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Beste Oosterhouters, 
Koninklijk

Dat is het predicaat dat de commissaris van de Koning deze week 
uitdeelde aan een prachtige onderneming in onze gemeente. Een 
onderneming waarvan wij Oosterhouters, en zelfs vele Nederlanders, 
wel eens een product hebben gekocht. Onze mooie gemeente is nu 
twee koninklijke bedrijven rijk, namelijk de koninklijke Martens en 
sinds deze week ook Merba. Bovendien hebben we in Oosterhout 
ook nog een aantal hofleveranciers, zoals Bakkerij de Jong, Jamin 
Winkelbedrijf en sinds vorig jaar nog zo’n uniek bedrijf: Holland 
Foodz. Uw weet wel, die van de enige echte Oosterhoutse kaneelstok. 

Terug naar Merba. Het bedrijf Merba is de koekjesbakkerij van de 
familie Boerman en een écht familiebedrijf. Twee van de zoons zitten 
nog altijd samen met hun zwager in de directie. Zij en hun aanhang, 
evenals de weduwe van de helaas vorig jaar overleden vader Jan 
Boerman senior, waren aanwezig bij de plechtigheid, samen met een 
afvaardiging van de OR. Het grote feest met alle medewerkers moet 
nog komen, want dat kon helaas nog niet met de huidige regels. Je 
voelt aan alles dat deze mensen een eenheid vormen met elkaar (de 
familie en hun medewerkers) zoals dat veelal in familiebedrijven het 
geval is. Voor dit bijzondere moment was een opgewonden spanning 
dan ook duidelijk voelbaar. 

Onze commissaris, Ina Adema, trapte af met een speech ‘doorbakken’ 
met allerlei alliteraties op het woord koek. Je kunt je wel voorstellen dat 
dat zeer amusant was. Van kletskoek, koekje van eigen deeg, de koek 
is op tot koekenbakker. Ook kwam ze in haar speech natuurlijk terug 
op de waarde van familiebedrijven voor Brabant en complimenteerde 
ze de aanwezigen met het behaalde predicaat. Het is logisch dat er 
bij zoiets moois een traantje wordt weggepinkt. Daar bovenop voelde 
ik toch echt extra emotie vanwege het feit dat senior, die zo op dit 
moment had gewacht, er niet bij kon zijn. Hij was het jaar daarvoor - 
toen het bedrijf daadwerkelijk 100 jaar bestond - overleden. Maar door 
de reactie van iedereen bij het noemen van zijn naam merkte je dat hij 
nog steeds in de gedachten bij iedereen aanwezig is. Dat doet pijn en 
voelt goed tegelijkertijd. Een bijzondere en natuurlijke ontlading.

Daarna kreeg ik samen met de commissaris en anderen nog een 
rondleiding door de fabriek. Wat ik daar zag aan vernuft ging werkelijk 
mijn pet te boven. De fabriek was op geweldige wijze geautomatiseerd. 
Robotten reden rond met deegkuipen en ingrediënten. Samen met 
zo’n 250 medewerkers maakt de familie acht type koekjes, gemaakt 
volgens 80 recepten, verpakt in 800 verschillende wikkels. Deze 
worden verkocht bij onder meer Aldi, Lidl, Jumbo, Albert-Hein, maar 
ook bij Wallmart en Tesco.

Eén ding weet ik zeker, de familie Boerman heeft mij er die middag 
van overtuigd dat de term koekenbakker een heel andere en veel 
positievere (en vanaf nu ook koninklijke) uitleg verdient, dan dat hij 
meestal spreekwoordelijk krijgt.

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

VEELGESTELDE VRAGEN OVER 
HET DIGITAAL CORONA CERTIFICAAT

TESTEN VOOR TOEGANG LOCATIE IN 
CENTRUM OOSTERHOUT GEOPEND

Wat is een EU Digitaal Corona Certificaat?
Voor reizen binnen Europa kan vanaf 1 juli 2021 met de CoronaCheck-app een EU Digitaal Corona Certificaat gemaakt 
worden. Het EU Digitaal Corona Certificaat maakt het voor mensen makkelijker om binnen de Europese Unie te 
reizen zolang de coronapandemie nog niet voorbij is. Het EU Digitaal Corona Certificaat is het digitale bewijs dat 
iemand: 
• recent negatief getest is op corona of
• gevaccineerd is tegen corona met een door EMA goedgekeurd vaccin  of
• de afgelopen 6 maanden is hersteld van een coronabesmetting. 

