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Beste Leden,

Jammer genoeg geen appelbollen en
worstenbroden dit jaar maar dat houden we
zeker tegoed!
Intussen willen we alle leden even laten weten
dat we jullie beslist niet vergeten.

We vinden het fijn dat bijna iedereen – ondanks
Corona – lid wil blijven. Moesten er door
vergetelheid nog lidgelden onbetaald zijn, dan
vragen we u dringend dat in orde te brengen.

Vaccinatie
Er is wat onzekerheid en verwarring over hoe die vaccinatie nu precies zal verlopen en
wat dat allemaal inhoudt, daarom hier enige verduidelijking:






Het vaccin stimuleert je immuun-systeem waardoor je lichaam antistoffen
aanmaakt om de virusdeeltjes te bestrijden. Als je nadien met het virus in
contact komt, beschermen de antistoffen je.
De vaccinatie is gratis en vrijwillig.
Bij vaccinatie krijg je een injectie in de bovenarm. De vaccinatie neemt maar
enkele minuten in beslag.
Je hebt twee dosissen nodig die met een tussentijd van drie tot vier weken
worden toegediend. Om beschermd te zijn, is het belangrijk dat je beide
dosissen ontvangt.





Er kunnen bijwerkingen zijn, maar de meerderheid zijn mild en gaan spontaan
over. Bijvoorbeeld een rode zwelling op de injectieplaats, lichte koorts of
vermoeidheid. Ernstige bijwerkingen, zoals een allergische reactie, zijn
zeldzaam. Dergelijke reacties treden op tussen vijf en tien minuten na de
toediening. Ze zijn goed behandel- en opvolgbaar.
Waarom? De vaccinatie voorkomt dat je ernstig ziek wordt. Het is belangrijk
je te laten inenten, niet enkel voor jezelf maar ook voor elkaar zodat we ons
oude leven weer kunnen oppikken.
 Voor jezelf omdat Covid 19 een slopende ziekte kan zijn. Je kan een milde
versie doormaken maar je kan ook ernstig ziek worden en intensieve zorg
nodig hebben.
 Voor elkaar : als er voldoende mensen gevaccineerd zijn, is een ganse
gemeenschap beschermd.

Bericht van de gemeente Schoten :
Om alle volwassen Schotenaren zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen
vaccineren tegen Covid-19, kiest het gemeentebestuur ervoor om aan te sluiten
bij het vaccinatiedorp op Spoor Oost, ter hoogte van het Sportpaleis. Dit
vaccinatiedorp is een samenwerking van vier eerstelijnszones van Antwerpen en
enkele randgemeenten.
We werken de komende dagen en weken nog bijkomende
vervoersmogelijkheden uit om de verplaatsing te vergemakkelijken. We
begrijpen dat dit mogelijke vragen oproept in verband met de Lage Emissie Zone
en volgen de situatie hierrond op.
Enkel minder mobiele personen voor wie het te moeilijk is om zich naar Spoor
Oost te verplaatsen, zullen in Schoten zelf terecht kunnen op een tijdelijke
vaccinatielocatie.
Tot spoedig weerziens !
het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Mopje



De zoon van een profvoetballer komt thuis met zijn rapport.
Papa vraagt : “Is het goed?”
Antwoord : “Ja hoor, ik heb mijn contract met de vierde klas verlengd.”

