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JA, IK WIL! Ik wil eerst 
en vooral gastheer zijn 
van het derde grootste 
vaccinatiecentrum in 
Vlaanderen. In Sporthal 
Denderdal kunnen alle 
inwoners van Aalst, 
Denderleeuw, Erpe-Me-
re, Haaltert en Lede hun 
gratis vaccin halen. 

JA, IK WIL! Ik wil je 
overtuigen om zeker in 
te gaan op je vaccina-
tie-uitnodiging. Hoe ho-
ger de vaccinatiegraad, 
hoe sneller we opnieuw 
kunnen genieten van de 
fijne momenten in onze 
charmante stad. 

JA, IK WIL! Ik wil alle be-
kende koppen uit onze 
regio bedanken voor hun 
medewerking aan onze 
campagne.

Christoph D’Haese 
burgemeester 
 Aalst

Gespot op de cover
Je herkent van links naar 
recht enkele van onze 
JA IK WIL ambassadeurs:

Jo Fonck,  
Andy Peelman,  
Lynn Van Royen,  
Steven Van Gucht,  
Lindsay De Bolle,  
Anton Cogen,  
Christo� De Bolle,  
Ignace Demeyer,  
Oliver Naesen.

Wat een vreemde en 
zware maanden hebben 
we al achter de rug. 
Toch ben ik fier dat dit 
vaccinatiecentrum het 
resultaat is van een 
goede samenwerking 
tussen de verschillende 
gemeentebesturen bin-
nen onze eerstelijnszo-
ne. Net als bij het scha-
kelzorgcentrum tonen 
we dat het bundelen van 
onze krachten en exper-
tise loont. Hopelijk kan 
iedereen van ons snel 
langs komen om gevac-
cineerd te worden zo-
dat we opnieuw familie 
en vrienden eens goed 
kunnen vastpakken! 

Jo Fonck 
burgemeester 



3

Muziek en corona. Een 
verrassende combinatie 
of net niet? Af en toe 
denk ik aan “dat heet 
dan gelukkig zijn, een 
deur die plots open 
gaat”. Wat zing je dan 
als de deur plots dicht 
gaat? Wel, dan zing je 
even niets. Dat zwijgen 
duurt te lang. Laten 
we samen werk maken 
van deuren en huizen 
die open gaan, van 
deuren die ons laten 
proeven van lekker bier 
en vertier. Kortom, het 
lopen door straten, ge-
woon met één doel: de 
deuren terug openen! 
Dat heet dan gelukkig 
zijn, dat gee£ een goed 
gevoel. 

Veerle Baeyens 
burgemeester  
Haaltert

Al een jaar staat ons le-
ven op zijn kop: mensen 
werden ziek, verloren 
een dierbare, vereen-
zaamden of verloren 
hun job … Het was en is 
een zware tijd. Tegelijk 
zagen we nog nooit zo- 
veel warmte en verbin-
ding. Talrijke initiatie-
ven worden op poten 
gezet, mensen helpen 
elkaar waar nodig en 
zien wat echt waar-
devol is in hun leven: 
gezondheid, vrienden, 
familie. Ook de opbouw 
van dit centrum is 
een knap staaltje van 
samenwerking en vol-
harding. Ik hoop echt 
dat iedereen zich zal 
laten vaccineren. Alleen 
samen kunnen we dit 
virus verslaan!  

Roland Uyttendaele 
burgemeester  
Lede

13 maart 2020, het begin 
van alle ellende. Onder-
tussen zijn we een jaar 
verder. Het was een jaar 
van vallen en opstaan. 
De hoop op de terug-
keer naar een normaal 
leven wanneer de cijfers 
daalden, de wanhoop 
wanneer ze terug begon-
nen te stijgen. JA, IK WIL 
mij laten vaccineren en ik 
doe een warme oproep 
naar iedereen om mijn 
voorbeeld te volgen. Als 
iedereen zich laat vacci-
neren kunnen we terug 
naar de vrijheid. Pas 
dan is er garantie dat we 
opnieuw kunnen samen-
komen. Ik kijk er dan ook 
naar uit om alle Erpe-Me-
renaren fysiek te kunnen 
ontmoeten en met mijn 
kleinkinderen opnieuw te 
kunnen ravotten, daarom 
laat ik mij vaccineren!  

Hugo De Waele 
burgemeester  
Erpe-Mere
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In de eerste fase werden de woonzorgcentra 
en het zorgpersoneel gevaccineerd. Dan is  
het de beurt aan de 65-plussers, risicopati-
enten en essentiële beroepen. In de derde 
fase  aan de rest van de volwassen bevolking 
(18-plussers).

Wanneer het jouw beurt is om je te laten 
vaccineren, krijg je ongeveer 2 weken op 
voorhand een persoonlijke uitnodiging via de 
post. Als je gegevens gekend zijn, krijg je ook 
een sms en een e-mail.  

Op je uitnodiging staan 2 vooraf bepaalde 
vaccinatiemomenten, 1 afspraak voor je 
eerste prik en 1 afspraak voor je tweede 
prik. Daarop staat ook het vaccinatiecen-
trum waar je moet zijn, Vaccinatiecentrum 
Denderdal Aalst. Hou je uitnodiging goed bij, 
deze neem je samen met je identiteitskaart 
mee naar je eerste en tweede afspraak in het 
vaccinatiecentrum.

