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Beste Oosterhouters, een sprookje… 
maar geen sprookjesfiguren!

Sprookjes zijn mooi om te lezen en voor de allerkleinsten om naar 
te luisteren. Een sprookje beleven is van een heel andere orde. Nu 
denkt u misschien gelijk aan dat sprookjespark bij Kaatsheuvel, maar 
Oosterhout kent zo zijn eigen sprookjes. En deze komen tot stand door 
de inzet van veel vrijwilligers. Geen sprookjesfiguren dus, maar mensen 
zoals u en ik, die iets meer willen betekenen voor Oosterhout en de 
Oosterhouters. Deze week mocht ik op meerdere plekken genieten 
van zo’n sprookjesachtige belevenis.

Ik was uitgenodigd door een enthousiaste club mensen van De 
Verweesde Toren. Deze mensen had ik al eerder ontmoet omdat ze 
bij me waren geweest om mij op ludieke wijze duidelijk te maken 
dat de Slotbosse Toren tot een verweesde toren was verworden. Met 
een heuse oorkonde en een speld van verdienste gaven zij aan dat er 
iets moest gebeuren. Ook al waren mijn verdiensten op dit vlak nul, ik 
snapte waar ze heen wilden. Ze willen de toren met verhalen en allerlei 
ideeën nieuw leven in blazen.

Vorige week zaterdag liep ik vanuit het 
centrum naar de Slotbosse Toren. Toen 
ik daar aankwam scheen de zon en 
de sfeer was geweldig. Mensen liepen 
af en aan naar het prachtig ingerichte 
terrein van de toren. Je kon er van 
alles doen. Zelf heb ik een tijd naar de 
verhalen van een jonkheer over de toren 
staan luisteren. Daarna zag ik allerlei 
taferelen die bij de middeleeuwen 
hoorden. Iedereen deed zijn dingetje 
vol overgave, of het nu boogschieten, 
paardrijden, knutselen met kinderen 
of zwaardvechten was. Het zag er 
levensecht uit. Alle aanwezige clubs 
en vrijwilligers wekten het Slotbosse 
Toren-sprookje tot leven.

Een heel ander sprookje beleefde ik afgelopen zaterdag bij de opening 
van ‘Mooi met GAiN’ in Arendshof. Daar sneed het sprookjeszwaard niet 
aan één maar aan meerdere kanten. ‘Mooi met GAiN’ is een prachtige 
winkel met mooie tweedehands spullen. Duurzaamheid aan de ene 
kant, waarbij mensen hier en elders op de wereld geholpen worden. 
Ina en Peter zijn geen sprookjesfiguren, maar mensen van vlees en 
bloed. Vrijwilligers met een warm, kloppend hart. Ze betrekken een 
groep mensen bij hun werk, in de hoop ze een beetje verder te helpen. 

Het laatste sprookje wat ik 
met u wil delen is het eindelijk 
weer samenzijn. Wat was 
dat fijn, na lange tijd weer zo 
intens samen genieten bij de 
Kaaienloop voor Poppy’s op 
onze prachtige Heuvel. Mijn 
dank aan alle vrijwilligers en 
onze medewerkers die dit 
evenement tot een groot 
succes en een sprookje van 
formaat hebben gemaakt.

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat u niet in sprookjes gelooft. Dat kan. 
Maar ik heb in ieder geval een sprookjesachtige week gehad, die door 
Oosterhouters tot stand is gekomen. Voor iedereen die ervoor open 
staat is er wel iets leuks te doen in onze mooie stad. Dank aan al die 
Oosterhouters die meer voor elkaar doen, voor elkaar over hebben, 
voor elkaar krijgen. 

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

NEDERLAND VERDER OPEN MET 
CORONATOEGANGSBEWIJS
Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. Tijdens de persconferentie 
van 14 september werden daarom verschillende versoepelingen bekendgemaakt. 1,5 meter afstand houden 
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, 
evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heeft u een coronatoegangsbewijs nodig. 

Coronatoegangsbewijs voor extra veiligheid
Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants en buitenterrassen), bij evenementen (zoals 
festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur 
(zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs. Dat geldt voor iedereen 
vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden 
gecontroleerd. U krijgt een coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs 
hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iedereen die geen herstel- of 
vaccinatiebewijs heeft. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen.

