
EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA

Beste Oosterhouters, 
water en nog eens water

Het laatste anderhalf jaar is door corona pijnlijk duidelijk 
geworden dat we niet altijd veilig zijn. Daar bovenop speelt 
ook het water in het uiterste zuiden van Nederland nu parten. 
Opgegroeid in een dorp aan de Maas (Herpt) en het hoogwater 
van 1993 en 1995 nog vers in mijn gedachten, laat me weer 
terugdenken aan die tijd.

Ik weet nog dat wij met zijn allen - onze familie en bekenden 
en anderen uit de Bommelerwaard - hebben geholpen met de 
evacuatie. Mijn broer had een agrarisch loonbedrijf. Met al het 
materieel dat een kar kon trekken gingen we de Heusdense 
brug over om te helpen. In de huizen werden spullen omhoog 
gezet. Of naar de zolder gebracht. Mensen pakten hun koffers 
voor een tijdelijk verblijf elders.

Dijken konden breken en vier tot zes meter water zou het gevolg 
zijn. De Bommelerwaard werd al gekscherend een badkuip 
genoemd die heel snel gevuld zou zijn. Al wat leefde en waar 
plaats voor was, moest mee. Koeien en varkens gingen in de 
veewagen en werden op andere plaatsen bij ons aan de andere 
kant van de Maas geplaatst. Eigenlijk was er geen ruimte, 
maar het gebeurde gewoon. Bovendien moest het vee worden 
gevoerd en gemolken. Een ongekende operatie. En na een 
dag, misschien wel etmalen, met zijn allen te hebben gewerkt, 
waren de belangrijkste zaken, mensen, dieren en emotionele 
persoonlijke bezittingen in veiligheid gebracht. We waren 
allemaal aan het eind van ons latijn, doodop!

De familie van de ‘overkant’ sliep overal, ook bij Christel en mij 
in de vesting Heusden. We woonden net samen en waren met 
wat kunst en vliegwerk in staat een aantal mensen te huisvesten. 
En wat was het spannend. Iedere dag liepen we ‘s morgens met 
onze gasten naar de dijk om te kijken of het water al was gezakt 
of erger nog, verder was gestegen. We probeerden onze gasten 
af te leiden om ze niet teveel over de ellende na te laten denken, 
ze hadden het lot toch niet in eigen handen. Gelukkig hielden de 
dijken het water tegen.

Zij hadden het geluk dat we het hoge water aan zagen komen 
en maatregelen konden nemen. Maar velen in Duitsland, België 
en zelfs Limburg hadden dit geluk niet. Dit heeft vele doden, 
ontheemden en ontredderde mensen tot gevolg gehad. Het 
verdriet is heel groot en onbeschrijfelijk. Het gaat nog jaren duren 
voordat echt alle fysieke sporen van deze ramp zijn uitgewist, 
waar de mensen uit Limburg alle hulp bij kunnen gebruiken. De 
emotionele impact zal misschien zelfs nog veel langer duren. Er 
zullen nog veel tranen vloeien. Maar ook daarmee kunnen we 
elkaar helpen. 

Het is dankbaar werk om mensen in nood te kunnen helpen, 
maar het is nog mooier als we dit met elkaar op welke manier 
dan ook kunnen voorkomen. 

Oosterhout, meer voor elkaar.

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

VEILIG OP VAKANTIE

GA GOED VOORBEREID OP 
VAKANTIE: DOWNLOAD DE REISAPP

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 besmettingsgraad. 
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 voor 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 hiermee 
de verspreiding van nieuwe virusvarianten in Nederland. Hoe u uw vakantie ook hebt gevierd, neem uw verant-
woordelijkheid 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.

Gaat u op vakantie? Download dan de Reisapp. Dit is een officiële app van de overheid, 
waarin u belangrijke informatie over uw bestemming kunt vinden. 

In veel landen gelden coronaregels. Omdat die per bestemming verschillen, is het handig om 
vooraf de Reisapp te checken. Daarin ziet u per land welke maatregelen er gelden. Ook ziet u 
hierin of u veilig op vakantie kunt gaan (code groen en geel), of dat er risico’s zijn (code oranje 
en rood). 
De app kunt u gratis downloaden in de Google Playstore en de Appstore. 

De zomervakantie staat voor de deur. 
Gaat u op vakantie? Zorg dan dat u goed voorbereid op reis gaat. Deze week vindt u op deze pagina’s allerlei tips om 
goed voorbereid en veilig te reizen. Wij wensen u een fijne vakantie. Geniet en kom gezond weer thuis!

Fijne 
vakantie!

Geniet en 

kom gezond 

weer thuis



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Ontspannen op vakantie 
 

Als je besluit om op vakantie te gaan, dan wil je wel een zorgeloze vakantie. Een goede voorbereiding kan daarbij helpen.  
Dan verklein je de kans om op reis besmet te raken en nieuwe varianten mee terug naar Nederland te nemen.

1 juli 2021

Vakantie kiezen

Kies voor zekerheid  
• Check voor vertrek het reisadvies op wijsopreis.nl. 

