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VACCINATIE  SINT-NIKLAAS & TEMSE

Maart 2021

Beste medeburger van Sint-Niklaas en Temse

In de loop van maart starten de vaccinaties tegen het coronavirus voor de brede bevolking. Voor de in-
woners van Sint-Niklaas en Temse gebeurt dat in ’t Bau-huis in Sint-Niklaas. Dat is de stedelijke beurs- en 
evenementenhal achter het station. We hebben ‘t Bau-huis in sneltempo klaargemaakt om 85.000 inwoners 
van beide gemeenten te ontvangen.

Sint-Niklaas en Temse werken nauw samen rond heel de organisatie van het vaccinatiecentrum en rond de 
communicatie. Daarom krijg je ook dezelfde informatiebrochure. 

Neem de tijd om deze brochure aandachtig door te lezen. Heel wat vragen over de vaccinatie komen erin 
aan bod. De komende maanden houden we je op deze manier verder op de hoogte.

Deze vaccinatiecampagne is een grote uitdaging. Dat je nood hebt aan bijkomende informatie of verduidelijking,
is daarom best mogelijk. Maak dan ook zeker gebruik van de infolijnen en ondersteunende dienstverlening die 
we aanbieden.

Het is van levensbelang dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Door je te laten vaccineren, blijf 
je zelf gezond, bescherm je oudere of zieke mensen, geef je het goede voorbeeld en kan ons sociaal leven 
hervatten. Alleen wanneer heel veel mensen immuun zijn voor het virus, kunnen wij deze moeilijke periode 
achter ons laten en terug naar ons normale leven gaan. Wees solidair en blijf de maatregelen volgen, ook 
als je zelf gevaccineerd bent.

Bedankt voor de medewerking! Samen overwinnen wij het coronavirus!

Namens het stadsbestuur van Sint-Niklaas   Namens het lokaal bestuur Temse

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  Nele De Cleen   Luc De Ryck
algemeen directeur burgemeester  algemeen directeur  burgemeester

Namens het stadsbestuur van Sint-Niklaas   Namens het lokaal bestuur Temse

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  Nele De Cleen   Luc De Ryck

Aan de inwoners van
Sint-Niklaas en Temse

INFO COVID-19-VACCINATIE



Wanneer krijg ik mijn uitnodiging?
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Iedereen komt aan de beurt voor een vaccin. De Vlaamse overheid heeft hiervoor een schema gemaakt. 
Je kan een vaccin krijgen vanaf maart tot in de loop van de zomer. Heel wat mensen zullen pas in de loop 
van het voorjaar of de zomer een uitnodiging krijgen.

Twee weken voor je in het vaccinatiecentrum verwacht wordt, valt de uitnodigingsbrief in je brievenbus. 
Naast die brief krijg je ook een e-mail en sms met dezelfde boodschap, als de overheid over jouw 
contactgegevens beschikt.

Wat staat er in de uitnodiging?

De uitnodigingsbrief bestaat uit drie bladzijden.

 De eerste pagina is een e-ticket met daarop een streepjes- en QR-code én een link naar de website 
waar je je kan registreren: www.laatjevaccineren.be. Deze pagina moet je meenemen naar het 
vaccinatiecentrum. Goed bijhouden dus.

 Op de keerzijde staat het precieze tijdstip waarop je in het vaccinatiecentrum verwacht wordt. Het gaat 
om twee data: één voor je eerste inenting en één voor de herhalingsprik, een aantal weken later.

 Op de laatste pagina staat praktische informatie over de vaccinatie zelf.

Lees de volledige uitnodiging aandachtig en noteer de twee afspraken voor vaccinatie in je agenda.

Wat moet ik met de uitnodiging doen?

In de brief, e-mail en sms wordt gevraagd om je te registreren voor een bepaalde datum. Dat betekent dat 
je online of telefonisch laat weten of je wel of niet op de twee afspraken kan zijn in het vaccinatiecentrum.