Basisregels blijven
Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven daarom 
belangrijk, ook als u al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend 
advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige 
afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Ook handen wassen, geen handen 
schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen 
voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt 
aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. 

Mondkapjes in OV en op luchthavens
Op het vliegveld (in ieder geval vanaf de securitycheck en verder op plekken die eventueel door het vliegveld 
worden aangewezen zoals vertrek- en aankomsthallen), in vliegtuigen, treinen, bussen, trams, metro, taxi’s en ander 
bedrijfsmatig persoonsvervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. De verplichting vervalt op perrons 
en stations.

Onderwijs
In het mbo en hoger onderwijs vervalt vanaf 25 september de maximale groepsgrootte van 75 personen. In het 
voortgezet onderwijs, het mbo en hoger onderwijs vervalt de mondkapjesplicht buiten de les- of collegezalen. Bij 
een enkele besmetting in een groep of klas in de kinderopvang en het primair onderwijs, is het niet meer verplicht 
dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt.

Derde prik en boostervaccins
Sommige mensen met een ernstige afweerstoornis ontvangen via de medisch specialist die hen behandelt, een 
uitnodiging voor een derde prik. Omdat de coronavaccins nog een zeer hoge bescherming bieden tegen ernstige 
ziekte en sterfte door het coronavirus, is volgens de Gezondheidsraad een boostervaccinatie voor de algemene 
bevolking nu nog niet nodig.

Reizen
Vanaf 22 september veranderen de quarantaineregels voor reizen naar Nederland. Gevaccineerde reizigers uit de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoogrisicogebieden hoeven niet meer in quarantaine. 
Bereid uw reis wel goed voor en kijk voor vertrek op www.wijsopreis.nl en www.reizentijdenscorona.nl.

Het kabinet blijft waakzaam
Deze maatregelen gelden vanaf 25 september voor de komende periode. Mocht het aantal opnames in het 
ziekenhuis en op de IC voor langere tijd laag zijn, dan zal het kabinet een deel van de huidige maatregelen laten 
vervallen. Het kabinet blijft waakzaam. Als blijkt dat er in korte tijd veel mensen in het ziekenhuis of op de IC moeten 
worden opgenomen dan kan dat betekenen dat er extra maatregelen komen. Het kabinet probeert dan zo gericht 
mogelijk maatregelen te treffen. Het RIVM en het kabinet blijven alert op nieuwe varianten van het virus.

Meer informatie
Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie over de maatregelen: www.rijksoverheid.nl.

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter blijft een 
veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

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

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs 
 

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden  
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca,  

evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines

Hier heb je per 25 september een  
coronatoegangsbewijs nodig:

Evenementen, zoals festivals, feesten en  
professionele sportwedstrijden

Buiten: geen maximaal aantal bezoekers. 

 
Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal 
bezoekers. 

 
Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de 
reguliere capaciteit. Toegestaan tot 0.00 uur.

Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds. 

 
Entertainment toegestaan. 

 
Geen maximaal aantal bezoekers.

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en 
bioscopen

Geen maximaal aantal bezoekers.

14 september 2021

Stap 1   Ga naar de CoronaCheck-app. 

 

Stap 2   Login met DigiD of vul de ophaalcode in. 

 

Stap 3   Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op. 

 
Stap 4   Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code. 
Dit is je coronatoegangsbewijs. 

 
Stap 5   Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op 
de locatie waar een corona toegangsbewijs verplicht is.

Zo werkt het coronatoegangsbewijs

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar 
CoronaCheck.nl/print.  
Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24 
uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.

Mondkapjesplicht

In het openbaar vervoer. 

 
In het professioneel personenvervoer. 

 
Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen.