Je kunt je vaccinatie-afspraken bevestigen, 
verplaatsen of annuleren. 
• Afspraak bevestigen: Surf naar https://

covidvaccin.doclr.be/sporthal-dender-
dal/patient#!/registervaccin of scan de 
QR-code en vul je je persoonlijke vaccina-
tiecode in (deze vind je terug in je uitno-
digingsbrief). Klik nadien op ‘doorgaan’ 
en bevestig onderaan je toegewezen 
vaccinatie. 

• Afspraak verplaatsen: Volg dezelfde 
stappen als hierboven, maar klik na 
‘doorgaan’ op ‘verplaatsen’. Kies in de 
aangeboden agenda een nieuw vaccina-
tiemoment dat voor jou past. Het systeem 
houdt daarbij automatisch rekening met 
de periode die tussen je 2 vaccinaties moet 
zitten. Klik onderaan op 'Ik bevestig mijn 
toegewezen vaccinatie'. Zet het schuifje 
vervolgens op 'Ja' (groene kleur) om te 
bevestigen dat je kennis genomen hebt van 
de aangeboden informatie. Klik tenslotte 
op 'Bevestigen' om je nieuwe afspraken 
definitief te bevestigen.

• Afspraak weigeren: Ben je al gevaccineerd 
of wil je je niet laten vaccineren? Annuleer 
dan je afspraak zodat iemand anders jouw 
vaccin krijgt. Hiervoor surf je naar bovenver-
melde website en na ‘doorgaan’ klik je op 
‘annuleer vaccinatie-afspraken’.

Lukt het niet online? Je kunt van maandag 
tot vrijdag van 8 tot 17 uur ook telefonisch 
contact opnemen met het vaccinatiecentrum 
op het nummer 053 72 30 80, dan helpt een 
medewerker je verder.

Opgelet! Als je je afspraak weigert en alsnog 
wil gevaccineerd worden, kan je aansluiten bij 
een volgend vaccinatie-aanbod. Je komt wel 
achteraan de rij, na alle mensen die wel ingaan 
op hun uitnodiging.

Vaccinatie-uitnodiging

Iedereen die gevaccineerd wordt in Vacci-
natiecentrum Denderdal Aalst moet een 
ingevulde medische vragenlijst meebrengen.
In het vaccinatiecentrum kunnen we je  
hierbij helpen als je dat wil. Je vindt de 
overzichtelijke vragenlijst op de pagina hier-
naast. Je kunt de medische vragenlijst ook 
downloaden via de gemeentelijke websites 
of afhalen in het administratief centrum, het 

Medische vragenli jst
OCMW of de bibliotheek (uitgezonderd  
Utopia). De eenvoudige ja-neenvragen 
zorgen voor een vlotte doorstroming en 
registratie in het vaccinatiecentrum zelf.  

Het eerste deel van de vragenlijst kan je pas 
op de dag van je vaccinatie zelf invullen.  
Heb je nog twijfels over sommige vragen? 
Neem dan contact op met je huisarts.



Om jouw vaccinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij je om vooraf deze medische vragenlijst in 
te vullen en mee te brengen naar Vaccinatiecentrum Denderdal Aalst. In het vaccinatiecentrum kunnen we 
je hierbij helpen als je dat wil. Bij twijfel of onduidelijkheid bespreek je dit het best met je huisarts.

P a s  i n v u l l e n  o p  d e  d a g  va n  d e  va c c i n at i e

Ik voel mij vandaag grieperig.
Indien ja  Kom niet naar het vaccinatiecentrum!  
 Herplan je vaccinatie 48 uur na genezing.

Ik testte in de laatste 14 dagen positief voor COVID-19, maar moest niet naar het ziekenhuis.
Indien ja  Kom niet naar het vaccinatiecentrum!  
 Herplan je vaccinatie 14 dagen na je genezing of je positieve test.

Ik werd in de laatste 3 maanden in het ziekenhuis opgenomen met een ernstige COVID-19 infectie.
Indien ja  Kom enkel naar het vaccinatiecentrum na contact met je behandelende arts.

Ik moet een ingreep onder algemene narcose ondergaan in minder dan 48 uur NA de vaccinatie.
Indien ja  Kom niet naar het vaccinatiecentrum! 
 Herplan je vaccinatie (net) na de ingreep.

m e d i s c h e  a a n d a c h t s p u n t e n

Ik had ooit na een vaccinatie een onmiddellijke of ernstige allergische reactie of   
ik had ooit dringende medische hulp nodig na een allergische reactie op het innemen van een medicijn.
Indien ja  Bespreek met je arts of allergoloog.  
 Misschien word je het best in het ziekenhuis gevaccineerd.

Ik had bij het eerste vaccin binnen de 6 uur een allergische reactie (veralgemeende netelroos / ademnood).
Indien ja  Bespreek met je allergoloog.  
 Enkel bij goedkeuring kan je een 2de dosis in het vaccinatiecentrum krijgen.

Ik heb astma EN: ■ ondanks chronische medicatie heb ik soms nog veel last.
 ■ ik krijg (twee)maandelijkse injecties ter behandeling van mijn astma.
Indien ja  Je blijft na je vaccinatie het best 30 minuten in de rustzone.

Mijn okselklieren zijn verwijderd (bv. bij borstkanker).
Indien ja  De vaccinatie gebeurt aan de andere zijde.  
 Als de klieren aan de beide kanten zijn verwijderd, gebeurt de vaccinatie in het bovenbeen.