Registreer je online op www.laatjevaccineren.be. Om te voorkomen dat je de code van 33 tekens moet over-
typen, kan je de QR-code op de brief scannen met je smartphone. Zo kom je automatisch op een webpagina, 
waar je code al is ingevuld. Voor ondersteuning bij je registratie: zie verder bij info Sint-Niklaas en info Temse.

Bewaar de uitnodiging tot na je 2de prik!

Ik heb geen internet. Wat moet ik dan doen?

Op de uitnodigingsbrief staat ook het telefoonnummer van de infolijn van het vaccinatiecentrum ’t Bau-huis: 
tel. 03 760 90 10. Daar helpen ze je verder op basis van je naam en je rijksregisternummer, dat op je identiteits-
kaart staat.

Wat als ik niet op de afspraak kan zijn?

Je kan een nieuwe afspraak maken via de link om je te registreren. Dit kan voor de eerste en de tweede 
afspraak. Heb je geen internet? Bel dan naar de infolijn van het vaccinatiecentrum ’t Bau-huis, 
tel. 03 760 90 10.

Wat als ik mij niet wil laten vaccineren?

De vaccinatie is niet verplicht, waar wel sterk aanbevolen. Alleen wanneer heel veel mensen gevaccineerd 
zijn en immuun zijn voor het virus, kunnen wij deze moeilijke periode achter ons laten en ons normale leven 
hervatten.

Als je je niet wil laten vaccineren, laat het dan ook weten aan het vaccinatiecentrum. Stuur hiervoor een 
e-mail (vaccinatiecentrum@sint-niklaas.be) met vermelding van je naam, geboortedatum en de voorgestelde 
data van de vaccinaties, of bel ons op het nummer 03 760 90 10.
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Naar ’t Bau-huis 
in Sint-Niklaas
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 www.laatjevaccineren.be
 Gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.
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Sources: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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GIS & data-analyse stadsbestuur Sint-Niklaas

’t Bau-huis is de beurs- en evenementenhal 
van stad Sint-Niklaas, Slachthuisstraat 60
(gelegen aan de achterkant van het station).
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Bereikbaarheid

 Kom bij voorkeur te voet of met de fi ets, 
ook als je wat verder van ‘t Bau-huis woont.

 Het autobusstation van De Lijn en het NMBS-station 
liggen op 600 meter wandelafstand van ’t Bau-huis. 
Volg de bewegwijzering.

 Drie parkings liggen vlakbij: parking ’t Bau-huis 
(150 plaatsen), parking Station (500 plaatsen), 
parking Stationsstraat (200 plaatsen).

 De parking ’t Bau-huis is volledig gereserveerd 
voor mensen met een vaccinatie-afspraak (slechts 
toegankelijk vanaf 10 minuten voor afspraak!) en voor 
personeelsleden.

Het vaccinatiecentrum is volledig rolstoeltoegankelijk.

Openingsuren

Het vaccinatiecentrum start 

geleidelijk op. In de loop van het 

voorjaar, wanneer de vaccinatie op 

volle toeren begint te draaien, is het 

vaccinatiecentrum dagelijks open 

(7 op 7 dagen) van 8 tot 20 uur.

Ook in het weekend.

 Tel. 03 760 90 10, elke weekdag van 8 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.
 E-mail: vaccinatiecentrum@sint-niklaas.be
 www.vaccinatiebauhuis.be
 Voor algemene vragen en ondersteuning op vlak van vervoer of online 

registreren van je afspraak.

Informatie

Vlaamse overheid

’t Bau-huis
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In het 
vaccinatiecentrum
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1. Het onthaal

Wat breng je mee:
  je identiteitskaart
  je uitnodiging

Draag je mondmasker en ontsmet 
je handen. Eén persoon mag je 
begeleiden als je slecht te been bent 
of het moeilijk hebt, om welke reden 
dan ook.

Een onthaalmedewerker checkt je 
identiteitsgegevens en je afspraak. 
Ook je temperatuur wordt gecontro-
leerd. Daarna begeleidt een steward 
je naar de medische administratie. 

Het kan zijn dat je nog even moet 
wachten in de wachtzone.

