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Beste Oosterhouters, 
vijftig verbindt… goede buren ook!

Vijftig! Dat zijn de mannen 
die ik vorige week op het 
gemeentehuis mocht 
ontvangen. Toch een 
bijzonder gegeven dat 
mannen uit Oosterhout, 
de regio en zelfs uit 
de rest van Nederland 
met elkaar willen vieren 
dat ze vijftig jaar oud 
zijn. Ook onze vrienden 
van het festival der 
jaartallen uit Leuven 
waren speciaal voor 
deze dag in Oosterhout 
neergestreken.

Dit jaar waren het de mannen van het geboortejaar 1970/1971 die 
gebroederlijk schouder  aan schouder achter het Abrahamorgel door 
onze stad en parken liepen. Ze bezochten een aantal locaties, waaronder 
ook ons gemeentehuis 
op het Slotjesveld. Na 
een persoonlijk welkom 
voor al deze kerels aan 
de voordeur, mocht ik 
hen allen toespreken. 
De sfeer zat er al goed in 
bij deze uitgelaten club 
van zo’n 350 mannen. 
Het is mooi om te zien 
hoe verschillend deze 
mannen zijn en er uit 
zien. Ik vertelde dat ik 
thuis eens zei “je bent 
pas vijftig als je je zo voelt.” Waarop Christel doodleuk antwoordde: 
“Nee hoor, je bent pas echt vijftig als je sporttenue mooier is dan je 
sportprestaties!”. Met als resultaat grote hilariteit in de zaal! 

Dit evenement is echt een bijzondere manier van verbinding. Ik heb 
het zelf een aantal jaren geleden mogen beleven, zowel in Oosterhout 
als in Leuven. Het feit dat je een hele dag omgaat met mannen 
die toevallig dezelfde leeftijd hebben in plaats van je zorgvuldig 
samengestelde vriendengroep, is echt uniek. Het mooie hierbij is dat 
je gezamenlijk met totaal vreemden op zoek gaat naar de mosterd. Dit 
heeft in het verleden al vele nieuwe vriendschappen opgeleverd en dat 
zal dit jaar niet anders zijn. 

Over verbinding gesproken, vorige week hadden Christel en ik ons 
eerste buurtfeest in de nieuwe buurt tijdens Burendag. Door corona 
was het er niet eerder van gekomen. We wonen er nu bijna een jaar 
en kennen de directe buren, maar helaas nog niet iedereen in de 
buurt. Een aantal bewoners met nog kleine kinderen had deze dag 
georganiseerd. Zij hadden elkaar via school, dus door de kinderen, 
leren kennen. Het was echt een leuke middag met veel nieuwe 
ontmoetingen, een groot speelkussen en zelfs friet, kroketten en 
frikandellen aan het eind van de middag. Fijn om zo onze buren te 
leren kennen.

Nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan door één gezamenlijke 
beleving. Soms is het een buurtfeest, soms een speciaal evenement 
zoals de Abrahammendag. Ik dank daarom  degenen die de moeite 
nemen om deze activiteiten te organiseren. Tot slot wens ik de dames 
van de Saradag volgende week ook een hele mooie beleving toe.

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

CORONAPOLSBANDJE VOOR 
HORECABEZOEKERS BINNENSTAD 
Bezoekers van het Oosterhoutse uitgaansgebied krijgen op vrijdag- en zaterdagavond een polsbandje na de 
controle van het coronabewijs. Daarmee hebben ze toegang tot de horecagelegenheden in de binnenstad. 
Burgemeester Mark Buijs: “We hopen de controles voor de horecaondernemers hiermee makkelijker te 
maken”. 

Wie op vrijdag- of zaterdagavond een bezoek brengt aan het uitgaansgebied in Oosterhout, kan zijn of haar 
coronabewijs door het SUS-team laten checken bij een coronacheckpoint op de Markt en bij de ingang van de 
Klappeijstraat. Bij een groen scherm, krijgt de bezoeker een polsbandje. Met dat polsbandje kan de bezoeker 
vervolgens een bezoek brengen aan de Oosterhoutse horeca in de binnenstad. 

Burgemeester Mark Buijs: “Het is een flinke klus om van iedereen de coronabewijzen te checken en de QR-codes te 
scannen, vooral op plaatsen waar veel mensen tegelijk naar binnen willen zoals in de horeca. Door de SUS-teams die 
check te laten doen, hoeven horecaondernemers alleen nog maar te checken of bezoekers een polsbandje hebben. 
Daarmee verlichten we de druk op de ondernemers”.  

De SUS-teams staan op vrijdag- en zaterdagavond tussen 19.00 en 00.00 uur op de Markt en bij de ingang van de 
Klappeijstraat. 

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 en 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.**

23 september 2021

Stap 1   Ga naar de CoronaCheck-app. 

 

Stap 2   Log in 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.

*   Het coronatoegangsbewijs is niet nodig op terrassen. Dit geldt ook 
voor een aantal andere specifieke horecalocaties. Kijk voor alle 
informatie op rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs 

** Voor evenementen binnen zonder vaste zitplaats geldt: maximaal 
75% van de reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur. 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

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.

NEDERLAND VERDER OPEN MET CORONA-
TOEGANGSBEWIJSFoto: Casper van Aggelen

Foto: Jeff Maanders
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MEER WETEN OVER CORONAVACCINATIE?