Ik neem bloedverdunners (bv.: Asaflow, Cardioaspirine, Clopidogrel, Marcoumar, Eliquis, Xarelto…).
Indien ja  Er moet 5 minuten druk op de prikplaats worden uitgeoefend.

Ik val snel flauw bij een prik.
Indien ja  Je mag liggen tijdens de vaccinatie.

!  N IET  ZELF  AANDUIDEN !

☐ neen ☐ JA

☐ neen ☐ JA

☐ neen ☐ JA

☐ neen ☐ JA

☐ neen ☐ JA

☐ neen ☐ JA

☐ neen ☐ JA

☐ neen ☐ JA

☐ neen ☐ JA

☐ neen ☐ JA

O K
flauwvallen allergischbloedverdunnermobiliteit okselklier verwijderd
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medische 
vragenlijst 
klaar
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Om je optimaal voor te bereiden op je be-
zoek aan het vaccinatiecentrum, doorlopen 
we graag de verschillende stappen.

1. Voorbereiding is alles! Breng je ID-kaart 
en uitnodiging mee en draag kledij 
waarvan je makkelijk je schouder kunt 
ontbloten. Kom niet te vroeg, niet te 
laat, maar juist op tijd.

2. Kom je per fiets? Er is een ruime fietsenstal-
ling voorzien aan de ingang van het centrum. 
Achteraan is een parking aangelegd voor 250 
wagens. Volg de instructies van de parkeer-
begeleiders.

3. Ga met je ID-kaart en ingevulde medische 
vragenlijst naar de toegangspoort. Een me-
dewerker stuurt je ofwel rechtstreeks naar de 
registratie of naar de container. Daar kan je ook 
steeds terecht als je nog medische vragen hebt.

OP PAD in Vaccinatiecentrum Denderdal Aalst

1 2

3 4
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4. Een medewerker scant je ID-kaart en overloopt 
met jou de vooraf ingevulde medische vragen-
lijst. Je krijgt een ticket met een QR-code die je 
nodig hebt bij de vaccinator en de uitcheckbalie.

5. Wacht op één van de witte stippen tot jouw num-
mer op het scherm verschijnt. Als je een jas draagt, 
doe die hier gerust al uit.

6. Ga naar de vaccinatieruimte die op het scherm 
bij jouw nummer verschijnt.

7. Ontbloot jouw bovenarm en wacht op het krukje 
op de vaccinator. De vaccinator scant jouw ticket 
en vaccineert je.

8. In de rustzone wacht je minstens 15 minuten 
onder toezicht of er eventuele bijwerkingen 
optreden. Op het scherm wordt aangegeven 
wanneer je rusttijd voorbij is.

9. Je ticket wordt een laatste keer gescand. Je 
krijgt jouw vaccinatiekaart mee.

5 6

7

98
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•  Waarom 
moet ik me laten 

vaccineren?
Met het COVID-19-vaccin 

voorkom je dat je ernstig 
ziek wordt én red je levens. Je 

draagt bij aan de groepsimmuni-
teit en helpt de verspreiding van het 
virus te stoppen. 

• Is het COVID-19-vaccin veilig?
 Ja. Alle vaccins zijn goedgekeurd 

door het Europees Geneesmidde- 
lenagentschap (EMA). 

• Hoe werkt het vaccin tegen CO-
VID-19?

 Het vaccin stimuleert je immuunsys-
teem waardoor je lichaam antistof-
fen aanmaakt om de virusdeeltjes 
te bestrijden. Het COVID-19-vaccin 
bevat geen levende virussen en kan 
nooit COVID-19 veroorzaken.

Veelgestelde vragen

• Hoeveel dosissen moet ik krijgen?
 Van de meeste vaccins heb je twee 

dosissen nodig. Bij je uitnodiging 
verneem je wanneer je de tweede 
dosis krijgt. 

• Zijn er bijwerkingen?
 Dat kan, maar ernstige bijwerkingen 

zoals een allergische reactie zijn 
zeldzaam. Dergelijke reacties treden 
op tussen vijf en tien minuten nadat 
het vaccin is toegediend. Ze zijn 
goed behandelbaar. Daarom moet 
je na de vaccinatie nog een kwar-
tiertje in de buurt blijven zodat  
het zorgpersoneel je goed kan 
opvolgen. 

• Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?
 Nee, want dat zou het vaccinatie-

proces alleen maar vertragen. 
• Zijn de vaccins halal en koosjer?
 De momenteel beschikbare vaccins 

tegen COVID-19 (Pfizer, Moderna en 
AstraZeneca) bevatten geen gelatine. 
In veel vaccins zit wel gelatine, een 
eiwit dat van varkens afkomstig is. 
Zowel voor moslims als voor joden is 
varkensvlees verboden, maar beide 
geloofsovertuigingen staan de vac-
cins toch toe. Voor moslims omdat de 
gelatine bewerkt is, en dus als zuiver 
kan beschouwd worden. Voor joden 
omdat vaccins niet via de mond 
worden ingenomen.

• Is de vaccinatie gratis?
 Ja.
• Is de vaccinatie verplicht?
 Neen. De overheid raadt vaccinatie 

wel sterk aan. Hoe meer mensen 
zich laten vaccineren tegen  
COVID-19, hoe beter. 



• Ik ben moslim. Mag ik tijdens de 
Ramadan gevaccineerd worden?

