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Beste Koksijdenaar,

Eerst en vooral willen we een warme oproep doen om je zeker te laten vaccineren. Het is onze 
belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Als je je laat vaccineren, bouw 
je mee aan groepsimmuniteit om zo controle te krijgen op dit virus en het uit de samenleving te 
krijgen, zodat we het normale leven opnieuw kunnen hervatten. Doe het voor elkaar!

Binnenkort ontvang je een uitnodiging tot vaccinatie. Met deze brief willen we je vooraf informeren. 
Uitgebreide info vind je op www.koksijde.be/coronavaccin en op www.laatjevaccineren.be. 
Specifieke vragen stel je aan het gratis 0800-nummer van je vaccinatiecentrum. Het nummer 
staat in de uitnodigingsbrief.

De uitnodiging.

De Vlaamse overheid nodigt je uit per brief of e-mail. Wanneer je e-mailadres daar gekend is, 
krijg je mogelijk een e-mail via cov19-vaccin@doclr.be.

Wanneer je jouw uitnodiging krijgt, hangt onder andere af van de leveringen van de vaccins. De 
lokale besturen en de eerstelijnszone hebben hierop geen invloed, maar zorgen voor een ge-
paste opvolging.

In die brief worden twee data voorgesteld. Een voor je eerste vaccin en nog een voor de tweede 
vaccinatie.

Reageer sowieso op de uitnodiging.

Het is voor een goede werking van het centrum erg belangrijk dat je reageert op de uitnodiging. 
Kan je niet op voorgestelde datum? Dan gebruiken we het vaccin voor iemand anders.

Welk vaccin krijg je?

Het vaccin dat voor jou klaarligt, is afhankelijk van het vaccin dat door de Vlaamse overheid aan 
het vaccinatiecentrum wordt geleverd.

Wat neem je mee?
 - Identiteitskaart
 - Mondmasker (moet je verplicht dragen)
 - E-ticket (uitnodigingsbrief en bevestigingsmail)

TIP! Doe makkelijke kledij aan zodat je de bovenarm goed vrij kan maken voor de prik.

Kom stipt op tijd!

Kom alleen. Niet te vroeg, maar ook niet te laat. Ben je toch te vroeg? Wacht dan nog even op 
de parking. Er is bij de ingang geen wachtzone.

Vaccinatie tegen 
Coronavirus COVID-19
Tel. 0800 85 670 
E-mail corona@koksijde.be 
Website www.koksijde.be/coronavaccin
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Wat als je niet kan komen op deze datum?

Ben je niet vrij op de voorgestelde datums? Boek je afspraak dan online of telefonisch om naar 
een andere datum. De gegevens staan in de uitnodiging.

Je wil niet gevaccineerd worden of je bent al gevaccineerd?

Gelieve dit zeker in het systeem aan te duiden. Of bel via het gratis 0800-nummer in de uitnodiging 
om dit te melden.

Locatie: Vaccinatiecentrum Furnevent

Furnevent (Nijverheidsstraat 8) ligt in een grote industriezone in Veurne en is makkelijk bereikbaar 
voor iedereen die zich wil laten vaccineren. Belangrijk: kom zeker langs de Nijverheidsstraat naar 
de grote parking. Via de Albert I-laan, aan de voorkant van het gebouw, is er geen toegang tot 
het vaccinatiecentrum. 
Vanaf de opvallende toegangsboog bij de parking is het zo’n twee minuten stappen tot aan de 
ingang van het vaccinatiecentrum. Volg telkens de aanwijzingen van de medewerkers.

Kom je met de wagen?
De wegwijzers op het grondgebied Veurne loodsen je vlot naar het vaccinatie-
centrum. Je kan ook het adres Nijverheidsstraat 8 in Veurne intikken in de GPS.

Kom je met de fiets?
Aan de achterkant van Furnevent (Nijverheidstraat 8) is een ruime fietsparking voorzien. 
Tip! Neem het nieuwe fietspad doorheen de Suikersite om tot bij het gebouw te 
geraken. Er wordt bewegwijzering voorzien. Dwars doorheen het terrein van de 
voormalige Suikerfabriek wordt een kruisvormig net van fietspaden aangelegd. 
Dit biedt aansluiting naar ondermeer Furnevent en de Vooruitgangsstraat, de 
Werkplaatsstraat, het fietspad Avekapelle-Veurne en de Zuidburgweg.

Info over de route: www.veurne.be/suikersite/fietspaden-suikersite

http://www.veurne.be/suikersite/fietspaden-suikersite


Kom je met het openbaar vervoer?

De NMBS biedt vanaf zondag 21 maart 2021 een gratis treinticket aan voor wie zich van en naar 
een vaccinatiecentrum moet verplaatsen. Het ticket kan zowel voor de eerste als voor de tweede 
prik worden aangevraagd en dat via de website of app van de NMBS, aan een ticketautomaat 
of aan het loket in het station.

