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CORONA

Beste Oosterhouters, 
een gezicht geven…

Sommige termen krijgen pas echt inhoud als je er ook een gezicht bij 
hebt. Een gezicht van iemand die door zijn eigen unieke verhaal de 
term inkleurt. Daarom is er door het Nederlandse Veteranen Instituut 
een campagne gestart om deze mensen letterlijk in beeld te brengen. 
Gecombineerd met vaak indrukwekkende, emotionele of leuke en 
mooie verhalen over kameraadschap, moed, persoonlijk verlies, angst 
en plezier, kleuren zij dit begrip veel breder en kleurrijker in, dan 
alleen de term veteraan ooit zou kunnen. Zeshonderdvijftigduizend 
militairen zijn sinds 1940 in een drietal oorlogen en bijna een honderd-
tal vredesmissies ingezet. Er zijn dus veel veteranen die namens en 
voor ons zijn uitgezonden.

Ook wij in Oosterhout hebben veteranen in ons midden. Deze mensen 
hebben zich voor een deel verenigd in een club; de VUMO (Voormalig 
Uitgezonden Militairen Oosterhout). Een heel gezellige club mannen, 
ik denk zo tussen de 50 en de 95 jaar oud, die regelmatig bij elkaar 
komt. Ik probeer contact met ze te onderhouden door af en toe bij 
deze bijeenkomst aan te sluiten. Ze worden gehouden bij restaurant 
Yati aan de Heuvel.

Afgelopen 30 juni was het eindelijk weer zo ver. Sinds de corona uit-
braak zouden ze voor het eerst sinds lange tijd weer bij elkaar komen. 
Een klein groepje van hen had ik de laatste keer gezien bij de Indië-
herdenking in Breda en bij de dodenherdenking in Oosterhout. 
Tijdens deze gelegenheden hadden we afgesproken dat ik snel weer 
bij ze op de koffie zou komen. Ik kan namelijk veel van ze leren en 
ze helpen me enorm met hun verhalen. Ik kan hele toespraken over 
oorlogen en het verlies van geliefde, burgers en militairen houden, 
maar zij geven deze toespraken meer kracht door hun fiere verhalen, 
trotse aanwezigheid en, jawel, hun eigen gezicht.

Toen ik door de stad naar Yati wandelde besefte ik dat ik sommige van 
deze gezichten al misschien wel anderhalf jaar niet had gezien. Leuk 
was het dan ook, dat ik na een hartelijke ontvangst en toespraakje 
van mij over het weerzien van hun gezichten, kon constateren dat de 
meeste van hen weer gezond en wel aanwezig waren. Dat deed me 
deugd. Ik probeer altijd met ieder van hen een praatje te maken, maar 
dat is me nog nooit gelukt. Er is te veel te vertellen en voor mij veel 
om naar te luisteren. De prachtige verhalen van trotse opa’s of vaders 
over kinderen en kleinkinderen, maar ook over hun uitzendingstijd 
blijven komen. Deze verhalen hebben voor mij weer een stukje van 
het begrip veteraan ingevuld en hem daarmee in figuurlijke zin een 
gezicht gegeven.

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

VEILIG OP VAKANTIE

TESTEN VOOR TOEGANG IN ARENDSHOF? 
KOM MET DE FIETS!

Heeft u plannen voor de zomervakantie? Ga dan veilig op reis. We geven u hieronder een paar tips. Zo voorkomt 
u dat u straks op locatie klachten krijgt en in quarantaine moet of met klachten moet reizen.

Kies voor een veilige bestemming 
Wilt u op vakantie naar het buitenland, kies dan voor een veilige vakantiebestemming met een lage besmettings-
graad. Ga met de auto in plaats van met het vliegtuig of het openbaar vervoer. Als u met meerdere gezinnen op 
vakantie gaat, slaap dan per huishouden apart en reis met aparte auto’s. Mijd drukke plekken, zoals overvolle 
stranden en volle discotheken. Op drukke plekken kan het virus zich snel verspreiden. Dat kunnen ook nieuwe 
varianten van het virus zijn, die u vervolgens mee terugneemt naar Nederland. 