 Ja, het Executief van de Moslims van 
België (EMB) bevestigt dat de toe-
diening van het vaccin niet in strijd is 
met de naleving van het vasten. 

• Is Vaccinatiecentrum  
Denderdal Aalst rolstoel- 
toegankelijk?

 Ja.
• Is er een doventolk aanwezig?
 In het vaccinatiecentrum is er een 

afstandstolk ter beschikking (op 
weekdagen tussen 8.30 en 17.30 
uur, in het weekend tussen 9 en  
17 uur). Via een app op de Ipad 
wordt er een tolk opgebeld. Als je 
hiervan gebruik wil maken, meld 
dit aan het onthaal.

• Mag ik een begeleider  
meebrengen naar het  
vaccinatiecentrum?

 Kom als het kan zoveel mogelijk  
alleen. Als je assistentie nodig 
hebt, mag je een begeleider  
meebrengen.

• Mag mijn assistentiehond /  
geleidehond (voor slecht- 
zienden of andere medische  
verantwoording) binnen in  
het vaccinatiecentrum?

 Ja.
• Hoe lang duurt mijn  

bezoek aan Vaccinatie-
centrum Denderdal 
Aalst?

 Reken op 30-45 
minuten.

• Hoeveel mensen worden er per 
dag gevaccineerd?

 Dat is afhankelijk van de toeleve-
ring van vaccins. Per uur kunnen tot 
maximaal 300 vaccins toegediend 
worden.

• Kan ik op hetzelfde moment als 
mijn gezinsleden gevaccineerd 
worden?

 De vaccinatie verloopt per doel-
groep. Je mag pas naar het vacci-
natiecentrum gaan wanneer je een 
uitnodiging hebt gekregen. Als jij en 
je gezinslid tot dezelfde doelgroep 
behoren en gelijktijdig worden uit-
genodigd, kun je jullie afspraken via 
het systeem op elkaar afstemmen.

• Kan ik me inschrijven voor een 
reservelijst?

 Vaccinatiecentrum Denderdal Aalst  
werkt niet met eigen reservelijsten. 
Reservelijsten lopen via de Vlaamse 
overheid. Meer info: www.laatje-
vaccineren.be.

• Ik werd gebeld voor een 
‘versnelde vaccinatie’.  
Wat nu?

 Vertrouw enkel sms’en van het 
nummer 8811 en e-mails van 'do-
clr' of de Vlaamse overheid. We 
vragen ook nooit persoonlijke 
informatie zoals paswoor-
den, pincodes of rekening-
nummers.

11



Houd minstens 1,5 meter afstand

Was en ontsmet  regelmatig 
en grondig je handen 

Neem extra voorzorgen 
bij risicogroepen

Heb steeds een mondmasker bij 
en draag het waar nodig

Doe activiteiten bij voorkeur buiten

Volg de regels over 
nauwe contacten

B A S I S R E G E L S 
A L T I J D  E N  O V E R A L

• Waar wordt er geregistreerd dat 
ik gevaccineerd ben?

 Je vaccinatie wordt geregistreerd 
via www.vaccinnet.be 

• Kan ik me thuis laten vaccineren?
 Thuisvaccinatie is de absolute 

uitzondering. Je huisarts beslist  
of je in aanmerking komt voor 
thuisvaccinatie en zal je het vaccin 
toedienen. Als je enigszins kunt, 
kom je naar het vaccinatiecentrum.

• Moet ik de coronamaatregelen 
blijven volgen als ik gevacci-
neerd ben?

 Ja, want niet iedereen kan tegelijk 
gevaccineerd worden. Ook als je 
gevaccineerd bent, moet je de 6 
gouden regels blijven respecteren: 
draag een mondmasker, ontsmet 
je handen, hou afstand, volg de 
regels over nauwe contacten, doe 
activiteiten het liefst buiten, denk 
aan kwetsbare mensen.

• Is het vaccinatiecentrum wel 
veilig als er zoveel mensen te-
gelijk aanwezig zijn om gevacci-
neerd te worden?

Ja. We besteden veel aandacht 
aan veiligheid en vragen 

alle bezoekers om zich 
te houden aan onze 

huisregels.

12



Huisregels

Om het vaccinatieproces 
zo vlot mogelijk te laten 
verlopen, zijn er enkele 
huisregels:

• Ga met eventuele vragen op voorhand naar 
je huisarts.

• Draag kledij waarmee je makkelijk je volle-
dige bovenarm kan ontbloten. Ideaal is een 
t-shirt met eventueel een pull erover die je 
gemakkelijk kunt uittrekken.

• Respecteer het uur van je afspraak: kom 
niet te vroeg en niet te laat.

• Breng geen tassen of rugzakken mee, er zijn 
geen kapstokken voorzien.

• Kom alleen naar het vaccinatiecentrum. 
Enkel als je assistentie nodig hebt, is een 
begeleider toegestaan.

• Hou afstand.
• Draag een proper/gewassen mondmasker.
• Ontsmet je handen.
• Het is verboden om foto’s of video’s te ma-

ken in Vaccinatiecentrum Denderdal Aalst.

13
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Vaccinatiecentrum Denderdal Aalst is gelegen 
in de Kortestraat 14 in Erembodegem. Een 
centrale ligging voor alle inwoners van Aalst, 
Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede. Op 
de volgende pagina’s vind je alle info om het 
vaccinatiecentrum te bereiken vanuit jouw 
woonplaats.