Het dragen van het mondmasker is 
verplicht in heel het vaccinatiecentrum. 

3.4.

2.

1.



 



Het tweede spuitje

Op je vaccinatiekaart staat de afspraak voor je tweede spuitje, ook in ’t Bau-huis. Dat krijg je een aantal weken 
na de eerste inenting, afhankelijk van het type vaccin. Twee weken na het tweede spuitje beschermt het 
vaccin je zo goed als mogelijk tegen het coronavirus. Bewaar je uitnodigingsbrief tot je je tweede spuitje hebt 
gekregen.

5

2. Medische administratie

Hier geeft een verpleegkundige je info over het vaccin. 
Je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand 
worden overlopen aan de hand van een vragenlijst. 

Je krijgt er ook een vaccinatiekaart. Tenslotte mag je 
doorschuiven naar één van de vaccinatielijnen in de 
grote zaal van ’t Bau-huis.

is zorg

Een milde pijn, zwelling of roodheid  
aan de injectieplaats is normaal. 

Lijkt de reactie erger, of ben je ongerust?  
Neem dan contact op met je huisarts. 

Vaccinatie- 
kaart

laatjevaccineren.be

3. Vaccinatieruimte

In deze ruimte krijg je het vaccin. Dat gebeurt door 
een verpleegkundige met een spuitje in je bovenarm. 
Draag daarom een kledingstuk met korte mouwen of 
zorg er alleszins voor dat jouw bovenarm gemakkelijk 
kan ontbloot worden. Omwille van de privacy is de 
vaccinatieruimte volledig afgeschermd.

4. De rustzone

Na de vaccinatie moet je een kwartier 
rusten onder toezicht. Hou je daar zeker aan. 
Uitzonderlijk kan het vaccin nevenwerkingen 
veroorzaken, zoals jeuk of spierpijn. Dan kan dit 
direct gesignaleerd worden.

+
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Informatie voor inwoners van Sint-Niklaas4

Infolijnen - helpdesks

’t Bau-huis  Tel. 03 760 90 10 - e-mail: vaccinatiecentrum@sint-niklaas.be

Stadhuis  Tel. 03 778 30 00, elke weekdag van 8.15 uur tot 12.15 uur.
    Op dinsdag, woensdag en vrijdag ook van 13.30 uur tot 16 uur.

Welzijnshuis  Tel. 03 778 66 66, elke weekdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
    Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ook van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Met het openbaar vervoer naar het vaccinatiecentrum

Het autobusstation van De Lijn en het NMBS-station liggen vlakbij het vaccinatiecentrum. Ideaal dus om  
te kiezen voor het openbaar vervoer. Handig is het sms-ticket van De Lijn. Stuur ‘DL’ naar nummer 4884.  
Een sms-ticket is 60 minuten geldig. 
Kom je met de trein vanuit Nieuwkerken, Belsele of Sinaai, dan vind je hier alvast een overzicht van de 
dienstregeling. Opgelet, tijdens de schoolvakanties kan deze dienstregeling wel nog wijzigen.

Maandag tot vrijdag
Vertrek Sinaai Vertrek Sint-Niklaas

07.28 08.24
08.01 08.52
08.28 09.24
09.01 09.52
09.28 10.24
10.02 10.52
10.28 11.24
11.02 11.52
11.28 12.24
12.02 12.52
12.28 13.24
13.02 13.52
13.28 14.24
14.02 14.52
14.28 15.24
15.02 15.52
15.28 16.24
16.02 16.52
16.28 17.24
17.02 17.52
17.28 18.24
18.02 18.52
18.28 19.24
19.02 19.52
19.28 20.24

Zaterdag, zon- en feestdagen
Vertrek Sinaai Vertrek Sint-Niklaas

7.25 8.27
8.25 9.27
9.25 10.27

10.25 11.27
11.25 12.27
12.25 13.27
13.25 14.27
14.25 15.27
15.25 16.27
16.25 17.27
17.25 18.27
18.25 19.27
19.25 20.27

Sinaai

Hulpmiddelen en assistentie

In het vaccinatiecentrum zijn rolstoelen aanwezig. Geef een seintje aan de parkingsteward en deze 
brengt de rolstoel tot bij jou of tot aan je auto. 