Ik ga op reis en ik neem mee …
• Download de Reisapp en gebruik pushnotificaties voor het land van bestemming
• Neem genoeg mondkapjes en handgel mee en eventueel zelftesten om uzelf preventief te testen
• Bereid u voor op de mogelijkheid dat u ter plaatse klachten krijgt, zorg dat u weet waar u zich kunt laten testen  
 en wat de regels over quarantaine en isolatie zijn

Onderweg en op locatie
Een paar tips, zodat u gezond weer thuiskomt:
• Houd u aan de basisregels (handen wassen, afstand houden en testen bij klachten)
• Kies voor openluchtactiviteiten en activiteiten waarbij u goed afstand kunt houden 
• Vermijd situaties waarin afstand houden moeilijk is 
• Bij klachten: laat u testen en ga in quarantaine bij een positieve uitslag 

Veilige thuiskomst
• Ga indien geadviseerd of vereist in quarantaine als u terugkomt uit een (zeer) hoog risicogebied en laat u testen  
 volgens de richtlijnen
• Doe altijd een test bij de GGD als u klachten hebt 
• Doe voor extra zekerheid een (zelf)test als u geen klachten hebt

Door bij terugkomst te testen en in quarantaine te gaan beschermt u vrienden en familie. Ook voorkomt u hier-
mee de verspreiding van nieuwe virusvarianten in Nederland. Hoe u uw vakantie ook hebt gevierd, neem uw 
verantwoordelijkheid om te laten testen als u denkt dat u risico hebt gelopen, of als u klachten hebt. Zo draagt u uw 
steentje bij aan de inperking van het virus en zo houden we samen de samenleving open.

Meer informatie over vakantie, reizen en corona? 
Kijk op de website van Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vakantie-en-reizen

Sinds vorige week beschikt Oosterhout over een testlocatie waar u zich kunt laten testen voor toegang. 
Bijvoorbeeld omdat u graag naar een evenement of theatervoorstelling wilt. 

We zijn erg blij met de testlocatie, maar op sommige tijdstippen kan het te druk worden en kunnen er 
verkeersproblemen ontstaan. Om de situatie veilig te houden, vragen we u om op de fiets of wandelend te komen. 
Parkeer uw fiets in de fietsenstalling en niet tegenover de oude Intertoys. Komt u toch met de auto? Parkeer deze 
dan in de Q-park. Of op een van de andere aangewezen parkeerplaatsen. 

Zo houden we het veilig en prettig voor iedereen, Oosterhout meer voor elkaar. 
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Corona ‘Testen voor toegang’ Testlocatie 
Arendshof 204 (Voormalige La Place)

Plan eerst een afspraak via de website www.testenvoortoegang.org voordat je deze testlocatie bezoekt! 
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.
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Hoest en nies 
in je elleboog.

Ontvang geen 
bezoek.

Was vaak en 
goed je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Klachten? Blijf 
thuis en laat je 
direct testen.

 .

Schud geen 
handen.

Draag een 
mondkapje waar 
dat verplicht is.

Blijf thuis tot je 
de testuitslag 
weet.

 .

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/basisregels
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Geef elkaar 
de ruimte.

Basisregels voor iedereen
De  basisregels helpen om besme ing van jezelf en anderen met het coronavirus te 

voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand 
houden en testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.

Wassen Afstand Testen
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voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand 
houden en testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.

Wassen Afstand Testen

De basisregels helpen om besmettingen van jezelf en anderen met het 
coronavirus te voorkomen. Ook als je gevaccineerd bent. Als we onze handen 
wassen, afstand houden en testen en thuisblijven bij klachten, worden minder 
mensen besmet.

BASISREGELS VOOR IEDEREEN



18 juni 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Draag een mondkapje  
waar dat verplicht is 

 
 

Stap voor stap wordt steeds meer mogelijk.  
Per 26 juni vervalt op de meeste plekken de mondkapjesplicht.  

Op sommige plekken is het dragen van een mondkapje nog verplicht.

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

In het personen -
vervoer, zoals in de 
taxi, veerboot of 
touringcar.

In het openbaar 
vervoer, zoals in de 
trein of bus.

Op vliegvelden en  
in vliegtuigen.

Op plekken rond 
het openbaar 
vervoer, zoals bij 
haltes, perrons en 
op het station.

In het voortgezet 
onderwijs.

Waar is het dragen 
van een mondkapje 
verplicht?

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/mondkapjes 
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175.000 EXTRA JANSSEN-VACCINS 

STEUNPUNT CORONAZORGEN

INZICHT IN VIRUSVARIANTEN 

Door een extra levering van Janssen zijn er de komende weken nog 175.000 
extra vaccins beschikbaar voor de keuzemogelijkheid met Janssen. Samen met 
de reeds beschikbare 200.000 vaccins betekent dit dat er nu in totaal 375.000 
mensen kunnen kiezen om met het Janssen-vaccin te worden gevaccineerd. 
Geïnteresseerden kunnen bellen met een speciaal telefoonnummer van GGD 
GHOR Nederland, 0800 1295, om een afspraak te maken voor vaccinatie met 
het Janssen-vaccin. 

