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Beste Oosterhouters, 
houdoe anderhalve meter!

Deze week was het houdoe, daaaag anderhalve meter. En dat is fijn, 
want het betekent toch weer extra vrijheid. We zijn de weg naar het 
(ietwat andere) normaal stevig aan het inzetten. Deze stap is best 
spannend voor ons allemaal, maar blijven de cijfers laag dan kan het 
snel gaan. Laten we hopen dat dat het geval is.

Het wegvallen van de anderhalve meter is leuk, maar het geeft ons 
weer nieuwe uitdagingen. Hoe gaan we deze volgende stap mogelijk 
maken? Is iedereen bereid deze samen met ons te zetten, we kunnen 
tenslotte niet anders? En dat is wat ik zo fijn vind aan Oosterhouters. 
We denken met z’n allen in mogelijkheden. Iedereen doet mee en zo 
kom je volgens mij het verst. Het denken aan wat niet kan verandert 
niets en levert alleen maar frustratie op. Dat kan nooit de bedoeling 
zijn.

Met andere woorden: meer vrijheid en de versoepeling van de regels is 
heel fijn, maar er zijn veel zaken die we moeten bedenken, regelen en 
oplossen. Daar staat niet iedereen om te springen, maar in Oosterhout 
gaan we dan in gesprek met elkaar. En zo ging het ook deze week. Wat 
zijn de knelpunten en hoe lossen we die zoveel mogelijk op? Wetende 
dat je de problemen na al die tijd niet helemaal kunt oplossen, is het 
toch zeker de moeite waard om te kijken hoe ver je samen kunt komen. 

Dagblad Trouw wijdde er zelfs een prachtig artikel aan. Over 
Oosterhouters die hiermee te maken hebben: de directrice van de 
Bussel (theater), de voorzitter van TSC (voetbalclub), de directeur van 
MAKZ (kalkzandsteen producent), en de eigenaar van café de Beurs. 
Ze vertelden over hun worsteling, maar vooral over hun oplossingen en 
de mogelijkheden en het extra plezier dat weer komen gaat. Ook de 
uitzending van RTL nieuws met Stijn van De Kletserij liet de positieve 
Oosterhoutse inslag zien. Ik wil hen graag allen bedanken en niet 
alleen voor de Oosterhout promotie in Trouw of bij RTL, maar vooral 
voor de positieve insteek die zij vanuit hun eigen verantwoordelijkheid 
hebben genomen.

Als laatste wil ik ons team Handhaving een pluim geven. Zij hebben al 
die tijd met iedereen meegedacht in mogelijkheden. Het was mede 
dankzij hun inzet dat bijvoorbeeld de bandjes in de horeca mogelijk 
werden. Ze proberen iedere keer de veranderingen zo geruisloos 
mogelijk te laten verlopen. Het is weliswaar hun werk om dit te doen, 
maar ik prijs de manier waaróp ze dat doen. Ik besef dat dit soort 
uitspraken soms tot kritiek kunnen leiden. Het is altijd makkelijk om 
lelijk te doen over de handhavers, maar zij staan wel aan het front en 
dat is lang niet altijd makkelijk. 

Ondernemers, inwoners, verenigingen, organisaties, collega’s, we 
mogen weer schouder aan schouder samenwerken, in plaats van 
op anderhalve meter. Ik voel me als burgervader gezegend met de 
samenwerking zoals wij die met jullie allemaal kennen.

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

VACCINEREN TEGEN CORONA: 
LAAT U GOED INFORMEREN
U bent de enige die kan beslissen of u zich laat vaccineren tegen corona. Daarom is het belangrijk dat uw 
informatie over coronavaccinatie klopt. Laat u goed informeren en gebruik daarvoor verschillende bronnen. 

Feit of mening over coronavaccinatie?
Veel mensen halen informatie over coronavaccinatie van internet en sociale media. Informatie verspreidt zich 
razendsnel. Soms is er dan weinig tijd om te controleren of het klopt. Niet alles is waar. Soms gaat het om aannames 
en meningen die heel overtuigend klinken. Dat gebeurt ook bij het onderwerp coronavaccinatie. 

Zo spot u nepnieuws
Om u goed te kunnen informeren, bijvoorbeeld over coronavaccinatie, is het handig als u weet hoe nepnieuws 
eruitziet. Zo kunt u het snel herkennen. Dat doet u door uzelf de volgende vragen te stellen: 

• Van wie is het bericht?
• Baseert hij of zij zich op feiten, meningen of aannames?
• Maakt het bericht u kwaad of bang? 

Als u de maker niet in andere media ziet (zoals televisie of krant). En als de maker zich op meningen of aannames 
baseert. En als de maker u boos of bang maakt, dan heeft u misschien met nepnieuws te maken. Makers van 
nepnieuws proberen hun berichten zoveel mogelijk op echt nieuws te laten lijken. Twijfelt u of u een bericht kunt 
vertrouwen? Op www.isdatechtzo.nl vindt u tips om nepnieuws te herkennen. 

