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Gezocht:
figuranten voor
onze jongerenclip

Welkom vrijwilligers!
In deze nieuwsbrief, net voor de vakantieperiode, maken we een
iets gedetailleerdere tussenstand op met enkele boeiende cijfers en
grafieken. We lanceren onze mooie selfiekubus, doen een oproep om
te komen figureren voor een jongerenclip en in onze rubriek ‘Wie
zijn ze?’ is het de beurt aan medisch experte Martine en operationeel
verantwoordelijken Lester en Michel. We hebben samen al een heel
intense weg afgelegd, maar we zijn er nog niet. De maand juli wordt
nog pittig. Maar we kunnen dat!

Nu vrijdag 25 juni van 17 tot 19 uur
nemen we in het VC een jongerenclip
op die we nadien zullen verspreiden via
social media. Met de video willen we
jongeren aanmoedigen om zich te laten
vaccineren.

Het VC ELZ ZORA-team

Ben je +40 jaar en heb je zin om mee te
figureren? We vragen enkel om, samen
met een 50-tal anderen, een feestelijke
erehaag te vormen. Interesse? Geef je
naam door via jeroenruiters1@gmail.com

Selfiekubus
Vanaf dit weekend
staat onze
selfiekubus aan de
uitgang van het
vaccinatiecentrum.
Na de prik kan
iedereen een
leuke selfie
nemen voor één van de vier kleurige
achtergrondwanden van de kubus nemen
Deel je foto daarna massaal op sociale
media..

Het onthaalteam

vlnr.: Leo, Lieve, Niel, Sean, Karen, Marc, Annick, Hamid, Ingrid en Ayoub

Spreek de mensen hier gerust over aan.
Uiteraard vinden we het heel tof als jullie
zelf ook een foto delen. Gebruik dan de
hashtags #geenschrikvandeprik #vczora
#laatjevaccineren. Merci!

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

59,08%
totaal Vlaanderen
3 930 443 personen op
6 653 062 inwoners

60,55%

73,18%

75,35%

totaal ZORA
67 300 personen op
111 140 inwoners

18-plussers Vlaanderen
3 924 742 personen op
5 363 075 inwoners

18-plussers ZORA
67 241 personen op
89 233 inwoners

Bron: Vaccinet+: registratie tem 21/6/21
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Agenda voor de
volgende dagen:
Week 25
•

•

•

•
•

Woensdag 23 juni:
studio: 2 shiften – 6 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen
Donderdag 24 juni:
studio: 2 shiften – 6 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen
Vrijdag 25 juni:
studio: 2 shiften – 6 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen
Zaterdag 26 juni: gesloten
Zondag 27 juni:
studio: 2 shiften – 6 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen

Week 26
•

•

Donderdag 1 juli:
studio: 2 shiften – 6 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen
Vrijdag 2 juli:
studio: 2 shiften – 6 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen

Cijfers en grafieken
Om 70% van de bevolking te vaccineren, moesten we 113 306 prikken
zetten. Dat is twee prikken voor de 56 653 bewoners van ELZZORA.
Tussen juli en 15 oktober moeten er daar nog ongeveer 31.000 van gezet
worden. Dat proberen we zo snel mogelijk te doen, maar we hangen af van
de leveringen van de vaccins. Dat kan je zien in de tweede grafiek.
Ons vaccinatiecentrum mag erg trots zijn op haar werk. Zo haalden onze
mensen 11% meer vaccins uit de geleverde flacons tegenover gemiddeld
0,16% in Vlaanderen: chapeau voor alle apothekers!
Omdat we de reservevaccins dagelijks nauwkeurig toewijzen en de spuitjes
met grote zorg behandelen, verloren we nauwelijks 1% van de vaccins
tegenover 6% in Vlaanderen. chapeau hiervoor aan alle medewerkers, dit is
echt teamwork. Merci allemaal!
Oh ja, leuk nieuwtje: zaterdag 19/6 overschreden we de minimale
vaccinatiegraad met 5 % en kwamen uit op 75%... maar we gaan
onverminderd door en mikken minstens op 90%.

Hoeveel vaccins moeten we nog zetten?
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Wat wordt er geleverd de komende weken?
Joyce, één van onze fervente medische
vrijwilligers is bevallen van een
dochtertje, Marie!
Proficiat aan de mama en de papa van
heel ons team!

Kom met de
fiets!
Heel veel medewerkers en
burgers komen met de fiets
naar het vaccinatiecentrum. Dat kunnen
we alleen maar toejuichen. We hebben
daarom extra fietsenrekken geplaatst.
Maak er gebruik van!
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Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar houden ze van?

