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COLOFON
Van de redactie
Zo kom je aan een papieren coronabewijs
Verslag van de autotocht naar het Fruitteeltmuseum op 16 september

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Hierbij een extra editie van de ASG-nieuwsbrief.

We brengen deze extra nieuwsbrief uit om u te melden dat de Algemene
Ledenvergadering van 12 oktober niet doorgaat.
De redenen hiervoor zijn dat de heer Pikkaart door een aanstaande operatie en de
daaropvolgende herstelperiode niet in staat is de door hem toegezegde diapresentatie te
verzorgen. Verder hebben we tot nu toe een zeer beperkt aantal aanmeldingen voor de
ledenvergadering ontvangen. Daarom stellen we deze uit, waarschijnlijk tot volgend
voorjaar. U ontvangt in een van de volgende nieuwsbrieven daarover bericht.
Nu we toch een extra nieuwsbrief uitbrengen kunnen we gelijk een aantal andere zaken
meenemen:
• We ontvingen van de FASv een instructie over hoe je aan een ‘papieren’ coronabewijs
kan komen.
• Verder hadden we op 16 september een autotocht naar o.m. het Fruitteeltmuseum in
Kapelle. Daar doen we in woord en beeld uitgebreid verslag van.
Hans de Jonge

ZO KOM JE AAN EEN PAPIEREN CORONABEWIJS
Wie vanaf 25 september een horecazaak (uitgezonderd het terras, weten we sinds 16
september), bioscoop of evenement wil bezoeken, moet een coronapas laten zien. Dat
heeft het demissionaire kabinet op 14 september bekendgemaakt. Je kunt de pas ook
zonder computer, smartphone of CoronaCheck-app krijgen. Zo gaat dat in zijn werk.
De coronapas is op dit moment al verplicht bij grote evenementen. Ook voor reizen binnen
de Europese Unie is al een coronabewijs nodig. Je kunt een coronapas krijgen als je:
• Gevaccineerd bent;
• Of in het afgelopen half jaar corona gehad hebt;
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•

Of een negatief testbewijs van maximaal 24 uur oud hebt.
Mensen die een smartphone hebben, kunnen met de CoronaCheck-app een
coronabewijs aanmaken. Hoe dat werkt staat hieronder:
Je kunt CoronaCheck downloaden in Play Store (Android) of App Store (Apple).

Met de coronapas kun je aantonen dat je...
• Volledig gevaccineerd bent. De pas is 2 weken na de tweede AstraZeneca-,
Pfizer- of Moderna-prik geldig. Of 4 weken na één dosis van het Janssen-vaccin.
• Corona hebt doorgemaakt en hersteld bent. Je kunt 11 dagen na de
besmetting een herstelbewijs krijgen. Deze coronapas is een half jaar geldig.
• Recent negatief getest bent (je hebt geen corona). De pas is dan 24 u geldig.
Als je de app in Nederland gebruikt, ziet de controleur aan de deur van bijv. bioscoop of restaurant niet wat voor soort
coronabewijs je toont. CoronaCheck geeft alleen weer dat je toegang mag krijgen. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld niet
zien of je bent gevaccineerd of dat je corona hebt gehad. Zodra je CoronaCheck hebt gedownload, kun je een coronabewijs
toevoegen door op het plusje te klikken. Vervolgens kun je kiezen waar jouw pas op gebaseerd moet zijn.
• Je kunt een vaccinatiebewijs maken door in CoronaCheck in te loggen met DigiD. De app zoekt dan bij het RIVM, de GGD
en in andere systemen naar je vaccinatiegegevens.
• Voor een bewijs van een negatieve testuitslag moet je je eerst (gratis) laten testen. Een zelftest gebruiken kan niet. Een
afspraak maken kan hier of in de app. De negatieve uitslag is 24 uur geldig.
• Voor een herstelbewijs kun je bij CoronaCheck inloggen met DigiD. Je krijgt alleen een bewijs als je positief getest bent
bij de GGD. De test moet minstens 11 dagen oud zijn en mag maximaal 180 dagen oud zijn.
Het coronabewijs kun je aanmaken in de vorm van een QR-code. Dat is een soort complexe vierkante streepjescode met
blokjes in plaats van streepjes. Als op een locatie om een coronapas wordt gevraagd, kan een medewerker deze code
scannen. Bij akkoord mag je naar binnen.
Niet iedereen heeft een smartphone of wil de CoronaCheck-app gebruiken. Ook voor wie de CoronaCheck-app wél gebruikt,
kan het handig zijn om een extra papieren bewijs op zak te hebben. Bijvoorbeeld als je telefoon is uitgevallen en je een café
in wil. Voor die mensen is het mogelijk om het bewijs te printen.
Je kunt het coronabewijs alleen printen als je:
• Een DigiD-account hebt;
• En gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent;
• En een computer en printer tot je beschikking hebt.
Via de website www.coronacheck.nl/nl/print kun je een papieren coronapas regelen. Je kunt kiezen voor een bewijs van
vaccinatie, herstel of een negatieve test. Na je keuze log je op de website in met DigiD. Dat is een soort digitaal paspoort
waarmee je kunt inloggen op websites van de overheid om jouw persoonlijke zaken te regelen.
Vervolgens krijg je een scherm waarop staat dat er een pdf-document van jouw coronabewijs gemaakt is. Dat document kun
je printen en meenemen naar bijvoorbeeld een restaurant of bioscoop.
Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een coronabewijs op papier toegestuurd krijgen!!!
Hiervoor kun je bellen naar de helpdesk van de CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-14 21. Ook een papieren bewijs
heeft een QR-code
Net als in de CoronaCheck-app staan op het papieren bewijs twee QR-codes. Eén voor in Nederland en één voor in het
buitenland. Het verschil tussen het papieren en het digitale bewijs is dat de CoronaCheck-app de Nederlandse QR-code elke
paar minuten verandert. Wie de QR-code controleert, kan zo niet achterhalen waar je de code nog meer gebruikt hebt.
Op papier kan de QR-code uiteraard niet veranderen. De papieren versie biedt volgens de Rijksoverheid daarom minder
privacy. Om dit probleem op te lossen, kun je regelmatig een nieuw bewijs printen waarop weer een nieuwe QR-code staat.
Een papieren bewijs is één jaar geldig.
Bron: NU.nl