Meer weten over coronavaccinatie?
Kijk op www.coronavaccinatie.nl of bel naar 0800 - 1351. 

NIET MEER DE HELE KLAS NAAR HUIS 
BIJ EEN CORONABESMETTING 
Als een kind in het basisonderwijs besmet is met corona, dan hoeft sinds vorige week niet meer de hele klas 
naar huis. 

De GGD kijkt samen met de ouders met wie er nauw contact is geweest. Als er meerdere coronagevallen zijn in één 
klas, dan kan de GGD nog wel adviseren om de hele klas naar huis te laten gaan. 

De basisregels blijven op school nog wel gelden: bij verkoudheidsklachten moet een leraar of leerling zich laten 
testen. En wie een positieve uitlag heeft, gaat in quarantaine.

Beslisboom: mag mijn kind naar school?
Heeft uw kind verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij corona en twijfelt u of uw kind dan naar 
school mag? Raadpleeg de beslisboom op www.boink.info/beslisboom om te zien of uw kind naar school mag.



Prijswinnaars fotospeurtocht bekend!

Heeft u meegedaan aan de fotospeurtocht door het centrum van Oosterhout? 
Dan bent u misschien wel één van de gelukkige prijswinnaars! De winnaars 
krijgen deze week bericht via e-mail. Dus heeft u de oplossing van de 
speurtocht ingestuurd via speurtocht@oosterhout.nl? Houd dan uw e-mail 
deze week extra goed in de gaten.
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TOEGANG MET DE CORONACHECK-APP: 
HOE WERKT HET?

PRIK HALEN 
ZONDER 
AFSPRAAK

Sinds 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants en buitenterrassen), bij evenementen (zoals 
festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en 
cultuur (zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs. Dat geldt 
voor iedereen vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het 
identiteitsbewijs worden gecontroleerd. 

App CoronaCheck
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 app 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. 

Geen smartphone? Print een bewijs
Heeft u geen smartphone? U kunt ook een papieren bewijs printen via de website www.coronacheck.nl/print.

Geen DigiD of computer met printer?  
Heeft u geen DigiD of computer met printer? Dan kunt u in sommige gevallen een coronabewijs op papier 
thuisgestuurd krijgen. Bel hiervoor naar de CoronaCheck helpdesk via telefoonnummer 0800 - 1421 en vraag naar 
de mogelijkheden.

Komt u er niet uit?
Dan kunt u terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid bij Theek5 (Torenstraat in Oosterhout), van maandag 
t/m vrijdag van 10.00-20.00 uur en op zaterdag van 10.00-17.00 uur. Neem uw smartphone en uw DigiD met 
inloggegevens mee. Of kijk op www.uitlegcoronacheck.nl voor een stap-voor-stap uitleg.

Testen voor toegang 
Heeft u geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Dan heeft u een negatief testbewijs van maximaal 24 uur oud nodig. 
U kunt voor een test terecht bij de testlocatie in Arendshof 204 (voormalige La Place locatie). U moet hiervoor een 
afspraak maken via www.testenvoortoegang.nl. Let op: dit is alleen om u te laten testen wanneer u een activiteit 
bezoekt waarvoor een negatieve test verplicht is om binnen te komen. Heeft u klachten die horen bij het coronavirus, 
maak dan een testafspraak bij de GGD via coronatest.nl.

Op sommige plekken kunt u ook zonder afspraak 
langskomen voor een coronavaccinatie. U kunt op  
www.prikkenzonderafspraak.nl een locatie vinden 
waar u zonder afspraak terecht kunt. Dit kan alleen 
als u nog geen afspraak gemaakt heeft. 

Meer informatie en veel gestelde vragen over prikken 
zonder afspraak vindt u op:
prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl 

Hulpteams bij het vinden van werk
Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt 
te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen terecht 
bij regionale mobiliteitsteams. De regionale mobiliteitsteams kunnen 
werkzoekenden gericht aan het werk helpen, via intensieve begeleiding, 
coaching, scholing en leren in de praktijk.

De regionale mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband tussen 
gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De 
regionale mobiliteitsteams richten zich op mensen die sinds de coronacrisis 
hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning 
nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig 
ondernemers en jongeren. De teams zorgen met hun aanpak voor meer 
kansen voor werkzoekenden, ook voor mensen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt, en een betere match met het beschikbare werk in Nederland.

Kijk op www.hoewerktnederland.nl voor mobiliteitsteams bij u in de buurt.

Heeft u vragen over de installatie van de CoronaCheck-app, of over het 
maken van een (papieren) coronatoegangsbewijs? Dan kunt u terecht bij 
het Informatiepunt Digitale Overheid bij Theek5 (Torenstraat in Oosterhout). 
Theek5 is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Vergeet niet uw smartphone en uw DigiD 
met inloggegevens mee te nemen. 

Hulp nodig bij het maken van een coronatoegangsbewijs? 