Ons vaccinatieteam aan jullie voorgesteld
Deel 2 – Twee OLG’s (operationeel leidinggevenden) Lester en Michel en medisch coördinator Martine

Lester Andries – OLG
Mijn naam is Lester Andries (27
jaar), ik woon samen met mijn
partner Marieke in Antwerpen en ben
projectcoördinator bij Zanzibar.
Ik ben de OLG van dienst en
zorg ervoor dat de
dagdagelijkse activiteiten in
het vaccinatiecentrum
vlekkeloos verlopen en dit van opstart
tot einde. Ik sta in voor de coördinatie
van het niet-medisch team.
Voordien werkte ik als freelance
ontwerper voor enkele muziekfestivals
(Contrair, We Can Dance, Horst).
Graag ga ik, na deze job in het
VC, terug aan de slag als: project& productie coördinator van
evenementen.
Maar eerst ga ik genieten van: een
welverdiende vakantie (hopelijk)
zonder al te veel coronamaatregelen.
Mijn belangrijkste hobby’s zijn:
wielrennen en houtbewerking.
Mijn lievelingskleur van een
vaccinatielijn is: roze.
Mijn favoriete muzikale afspeellijst
voor in het vaccinatiecentrum is: Lazy
sunday. Mijn favoriete drankje na een
lange vaccinatiedag is: warme melk
met honing als het koud is en een fris
gemberbiertje bij warm weer.
Mijn meest bijzondere of
ontroerende moment in het
VC tot hiertoe is: de vele lieve
kaartjes (en chocolaatjes) die
we ontvangen van burgers die hier
buiten stappen met een glimlach.

Martine Lembregts – medisch
experte & toezichthoudend arts
Ik ben Martine Lembregts (55 jaar) en
woon met mijn man Stefaan Vernieuwe
en onze 4 kinderen Eline, Dries, Floris
en Felix in Kontich. Ik ben al 30 jaar
huisarts. In duo met Joris Ancia. Ik leid
mee toekomstige huisartsen op.
Ik ben voor het
vaccinatiecentrum medisch
experte/coördinator in
duobaan met Sarah Van
Rompaey. We zorgen ervoor dat het
VC medisch goed onderbouwd is,
medische tussenkomsten verzekerd zijn
en alle nodige medische materialen
aanwezig zijn. We bewaken mee dat
iedereen hier veilig kan gevaccineerd
worden en verwijzen waar nodig door.
We informeren de artsen van onze
huisartsenkring en zorgen mee voor de
moeilijk bereikbare groepen.
Binnenkort ga ik genieten van: hopelijk
warme zomeravonden.
Mijn belangrijkste hobby’s zijn:
tennis en fitness. Mijn
lievelingskleur van een
vaccinatielijn is: blauw. Mijn
favoriete muzikale afspeellijst voor in
het vaccinatiecentrum is: Latino
evergreens. Mijn favoriete drankje na
een lange vaccinatiedag is: naast alle
soorten theetjes, drink ik ‘s avonds graag
een donkere Leffe.
Mijn meest bijzondere of
ontroerende moment in het
VC tot hiertoe is: de
blijgezindheid van iedereen,
vrijwilligers en burgers! Zeker in het
begin de fiere 85-plussers, dat ze tot
daar geraakten met iemand van hun
kinderen of kleinkinderen.

Michel Stans – OLG
Mijn naam is Michel (36 jaar), ik woon
in Boom en ik ben lijfwacht bij de
federale politie van beroep maar ik zit
nu in een opleiding op de politieschool.
Ik ben één van de operationele
verantwoordelijken van dienst
en zorg ervoor dat de
dagelijkse werking tijdens de
openingsuren van het vaccinatiecentrum
vlot verloopt. Voordien werkte ik als
militair maar ook als zelfstandige als
productieverantwoordelijke voor
evenementen en festivals. Ik heb ook
een atelier waar er aan cnc frezen en
lasercutting gedaan wordt.
Mijn belangrijkste hobby is:
wandelen met mijn beste
vriend Charlie de Rottweiler.
Mijn lievelingskleur van een
vaccinatielijn is: blauw. Mijn favoriete
muzikale afspeellijst voor in het
vaccinatiecentrum is: de oudere
klassiekers. Mijn favoriete drankje na
een lange vaccinatiedag is: Martini
Fiero
Mijn meest bijzonder of
ontroerend moment in het vc
tot hiertoe is: Niet zeveren hè.

😅