Voor iedereen die zorgen heeft over zichzelf of een ander door de coronacrisis 
is er het Steunpunt Coronazorgen. Nu de maatregelen worden versoepeld, 
ontstaat er ook ruimte om stil te staan bij het afgelopen jaar en na te 
denken over de toekomst. Daarom is aandacht voor mentale gezondheid 
belangrijk. Op de site van Steunpunt Coronazorgen vindt u  informatie die 
daarbij nuttig kan zijn. Denk aan tips over omgaan met andere meningen en 
ervaringsverhalen. www.steunpuntcoronazorgen.nl 

In het coronadasboard zijn cijfers over de verschillende belangrijkste varianten 
van het coronavirus toegevoegd. Hiermee geeft het dashboard inzicht in de 
mate waarin de verschillende belangrijkste virusvarianten in Nederland naar 
verwachting circuleren en hoe het aandeel van een bepaalde variant over 
tijd verandert. De cijfers worden wekelijks bijgewerkt. Hugo de Jonge: “Het is 
belangrijk om de varianten in Nederland goed in de gaten te houden, zodat 
we voorbereid zijn om eventueel in te grijpen wanneer dat nodig is. We weten 
dat de deltavariant nu oprukt en deze zal de andere varianten op termijn 
waarschijnlijk verdrijven. Mooi dat deze toevoeging aan het dashboard ervoor 
zorgt dat we hier meer inzicht in krijgen.”

U kunt de cijfers bekijken op coronadashboard.rijksoverheid.nl

VACCINATIEBEWIJZEN IN 
CORONACHECK-APP
Naast testbewijzen, zijn ook vaccinatiebewijzen beschikbaar in de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen mensen 
na volledige vaccinatie, net als een negatieve test, toegang krijgen tot evenementen en andere plekken waar 
coronatoegangsbewijzen worden gevraagd. Sinds 1 juli fungeert het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app 
ook als Digitaal Corona Certificaat om mee te reizen binnen de EU. 

Op basis van een volledige vaccinatie of een negatieve testuitslag maakt de CoronaCheck-app een QR-code aan. 
Deze QR-code kan gescand worden met de app CoronaCheck Scanner. Als het coronatoegangsbewijs correct is, 
komt er een groen vinkje in beeld waarmee de toegang tot evenementen of andere landen gegeven wordt. Sinds 
1 juli kunnen mensen die in het afgelopen halfjaar corona hebben gehad ook een herstelbewijs generen in de app. 
Dat gaat op basis van een positieve coronatest. 

De QR-code in de CoronaCheck-app kent een binnenlandse en 
een internationale variant. De binnenlandse code geeft bij het 
scannen niet weer of het groene vinkje tot stand is gekomen 
door vaccinatie of testen. De internationale variant laat wel meer 
gegevens zien. 

Registratie van vaccinaties
Om een vaccinatiebewijs te generen, moeten mensen inloggen 
met hun DigiD in de CoronaCheck-app. De CoronaCheck-app 
maakt vervolgens een koppeling met het registratiesysteem van 
het RIVM, het CIMS. Daarin leggen GGD, huisartsen, ziekenhuizen 
en instellingen de gezette prikken vast. De CoronaCheck-app 
koppelt daarnaast ook direct met het registratiesysteem van 
de GGD. Mensen die hun vaccinatie nog niet terugvinden in de 
CoronaCheck-app kunnen het beste contact opnemen met de 
huisarts of instelling die hen heeft gevaccineerd. 

Papieren alternatief
Mensen die geen smartphone hebben, kunnen vanaf donderdag 1 
juli ook hun vaccinatiebewijs printen via de website coronacheck.nl 
of bellen met telefoonnummer 0247-247247.

JONGEREN VAN 12 TOT EN MET 17 JAAR 
KUNNEN ZICH LATEN VACCINEREN
Vanaf begin juli kunnen de eerste jongeren die dat willen zich laten vaccineren tegen het coronavirus met 
BioNTech/Pfizer. Dit heeft minister Hugo de Jonge besloten nadat de Gezondheidsraad hier een positief 
advies over gaf. 

De eerste jongeren, geboren in 2004, konden vanaf vrijdag 2 juli een afspraak maken. Zoals het er nu uitziet hebben 
alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar die dat willen nog voor het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik. 
De tweede volgt dan later in september, de eerste maand van het nieuwe schooljaar. 

Minister Hugo de Jonge: “Ik wil jongeren graag, net als volwassenen, de gelegenheid bieden zich te laten vaccineren 
tegen corona. Want ook zij hebben de gevolgen van de pandemie hard gevoeld de afgelopen anderhalf jaar. Ook 
voor jongeren geldt dat vaccinatie hen vrijheid biedt. En met hun vaccinatie helpen ze een opleving van het virus 
in het najaar tegengaan.”

Stap voor stap wordt steeds meer mogelijk. Sinds 26 juni is de mondkapjesplicht vervallen op de meeste plekken. 
Op sommige plekken is het dragen van een mondkapje nog verplicht.

DRAAG EEN MONDKAPJE WAAR DAT VERPLICHT IS