Waar is het EU Digitaal Corona Certificaat geldig? 
Het EU Digitaal Corona Certificaat kan in alle EU-lidstaten (en in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) worden 
gebruikt. Landen in Europa bepalen zelf welke van deze bewijzen worden geaccepteerd bij binnenkomst in het 
land en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld welke type testen geaccepteerd worden en hoe oud een test mag 
zijn. Ook andere maatregelen, zoals quarantaine voor reizigers, bepalen de lidstaten zelf. Nederland zet zich binnen 
Europa in om de voorwaarden zoveel mogelijk gelijk te trekken. 

Hoe kom ik aan mijn EU Digitaal Corona Certificaat?
Een EU Digitaal Corona Certificaat kan gebruik worden met de CoronaCheck-app. Deze kan gedownload worden 
in de app store of via coronacheck.nl. U kunt de CoronaCheck laten zien in de app op uw telefoon of via de website 
uitprinten op papier. 

Maakt het uit of ik test-, vaccinatie- of herstelgegevens gebruik voor het EU Digitaal Corona Certificaat?
Landen in Europa bepalen zelf welke van deze bewijzen worden geaccepteerd bij binnenkomst in het land en onder 
welke voorwaarden. Bijvoorbeeld welke type testen geaccepteerd worden en hoe oud een test mag zijn. Check dus 
altijd op wijsopreis.nl de voorwaarden van het land waarnaar u wilt reizen. Nederland zet zich binnen Europa in om 
de voorwaarden zoveel mogelijk gelijk te trekken. 

Wat is het verschil tussen de Nederlandse en de Europese QR-code?
Met de Europese QR-code worden meer gegevens zichtbaar wanneer deze gescand wordt, zoals het soort vaccin dat 
u heeft ontvangen, wanneer u dat vaccin hebt ontvangen en of u volledig bent gevaccineerd. Met de Nederlandse 
QR-code worden alleen uw initialen en geboortedatum zichtbaar ten behoeve van identificatie voor toegang. 

Inwoners die een toegangstest nodig hebben kunnen zich nu ook laten testen in het centrum van Oosterhout. 
Op het adres Arendshof 204, de voormalige locatie van La Place in het centrum is de testlocatie. Eerder 
moesten inwoners naar Gilze of Breda voor een toegangstest. 

Voor verschillende activiteiten, zoals een bezoek aan een restaurant, museum of evenement, moet je als bezoeker 
negatief getest zijn op het coronavirus om toegang te krijgen. Deze test mag alleen afgenomen zijn bij een 
organisatie die is aangesloten bij www.testenvoortoegang.nl. Omdat er geen testlocatie in Oosterhout was, moesten 
de inwoners van Oosterhout voor een test reizen naar testlocaties. 

Burgemeester Mark Buijs heeft zich persoonlijk ingezet dat een spoedtestlocatie in Oosterhout kwam: “We hebben 
goede afspraken kunnen maken met Stichting Open Nederland en Spoedtestcorona om snel te kunnen starten. Nu 
er in het centrum van Oosterhout getest kan worden, is het voor onze inwoners makkelijker om zich te laten testen. 
Dit is makkelijk voor de inwoners maar ook goed voor de ondernemers en organisaties die graag met het ‘testen 
voor toegang’ hun activiteiten veilig weer op willen starten.”

Inwoners van de gemeente Oosterhout en omliggende gemeenten kunnen een afspraak voor een test maken via 
www.testenvoortoegang.nl. Hier moet je aangeven aan welke activiteit je deelneemt waarvoor een test verplicht is. 
Daarna krijg je de mogelijkheid een afspraak in te plannen in Oosterhout. Een testuitslag is 40 uur geldig. De test 
is gratis.

Let op: dit is alleen om je te laten testen wanneer je een activiteit bezoekt waarvoor een negatieve test verplicht 
is om binnen te komen. Heb je klachten die horen bij het coronavirus, maak dan een testafspraak bij de GGD via 
https://coronatest.nl/.

Mark Buijs vervolgt: “De gemeente heeft dankzij de aankoop van Arendshof 2 de mogelijkheid kunnen bieden aan 
Spoedtestcorona met een ruimte in het centrum die geschikt is voor hen voor het afnemen van testen.”