Heb je nood aan begeleiding? Je mag één persoon meebrengen. Dit kan voor fysieke en psychische 
problemen. Je kan ook een begeleider aanvragen via het infopunt in ’t Bau-huis. Een begeleider mag 
met je meekomen naar het vaccinatiecentrum en assisteert je de hele tijd gedurende het vaccinatie-
proces. Assistentie is eventueel mogelijk vanaf het busstation of het NMBS-station. 

In alle andere gevallen is het niet toegestaan zich te laten vergezellen door iemand anders, ook 
niet door een partner of (klein)kinderen. We moeten het aantal personen dat aanwezig is in het 
vaccinatiecentrum steeds tot een minimum beperken.



Informatie voor inwoners van Temse5
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Maandag tot vrijdag
Vertrek Nieuwkerken Vertrek Sint-Niklaas

07.47 09.09
08.47 10.09
09.47 11.09
10.47 12.09
11.47 13.09
12.47 14.09
13.47 15.09
14.47 16.09
15.47 16.33
16.47 17.09
17.47 18.09
18.47 19.09

20.09
Zaterdag, zon- en feestdagen

Vertrek Nieuwkerken Vertrek Sint-Niklaas
07.22 08.33
08.22 09.33
09.22 10.33
10.22 11.33
11.22 12.33
12.22 13.33
13.22 14.33
14.22 15.33
15.22 16.33
16.22 17.33
17.22 18.33
18.22 19.33
19.22 20.33

Kan je niet zelfstandig naar het 
vaccinatiecentrum komen?

Kan je zelf niet met de fiets, het openbaar vervoer of 
de auto komen? Zoek eerst een oplossing in je eigen 
omgeving. Liefst iemand uit je gezinsbubbel of je 
vast knuffelcontact.  
 
Heb je toch hulp nodig, neem dan contact op met het infopunt in ’t Bau-huis, tel. 03 760 90 10. Wij bieden 
vervoer aan voor mensen die minder mobiel zijn. Je betaalt een vaste bijdrage (5 EUR en 3 EUR voor mensen 
met een statuut van verhoogde tegemoetkoming).

Nieuwkerken Belsele

Infolijnen - helpdesks

’t Bau-huis Slachthuisstraat 60, Sint-Niklaas
 Tel. 03 760 90 10 - e-mail: vaccinatiecentrum@sint-niklaas.be
 www.vaccinatiebauhuis.be

AC De Zaat F. Boelplein 1, Temse
 Tel. 03 710 13 75 - e-mail: infobalie@temse.be
 - elke weekdag en zaterdag van 8.30 uur tot 12 uur. 
 - op woensdag ook van 13.30 uur tot 16 uur.

Sociaal Huis Kouterstraat 1, Temse
 Tel. 03 710 25 04 - e-mail: onthaal@ocmwtemse.be
 elke weekdag van 8.30 uur tot 12 uur (op afspraak)

Lokaal dienstencentrum Kouterstraat 3, Temse 
‘t Achterpoortje Tel. 03 710 26 05 - 03 710 25 56 - e-mail: centrumleider@sleutelzorgtemse.be
 elke weekdag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 16 uur. 

Maandag tot vrijdag
Vertrek Belsele Vertrek Sint-Niklaas

08.04 08.24
08.31 08.52
09.04 09.24
09.31 09.52
10.04 10.24
10.31 10.52
11.04 11.24
11.31 11.52
12.04 12.24
12.31 12.52
13.04 13.24
13.31 13.52
14.04 14.24
14.31 14.52
15.04 15.24
15.31 15.52
16.04 16.24
16.31 16.52
17.04 17.24
17.31 17.52
18.04 18.24
18.31 18.52
19.04 19.24
19.31 19.52

