
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA 13 augustus 2021

Coronaregels
tot en met 19 september 2021

Deze regels gelden van 10 juli tot en met 13 augustus 2021

Basisregels

Was je handen Houd afstand en  
geef elkaar de ruimte

Houd 1,5 meter afstand Geef elkaar de ruimte 

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Zorg voor voldoende  
frisse lucht

Werk zoveel  
mogelijk thuis

Dagelijks leven Bezoek thuis
Houd de groep klein

Bezoek thuis mogelijk. Houd de groep klein.

Vrienden en familie
Houd de groep klein

Bezoek aan en van vrienden en familie mogelijk. Houd de groep klein.

Onderwijs

Onderwijs open

Sport

Sport mogelijk Winkels open

Winkels

Bezoek aan

Horeca van 
6.00 - 00.00 uur

Horeca is van 
6.00 uur tot 

00.00 uur open

Bibliotheek

Bibliotheek 
is open

Museum

Museum 
is open

Gebedshuis

Gebedshuis 
is open

Zwembad
Zwembad is open

Parken en natuur

Parken en natuur zijn open

Dierentuin  
en pretpark

Dierentuin en pretpark zijn open 

Bioscoop 
en theater

Bioscoop en theater zijn open 

Discotheek

Discotheek is gesloten 

Checkgesprek en 
registratie kan

Checkgesprek en registratie kan

Evenementen
Check of een corona-

toegangsbewijs nodig is Kermis

Kermis mogelijk

Bruiloft

Bruiloft mogelijk

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden mogelijk 

Festival met  
vaste zitplaats

Festival met vaste zitplaats mogelijk

Reizen Vakantie? 
Check wijsopreis.nl

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check wijsopreis.nl Check of een coronabewijs nodig is

Check of een corona-
bewijs nodig is

Mondkapje verplicht in 
OV en op luchthavens

Mondkapje verplicht in openbaar vervoer en op luchthavens

Bij thuiskomst: 
doe een (zelf)test

Bij thuiskomst: 
laat u testen of 
doe een zelftest

Coronatoegangsbewijs

Volledige vaccinatie
Negatieve test 
binnen 24 uur

Afgelopen 6 maanden 
corona gehad

Download de 
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

CORONAREGELS
tot en met 19 september 2021

  
 
  
   

 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

Mbo en hoger onderwijs 
vanaf 30 augustus weer open 

zonder 1,5 meter
Vanaf maandag 30 augustus is fysiek onderwijs weer volledig toegestaan 

op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.

13 augustus 2021

Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten

Er hoe� geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. 

Mondkapje buiten les- en collegezalen.

 Maximale groepsgroo e van 75 studenten
per ruimte.

Vrijwillig twee keer per week gratis preventief 
zel�esten.

Looproutes.

Basisregels blijven gelden: 
  

 

Was vaak je handen. 

Hoest en nies in je elleboog. 

Klachten? Blijf thuis en laat je direct  
testen. 

Zorg voor voldoende frisse lucht.

MBO EN HOGER ONDERWIJS WEER OPEN

Vanaf maandag 30 augustus is fysiek onderwijs weer volledig toegestaan op 
mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.

DE PRIKBUS KOMT NAAR OOSTERHOUT
GGD West-Brabant is gestart met vaccineren tegen corona in een zogenaamde ‘prikbus’. Iedereen die nog niet 
is gevaccineerd kan hier zonder afspraak voor zijn of haar eerste coronaprik terecht. De bus is een aanvulling 
van de bestaande vaccinatielocaties, geen vervanging daarvan. Mensen met een bestaande vaccinatie-
afspraak bij een reguliere locatie worden niet in de prikbus gevaccineerd. Ook niet wanneer u de afspraak 
(voor uw tweede vaccinatie) hebt laten vervallen. 

De prikbus komt in september naar Oosterhout. Er wordt op de volgende dagen en locaties geprikt: 

• Donderdag 2 september van 10.00 tot 19.00 uur: Slotjes op het slotjesveld
• Vrijdag 3 en zaterdag 4 september van 10.00 tot 19.00 uur: winkelcentrum Zuiderhout

Het maken van een afspraak is niet nodig. Neem wel een legitimatiebewijs mee. Bent u niet in het bezit van een 
geldig legitimatiebewijs? Kom dan zonder. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

U kunt kiezen voor een vaccinatie met Janssen of Pfizer.

Beste Oosterhouters, 
eindelijk weer kermis!

Eindelijk is het zo ver; de kermis draait weer in Oosterhout! We hebben 
dit mooie evenement een jaar moeten missen. Voor velen is kermis 
al generaties lang hét feest dat inwoners en families in Oosterhout 
op de been brengt. Vroeger spaarde men nog in kermispotten die 
tijdens de kermis werden leeggehaald. Vaak wist men niet meer 
hoeveel geld erin was gestopt, dus was het een verrassing hoeveel 
geld eruit zou komen. Waar hele groepen mensen nog niet op 
vakantie gingen of gewoonweg niet konden, waren de kermisdagen 
in de zomer hét moment van het jaar. Er zijn ongetwijfeld heel wat 
vriendschappen en relaties ontstaan op de Oosterhoutse kermis. 
Nog steeds is de kermis een mooie plek om elkaar aan het einde van 
de zomer weer te ontmoeten. 