Bij de testlocatie is ruim voldoende gelegenheid om (betaald) te parkeren in de Q-park parkeergarage. De testlocatie 
is ook op de fiets of te voet goed te bereiken.
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Ze is 83 jaar, maar je zou het niet 
zeggen als je haar enthousiast hoort 
vertellen. Ze had het moeilijk met 
het overlijden van haar man, maar 
inmiddels probeert ze de draad weer 
op te pakken. 

“Ik wil voor zover dat mogelijk is, 
graag meegaan met mijn tijd. Ik 
had een simpel mobieltje, maar liep 
steeds weer tegen de beperkingen 
aan”. Ineke trok de stoute schoenen 
aan en bestelde een smartphone. “Ik 
dacht, ik doe zo’n seniorenmodel met 
grotere knopjes en ik zie wel waar 
het schip strandt”. De instelling van 
de telefoon wilde maar niet lukken. 
“Ik doe al zo vaak een beroep op 
mijn kinderen, dus hiermee wilde 
ik hun niet lastigvallen”, vertelt 
Ineke. “Ik belde Surplus of ze een 
vrijwilliger hadden om me te helpen 
en zij verwezen me door naar 
Oosterhoutvoorelkaar. 

Zodoende kwam ik in contact met 
Sophie. Zij heeft me echt goed 
geholpen. De eerste keer dat 
ze kwam, heeft ze mijn mobiel 
helemaal ingesteld en daarna is ze 
nog een keer terug geweest om me 

te leren hoe alles werkt en hoe ik 
kan Whatsappen. Het was gewoon 
gezellig met Sophie en ik mag haar 
altijd bellen als ik weer ergens 
tegenaan loop”. 

Ineke Budding woont in de Buurstede 
en helpt zelf ook graag anderen. 
Vrijwilligerswerk wil ze het niet 
noemen. “Ik schenk er koffie voor de 
mensen. Dat vind ik gezellig en het 
levert me leuke contacten op”. 
Ineke bewijst daarmee dat iets doen 
voor een ander voldoening geeft, al 
lijkt het nog zo’n kleine moeite. 

Ook iets doen voor een ander? 
Ga naar oosterhoutvoorelkaar.nl.

het verhaal van Ineke
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DE BASISREGELS BLIJVEN NODIG

VACCINATIEACTIE OP 3 JULI

VACCINATIE KEUZEHULP

De besmettingscijfers dalen snel. Dat geldt ook voor het aantal mensen 
dat met corona in het ziekenhuis is opgenomen. Ondanks deze positieve 
berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe 
varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. 
Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden:

• Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig uw handen. Nies en hoest in uw  
 elleboog. 
• Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u direct testen op corona. 
• Houd afstand: er zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen worden of  
 nog niet (volledig) gevaccineerd zijn omdat ze nog niet aan de beurt zijn.  
 Wees voorzichtig en geef elkaar de ruimte op drukke plekken. Anderhalve  
 meter afstand houden is nog steeds het beste wat u kunt doen om te  
 voorkomen dat het virus zich verspreidt. 

Op zaterdag 3 juli wordt opnieuw een vaccinatieactie georganiseerd voor de 
doelgroep 60-62 jarigen. Bij een eerdere vaccinatieactie in mei ontvingen zij 
hun eerst prik tegen het coronavirus. Op 3 juli ontvangen zij hun 2e prik. De 
reeks van vaccinaties is daarmee volledig afgerond. Sporthal Oosterheide 
wordt opnieuw gebruikt als vaccinatiecentrum. 

Voor mensen die vragen of twijfels hebben over het coronavaccin, hebben TNO en het Radboudumc een keuzehulp 
ontwikkeld. Met deze keuzehulp kunnen mensen voor zichzelf op een rij zetten wat voor hen belangrijk is. Op de 
website staat ook een kennistest waarmee u aan de hand van 10 stellingen kunt ontdekken wat u van het vaccin weet. 
Of u zich laat vaccineren is en blijft uw eigen keuze. De keuzehulp helpt bij het maken van die keuze. 

U vindt de keuzehulp via: https://coronavaccinatie-keuzehulp.nl/

STICHTING LEERGELD IN ACTIE OM 
KINDEREN EEN LEUKE ZOMERVAKANTIE 
TE BEZORGEN

MOET IK IN QUARANTAINE? DOE DE CHECK!