- Ga alleen op vakantie naar een groen of geel land.  
 Hoe veiliger een land, hoe meer leuke dingen je kunt 

doen. 
- Ga niet op vakantie naar een oranje land. Dit is minder 

veilig en minder leuk door strengere coronamaatregelen.  
• Kijk in het reisadvies welke eisen in een land gelden voor 

reizigers, zoals het Digitaal Corona Certificaat in de EU, of  
je bij aankomst in quarantaine moet en welke andere 
regels gelden.  

• Boek flexibel  want een reisadvies kan onverwachts 
veranderen. Bekijk goed de voorwaarden van je reis- en 
annuleringsverzekering. 
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Afspraken maken

Zodat je samen onbezorgd op vakantie kan  
• Voorkomen dat je positief test en niet op 

vakantie kunt? Houd je extra aan de 
maatregelen in de week voor je vakantie.  

• Spreek af wat je doet als: 
- Iemand positief test voor vertrek 
- Iemand coronaklachten heeft op vakantie 
- een geel land plotseling oranje wordt 
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Koffer pakken

Zodat je ter plekke minder hoeft uit te zoeken  
• Download de Reisapp, maak je bestemming favoriet 

en krijg automatisch bericht als de situatie verandert.  
• Bekijk in het reisadvies of een coronabewijs nodig is.  

- Download de CoronaCheck-app en zet je 
coronabewijs erin.   

• Neem de nodige documenten zoals je coronabewijs 
ook in print mee: coronacheck.nl/print.  

• Neem genoeg mondkapjes, handgel en eventueel 
zelftesten mee. 
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Op reis

Zodat je samen gezond weer thuiskomt  
• Houd je aan de  basisregels en herinner elkaar eraan.   
• Kies zoveel mogelijk voor activiteiten buiten en waar je goed afstand 

kunt houden. Vermijd drukke plekken en binnenruimtes met slechte 
ventilatie.  

• Mocht je coronaklachten krijgen, laat je dan op je bestemming testen  
en ga in quarantaine als je positief test. Reis niet terug naar Nederland. 
Zo voorkom je dat je je reisgenoten of anderen onderweg besmet. 
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Terug thuis

Zodat we de samenleving openhouden  
• Als je coronaklachten hebt, laat je dan 

testen en ga in quarantaine.   
• Geen coronaklachten? Doe dan voor 

de zekerheid een zelftest.  
Zo voorkom je dat je in Nederland 
vrienden en familie besmet en nieuwe 
virusvarianten verspreidt. 
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Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 

U kunt op twee manieren een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs 
maken. Met de coronacheck-app op uw telefoon, of op papier via de website 
coronacheck.nl. U mag zelf kiezen op welke manier u het bewijs aanvraagt. 

GRATIS CORONATEST VOOR REIZIGERS
Voor een reis binnen de Europese Unie heeft u een coronabewijs nodig. U komt aan een coronabewijs als u 
volledig gevaccineerd bent. Of als u kunt aantonen dat u corona heeft gehad. Geldt dat niet voor u? Dan kunt 
u zich in juli en augustus 2021 gratis laten testen bij aangesloten testlocaties. Dit geldt ook voor buitenlandse 
reizigers die vanuit Nederland naar een ander land reizen. Of als u naar een land buiten Europa reist.

Controleer testeisen van uw reisbestemming
Controleer eerst de testeisen van het land waar u naartoe reist. Dat kan via www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/
reisadviezen. In het reisadvies leest u bijvoorbeeld of u inderdaad een test nodig heeft, welke test u nodig heeft, 
hoe oud de test maximaal mag zijn voordat u het land binnenkomt en vanaf welke leeftijd het verplicht is. Let op: 
de regels kunnen kort voor vertrek nog veranderen. Of u een NAAT(PCR)-test of antigeen(snel)-test nodig heeft, 
hangt af van uw reisbestemming. Bekijk het reisadvies van uw bestemming voor de regels die er gelden op www.
nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

Online afspraak voor een (NAAT)PCR-test
Vraagt het land waar u naartoe reist om een PCR-test? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken via afspraak.
testenvoorjereis.nl. U ontvangt de testuitslag binnen 24 uur nadat u bent getest.

Online afspraak voor sneltest
Wilt u een afspraak maken voor een sneltest? Dat kan via afspraak.testenvoorjereis.nl. U ontvangt de testuitslag 
maximaal 3 uur na de testafname.

Telefonische afspraak voor NAAT(PCR)-test
U kunt ook op sommige GGD-testlocaties een test krijgen voor een reis naar het buitenland. Dit zijn alleen 
NAAT(PCR)-testen. U krijgt de uitslag van een NAAT(PCR)-test bij de GGD binnen 26 uur. Het kan tot maximaal 4 uur 
duren voordat de testuitslag op te halen is in de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl. Bij de GGD kunt u alleen 
terecht wanneer u een DigiD heeft. U maakt de afspraak door te bellen naar 0800-5005. Dit kan 7 dagen per week 
van 8.00 - 20.00 uur. De GGD is niet aansprakelijk bij een te late testuitslag.

Let op: u kunt voor een test om op reis te kunnen niet terecht op coronatest.nl of bij de andere afsprakennummers 
van de GGD.

