

Evenementen vinden plaats op een afgesloten locatie. 

 

Meerdaagse evenementen toegestaan. 

 

Tussentijdse test voor bezoekers verplicht. 

 

Geen maximum van 25.000 bezoekers per dag. 

 

Overnachtingen toegestaan.

4 weken na stap 4   (voorlopige datum: 29 juli)

 .

VANAF 30 JUNI ZIJN EVENEMENTEN WEER MOGELIJK
Vanaf 30 juni kunnen evenementen onder voorwaarden, zoals het gebruik van toegangstesten of een herstel- of 
vaccinatiebewijs, met 100% van de bezoekerscapaciteit georganiseerd worden. Ook de 1,5 meter afstand kan dan 
worden losgelaten tijdens het evenement. Het kabinet heeft op basis van de onderzoeksresultaten van Fieldlab 
Evenementen besloten om de routekaart hiervoor aan te passen. 

Meerdaagse evenementen met overnachting(en) zijn vanaf eind juli ook weer mogelijk. Daarbij gelden extra voor-
waarden zoals tussentijds testen. Het kabinet is voornemens om de verruiming naar 100% van de bezoekerscapaciteit 
en het loslaten van de 1,5 meter bij inzet van toegangsbewijzen vanaf stap 4 van het openingsplan ook voor andere 
sectoren zoals de horeca, culturele instellingen en professionele sportwedstrijden te laten gelden. 


