
 

 

Corsoweekend buurtschappen met gebruik van 
coronatoegangsbewijs. 
De basisregel om 1,5 meter afstand te houden is in september nog steeds van toepassing. De 
buurtschappen gaan vanaf donderdag 2 september starten met het aanbrengen van bloemen op hun 
corsowagens, het zogenaamde prikken en tikken van de bloemen. Hierbij is het niet mogelijk om 
altijd deze 1,5 meter afstand te houden.  

Deze 1,5 meter afstand regel kan op de bouwplaats gedurende het corsoweekend vervallen door 
alleen mensen toe te laten op de bouwplaats: 

 die in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs 
 of waarbij d.m.v. een zelftest is vastgesteld dat ze geen corona hebben 
 kinderen jonger dan 13. 

Op de bloemenvelden is het geen probleem om de 1,5 meter afstand te bewaren. 

Coronatoegangsbewijs. 

Er zijn 3 mogelijkheden: 

1. Vaccinatiebewijs: Volledige coronavaccinatie. Met een Europees goedgekeurd vaccin. Een 
vaccinatie is geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd.  

2. Herstelbewijs. Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona. 
3. Testbewijs. Dit kan gedaan worden bij testen voor toegang en is 24 uur geldig.  

Het coronatoegangsbewijs kan op papier of via de Corona-app op een telefoon (voorkeur) getoond 
worden in combinatie met een geldig identiteitsbewijs.  

Testen voor toegang: 

Corso Zundert is aangemeld bij Testen voor Toegang. Buurtgenoten en bezoekers die geen volledig 
vaccinatiebewijs of herstelbewijs hebben kunnen zich hier laten testen en een testbewijs ontvangen. 
Men kan 2 weken voorafgaand al een afspraak inplannen. Er zijn testlocaties in Roosendaal, Breda (2 
stuks), Gilze-Rijen, Tilburg en Bergen op Zoom. De test is gratis. 

Controle op coronatoegangsbewijs, coronatest  en aanbrengen polsbandjes 

a. Bij de ingang van de tent/loods/prikruimte staat een controleur.  
b. Controleur beschikt over een mobiele telefoon met de CoronaCheck Scanner app 

(gratis te downloaden). 
c. Mensen die reeds een weekend-polsbandje of een polsbandje van die dag  aan 

hebben kunnen  doorlopen. 
d. Mensen die nog geen weekendpolsbandje aan hebben kunnen een 

weekendpolsbandje krijgen als ze een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen in 
combinatie met een geldig identiteitsbewijs. Geef daarbij aan dat als het 
coronatoegangsbewijs is gebaseerd op een testresultaat men zelf de 
verantwoordelijkheid heeft om zich tijdig op nieuw te laten testen of de zelftest uit 
te gaan voeren. 



 
e. Mensen die geen geldig coronatoegangsbewijs kunnen of willen tonen moeten ter 

plaatsen een zelftest uitvoeren en bij negatief resultaat krijgen ze een dag-
polsbandje met de kleur van die dag. Bij een positieve test of als men geen test wil 
doen wordt de toegang tot de bouwplaats geweigerd. 

f. Kinderen jonger dan 13 jaar hoeven geen coronatoegangsbewijs te hebben maar 
krijgen wel een weekend-polsbandje 

g. De dag-polsbandjes hebben per dag een andere kleur en de weekendpolsbandjes 
hebben weer een andere kleur. De bandjes en kleuren zijn over alle buurtschappen 
uniform. Hierdoor kunnen bloemenmannen e.d. na 1 controle ook bij andere 
buurtschappen op de bouwplaats komen. 

Registratie contactgegevens aanwezigen: 

Registreer de contactgegevens van alle bezoekers van de bouwplaats. Deze registratie van 
contactgegevens door de buurtschappen is vrijwillig en mag echt alleen gebruikt worden voor het 
bron- en contactonderzoek van de GGD. 

Prikken en tikken: 

Omdat iedereen gevaccineerd of getest is kan de 1,5 meter regel vervallen en  is het mogelijk om met 
meerder buurtgenoten dicht bij elkaar te prikken en tikken zoals dat ook in andere jaren plaats vind.  

Bezoekers: 

Bezoek is niet verboden maar het is wel verstandig om dit zoveel te beperken. Buurtschappen 
moeten zelf hiervoor richtlijnen opstellen. Ook bezoekers moeten getest of gevaccineerd zijn. 

Communicatie: 

Buurtschappen gaan vooraf hun achterban uitvoerig informeren over deze maatregelen zoals die in 
het corsoweekend gaan gelden op hun bouwplaats. SBZ zal dit ondersteunen door het uitbrengen 
van een persbericht. 

Algemene regels: 
 geef andere mensen geen hand;  
 was regelmatig je handen;  
 blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts  

ook al heb je een coronatoegangsbewijs. 
 blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts, die positief getest zijn of die wachten op 

een testuitslag; 
 als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte; 
 als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg. 
 Zorg voor een goede ventilatie in de tent en de loods. 

 