Ligging Vaccinatiecentrum Denderdal Aalst

Aan de ingang van het vaccinatiecentrum is er 
een ruime fietsenstalling. Achteraan is er een 
tijdelijke parking voor 250 wagens aangelegd. 
Stewards helpen je bij het vinden van een 
plaats. Hou er rekening mee dat je van de 
parking nog een paar minuutjes nodig hebt 
om naar de ingang te wandelen.

In de Kortestraat is een Kiss&Ri-
dezone voorzien. Deze mag enkel 
gebruikt worden voor het afzetten 
of ophalen van bezoekers. Voor 
houders van een parkeerkaart voor 
personen met een beperking,  
zijn er dicht bij de ingang tot het 
vaccinatiecentrum extra voorbe-
houden parkeerplaatsen ingericht. 

De verkeersbewegingen van 
en naar het vaccinatiecentrum 
hebben een enorme impact op 
de buurt. Denk aan de bewoners, 
wees ho�elijk en hou rekening met 
alle weggebruikers.



Gratis naar Denderdal met De Lijn
Alle inwoners van Aalst, Denderleeuw, Erpe- 
Mere, Haaltert en Lede kunnen met De Lijn  
gratis heen en terug naar hun vaccinatieafspraak 
reizen. Dit doe je door een sms te sturen naar 
het nummer 4884, met volgende tekst:
• Inwoners van Aalst: VCAAL
• Inwoners van Denderleeuw: VCDEN
• Inwoners van Erpe-Mere: VCERP 
• Inwoners van Haaltert: VCHAA
• Inwoners van Lede: VCLED

Vervoer nodig naar het vaccinatiecentrum

Voorwaarden
• Het antwoordbericht geldt als vervoers-

bewijs voor de heen- en terugreis op de 
dag van je vaccinatie-afspraak. Bij controle 
op de bus moet je je vaccinatie-afspraak 
kunnen voorleggen.

• Per verzonden sms wordt er een kost van 0,15 
euro aangerekend door je telecomoperator.

• Per gsm-nummer kun je maximaal 6 tickets 
aanvragen.

Gratis naar Denderdal met NMBS
Ook de NMBS biedt 2 gratis treintickets aan 
voor je reis naar het vaccinatiecentrum. 
Je kunt je tickets online bestellen via 
www.belgiantrain.be  of aan het loket.
Zorg ervoor dat je tijdens je treinreis je vacci-
natie-uitnodiging en -bevestiging op zak hebt.
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Vraag je vervoer aan zodra je je  
vaccinatie-uitnodiging gekregen hebt.

Mobi-plus Aalst 
Ondersteund Zelfstandig Wonen 
Aelbrechtlaan 119a 
9300 Aalst 
mmc@aalst.be
053 72 30 81 
Telefonisch bereikbaar van maandag  
tot vrijdag van 13 tot 16 uur
Denderleeuw Helpt 
Ten Kouter 20  
9470 Denderleeuw 
denderleeuw.helpt@denderleeuw.be
053 640 683  
Maandag tot woensdag: 9 tot 11.30 uur,  
13.30 tot 16 uur 
Donderdag: 9 tot 11.30 uur,  
13.30 tot 16 uur en 18 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9 tot 11.30 uur
MMC Erpe-Mere  
Oudenaardsesteenweg 458  
9420 Erpe-Mere 
mmc@erpe-mere.be 
053 60 34 90 
Maandag tot vrijdag:  8.30 tot 11.45 uur  
Maandag tot woensdag: 13 tot 16.30 uur 
Donderdag: 13 tot 18.45 uur  
MMC Haaltert - Sociaal Huis  
Donkerstraat 30   
9450 Haaltert  
mmc@haaltert.be
053 85 86 40  
Maandag tot vrijdag: 9 tot 12 uur  
MMC Lede  
Kasteeldreef 50  
9340 Lede 
mmc@lede.be
053 80 20 22   
Maandag: 9 tot 12 uur, 13.30 tot 19 uur  
Dinsdag- donderdag:  9 tot 12 uur,  
13.30 tot 16 uur  
Vrijdag: 9 tot 12 uur

Mindermobielenvervoer /  
taxidienst
Heb je zelf geen wagen en valt je vaccinatie- 
afspraak niet te combineren met het open-
baar vervoer? Dan kun je vervoer aanvragen 
tegen betaling. De vervoerder haalt je thuis op, 
brengt je naar het vaccinatiecentrum, wacht 
daar op jou en brengt je terug thuis.

• Mindermobielenvervoer: voor wie een 
laag inkomen en een beperkte mobiliteit 
hee£, zoals ouderen of mensen met een 
zorgbehoe£e. De prijs is afhankelijk van 
het aantal gereden kilometers.