Thuiswerkadvies

Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

NEDERLAND VERDER OPEN MET CORONATOEGANGSBEWIJS
Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden is per 
25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, 
poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.
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TESTEN VOOR TOEGANG 

EXTRA GELD NAAR CULTURELE 
INSTELLINGEN

Voor verschillende activiteiten, zoals een bezoek aan een restaurant, museum of evenement, moet u als bezoeker 
een coronatoegangsbewijs laten zien om toegang te krijgen. U krijgt een coronatoegangsbewijs als u volledig bent 
gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Voor dat laatste 
kunt u terecht bij de testlocatie in Arendshof 204 (voormalige La Place locatie). U moet hiervoor een afspraak maken 
via www.testenvoortoegang.nl 

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

Culturele instellingen krijgen een financiële steun in de rug. Culturele instellingen en verenigingen hebben 
vanwege de lockdown en de andere beperkende maatregelen het afgelopen jaar de deuren moeten sluiten of 
hun activiteiten moeten staken of aanpassen. Een direct gevolg hiervan is het verlies aan inkomsten en extra 
kosten die zijn gemaakt om aan de maatregelen te kunnen voldoen. In totaal heeft het college ruim €245.000 
toegekend vanuit het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor coronacompensatie aan culturele 
instellingen. Ruim €222.000 blijft beschikbaar voor toekomstige claims en versterking van het culturele leven 
in de toekomst. 

Wethouder Clèmens Piena: ‘Naast financiële gevolgen heeft de lockdown ook gevolgen voor de betrokken 
vrijwilligers en medewerkers gehad. Met deze financiële steun in de rug, gunnen we iedereen een vliegende herstart 
van de activiteiten. We hebben het gemist elkaar te kunnen ontmoeten tijdens cursussen, repetities of optredens. 
Die ontmoetingen kunnen nu steeds vaker weer plaatsvinden.’

De gemeente compenseert organisaties en verenigingen voor de geleden (en mogelijk nog te leiden) financiële 
schade en stelt ze in staat hun activiteiten toekomstbestendig te maken. Om het bezoek en deelname aan culturele 
instellingen te stimuleren, maakt de gemeente ook een bedrag vrij voor een promotiecampagne voor de culturele 
voorzieningen in Oosterhout. 

In 2020 zijn de cultureel (maatschappelijke) organisaties in Oosterhout gecompenseerd voor de huur tijdens de 
lockdown (april t/m juni 2020). Dit gebeurt ook voor de vijf maanden lockdown in 2021. Theek5 kon al eerder de 
deuren openen en ontvangt 1 maand huur. De compensatie van de huren bedraagt in totaal ruim €195.000.

Theater De Bussel heeft aangegeven geen compensatie nodig te hebben, omdat zij ondersteuning hebben 
ontvangen vanuit landelijke fondsen.
Als blijk van waardering krijgen culturele verenigingen waarmee de gemeente een structurele subsidierelatie heeft 
een eenmalige bijdrage van €500 (tot 25 leden) of €1.000 (25 of meer leden). 

Krijg toegang met de CoronaCheck-app

Doe mee met de Oosterhoutse fotospeurtocht 
en maak kans op leuke prijzen!

Coronacompensatie steun in de rug

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 app 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. 

Komt u er niet uit?
Op uitlegcoronacheck.nl vindt u een demo met stap-voor-stap uitleg over de 
CoronaCheck app en het maken van bewijzen. 

Geen smartphone, DigiD of computer met printer?
Heeft u geen smartphone? U kunt ook een papieren bewijs printen via de 
website www.coronacheck.nl/print. Heeft u geen DigiD of computer met 
printer? Dan kunt u in sommige gevallen een coronabewijs op papier 
thuisgestuurd krijgen. Bel hiervoor naar de CoronaCheck helpdesk via 
telefoonnummer 0800 - 1421 en vraag naar de mogelijkheden.

Heeft u de Oosterhoutse fotospeurtocht al gedaan? Alleen deze week nog kunt 
u uw oplossing insturen en kans maken op leuke prijzen! U kunt uw oplossing 
vóór maandag 27 september insturen naar speurtocht@oosterhout.nl. Op 
donderdag 30 september worden de prijswinnaars bekend gemaakt. 

De speurtocht start bij de Sint Jansbasiliek op de Markt en duurt ongeveer 50 
minuten. Door de objecten en gebouwen die staan afgebeeld op de foto’s in 
de juiste volgorde te zetten ontstaat een woord. U vindt de fotospeurtocht op 
www.oosterhout.nl/speurtocht.

VACCINATIE KEUZEHULP
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: coronavaccinatie-keuzehulp.nl


