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Welkom vrijwilligers!
Het is fijn om te zien hoe jullie een (h)echt team vormen, elkaar helpen en de ‘nieuwe’ wegwijs maken in het reilen
en zeilen van ons vaccinatiecentrum. In deze editie van De Prikker komen we nog even terug op de tegoedbonnen
en hebben we een interview met een buitenbeentje, letterlijk en figuurlijk: de parkeerwachter van ons VC.
En weet: de maanden mei en juni hebben heel veel vaccins in petto. Hopelijk houden de leveranciers woord … en
gaan de terrassen snel open!

😊

Het VC ELZ ZORA-team

Interview met Chantal,
parkeerwachter van dienst
Het is op een zonnige middag dat
we afspreken met Chantal, die ons
na haar shift als parkeerwachter
graag te woord staat. Chantal (59)
woont, samen met haar studerende
zoon, vlakbij het centrum in Lint. Ze
heeft heel haar leven in de expeditie
gewerkt. Maar door COVID is ze een
paar maanden geleden ontslagen.
Binnenkort gaat ze met pensioen en
hoopt ze een boeiende flexijob te
vinden. Ondertussen zet ze zich heel
graag in als vrijwilliger op het VC. En
dan nog liefst als parkeerwachter.
“Ja, ik wil me graag nuttig maken,
maar dan bij voorkeur in openlucht.
Ik heb 40 jaar bureauwerk gedaan
en hunker naar de buitenlucht, de
natuur, de stilte, de zon, … Maar ook
naar sociaal contact. Daarom kies ik
resoluut voor deze job!”

Maar wat dan bij slecht weer? “Ik
heb blijkbaar geluk, regen heb ik nog
niet gehad en tegen de koude kan ik
me kleden, hé. Eén keer ben ik al wel
letterlijk door een windstoot tegen de
grond geblazen. Gelukkig zonder erg.
Maar dat was toch even schrikken!”

Op onze vraag of ze dan het hele
vaccinatiegebeuren en de collega’s
binnen in het centrum niet mist,
antwoordt ze heel vastberaden:
“Maar ik ben wel het eerste contact
met de burger, hé. Een belangrijke
functie die ik heel verwelkomend
invul, steeds met een glimlach. Ik stel
de mensen ook gerust, want velen
zijn toch heel zenuwachtig als ze hier
aankomen. Zie maar naar de gele
blokken op de parking. Sommigen
rijden er tegen, puur van de stress!”.
Maar ze stelt ons ook gerust: “99,9%
van de mensen zijn heel vriendelijk,
volgen mijn instructies en bedanken
me ook bij het vertrek. Een ‘dank
u’ voor heel het team.” Bij deze
overgebracht!

Het aantal inwoners met minstens 1 prik/vaccinatie uit zone ZORA groeit élke dag. Volg je de cijfers graag op de voet?

www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller

24,82%
totaal Vlaanderen
1 645 056 personen op
6 629 143 inwoners

27,11%

82,22%

84,75%

totaal ZORA
30 049 personen op
110 860 inwoners

65-plussers Vlaanderen
1 116 200 personen op
1 357 531 inwoners

65-plussers ZORA
20 200 personen op
23 835 inwoners

Bron: Vaccinet+: registratie tem 27/04/21
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Agenda voor de
volgende dagen:

Kleine oproep!
Nu we met velen zijn, geven we graag nog wat praktische
afspraken mee:

Week 17
•
•

•

Donderdag 29 april:
3 shiften en 6 priklijnen
Zaterdag 1 mei:
2 shiften en 6 priklijnen

•

Week 18
•
•
•
•

Dinsdag 4 mei:
3 shiften en 5, 5 en 4 priklijnen
Woensdag 5 mei:
3 shiften en 6 priklijnen
Donderdag 6 mei:
3 shiften en 6 priklijnen
Vrijdag 7 mei:
2 shiften en 6 priklijnen

Week 19
•

Maandag 10 mei:
3 shiften en 5 priklijnen

•

Hou 1,5 meter afstand van elkaar en zet je
mondmasker niet af. Ook al heb je veel aan
elkaar te vertellen. Honger of dorst? Neem extra
veel afstand als je iets eet of drinkt.
Tijd voor een korte pauze? Ga even naar buiten
of maak gerust gebruik van de tafels en stoelen
in de medewerkersruimte. Maar laat geen vuile
tafel of een niet-ontsmette stoel voor een
collega-vrijwilliger achter.
Boven kan je genieten van koffie, thee, soep
en water. Houden jullie ook het buffetje mee
proper? Bedankt!

Tegoedbonnen!
In de vorige nieuwsbrief gaven we al wat info over de
tegoedbonnen voor de niet-medsiche vrijwilligers. We geven
nog even de juiste ophaaladressen en openingsuren mee per
gemeente. Zoals eerder al aangekondigd, liggen jullie enveloppes klaar vanaf
de tweede week na de gepresteerde maand. Voor de maand april is dat dus
vanaf maandag 10 mei.

Openingsuren
voor de burger:*
*dagelijks in functie van de
aangeleverde vaccins
Shift 1: van 09.00 t.e.m. 12.45 uur
Shift 2: van 13.30 t.e.m. 17.15 uur
Shift 3: van 18.00 t.e.m. 21.45 uur
Let op: de starturen voor de medewerkers
kunnen lichtjes verschillen. Check zeker jouw
callsheet.

Boechout: onthaal van het
administratief centrum Burger
en Welzijn, IJzerlei 25

ma - vr van 8 tot 12 uur, wo van 13.30 tot 16 uur
maandagavond van 18 tot 20 uur
03 460 18 40

Lint: onthaal van het
gemeentehuis,
Koning Albertstraat 41

ma - vr van 9 tot 12uur,
maandagavond van 17.30 tot 20 uur
03 460 13 30

Kontich: diensten van
het lokaal bestuur in het
gemeentehuis,
Gemeenteplein 1

ma - do van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur, vr
van 9 tot 12 uur, maandagavond van 17.30 tot 20 uur
03 246 25 50

Edegem: onthaal van het
gemeentehuis,
Gemeenteplein 1

ma - vr van 9 tot 12.30 uur, ma van 13.30 tot 19 uur,
wo van 13.30 tot 16 uur
03 289 26 50

Mortsel: stadsonthaal,
Stadsplein 2

ma - do van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30
uur, vr van 9 tot 12.30 uur, maandagavond van
16.30 tot 19 uur
03 444 17 17

Hove: dienst vrije tijd,
Paul van Ostaijenlaan 6A
Sportpark

Je krijgt vanuit de gemeente een persoonlijke
e-mail toegestuurd met de openingsuren.

Wist-je-datjes ...
•

Jullie zijn heel enthousiaste ‘ontsmetters’. We verbruiken allen samen
ongeveer 2,5 liter ontsmettingsalcohol per dag om alle tafels, stoelen,
bureaus, inkombalie … te desinfecteren. Dat is best veel! Tip van Martine
en Sarah, onze medische experten: één keer spuiten en met het doekje
uitwrijven is meer dan genoeg!