• Taxidienst: voor wie geen eigen wagen 
hee£. Je betaalt 20 euro voor de heen- en 
terugrit. Vaccinatiecentrum Denderdal 
Aalst past het verschil bij.
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Met de fiets
Ga voor een dubbel gezondheidsshot en ga 
– als je kunt – met de fiets naar het vaccinatie-
centrum. Een kleintje voor geoefende fietsers, 
een mooie sportieve prestatie voor de minder 
getrainde fietsers. 
Gemiddelde afstand tot Denderdal vanuit:
• Aalst: 4 km
• Baardegem: 11 km
• Erembodegem: 2,5 km
• Gijzegem: 10 km
• Herdersem: 8 km
• Hofstade: 6,5 km
• Moorsel: 8,5 km
• Meldert: 6,5 km
• Nieuwerkerken: 6 km

Door werken aan de stuwsluis is het jaagpad 
tussen Aalst en Erembodegem helaas nog 
altijd onderbroken. Wie via de Brusselsesteen-
weg fietst, kan gebruikmaken van het pad dat 
aan de rand van het natuurgebied De Gerstjens 
loopt. Dit pad ligt in het verlengde van de Louis 
Camustraat en de Gerstenstraat. Vanaf de 
Brusselsesteenweg volg je de signalisatiepijlen 
naar Denderdal. 

Hoe geraak ik in  het  vaccinatiecentrum

Met het openbaar vervoer
Trein:
Het vaccinatiecentrum ligt op 10 minuten 
wandelen van het station van Erembodegem. 
Vanuit Aalst zijn er 2 treinen per uur naar 
Erembodegem.
Meer info over de dienstregeling:  
www.belgiantrain.be/nl.
 
Bus:
Vanuit Aalst is het vaccinatiecentrum bereik-
baar met volgende buslijnen:
•  Lijn 2 Herdersem – Aalst Station – Erembo-

degem: afstappen aan halte Erembodegem 
Brug (rijdt om het uur).

g	Perron 1
•  Lijn 213 Aalst – Brussel: afstappen aan hal-

te Erembodegem-Brug (rijdt om het uur). 
Vanaf de halte Erembodegem Brug is het 5 
minuutjes wandelen.

g	Perron 5
•  Lijn 214 Aalst – Brussel: afstappen aan 

halte Erembodegem Jagershoek (rijdt om 
het kwartier op weekdagen en zaterdag). 
Vanaf de halte Erembodegem Jagershoek is 
het 12 minuten wandelen.

g	Perron 5

Meer info over de dienstregeling: 
www.delijn.be/nl/.

Met de auto
De Kortestraat bereik je via de Hogeweg. Je 
bereikt het vaccinatiecentrum via de Brusselse 
steenweg/Brusselbaan (N9) of Ninovesteen-
weg (N405) en volgt de bewegwijzering ter 
hoogte van de Hogeweg of Keppestraat.

AALST
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Met de fiets
Vanuit Denderleeuw volg je het jaagpad rich-
ting Erembodegem. 500 meter voor de brug 
in Erembodegem kan je vanop het jaagpad 
rechts omhoog rijden en kom je rechtstreeks 
uit aan het vaccinatiecentrum. 

Vanuit Welle kan je ook gebruikmaken van 
de fietsbrug over de spoorweg in de Welle-
meersenstraat om vervolgens via de Dokter 
Carlierstraat en Gaston De Schepperstraat 
over Erembodegem-Centrum naar het vacci-
natiecentrum te fietsen. 

Alle fietsroutes kan je volgen via de signalisa-
tiepijlen tot het vaccinatiecentrum.  

Met het openbaar vervoer
Trein:
Vanuit het station van Denderleeuw ben je 
met de trein rechtstreeks in enkele minuten in 
het station van Erembodegem. Elk uur rijden er 
2 treinen naar het station van Erembodegem.

Vanuit het station van Iddergem en het 
station van Welle kan je via een overstap 
in het station van Denderleeuw reizen naar 

het station in Erembodegem. Elk uur rijdt er 
vanuit beide stations een trein richting station 
Denderleeuw. Meer info over de dienstrege-
ling: www.belgiantrain.be/nl. 

Het station van Erembodegem ligt op wandel- 
afstand van het vaccinatiecentrum (10 min). 
De looprichting naar het vaccinatiecentrum 
staat aangeduid van aan het station. 

Bus: 
De buslijnen 31-32-33 rijden van Denderleeuw 
naar Aalst station. In het station van Aalst kan 
je overstappen op buslijn 213 (afstappen aan 
halte Erembodegem Brug - vanaf daar 600m 
te voet naar het vaccinatiecentrum) of buslijn 
2 (afstappen aan halte ‘Erembodegem brug') 
- vanaf daar 700m te voet naar het vaccinatie-
centrum.
 
Met de auto
Vanuit Denderleeuw is het Vaccinatiecentrum 
Denderdal Aalst bereikbaar via de Steenweg 
(N405) – Keppestraat – Dorp – Hogeweg – 
Leuvestraat – Kortestraat. Afstand vanaf 
Administratief Centrum Denderleeuw is 7.5 
km en ongeveer 13 minuten rijden.

DENDERLEEUW
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Met de fiets
Vanuit AC Steenberg is het ongeveer 40 mi-
nuten fietsen tot aan het Vaccinatiecentrum 
Denderdal Aalst, goed voor 9,8 km enkele rit. 

Route: Mere rondpunt – Nieuwstraat – Me-
redorp – Kloosterstraat – Merestraat – Blau-
wenbergstraat – Fietstunnel in Aalst t.h.v. 
ASZ – Fietspad langsheen ASZ – richting 
schoolcampus – Kwalestraat – Sint-Jobstraat 
– N9 richting rondpunt – Parklaan – Désiré De 
Wolfstraat – Erembodegemstraat – Rooms-Hof-
straat – Kaardeveldweg – Erembodegem-Dorp 
– Hogeweg – Leuvestraat en Kortestraat tot aan 
Denderdal. Vanaf de Leuvestraat geven groene 
buttons de richting aan. 

