
Er wordt met spanning 
uitgekeken naar de maand juni. 
Want dan gaat Nederland bijna 
terug naar ‘normaal’. 
‘Te snel’, zeggen sommige 
mensen, terwijl het voor 
anderen juist te langzaam gaat.

Horeca
De horeca gaat op 1 juni weer 
open. En ook de bioscopen en 
musea. Maar we kunnen niet 
met zijn allen tegelijk naar 

Nederland kijkt uit naar 1 juni
binnen. Er mogen maar dertig 
mensen bij elkaar in één ruimte, 
en dan met 1,5 meter afstand 
ertussen. Wil je dus uit eten, of 
naar de film? Dan moet je een 
plekje reserveren.

Mondkapje
Het openbaar vervoer rijdt 
vanaf 1 juni weer normaal. Alle 
reizigers vanaf 13 jaar moeten 
verplicht een mondkapje 
dragen in het ov. Je hoeft die 
niet op als je op de halte of het 
perron staat te wachten. 

Scholen
De middelbare scholen openen 
hun deuren. Ook voor scholieren 
geldt de 1,5 meterregel. Dus niet 
alle kinderen kunnen tegelijk 
op school zijn. Op 8 juni gaan 

wel alle basisschoolkinderen 
weer hele dagen naar school.

Tweede golf
Veel mensen zijn bang dat er 
door de nieuwe maatregelen 
meer besmettingen komen. 
Een ‘tweede golf’, noemen ze 
dat. Anderen willen juist dat de 
regering alles weer opengooit, 
ook de sportscholen bijvoorbeeld. 
Zij vinden dat de economie 
genoeg schade heeft geleden.

Testen

Vanaf 1 juni is het voor 
iedereen mogelijk om een 
coronatest te laten doen. 
Dat kan alleen als je 
klachten hebt. Een test is 
gratis, en wordt door de 
gemeente afgenomen. Je 
krijgt na 24 uur de uitslag. 
De meest voorkomende 
klachten zijn: keelpijn, 
hoesten, koorts, hoofdpijn 
en benauwdheid. 
Als blijkt dat na 1 juni het 
aantal besmettingen 
toeneemt, kan de regering 
sommige maatregelen 
weer terugdraaien.

‘Eid Mubarak’, wensten moslims 
elkaar afgelopen weekend. 
Het was het einde van de 
vastenmaand ramadan. En dan 
wordt Eid-al-Fitr gevierd, of 

Einde van de ramadan
zoals we in Nederland zeggen: 
het Suikerfeest. Voor moslims 
over de hele wereld is dit een 
dag om naar de moskee te gaan. 
En om feest te vieren bij familie 
en vrienden. Maar dit jaar 
bleven de meeste mensen thuis.

Bedanken
De Blauwe Moskee in 
Amsterdam hield wel een dienst, 
speciaal voor dertig mensen in 
‘vitale beroepen’. Zoals de zorg, 
de kinderopvang en de 
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schoonmaak. Zo wilde de moskee 
hen bedanken voor het harde 
werken de afgelopen maanden. 

Heb je vragen over het coronavirus, of maak je je zorgen? Bel dan het Rode Kruis: (070) 44 55 888. 

De terrassen staan al klaar.

Veel imams hielden hun dienst online.
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