VOORKOM ONBEWUSTE BESMETTING 
MET DE CORONAMELDER-APP

Over een maand is het zover: de zomervakantie in het basis- en voortgezet onderwijs staat voor de deur. Een 
periode waarin sommige gezinnen van een vakantie in het buitenland genieten, anderen alle pretparken in 
Nederland onveilig maken en waarin veel gezinnen nog in Nederland zullen verblijven. Er is weer van alles 
mogelijk: een bezoek aan een pretpark, terras, bioscoop of zwembad. 

Stichting Leergeld West-Brabant Oost zet zich in voor kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Zij kunnen, 
doordat hun ouders bijvoorbeeld financieel zijn getroffen door de coronacrisis, niet deelnemen aan verschillende 
activiteiten. Na de vakantie hebben zij hun klasgenoten niets te vertellen. Voor hen zijn er verschillende acties op 
touw gezet om hen toch een leuke zomervakantie te bezorgen. Zo staan vrijwilligers in verschillende gemeentes in 
de startblokken om vakantietassen te vullen met buitenspeelgoed, knutselspullen of een toegangsbewijs voor een 
zwembad. Vanuit verschillende diaconieën worden de tassen verdeeld onder kinderen van Stichting Leergeld, de 
Voedselbank en Vluchtelingenwerk. 

Kwartetspellen en op kamp
Ook binnen Leergeld zit men niet stil. Kinderen die bekend zijn bij Stichting Leergeld kunnen kosteloos deelnemen 
aan een kamp via Ycamps (https://ycamps.nl/joykids/). Voor de kinderen uit Oosterhout valt er verder nog een leuk 
kwartetspel te bemachtigen in de bibliotheek. Daarnaast zijn we in afwachting van toegangskaarten voor de Beekse 
Bergen, uitgegeven door onze partner Kinderhulp. Zodra deze binnen zijn, zullen deze ook worden verdeeld over de 
gezinnen die worden ondersteund door Stichting Leergeld. Want nu meedoen is straks meetellen, ook in de zomer!
Voor een overzicht van de acties die deze zomer worden georganiseerd door Leergeld of partners, check onze 
website: www.leergeldwbo.nl. 

Doe de check om te weten of u in quarantaine moet en wanneer u 
zich moet laten testen. Dit is belangrijk om de verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Door in quarantaine te gaan voorkomt u dat 
anderen besmet raken.

Weet waar u aan toe bent
Misschien heeft u zelf klachten of bent u in de buurt geweest van iemand 
met corona. Of bent u op reis geweest naar een gebied met een hoog 
coronarisico. Door de check te doen weet u of u in quarantaine moet gaan 
en of u zich moet laten testen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Quarantainecheck
Check de site quarantainecheck.rijksoverheid.nl en voorkom dat u andere 
besmet om te weten wat u moet doen. Goed om te weten: de vragen 
die u op die site beantwoord zijn volledig anoniem en er worden geen 
persoonsgegevens opgeslagen.

Nu Nederland steeds meer ‘open’ gaat, is het belangrijk om te voorkomen 
dat we elkaar onbewust besmetten. De CoronaMelder-app informeert u als 
u mogelijk bent besmet. Zo kunt u voorkomen dat u onbewust een ander 
besmet. Elke download van de app helpt om de verspreiding van corona te 
stoppen. U vindt de CoronaMelder in de App Store en de Google Play Store. 
Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. 

Hoe werkt CoronaMelder?
De CoronaMelder-app stuurt u een melding als u op één dag meerdere keren 
in contact bent geweest met een persoon die het coronavirus heeft en deze 
contactmomenten bij elkaar op geteld langer zijn dan 15 minuten. Als u een 
melding hebt ontvangen, leest u in de app welke maatregelen u kunt nemen. 

CoronaMelder is een aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD. 
Met de app kunnen ook mensen worden geïnformeerd die niet naar voren 
komen uit het bron- en contactonderzoek. De app ziet via bluetooth of u dicht 
bij iemand was. Hoe dichterbij, hoe sterker het bluetoothsignaal. De app weet 
dus niet wie of waar u bent. Ook geeft de app geen meldingen over actuele 
besmettingen in de buurt. Daarom is het belangrijk dat u zich blijft houden 
aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden en vaak uw handen wassen. 

Meer informatie: www.coronamelder.nl. 


