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Beste Oosterhouters, 
Jan en Anita

Jan en Anita Kooijman zijn de drijvende krachten achter de goederen-
bank in Oosterhout. De goederenbank is een voedselbank en een 
spullenbank (onder andere kleding) tegelijkertijd. Ik heb de behoefte 
om uit te leggen wat de goederenbank is en doet, omdat de meesten 
van ons er waarschijnlijk nooit zijn geweest. Het is fijn als je het niet 
nodig hebt, maar het is oh zo belangrijk dat het er wel is.

De goederenbank heeft enige tijd geleden aangegeven dat ze meer 
ruimte nodig hebben. Toen de kans zich voordeed, heeft wethouder 
Marcel Willemsen ervoor gezorgd dat ze de benodigde extra ruimte 
kregen. Afgelopen week was de opening van deze nieuwe ruimte 
en Marcel en ik mochten daar bij zijn. Ik raakte in gesprek met Jan 
Kooijman die ontzettend blij was met de extra ruimte. Die wordt niet 
alleen gebruikt voor een uitbreiding van het aantal producten, maar 
vooral ook als ontmoetingsruimte. 

Jan vertelde me: “Brood uitdelen kan iedereen, maar hier komt toch 
echt wel meer bij kijken. Bij mensen die op één of andere manier - 
vaak buiten hun eigen toedoen - in de problemen komen, is de 
eenzaamheid vaak groot. Hier zijn allerlei redenen voor, maar vaak is 
het schaamte. Dat is zo jammer.” Jan probeert samen met Anita voor 
deze mensen het wekelijkse noodzakelijke ritje naar de goederenbank 
ook een uitje te laten zijn. Voor de meeste klanten is dit slechts één 
van de spaarzame contacten met anderen. Naast het sociale aspect 
is deze ontmoeting ook een contact tussen lotgenoten. Ze kunnen 
elkaar daarin ondersteunen en dat is echt heel belangrijk.

Het is jammer dat wij het begrip ‘voedselbank’ of ‘goederenbank’ 
kennen in zo’n welvarend land als het onze. Als burgemeester, en ik 
weet dat we dat niet zomaar kunnen veranderen, schaam ik me daar 
soms wel een beetje voor. Wat is het dan fijn dat we Jan en Anita en 
al hun vrijwilligers en sponsoren hebben om deze mensen te helpen. 
Een aantal van deze vrijwilligers en sponsoren heb ik nog even kunnen 
spreken. Duidelijk is hun enthousiasme over hun bijdrage aan het 
geheel en wat dat voor henzelf betekent. Het geeft ze vooral een heel 
goed gevoel.

Helaas heb ik Anita niet kunnen spreken op deze dag. Ze was zo druk 
met van alles. Bij het afscheid heb ik haar nog heel kort kunnen vragen 
hoe het gaat. Maar eigenlijk was de tijd te kort. Daarom heb ik met haar 
afgesproken dat ik haar op een zaterdag een keer kom helpen. Dan 
kan ik het goede werk met mijn eigen ogen bekijken, de vrijwilligers 
meehelpen en bezoekers ontmoeten. Ik kijk ernaar uit.

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

OPENINGSPLAN STAP 4: 
ALLES OPEN OP 1,5 METER AFSTAND
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden is de norm. Als 
dat niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs nodig. Dit geldt ook voor 
evenementen die per 30 juni zijn toegestaan. 

Dit zijn de regels vanaf 26 juni: 
• Beperkingen thuisbezoek en groepsvorming vervallen
 Vanaf 26 juni zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen.  
 Ook de beperking op groepsvorming vervalt. Nu geldt dat mensen in groepen van maximaal 4 personen  
 samen mogen komen. Deze regel vervalt. Wel is het belangrijk 1,5 meter afstand te blijven houden van bezoekers  
 thuis en van anderen buitenshuis. 
• Mondkapjesplicht vervalt grotendeels
 De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen daar waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, blijft  
 de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond  
 het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs. 
• Van thuis werken naar deels op kantoor
 Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen  
 in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Op kantoor geldt altijd  
 de anderhalvemeterregel, ook in de lift of de kantine. Het kabinet roept op om zoveel mogelijk buiten de spits  
 naar kantoor te gaan.
• Alle locaties en evenementen open op 1,5 meter, met voorwaarden
 Vanaf 26 juni is alles open met reguliere openingstijden. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel  
 binnen- als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaatst  
 moeten worden met onderling 1,5 meter afstand. Dat wil zeggen dat in een theater niet elke stoel bezet kan  
 worden en dat in een restaurant de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Registratie en een  
 checkgesprek blijven verplicht. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of  
 het museum, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Als er gebruik gemaakt wordt van het  
 coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit. 

 Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop,  
 beurs en congrescentra of poppodia, toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100% van de  
 anderhalvemetercapaciteit kunnen gebruiken. En op doorstroomlocaties, zoals winkels en musea, kan 1 bezoeker  
 per 5m2 ontvangen worden. Vanaf 30 juni zijn overige evenementen met een vergunningsplicht onder voor- 
 waarden toegestaan.
• Sport en de 1,5 meter
 Amateurwedstrijden zijn vanaf 26 juni voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, zij moeten wel 1,5 meter  
 afstand houden van elkaar. 
• Locaties en evenementen met coronatoegangsbewijs zonder 1,5 meter
 Daar waar coronatoegangsbewijzen gelden, hoeft de anderhalve meter niet in acht te worden genomen.  
 Vanaf 23 juni geldt dat, naast testen voor toegang, ook een vaccinatie- of herstelbewijs gebruikt kan worden  
 als coronatoegangsbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de CoronaCheck app. Een  
 coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook  
 dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het corona- 
 toegangsbewijs open zonder beperkingen. 
• Alcoholverkoop en zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies
 Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 uur vervalt vanaf 26 juni. Dit geldt ook voor het verbod op het hebben  
 van drinken van alcohol na 22.00 uur in de openbare ruimte. Ook het zang-, schreeuw- en blaasinstrumenten- 
 advies vervalt. 



Prik tegen corona:  
Krijg je bijwerkingen?

Klachten 
Sommige mensen hebben na de prik nergens 
last van. Maar je kan klachten krijgen na de 
prik tegen corona. Je kan bijvoorbeeld pijn 
op de plek van de prik krijgen. 
Soms heb je een paar dagen spierpijn of koorts. 
Deze klachten noemen we bijwerkingen.

Welke klachten? 
Dit zijn de bijwerkingen die je kan krijgen:
• Pijn op de plek van de prik
• Hoofdpijn
• Moe zijn
• Spierpijn
• Koorts

Pijnstiller 
Deze klachten duren meestal 1 tot 3 dagen. 
Je kan een pijnstiller nemen voor de pijn. 
Je kan ook andere bijwerkingen krijgen. 
Maar die kans is heel klein. Heb je veel 
klachten door de prik, bel dan meteen 
je huisarts.

Vragen 
Wil je uitleg in een video kijk dan op 
corona.steffie.nl/vaccinatie  
Als je nog vragen hebt, bel met 0800-1351 
(gratis).

Heb je nog vragen? 
Kijk dan op coronavaccinatie.nl

of bel met 0800-1351
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PRIK TEGEN CORONA: KRIJG JIJ BIJWERKINGEN?

VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET CORONABEWIJS
Informatie over uw coronastatus komt van het RIVM en uit de testuitslagen 
van de GGD, het ziekenhuis en de Stichting Open Nederland. Zij 
beschikken over de testdata en de vaccinatiedata. Die data kunt u ophalen 
met de speciale CoronaCheck app. Er wordt door deze app een QR-code 
aangemaakt die kan worden uitgelezen aan de grens of bijvoorbeeld 
op het vliegveld en bij de toegang van evenementen en locaties die 
een coronabewijs vragen. Mensen zonder smartphone of mensen die 
liever een papieren bewijs hebben, kunnen de QR-code via de website  
www.coronacheck.nl downloaden en uit (laten) printen. 

Wat is de CoronaCheck?
Met de CoronaCheck-app kunnen mensen in Nederland vanaf 1 juli 2021 op 
verschillende manieren digitaal hun corona-status laten zien. Met de app 
kunt u laten zien dat u: 
• recent negatief getest bent op corona of
• (volledig) gevaccineerd bent tegen corona of
• de afgelopen 6 maanden hersteld bent van een coronabesmetting. 

Waar is de CoronaCheck geldig?
De CoronaCheck maakt QR-codes die gebruikt kunnen worden voor reizen 
binnen Europa en in Nederland voor toegang tot voorzieningen die een 
coronabewijs vragen. Landen in Europa bepalen zelf welke bewijzen worden 
geaccepteerd bij binnenkomst in het land en onder welke voorwaarden. 
Check dus altijd op wijsopreis.nl de voorwaarden van het land waar u naartoe 
wilt reizen. 