Met het openbaar vervoer
Trein:
Reken op een reistijd tussen 50 en 60 minuten
Vanuit het station in Burst of Erpe-Mere, 
kan je via een overstap in Denderleeuw of 
Aalst naar het station in Erembodegem reizen. 
Het station van Erembodegem ligt op wandel- 

afstand van het vaccinatiecentrum (10 min). 
De looprichting naar het vaccinatiecentrum 
staat aangeduid van aan het station. 
Meer info over de dienstregeling:  
www.belgiantrain.be/nl. 

Bus:
Reken op een reistijd tussen 45 en 60 minuten
• Vanaf Vijfhuizen (lijnen 91-92-96)
• Overstap in Aalst 

-  Lijn 2 Herdersem – Aalst Station – 
Erembodegem: afstappen aan halte 
Erembodegem Brug (rijdt om het uur).

- Lijn 213 Aalst – Brussel: afstappen aan 
halte Erembodegem-Brug (rijdt om het 
uur). Vanaf de halte Erembodegem Brug 
is het 5 minuutjes wandelen.

- Lijn 214 Aalst – Brussel: afstappen 
aan halte Erembodegem Jagershoek 
(rijdt om het kwartier op weekdagen en 
zaterdag). Vanaf de halte Erembodegem 
Jagershoek is het 12 minuten wandelen.

Meer info over de dienstregeling:  
www.delijn.be/nl/.

Met de auto
Met de auto via N-wegen – volg de wegwijzers 
Afstand vanaf Administratief Centrum Er-
pe-Mere is 13,5 km en 25 – 40 min rijden via: 
Oudenaardsesteenweg – Gentsesteenweg 
– Boudewijnlaan – Leopoldlaan – Brusselse 
Steenweg – Hogeweg – Leuvestraat – Korte-
straat.

Met de auto via E-40 – volg de wegwijzers
Afstand vanaf Administratief Centrum Er-
pe-Mere is 11,4 km en 15 – 20 min rijden via: 
Oudenaardsesteenweg – E-40 – Afrit Aalst 
– N45 (Ninove) – rondpunt richting Erembo-
degem – Churchillsteenweg – Groeneweg – 
Ninovesteenweg – Keppestraat – Rooms-hof-
straat – Kaardeveldweg – Erembodegemdorp 
– Hogeweg – Leuvestraat – Kortestraat.

ERPE—MERE
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Met de fiets
Fietsersbond Haaltert stippelde veilige en 
bewegwijzerde fietsroutes uit. Je vindt  
ze als gps-bestand op www.haaltert.be/ 
fietsen-naar-denderdal. 

Vanuit Haaltert rijd je 6,9 kilometer van 
gemeentehuis Haaltert tot Denderdal. De 
route is aangeduid met wegwijzers vanaf het 
gemeentehuis.

Vanuit Denderhoutem rijd je 7,9 kilometer van 
Dorp Denderhoutem tot Denderdal. De route 
wordt aangeven met wegwijzers vanaf de  
Adv. De Backerstraat.

Ook de goed bewegwijzerde fietsknooppun-
tenroutes kan je volgen. Maar dan ben je wat 
langer onderweg. Meer info op www.haaltert.
be/fietsen-naar-denderdal. 

Met het openbaar vervoer
Trein:
Met de trein kan je vanuit de stations Ede en 
Haaltert via een overstap in Denderleeuw 
naar station Erembodegem. Elk uur vertrekt 
een trein uit Ede en Haaltert. De reistijd 
bedraagt ongeveer 40 minuten, waarvan 29 
minuten wachttijd voor de aansluiting in 

Denderleeuw. Vanuit station Erembodegem is 
het nog 10 minuten stappen naar het vaccinatie-
centrum. Plan je reis via www.belgiantrain.be/nl.

Bus: 
Zowel vanuit Haaltert als vanuit Denderhou-
tem ben je ruim 50 minuten onderweg naar 
Erembodegem met een overstap in Aalst of 
Denderleeuw. Naargelang de halte Erembo-
degem Jagershoek of Erembodegem Brug 
is het nog 12 of 8 minuten stappen naar het 
vaccinatiecentrum. 

Plan je reis op www.delijn.be/nl/routeplanner.
 
Met de auto
Je bereikt het vaccinatiecentrum via de N460 
of de N45, langs rotonde Albatros, richting 
Erembodegem. Volg de wegwijzers langs de 
Churchillsteenweg, Groenweg, Ninovesteen-
weg, Keppestraat, Rooms-Hofstraat, Kaarde-
veldweg, Erembodegem-Dorp, Hogeweg en 
Leuvestraat naar de Kortestraat. 

Een alternatieve route loopt via het kruis-
punt van de N45 Pelsmacker, langs Iddergem 
en Welle, via Steenweg N405 en Ninovesteen-
weg naar Erembodegem.

HAALTERT
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Met de fiets
Vanaf de Markt in Lede is een fietsroute be-
wegwijzerd. De route is 11,7 kilometer en loopt 
hoofdzakelijk via verkeersluwe landbouw- en 
fietswegen. Inwoners van deelgemeenten kun-
nen aantakken op deze bewegwijzerde route.  