AUTOTOCHT OP 16 SEPTEMBER MET BEZOEK AAN HET FRUITTEELTMUSEUM IN KAPELLE
Op donderdag 16 september jl. werd de aangekondigde autotocht voor ASG-leden gereden.
We waren vooraf ietwat teleurgesteld dat er maar zo weinig deelnemers waren: we kregen maar 7 aanmeldingen! Nu was
er op deze dag ook een fietstocht georganiseerd door SMWO, waar mensen die normaal gesproken met de autotocht
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meegingen ook aan deelnamen. Dat scheelde een paar deelnemers dus. Verder weten we dat nogal wat mensen zich
vanwege corona niet hebben aangemeld. Begrijpelijk, maar toch best jammer.
Want: het was een erg geslaagde middag. We werden getrakteerd op prachtig weer, niet te warm, niet te koud. We hadden
3 chauffeurs die de deelnemers netjes thuis ophaalden en zo togen we tegen tweeën naar het Fruitteeltmuseum in Kapelle.
Bij aankomst kregen we daar koffie en thee met een lekkere punt appeltaart erbij. Vervolgens kon iedereen op eigen
gelegenheid het museum bezoeken. Wie er al eens is geweest weet dat het een klein museum is, waar je betrekkelijk snel
doorheen bent. Maar toch interessant genoeg.
Op het gemak gingen we vervolgens weer in de auto op weg en reden we een mooie, door Dave van Maaren uitgestippelde
route door de Kapelse Moer naar Yerseke, waar we ook even door de drukke haven reden. In een heerlijk toeristisch tempo
reden we vervolgens terug van Yerseke naar Wemeldinge en verder langs de Oosterschelde en de Kattendijksedijk naar de
Golfbaan in Goes. Aldaar kregen we op het mooie terras heerlijk in de zon nog een lekker drankje geserveerd.
Het was volgens alle deelnemers nogmaals een mooie, heerlijk ontspannen middag, waar we met plezier op terugkijken!
Dank aan dorganisatoren Izaak de Graaf en Dave van Maaren!
Onderstaand nog een serie foto’s van deze middag.

Hans de Jonge
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Uitzicht vanaf het terras van de Goese Golfbaan
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Advertenties

Het onderhoud van uw huis wordt u te veel?
Uw gezondheid speelt een rol of uw partner
komt te overlijden? Is het dan haalbaar om in
uw huis te blijven wonen? Wat doet u dan?
ISM-makelaars kan helpen. Wij komen graag langs
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarin
laten we zien wat de opties zijn met een helder
inzicht in de kosten. U kunt op basis daarvan een
passende keuze maken.
Gaat u over op verkoop? ISM-makelaars werkt op
basis van ‘no cure no pay’. U betaalt pas als de
woning is verkocht.
Interesse? Neem gerust contact op met:
ISM Makelaars, Imre Schaafsma
Uw makelaar voor net dat beetje meer.
Telefoon: 0113 - 268 199
Mobiel: 06 - 3039 7127
Email: info@ismmakelaars.nl
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