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Vaccinatiecentrum Beveren schakelt  

versnelling hoger 

Dienst Communicatie 

17 december 2021 
 

 

Nu blijkt dat de omikronvariant van het coronavirus zich ook in ons land razendsnel verspreidt, 

heeft de regering beslist om de boosterprikken in versneld tempo toe te dienen. De 

coronavaccins bieden minder lang bescherming dan verhoopt. Een herhalingsprik schudt ons 

afweersysteem weer wakker en zorgt voor verhoogde bescherming tegen corona.  

Uiteraard betekent dit dat de vaccinatiecentra een versnelling hoger zullen moeten schakelen. 

En dat is in het vaccinatiecentrum van Beveren niet anders. 

 

Vaccinatiecentrum breidt aantal prikdagen uit 

Momenteel prikken we in het vaccinatiecentrum in het oud gemeentehuis van Beveren vier dagen per 

week, van 8 tot 20 uur. Het aantal prikdagen zal komende weken maximaal uitgebreid worden om 

inwoners in een versneld tempo een boostervaccin toe te dienen. Tijdens de eindejaarsperiode zijn extra 

prikdagen gepland op dinsdag 21 december, vrijdag 24 december, maandag 27 december en maandag 3 

januari. Vanaf 10 januari zal nog meer opgeschaald worden. 

Nood aan vrijwilligers 

Om de vaccinatiecentra op volle toeren te laten draaien, zijn vele helpende handen nodig. Ook het 

vaccinatiecentrum van Beveren doet een oproep naar vrijwilligers. Het vaccinatiecentrum is vooral op 

zoek naar vrijwilligers met medische profielen: artsen, apothekers en verpleegkundigen. Gepensioneerden 

uit deze beroepscategorieën zijn meer dan welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij de Eerstelijnszone via 

email: vaccinatie@elzwaasland.be 

Ook niet-medische profielen kunnen zich aanmelden om te komen helpen: stewards en 

onthaalmedewerkers, medewerkers voor administratieve taken en het call center. Zij kunnen zich 

aanmelden via https://register.booku.be/beverenwaas 

Registreer u via QVAX als u sneller een boosterprik wil 

Ook in het vaccinatiecentrum in Beveren zijn er af en toe overschotten van vaccins. Vooral de prikdagen 

rond de eindejaarsfeesten blijken ’minder populair’ te zijn. Wilt u dus snel uw boosterprik, dan maakt u 

komende dagen kans om opgeroepen te worden. Inschrijven kan via www.qvax.be. Wie uitgenodigd 

wordt, ontvangt een sms en e-mail met de vraag om snel te reageren, meteen online te bevestigen en op 
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het afgesproken tijdstip naar het vaccinatiecentrum te komen. Uitnodigingen vanuit QVAX houden steeds 

rekening met de nodige tijd tussen de basis- en boostervaccinatie en verlopen volgens dalende leeftijd 

(van oud naar jong). 

Bereikbaarheid vaccinatiecentrum tijdens de dinsdagmarkt 

Er zal de komende weken ook op dinsdagen geprikt worden. Die dagen is er omwille van de dinsdagmarkt 

iets minder parkeergelegenheid dichtbij het vaccinatiecentrum in het oud gemeentehuis. Tot 15 uur is het 

niet mogelijk om te parkeren in de Stationsstraat en de Peperstraat. Mensen die moeilijk te been zijn, 

kunnen hun wagen parkeren op de Boerenmarkt, die toegankelijk is via de Gravendreef. Personen met een 

mindervalidenkaart kunnen parkeren op de mindervaliden parkeerplaats langs de N70 ter hoogte van het 

oud gemeentehuis en op de minder validen parkeerplaatsen op de Grote Markt. Het collectief vervoer 

parkeert op dinsdag langs de N70 ter hoogte van het oud gemeentehuis. 

Mensen die wel goed te been zijn, worden gevraagd om uit solidariteit op dinsdag de wagen te parkeren op 

de parking op het Gravenplein, of om met de fiets te komen. 

Kom op tijd, maar ook niet te vroeg 

Ondertussen werd een tent geplaatst aan de inkom van het vaccinatiecentrum om de rij wachtenden 

beschutting te bieden. We roepen mensen op om langs te komen op het opgegeven tijdstip, maar ook niet 

nodeloos te vroeg te komen zodat de wachtrij niet te lang wordt.  

Helpdesk voor uw vragen over de vaccinaties in Beveren T 03 750 16 00 

Op heel wat vragen over het vaccineren biedt de helpdesk, bemand door gemeentepersoneel en 

vrijwilligers, antwoord. Zij helpen ook mensen verder die digitaal minder vaardig zijn en/of hulp nodig 

hebben bij de bevestiging of verplaatsing van hun afspraak. De helpdesk is elke werkdag tussen 8.30 en 17 

uur (op 24/12 en 31/12 uitzonderlijk tot 15 uur) bereikbaar via T 03 750 16 00. 

Wie nog niet gevaccineerd is en dit graag wenst, kan ook contact opnemen met de helpdesk. 

Meer informatie over de vaccinatiecampagne in Beveren vindt u ook op www.beveren.be/vaccinatie. 

 

 

Meer informatie 
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