Hoe kom ik aan een CoronaCheck?
De CoronaCheck-appp kan gedownload worden in de app store of 
via CoronaCheck.nl. Met behulp van de app en uw test,- vaccinatie- of 
herstelbewijs kunt u twee QR-codes maken: 
1. Een EU Digitaal Corona Certificaat voor gebruik om te reizen binnen  
 Europa.
2. Een Corona Toegangsbewijs voor gebruik in Nederland. 
U kunt de CoronaCheck laten zien in de app op uw telefoon of een papieren 
versie afdrukken vanuit CoronaCheck.nl. 

Maakt het uit of ik test,- vaccinatie- of herstelgegevens gebruik voor mijn 
Corona Toegangsbewijs?
U kunt op 3 manieren een Toegangsbewijs verkrijgen, namelijk als u: 
1. recent negatief getest bent op corona (dat is nu al mogelijk) of
2. (volledig) gevaccineerd bent tegen corona (mogelijk vanaf 1 juli 2021) of
3. de afgelopen 6 maanden hersteld bent van een coronabesmetting  
 (mogelijk vanaf 1 juli 2021). 
Vaccineren is vrijwillig. Daarom zal in Nederland de CoronaCheck-app, als u 
hem gebruikt om toegang te krijgen, niet laten zien of u getest, gevaccineerd 
of recent hersteld bent. 

VACCINEREN TEGEN CORONA: 
LAAT U 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 desinformatie 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 hebt u misschien met nepnieuw te maken. 
Twijfelt u of een bericht nepnieuws is? Check het met ‘H.A.L.T.’. Deze afkorting 
staat voor 4 simpele online stappen waarmee u minder snel in desinformatie 
stapt. De 4 ‘H.A.L.T.’-stappen vindt u op de website van de Nieuwscheckers 
van Universiteit Leiden: https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/zelf-
coronaberichten-checken-gebruik-halt/.

Meer weten? 
Bekijk de animatie over wat desinformatie is en hoe u het herkent via YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=1b52kbYmPKU. Of bekijk via video ‘Hoe 
werkt nepnieuws’ op isdatechtzo.nl.   

#IKSTROOPMIJNMOUWOP
Om uzelf en uiteindelijk de mensen om u heen te beschermen tegen het coronavirus, 
is vaccineren een belangrijke stap. Wilt u zich laten vaccineren als u aan de beurt bent, 
of bent u al gevaccineerd? En wilt u het anderen laten weten? Maak een eigen ‘Ik 
stroop mijn mouw op’ poster. Print hem of deel hem op uw social media pagina(‘s) 
met #IkStroopMijnMouwOp. 

Meer informatie over vaccineren vind u op: www.coronavaccinatie.nl. 

GRATIS CORONATEST VOOR REIZIGERS 
IN JULI EN AUGUSTUS 2021
Sommige Europese landen vragen om een coronabewijs als u naar dat land reist. U komt aan een coronabewijs 
voor een reis binnen de EU als u volledig gevaccineerd bent. Of kunt u aantonen dat u corona had. Geldt dat niet 
voor u? Dan kunt u zich in juli en augustus 2021 gratis laten testen. U kunt vanaf 30 juni een afspraak maken. 

Alleen voor reizen in juli en augustus
Deze zomer kunt u zich gratis laten testen voor reizen. Dat kan tot en met 31 augustus. Bent u negatief getest? Dan 
kun u de testuitslag downloaden of uitprinten via coronacheck.nl. Hiermee kunt u vanuit Nederland aan boord van 
het vliegtuig, trein, bus of boot. En kunt u de grens over met de auto. 

Afspraak maken vanaf 30 juni
U kunt zich tussen 1 juli en 31 augustus gratis laten testen als u naar een land gaat dat een coronabewijs of een 
negatieve testuitslag eist. Een afspraak maken kan vanaf 30 juni. Testen vóór 1 juli betaalt u zelft. 

Testen bij aangesloten locaties
Vanaf 1 juli kunt u getest worden bij aangesloten testlocaties. Hierover volgt zo spoedig mogelijk meer informatie. 

Testsoort afhankelijk van voorwaarden
Of u een PCR(NAAT)test of antigeen(snel)-test nodig heeft, hangt af van: 
• het land waar u naar toe gaat; 
• het vervoermiddel waarmee u reist. 

Kijk op nederlandwereldwijd.nl voor de regels die gelden in het land waar u naar toe reist. Let op: de regels kunnen 
kort voor uw vertrek nog veranderen. 

Test onafhankelijk van nationaliteit
Iedereen die vanuit Nederland naar het buitenland reist kan een afspraak maken voor een test. 

Meer informatie over het coronabewijs en gratis testen voor reizigers volgt zo spoedig mogelijk via rijksoverheid.nl. 