EXTRA ONDERSTEUNING VOOR MENSEN 
BIJ WIE DE PRIK MINDER GOED WERKT 
OF DIE GEEN PRIK KUNNEN KRIJGEN

TESTEN VOOR TOEGANG 

Heeft u vragen over de installatie van de CoronaCheck-app, of over het 
maken van een (papieren) coronatoegangs-bewijs? Dan kunt u terecht bij 
het Informatiepunt Digitale Overheid bij Theek5 (Torenstraat in Oosterhout). 
Theek5 is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Vergeet niet uw smartphone en uw DigiD 
met inloggegevens mee te nemen. 

Bijvoorbeeld over de verschillende soorten vaccins, de veiligheid van de vaccins of de priklocaties? 
Kijk op www.coronavaccinatie.nl of bel naar 0800 - 1351. 

Op de website www.coronavaccinatie.nl vindt u bijvoorbeeld weblogs waarin experts in verschillende vakgebieden 
feiten, uitleg én hun ervaringsverhalen over coronavaccinatie delen. Bijvoorbeeld over de veiligheid van 
coronavaccins. De coronavaccins hadden relatief weinig tijd nodig om op de markt te komen. Zijn ze dan wel veilig, 
vragen veel mensen zich af. En zo ja, waarom worden ze dan pas in 2023 geregistreerd? Leonoor Wijnans, senior 
klinisch beoordelaar van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, legt uit. Er gaan veel onjuiste verhalen 
rond over vaccinatie bij kinderen. Vooral over het nut en de mogelijke bijwerkingen. Als ouder en kind weet je soms 
niet meer wat waar is, en wat niet. Kinderarts en OMT-lid Károly Illy geeft duidelijkheid over een paar belangrijke 
thema’s rond coronavaccinatie van 12- tot 18-jarigen.

Op de website vindt u ook veel vragen en antwoorden over coronavaccinatie.

Sommige mensen kunnen geen prik krijgen tegen het coronavirus. Bij andere mensen werkt de prik minder 
goed. Zij lopen een grotere kans om ziek te worden door het coronavirus. Voor deze mensen is er extra 
ondersteuning. 

Extra ondersteuning bij thuisisolatie
Zit u vanwege uw kwetsbare gezondheid in thuisisolatie? U kunt 1 keer per maand 25 zelftesten en/of 100 medische 
mondneusmaskers krijgen. Hiermee kunt u zich beschermen. Deze zelftesten en mondmaskers zijn voor mensen 
die een derde prik krijgen of voor mensen die geen enkele prik kunnen krijgen. U kunt deze zelftesten en 
mondneusmaskers aanvragen bij uw apotheek. 

Praktische ondersteuning via het Rode Kruis
De mensen van de Rode Kruis Hulplijn geven advies en praktische tips. U kunt ze ook bellen om even te praten. 
Zij kunnen er eventueel ook voor zorgen dat vrijwilligers van het ‘Let op Elkaar’ netwerk van het Rode Kruis onder-
steuning bieden. Denk hierbij aan hulp bij het boodschappen doen of medicijnen ophalen. U kunt hiervoor bellen 
naar: 070-44 55 888.

Extra ondersteuning via uw gemeente
U kunt ook bij uw eigen gemeente vragen om ondersteuning. Op de website www.oosterhout.nl/inwoners/
coronavirus/hulp-vraag-en-aanbod vindt u informatie over Surplus Welzijn. Hier kunt u terecht met vragen of als 
u gewoon een praatje wilt maken. Heeft u een hulpvraag die een vrijwilliger gemakkelijk op kan pakken? Een 
boodschap doen bijvoorbeeld, of de hond uitlaten? Op de website www.oosterhoutvoorelkaar.nl/coronahulp kunt u 
uw vraag plaatsen op de website, u kunt een vrijwilliger opzoeken of telefonisch contact opnemen. 

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.

Coronatoegangsbewijs? CoronaCheck-app? 
Testen voor toegang? Steffie legt uit

Hulp nodig bij het maken van een corona-
toegangsbewijs? 

Bent u of kent u iemand die de informatie over het coronavirus niet 
altijd even begrijpelijk vindt? Kijk dan eens op corona.steffie.nl. Steffie 
legt informatie op een eenvoudige manier uit. Bijvoorbeeld over het 
coronatoegangsbewijs, de CoronaCheck-app, testen voor toegang of over 
vaccinatie. 

Website
Op corona.steffie.nl vindt u begrijpelijke en betrouwbare informatie over het 
coronavirus. Steffie beantwoordt vragen zoals: wat is een coronabewijs en 
waar heb ik die voor nodig? Wat is de CoronaCheck-app en wat kun je ermee 
doen? Hoe kan ik een coronabewijs in de app maken? En waar kan ik me 
laten testen voor toegang?

Betrouwbare en begrijpelijke informatie
Juist in tijden van crisis heeft iedereen behoefte aan betrouwbare en 
begrijpelijke informatie. Dat voorkomt angstgevoelens, stress en mogelijk 
zelfs gezondheidsproblemen. Door de eenvoudige (stapsgewijze) uitleg, 
vriendelijke animaties en gesproken tekst is deze Steffie-module fijn 
voorlichtingsmateriaal voor meer dan 1,5 miljoen mensen die een zetje 
kunnen gebruiken.