Lokaal Bestuur Koksijde zorgt ervoor dat je gratis gebruik kan maken van bus en/of tram 
om naar het vaccinatiecentrum te gaan.

Hoe kan je gratis gebruik maken van tram of bus?
 - Je verstuurt een sms-bericht met als tekst VCNKOK naar het nummer 4884. Het antwoordbericht 
geldt als vervoerbewijs (heen- en terug) op de dag van de vaccinatieafspraak. Bij controle zal je 
de bevestigingsmail en de SMS moeten voorleggen.

 - Ben je niet in de mogelijkheid om een SMS te sturen? Bel dan naar het gratis nummer 0800 85 670.

Via de Lijn of de trein kan je afstappen aan één van de volgende haltes: Station Koksijde – Station 
Veurne - AZ West. Van daar uit wordt een pendeldienst van Keolis voorzien naar het vaccinatie-
centrum Furnevent en terug. Zo kan iedereen gratis en zonder problemen naar het vaccinatie-
centrum. Na de vaccinatie word je terug afgezet aan de halte.  

Heb je zelf geen vervoer?

Bel het gratis 0800-nummer van het vaccinatiecentrum Furnevent. 
Lokaal Bestuur Koksijde zorgt voor vervoer, via inzet van de mindermobielencentrale of een taxi.

Kiss and Ride zone is ook voorzien op de parking. Daar kan je mensen met de wagen afzetten, 
wegrijden of parkeren en een 20-tal minuten later terug ophalen.

We zijn er om je te helpen!
 - Ben je blind of slechtziend? Meld dit dan bij de bevestiging van je afspraak aan het gratis 
0800-nummer en we zorgen dat een steward jou kan begeleiden.

 - Ben je niet goed te been? We bieden rolstoelen aan. Met hulp van je begeleider kan je daarna 
van de parking richting het vaccinatiecentrum. Deze mag aanwezig blijven tijdens het volledige 
vaccinatieproces.

Nog vragen?

De Vlaamse overheid, die de vaccinatiecampagne organiseert, heeft een website waar alle 
vaccinatie-info verzameld is. Je vindt deze op www.laatjevaccineren.be. Daarnaast kun je bellen 
naar het gratis infonummer van de Vlaamse overheid.

 - Bel 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 u.)
 - Kies corona (2) in het keuzemenu
 - Kies vaccinatie (2)

Ook ons gemeentelijk coronanummer kan je nog steeds opbellen:

 - Tel. 0800 85 670
 - Of e-mail naar corona@koksijde.be

Alle nieuws via www.koksijde.be/coronavaccin of www.koksijde.be/coronavirus 
Of via een vertrouwde contactpersoon bij ons Lokaal bestuur.

Wij wensen jullie veel succes en moed toe. Nog even geduld en alles komt goed. 
#topesterk

Genegen groeten,

Joeri Stekelorum  
algemeen directeur 

Marc Vanden Bussche
burgemeester
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ADDENDUM

Hoe werkt het vaccinatiecentrum?

Stap 1.
Je meldt je aan bij de steward aan de ingang met jouw identiteitskaart en met de uitnodigings-
brief, identiteitskaart, e-ticket

Daar wordt de lichaamstemperatuur gemeten. In het e-ticket staat naar welke vaccinatielijn je 
moet gaan om je aan te melden.

Stap 2.
De onthaalmedewerker controleert jouw documenten. Je wordt geleid naar de kleur van jouw 
vaccinatielijn.

Stap 3.
Je staat op het punt om te worden gevaccineerd. Er wordt ook gevraagd naar belangrijke 
medische informatie, bijvoorbeeld naar allergische reacties of naar medicatiegebruik.

Stap 4.
Nu word je ingeënt tegen COVID-19.

Stap 5.
Nadat je het vaccin hebt ontvangen, wordt je vaccinatie geregistreerd en wordt dit ook geno-
teerd op jouw persoonlijke vaccinatiekaartje. Belangrijk: dit kaartje neem je later mee naar jouw 
tweede vaccinatie.

Stap 6.
Je mag een kwartier bekomen van de prik. Belangrijk: je kan later bijwerkingen krijgen door de 
vaccinatie. Bij de coronavaccins zijn de meest voorkomende bijwerkingen reacties op de plek 
van de prik (pijn, rood, zwelling), hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn, pijn in de gewrichten, koorts 
en koude rillingen. Dit zijn bijwerkingen die bij andere vaccins ook voorkomen. Deze klachten zijn 
meestal mild en herstellen binnen een paar dagen na de vaccinatie. Indien nodig kan je bellen 
naar je huisarts voor meer info.

Stap 7.
Na 15 minuten mag je het vaccinatiecentrum verlaten langs de uitgang. 
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je blijft hangen, maar wel dat je zo 
snel als mogelijk het terrein verlaat. Bij de uitgang liggen folders 
gratis ter beschikking. “Wat na je vaccinatie”. Neem 
gerust eentje mee.