Na de wat sobere laatste anderhalf jaar, waren veel mensen toe aan 
een echte Oosterhoutse kermis. Gelukkig bleek het mogelijk een 
”anderhalve- meter-evenement” te organiseren, zodat iedereen de 
kermis kan bezoeken. Er zijn kosten nog moeite gespaard door onze 
geweldige medewerkers. Toen we te horen kregen dat de kermis 
mogelijk kon doorgaan, zijn zij vol overgave aan de slag gegaan. Ik 
ben ze heel dankbaar voor 
de creatieve manier waarop 
zij dit hebben geregeld. 
Denk aan het monitoren 
van het aantal mensen 
en het uitzetten van de 
looprichting. We wilden dat 
op zo’n manier regelen, dat 
het niet vervelend is en toch 
natuurlijk aanvoelt. Zelfs 
de kleine clown Milko van 
Circus Renz werd ingezet 
en verkleed als agent, om 
dit op een komische manier 
te laten verlopen.

Net terug van vakantie 
konden Christel en ik het 
niet laten om de kermis 
te bezoeken. Het was zaterdagavond en ondanks de bewolking 
toch zwoel weer. Toen we op het kermisterrein aankwamen zag je 
het gelijk: mensen waren vrolijk en hadden het blijkbaar goed naar 
hun zin. De lampjes flikkerden en de muziek knalde door de boxen. 
Wat een fijne sfeer! Dit vroeg om nog meer actie; bij onze eigen 
Oosterhoutse exploitant Auke Redelaar pakte ik de hamer vast en gaf 
de Kop van Jut een flinke tik. En warempel: de sirene ging af! Ik schrok 
er zelf van; wat een sensatie. Ik heb nog even met hem gesproken. 
Ook hij was blij om na een bewogen jaar weer op de Oosterhoutse 
Kermis te kunnen staan.

Er volgden meer ontmoetingen. Bij een grote slingerattractie waar 
we stonden te kijken, herkende ik opeens iemand in de cabine die 
erbij stond. Het was Frans uit Vlijmen met zijn echtgenote. Een 
exploitant die ik vroeger als wethouder in Heusden nog had leren 
kennen. Dus snel even bij hem binnen om op anderhalve meter 
goedendag te zeggen. Eenmaal binnen bleek er nog een andere 
man te zijn. Een zekere Paul die bij Christel op de basisschool had 
gezeten. Hij was, net als Frans, in het kermisvak terechtgekomen. 
Ondanks het moeilijke jaar zag de toekomst er volgens hem weer 
wat beter uit. Na een gezellig gesprek liepen we nog even over de 
Markt. Daar konden we de voorzitter van de horecavereniging Dré de 
Jong nog even feliciteren met zijn vijfenzestigste verjaardag. Het was 
gezellig druk op de Markt en ook op zijn terras, waar we weer heel 
wat bekenden tegenkwamen.

Het is leuk om terug te komen van vakantie en te zien dat het leven 
weer op een positieve manier op gang begint te komen. Ik hoop dat 
we een mooi tweede helft van het jaar tegemoet mogen gaan en dat 
wens ik jullie allen toe. Ook namens Christel.

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout
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WANNEER GEBRUIKT U EEN ZELFTEST 
EN WANNEER NIET?
Tussen 10 augustus en 1 september ontvangt elk huishouden in Nederland een brief om twee gratis corona-
zelftesten te bestellen. Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis voor de zekerheid kunt gebruiken. Ook als 
u volledig bent gevaccineerd. Bijvoorbeeld als u veilig naar school of werk wilt. Gebruik de zelftest vooral niet 
als u coronaklachten heeft. Maak dan een afspraak bij de GGD. 

In deze situaties gebruikt u een zelftest
U kunt de zelftest in de volgende situaties gebruiken als u geen klachten heeft: 

• Als u thuiskomt in Nederland na een lange vakantie in een land met een ‘geel’ of ‘groen’ reisadvies. Dan geldt het  
 dringende advies om u te testen. Ook als u aan uw terugreis bent getest. Dit kan met een zelftest of een test bij  
 de GGD. 
• Voordat u weer naar werk gaat. 
• Voordat je als leerling weer naar school gaat of als u op een school werkt. Dit geldt voor het basisonderwijs,  
 speciaal (basis)onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs. Leerlingen krijgen deze zelftesten via de school. 
• Voordat je als student weer naar je opleiding in het MBO of hoger onderwijs (HBO en WO) gaat. Of als u daar  
 werkt. 
• Voordat u als medewerker naar de kinderopvang gaat of als u gastouder bent. 

