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CORONATOEGANGSBEWIJS? 
CORONACHECK-APP? TESTEN VOOR 
TOEGANG? STEFFIE LEGT UIT

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. 

Eerst meer weten over coronavaccinatie?
Bijvoorbeeld over de veiligheid van de vaccins of de verschillende soorten vaccins? Kijk op www.coronavaccinatie.nl 
of bel naar 0800 - 1351. Op de website vindt u ook veel vragen en antwoorden over coronavaccinatie.

Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt er emotioneel en mentaal vaak veel van ons gevraagd. Als u 
op zoek bent naar hulp of informatie hoe u met de emotionele belasting om kunt gaan, dan is het niet altijd 
duidelijk bij wie of waar u terecht kunt.

Daarom voorziet ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in samenwerking met het RIVM in één loket gericht op het 
bevorderen van de mentale gezondheid: het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19. Kijkt u voor meer informatie 
op www.rivm.nl/ivccorona.

Bent u of kent u iemand die de informatie 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 het 
coronatoegangsbewijs, de CoronaCheck-app, testen voor toegang of over vaccinatie. 

Website
Op corona.steffie.nl vindt u begrijpelijke en betrouwbare informatie over het coronavirus. Steffie beantwoordt 
vragen zoals: wat is een coronabewijs en waar heb ik die voor nodig? Wat is de CoronaCheck-app en wat kun je 
ermee doen? Hoe kan ik een coronabewijs in de app maken? En waar kan ik me laten testen voor toegang?

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 mil-
joen mensen die een zetje kunnen gebruiken.

Beste Oosterhouters, 
dag en nacht

Toen ik vrijdag tegen de middag thuis 
kwam, zag ik dat de buurman een 
indrukwekkende en afschrikwekkende 
figuur in de voortuin had gemaakt. Toen 
ik ‘s avonds in het donker weer naar 
buiten liep, zag ik dat hij hem ook nog 
heel geraffineerd verlicht had waardoor 
de gedaante nog onheilspellender werd. 
Het was een Halloween pop met een 
los hoofd in de hand. Dit had hij knap en 
levensecht vervaardigd met pompoenen 
en oude stukken hout, metaal en doeken. 
Chapeau! Wat zullen de kinderen en hun 
ouders in heel Oosterhout gehuiverd maar 
ook plezier hebben gehad. Dit dankzij veel 
mensen, net als mijn buurman, die zichzelf als ouder of vrijwilliger in 
Oosterhoutse buurten, wijken of dorpen tijdens Halloween hebben 
ingezet.

Een ander spektakel in het donker op diezelfde avond en nacht 
was de Oosterhoutse cultuurnacht. Die met het thema ‘Er was 
eens’ een avond onvervalste Oosterhoutse cultuur bracht. Een 
aantal mooie en soms ook 
bijzondere locaties werd 
daarbij aangedaan. Theek5 
bracht in de vorm van zang 
en dans een sterk statement 
over hoe iedereen ongeacht 
hoe of wie hij/zij is zichzelf mag 
zijn. Voor mij begon de avond 
heel toepasselijk bij het oude 
ABN-AMRO gebouw met de 
woorden ‘Er was eens een land 
van licht en donker’. 

Voor degenen die nu gaan denken dat de Oosterhouters het best 
gedijen bij nacht en ontij, wil ik het ook hebben over een paar kanjers 
die gewoon in het daglicht geweldige dingen doen. Dat zijn namelijk 
José, Afra en Cees die samen met een groot aantal vrijwilligers een 
belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren.  Zij brengen samen 
met Vermeulen Catering onder de naam Social Catering, een vers 
bereide maaltijd aan oudere mensen. Ik mocht hen een ochtend 
vergezellen in de Doelen en ik heb me verwonderd over hoe belangrijk 
hun werk voor mensen kan zijn.

U denkt misschien ‘Wat is hier bijzonder aan?’. Nou, dat zal ik u 
vertellen. De samenwerking tussen de vrijwilligers en Vermeulen 
Catering zorgt er niet alleen voor dat mensen die lekkere maaltijd 
goedkoop krijgen aangeboden door de bezorgkosten te drukken, 
maar nog veel meer. Deze betrokken vrijwilligers nemen uitgebreid 
de tijd om een gezellig praatje met de mensen te maken. Vaak zijn 
het ouderen die het leuk vinden om hun verhaal te kunnen vertellen, 
omdat ze gewoonweg alleen en soms een beetje eenzaam zijn. Ook 
signaleren de vrijwilligers wel eens zaken die bij de bewoner voor een 
probleem kunnen zorgen en proberen dan zo snel mogelijk hulp in 
te schakelen.

Er zijn zelfs vrijwilligers voor wie het zelf een leuke besteding van de 
dag is, omdat zijzelf afleiding nodig hebben of hun partner een beetje 
afleiding willen geven.  Zoals José, bij wie het geheugen het soms wel 
eens een beetje nalaat. Zij heeft zelf jaren in de zorg gewerkt, in de 
Doelen. Het is mooi om te zien hoe zij haar vaardigheden met die 
van Afra en Cees combineert om samen echt het verschil te kunnen 
maken. Dank je Cees, voor jouw uitnodiging toen wij elkaar toevallig 
troffen voor de Doelen. Ik heb weer veel geleerd.

Zo ziet u maar weer: in Oosterhout zijn we dag en nacht voor en met 
elkaar bezig.

Oosterhout meer voor elkaar!

Burgemeester Mark Buijs

Let op! Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de informatie van maandag 1 november 2021. De informatie 
die tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november 2021 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.