Upload negatief testbewijs via CoronaCheck
• Bent u negatief getest? Vul uw ophaalcode van de negatieve testuitslag in op de CoronaCheck-app of op  
 CoronaCheck.nl. Hiermee kunt u vanuit Nederland aan boord van het vliegtuig, trein, bus of boot. En u kunt de  
 grens over met de auto. 
• Test u positief op corona? Dan kunt u niet op reis en gaat u in thuisquarantaine.

Reizen buiten Europa
Reist u naar een land buiten Europa? U kunt met uw negatieve testbewijs via CoronaCheck.nl een coronabewijs 
maken. Hierop staan de gegevens van uw testuitslag.

EEN INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS

CORONA
EEN INITIATIEF VAN DE 

GEMEENTE OOSTERHOUTNIEUWS
CORONA

KRIJG TOEGANG MET DE CORONACHECK-APP

MOET IK IN QUARANTAINE NA EEN BEZOEK 
AAN HET BUITENLAND?

VAKANTIE ANNULEREN DOOR CORONA

ZOMERSLUITING BIJ STICHTING LEERGELD 
WEST-BRABANT OOST

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 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 genereren, moet u inloggen met uw DigiD 
in de CoronaCheck-app. Heeft u geen smartphone? U kunt ook een papieren 
bewijs printen via de website coronacheck.nl of bellen met telefoonnummer 
0247-247247.

Komt u er niet uit?
Bekijk dan de video ‘Hoe maak ik een coronabewijs met de CoronaCheck-
app?’ op YouTube. Hierin wordt uitgelegd hoe u uw vaccinatiebewijs, 
herstelbewijs of negatieve test in de app zet. Op uitlegcoronacheck.nl vindt u 
een demo met stap-voor-stap uitleg over de CoronaCheck app en het maken 
van bewijzen. 

Weet u waaraan u moet voldoen als u vanuit het buitenland terug naar 
Nederland reist? Bijvoorbeeld of thuisquarantaine, een negatieve test en/
of een quarantaineverklaring nodig zijn? Doe de quarantaine reischeck op 
reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl

Met de zomervakantie in aantocht maken steeds meer Nederlanders 
vakantieplannen om er in binnen- of buitenland op uit te gaan. Zeker 
voor mensen die naar het buitenland gaan is het belangrijk dat zij 
de coronaregels van het land van bestemming kennen. En om de 
eigen corona-administratie op orde te hebben, om verrassingen aan 
de grens te voorkomen. Maar wat als uzelf, een gezinslid of andere 
medevakantieganger plotseling corona krijgt voordat u op vakantie gaat? 

Vakantie in binnenland annuleren
• Heeft u een vakantieverblijf in Nederland geboekt en wilt u deze annu- 
 leren? De mogelijke kosten voor de geboekte locatie of de annulering zijn  
 voor u. 
• Moet u deze vakantie annuleren door coronamaatregelen? Bijvoorbeeld  
 omdat u klachten heeft die passen bij corona? Dan krijgt u het advies om in  
 overleg met de verhuurder tot een oplossing te komen. De overheid  
 biedt geen annuleringsregeling. U kunt mogelijk terecht bij uw  
 annuleringsverzekeraar of in gesprek gaan met uw reisorganisatie. 

Vakantie in buitenland annuleren
Controleer uw annuleringsverzekering. Besluit u om een geboekte vakantie 
of reis in het buitenland niet door te laten gaan door het reisadvies van het 
land? Vraag de aanbieder van uw reis onder welke voorwaarden u een reis 
kunt annuleren. En welke (financiële) gevolgen dit heeft. 

Reisvoucher en/of terugbetaling
Of u gebruik kunt maken van een reisvoucher en terugbetaling bij 
geannuleerde pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen is afhankelijk 
van uw situatie. Kijk voor meer informatie hierover op www.rijksoverheid.nl. 

Twee keer knipperen met je ogen en schooljaar 2020 - 2021 is voorbij 
gegaan. Een schooljaar waarin medewerkers van Stichting Leergeld weer 
vele aanvragen hebben behandeld. Hoewel veel activiteiten voor kinderen 
stil lagen, zoals zwemles, schoolreisjes, sport en cultuur, kwam daar in de 
tweede helft van het schooljaar gelukkig verandering in. In deze periode 
gaan kinderen op schoolreis of sluiten ze hun basisschool periode af met 
een schoolkamp. Stichting Leergeld is blij daar een steentje aan te kunnen 
bijdragen. 

Tijdens de zomervakantie is het kantoor van Stichting Leergeld vijf weken 
gesloten. Van 26 juli tot en met 29 augustus gaan de deuren dicht. Wel kunt 
u blijven mailen naar info@leergeldwbo.nl. We wensen u en uw kinderen een 
hele fijne zomervakantie toe!

Als je besluit om op vakantie te gaan, dan wil je wel een zorgeloze vakantie. Een goede voorbereiding kan daarbij 
helpen. Dan verklein je de kans om op reis besmet te raken en nieuwe varianten mee terug naar Nederland te nemen.

ONTSPANNEN OP VAKANTIE