Route: Markt - Nieuwstraat  – Bellaertstraat – 
Solegemweg (landbouwweg) – Speckaertstraat 
– Hendrikstraat (landbouwweg) – Royenrede 
(landbouwweg) – Vishouwrede (landbouwweg) 
– Sasstraat – Onegem – Ledebaan – Kerre-
broekstraat – Notelaarspad (fietsweg) – Tragel 
– stuk jaagpad (fietsweg tussen Tragel en Werf-
plein) – Frits de Wolfkaai – Leo Gheeraerdts- 
laan – stuk fietsweg (onder Brusselse steen-
weg) – Brusselse steenweg – Louis Camustraat 
– Gerstenstraat (door natuurgebied Gerstjens) 
– Leuvestraat – Kortestraat. 

Je kunt de GPS-gegevens van de fietsroute 
dowloaden via www.lede.be/hoe-bereik-je-
vaccinatiecentrum-Denderdal.

Met het openbaar vervoer
Trein:
Vanuit Lede vertrekt er elk uur één rechtstreek-
se trein naar het station van Erembodegem 
(reistijd ongeveer 10 minuten). Daarnaast ver-
trekt er eveneens elk uur een trein naar Aalst 
station waar je kunt overstappen om de trein 
te nemen richting station van Erembodegem 
(reistijd ongeveer 35 minuten). 
Meer info over de dienstregeling: 
www.belgiantrain.be/nl 

Bus:
Vanuit Lede vertrekken volgende bussen  
richting Aalst station: 
• Lijn 58 Wetteren – Serskamp – Lede – Hof-

stade – Aalst (rijdt om de twee uur).
• Lijn 59 Wetteren – Oordegem – Lede – Hof-

stade – Aalst (rijdt om de twee uur).
• Lijn 94 Gent – Melle – Oordegem – Impe – 

Erpe Vijfhuizen – Aalst (rijdt enkel in de spits 
– 1 rit).

• Lijn 96 Gent – Melle – Oordegem – Erpe 
Vijfhuizen – Aalst (rijdt om het uur).

• Lijn 98 Aalst – Erpe Vijfhuizen – Lede – Uit-
bergen (rijdt enkel in de spits – 1 rit).

Vanuit het Aalsterse busstation is het vaccina-
tiecentrum bereikbaar met volgende buslijnen:
• Lijn 2 Herdersem – Aalst Station – Erembo-

degem: afstappen aan halte Erembodegem 
Brug (rijdt om het uur)

g	Perron 1
• Lijn 213 Aalst – Brussel: afstappen aan halte 

Erembodegem-Brug (rijdt om het uur). 
Vanaf de halte Erembodegem Brug is het 5 
minuutjes wandelen.

g	Perron 5
• Lijn 214 Aalst – Brussel: afstappen aan halte 

Erembodegem Jagershoek (rijdt om het 
kwartier op weekdagen en zaterdag). Vanaf 
de halte Erembodegem Jagershoek is het 
12 minuten wandelen.

g	Perron 5
Meer info over de dienstregeling: 
www.delijn.be/nl/.

Met de auto
Je bereikt het vaccinatiecentrum via de N9 
(Brusselse steenweg – Brusselbaan) of N405 
(Ninovesteenweg) en volgt de bewegwijzering 
ter hoogte van de Hogeweg of Keppestraat. 
Komende vanuit Lede wordt er een route 
bewegwijzerd vanaf kruispunt Vijfhuizen via 
de R41 (Boudewijnlaan – Heilig Hartlaan – 
Leopoldlaan – Albrechtlaan) en N9 (Brusselse 
steenweg – Brusselbaan) richting Vaccinatie-
centrum. 

LEDE



Ken je iemand die het Nederlands  
niet (goed) machtig is?
• Bied hulp
• Geef uitleg waar je kunt
• Deel jouw kennis en help de boodschap 

mee te verspreiden
• Download de app met anderstalige info 

via www.integratie-inburgering.be/nl/cit

Heb je deze info niet goed begrepen?
• Vraag uitleg aan familie, vrienden of buren
• Het Agentschap Integratie en Inburgering hee£ 

communicatiemateriaal ontwikkeld en ver-
taald. De folder ‘Laat je vaccineren’ is moment-
eel beschikbaar in 29 talen en vind je op  
www.integratie-inburgering.be/nl/coro-
na-meertalige-info en www.laatjevaccineren.be/
vertalingen-campagnematerialen-covid-19- 
vaccinatie

Interessante links
• www.laatjevaccineren.be 
• www.info-coronavirus.be 
• www.denderleeuw.be/vaccinatie 
• www.eerstelijnszone.be/denderdal 
• www.logodender.be/samentegencorona

Info niet  goed begrepen?

Heb je nog vragen over je vaccinatie, 
dan kun je terecht bij
•  Je huisarts voor medische vragen (bv. invullen 

medische vragenlijst, mogelijke bijwerkingen…).
•  Het call center op tel. 053 72 30 80 voor 

praktische vragen (bv. vaccinatie-afspraak, 
parking…). Van maandag tot vrijdag staan  
de medewerkers van Aalst, Denderleeuw,  
Erpe-Mere, Haaltert en Lede van  
8 tot 17 uur telefonisch paraat.

•  www.laatjevaccineren.be voor  
algemene info over de vaccinatie 
campagne (bv. info vaccin, wanneer  
krijg ik mijn uitnodiging?...).

• Alle info vind je gebundeld op  
www.denderleeuw.be/vaccinatie. 

Vragen over vaccinatie
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