In deze situaties gebruikt u geen zelftest
De uitslag van een zelftest is minder nauwkeurig dan van veel andere coronatesten. U gebruikt daarom geen zelftest 
als u: 

• Coronaklachten heeft;
• Dichtbij iemand met corona was;
• In quarantaine zit. 
Maak in deze gevallen nog steeds een testafspraak bij de GGD. 

Gebruik ook geen zelftest als coronabewijs voor een evenement of een reis naar het buitenland. 

Geen zelftest binnen 8 weken na een positieve coronatest bij de GGD
• Had u coronaklachten en heeft u uzelf laten testen bij de GGD? En was deze test positief? Dan hoeft u geen  
 zelftest te gebruiken binnen 8 weken na uw positieve test. 
• Heeft u binnen 8 weken na een positieve test bij de GGD opnieuw coronaklachten? Laat u dan opnieuw bij de  
 GGD testen. 
• Had u coronaklachten en heeft u zich laten testen bij de GGD? Maar was de test negatief? Dan kunt u wel een  
 zelftest blijven gebruiken. 

KRIJG TOEGANG MET 
DE CORONACHECK-APP
Met de app CoronaCheck kunt u aantonen dat u gevaccineerd bent, dat u negatief op corona getest bent of 
dat u recent al corona heeft gehad. U kunt de CoronaCheck gebruiken voor toegang tot bepaalde locaties. En 
om internationaal te reizen. U kunt de app gratis downloaden in de Google Playstore en de Appstore. 

Hoe werkt het?
Voor toegang vragen sommige plekken of landen een vaccinatiebewijs, testbewijs of herstelbewijs. Van een 
vaccinatie, een herstel of van een negatieve testuitslag maakt u in de app een QR-code. Dat is uw bewijs. Laat de 
QR-code én uw identiteitsbewijs controleren voor toegang tot een bepaalde plek of land. Om een vaccinatiebewijs 
te generen, moet u inloggen met uw DigiD in de CoronaCheck-app. Heeft u geen smartphone? U kunt ook een 
papieren bewijs printen via de website coronacheck.nl of bellen met telefoonnummer 0247-247247.

Komt u er niet uit?
Bekijk dan de video ‘Hoe maak ik een coronabewijs met de CoronaCheck-app?’ op YouTube. Hierin wordt uitgelegd 
hoe u uw vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test in de app zet. Op uitlegcoronacheck.nl vindt u een demo 
met stap-voor-stap uitleg over de CoronaCheck app en het maken van bewijzen. 

Steffie legt uit

Uitdelen zelftesten verlengd tot en met september

Bent u of kent u iemand die de informatie over coronavaccinatie of 
zelftesten of over het coronavirus niet altijd even begrijpelijk vindt? Kijk 
dan eens op corona.steffie.nl. Steffie legt informatie op een eenvoudige 
manier uit. Bijvoorbeeld over vaccinatie, quarantaine en (zelf)testen.

Website
Op corona.steffie.nl vindt u begrijpelijke en betrouwbare informatie over het 
coronavirus. 
Steffie beantwoordt vragen zoals: Van wie krijg ik het vaccin? Waar krijg ik 
de prik? Wat zijn de bijwerkingen? Hoe werken de coronatesten? En wat is 
quarantaine? Ook komen onderwerpen zoals goed uw handen wassen en 
het maken van een dagindeling aan bod. 

Betrouwbare en begrijpelijke informatie
Juist in tijden van crisis heeft iedereen behoefte aan betrouwbare en 
begrijpelijke informatie. Dat voorkomt angstgevoelens, stress en mogelijk 
zelfs gezondheidsproblemen. Door de eenvoudige (stapsgewijze) uitleg, 
vriendelijke animaties en gesproken tekst is deze Steffie-module fijn 
voorlichtingsmateriaal voor meer dan 1,5 miljoen mensen die een zetje 
kunnen gebruiken.

Ook in september zullen reizigers die aankomen op een luchthaven in 
Nederland een gratis coronazelftest ontvangen. Medewerkers van de 
GGD delen deze zomer zelftesten uit op Schiphol, Eindhoven Airport, 
Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen 
AirPort Eelden. Dat zou in eerste instantie alleen in juli en augustus 
gebeuren, maar wegens het succes van de actie heeft minister De Jonge 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten ook in september 
terugkerende reizigers een zelftest aan te bieden. 

Het kabinet roept iedereen op om zich te testen voordat u andere mensen 
ontmoet, bijvoorbeeld voor u weer naar uw werk gaat, voor u weer naar 
school gaat of voordat u naar een verjaardag gaat. Zo verkleinen we de kans 
dat we het virus verder verspreiden. 

Naar verwachting worden tot en met eind september ruim 1,5 miljoen 
zelftesten uitgedeeld. 

Download de route en fotokaart via www.oosterhout.nl/speurtocht. 