Zaterdag, zon- en feestdagen
Vertrek Belsele Vertrek Sint-Niklaas

07.28 08.27
08.28 09.27
09.28 10.27
10.28 11.27
11.28 12.27
12.28 13.27
13.28 14.27
14.28 15.27
15.28 16.27
16.28 17.27
17.28 18.27
18.28 19.27
19.28 20.27



Vrijwilligers gezocht

Het vaccinatiecentrum blijft in werking tot 
eind oktober 2021. Daarom zijn er veel vrij-
willigers nodig. Het gaat zowel om medische 
taken (verpleegkundige, arts, apotheker) als 
niet-medische taken (administratie, onthaal, 
steward). Aanmelden als vrijwilliger kan via
www.vaccinatiebauhuis.be of
tel. 03 778 30 00 (stadsbestuur Sint-Niklaas).

Met de bus
Een geldig vervoerbewijs kan je kopen via www.delijn.be of via de De Lijn-app. Handig is ook 
het sms-ticket van De Lijn. Stuur ‘DL’ naar nummer 4884. Een sms-ticket is 60 minuten geldig.
In een aantal handelszaken kan je een 10-rittenkaart van De Lijn kopen, zoals in
 Temse: Kruidvat (Kouterstraat 28), Nachtwinkel Mhm (Schoolstraat 120), Lukoil (Krijgsbaan 170)
  Tielrode: Voeding Katrien (Gentstraat 52)
  Elversele: Dagbladhandel Maryleen (Dorpstraat 72)

Volgende buslijnen verzorgen een verbinding tussen Temse en Sint-Niklaas: 
93, 95, 97, 98 en 99 (sneldienst). Het plannen van de route doe je via de De Lijn-app of via www.delijn.be.

Met de Belbus
Tel. 09 211 91 91 - www.delijn.be/belbus
 elke weekdag van 6 tot 20 uur
 zaterdag, zon- en feestdagen van 8 tot 15 uur

Geen passende vervoersmogelijkheid gevonden?
Kan je zelf niet met de auto, de fi ets of het openbaar vervoer komen? Zoek eerst een oplossing in je eigen 
omgeving. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of buur. Respecteer de coronamaatregelen. Draag een mond-
masker in de auto.
Heb je toch hulp nodig, neem dan contact op met het infopunt in ’t Bau-huis, tel. 03 760 90 10. Wij voorzien 
vervoer voor mensen die minder mobiel zijn. Je betaalt een vaste bijdrage (5 EUR en 3 EUR voor mensen 
met een statuut van verhoogde tegemoetkoming).

Info other languages/autres langues
You can fi nd information online on these websites. 
Tu peux trouver l’information en ligne sur ces sites web.
 https://integratie-inburgering.be/nl/corona-meertalige-info
 https://www.info-coronavirus.be/en/translation

Maandag tot vrijdag Zaterdag, zon- en feestdagen
Vertrek Temse Vertrek Sint-Niklaas Vertrek Temse Vertrek Sint-Niklaas

07.11 08.42 08.11 08.42
07.50 09.42 09.11 09.42
08.11 10.42 10.11 10.42
09.11 11.42 11.11 11.42
10.11 12.21 12.11 12.42
11.11 12.42 13.11 13.42
12.11 13.42 14.11 14.42
12.50 14.42 15.11 15.42
13.11 15.42 16.11 16.42
14.11 16.22 17.11 17.42
15.11 16.42 18.11 18.42
16.11 17.21 19.11 19.42
16.50 17.42 20.42
17.11 18.42
17.50 19.42
18.11 20.42
18.50               
19.11

Vervoer naar het vaccinatiecentrum

Met de trein
In het station van Temse (Stationsplein) kan je een geldig treinticket kopen aan de ticketautomaat, online 
via www.nmbs.be of via de NMBS app. Het dragen van een mondmasker in de stationsgebouwen, op de 
perrons en in de trein is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar.
Onderstaande dienstregeling is indicatief en geldig op het moment van deze publicatie (maart 2021). 
Voor de laatste updates: kijk op de NMBS-app of op www.nmbs.be. Duur treinrit = 7-8 minuten.


