THIS IS HOLLAND
EEN UNIEKE
INGENUITY
5D FLIGHT EXPERIENCE
THAT
MOVES
IN
AMSTERDAM!

YOU

FAMILIE AVONTUUR!
Vekoma is een wereldspeler
van formaat als het gaat om het
ontwikkelen, produceren en leveren
van achtbanen en attracties.
Ga met de hele familie op avontuur
en ontdek o.a. onze familie
achtbanen die geschikt zijn voor jong
en oud!
WWW.VEKOMA.COM
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VAN DE REDACTIE
Uw foto van Vlodrop op de kaft van
Tuut mit Ziepnaat in 2022?

We zijn weer op zoek naar mooie foto’s
om de voorzijde van alle 4 de uitgaven van
TmZ in 2022 te verfraaien. Heeft u nog
een mooie foto of een leuk kiekje van
Vlodrop, mail ze ons.
Pierre Jeurissen wordt hartelijk bedankt
voor de toegezonden foto (van Rentelaers), die nu mede de kaft van 2021 verfraait. De drie andere foto's zijn van leden
van de redactie. U kunt uw foto mailen
naar: wimenhelga@home.nl
Wie weet siert uw foto de voorzijdes van
de edities van 2022!

Vragen over CORONA?

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Op
de website van de gemeente Roerdalen is
voor u belangrijke informatie over het coronavirus op een rijtje gezet. Kijk op
www.roerdalen.nl/corona en dan blijft u op
de hoogte. Wilt u liever telefonisch informatie ? Bel dan naar de GGD Limburg via
nummer 088 – 11 91 99.

Bewegen

Om toch nog een beetje de ledematen
soepel te houden, kunt u mee doen aan
het programma op de televisiezender L1,
die dagelijks een half uur bewegingsoefeningen laat zien op een leuke manier en
waaraan u kunt meedoen. Het programma
wordt uitgezonden om 10.00 uur en om
14.30 uur. De oefeningen zijn niet moeilijk
en u doet mee op uw manier. Niks moet.
Geniet maar van het bewegen!

Redactie Tuut mit Ziepnaat
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Angsterweg 1,

Angsterweg
1,
6063 AT Vlodrop
6063 AT Vlodrop
T (0475) - 48 50 06

T (0475) - 48 50 06

info@biermansmakelaardij.nl
www.biermansmakelaardij.nl

info@biermansmakelaardij.nl
www.biermansmakelaardij.nl

Voor al uw buiten- en
binnenschilderwerk staan
wij graag voor u klaar.

SCHILDERWERKEN

Burg. Claessenstraat 9
6074 BZ Melick
T: 0475-597225 / 06-52421508

info@franssenschilderwerken.nl
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www.franssenschilderwerken.nl

BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR
Hieronder stellen enkele nieuwe bestuursleden zich voor aan u, de lezers
van TmZ. Op verzoek van de redactie is dit niet via een mondeling interview gebeurd, maar aan de hand van een aantal aan de bestuursleden
voorgelegde vragen.

KAREL VERHESEN, VOORZITTER
Ik woon op de Van de Broecksingel 11, 6063CL, Vlodrop. Ben geboren 1806-1952 te Roermond, Heinsbergerweg 72 en opgegroeid in Roermond. Ik
ben sinds 1973 woonachtig in Vlodrop.
Opleidingen: Lagere school, Mulo, Handelsavondschool en verder door het
leven heen veel cursussen en speciale opleidingen gevolgd.
Werkzaam bij Verhesen verhuizingen te Roermond en later UTS Bernardt
verhuizingen als Facility Manager.
In 2009 gestart als zzp’er met een eigen video bedrijf Video-Vlodrop, gepensioneerd bij UTS in 2018.
Veel inwoners van Vlodrop kennen mij nog niet, aangezien ik voor mijn
werk door het gehele land reisde met veel hotelovernachtingen. In 2016
werden de werkzaamheden iets minder en ging ik 4 dagen per week werken.
Nu ben ik nog actief als videograaf voor heel veel filmwensen zoals bruiloften, jubilea, communies, musicals en sinds 2018 ook voor uitvaarten en
crematies.
Mijn filmroots en filmopleidingen liggen hoofdzakelijk in Zuid-Limburg; vandaar dat ook mijn filmactiviteiten veelal in het zuiden liggen. Maar langzamerhand komen in onze streek nu ook opdrachten binnen.
Met name in de coronatijd heb ik veel uitvaartdiensten gehad, waarvan ik in
het begin dacht: "Zal ik dat wel doen?". Maar tot heden ben ik blij dat ik,
mede voor de nabestaanden, door het gemis van een normale uitvaart, de
speciale momenten op film heb kunnen vastleggen.
Verder ben ik vanaf het eerste moment betrokken bij de Geluksexpres als
chauffeur en doe ik een beetje onderhoud aan de treinen. Helaas kunnen
wij al vanaf begin 2019 niet meer rijden i.v.m. Corona.
Wel heb ik nog met de Geluksexpres gereden bij de evacuatie tijdens de
brand op de Meinweg. We hebben toen vanuit de sporthal in Vlodrop mensen van en naar Herkenbosch gereden.
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'Wie moge veer uch helpe?'
VOOR JONG EN OUD

EIGEN PINCODE KIEZEN

PERSOONLIJKE SERVICE

EEN VERTROUWD GEZICHT

hoofdstraat 66 - st. odiliënberg - (0475) 52 92 92

www.vbaregio.nl

Bergerweg 2 Vlodrop
Bergerweg 2 Vlodrop
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www.jouwkluswinkel.nl
www.jouwkluswinkel.nl

Ik ben geen lid geweest van andere verenigingen i.v.m. tijdsgebrek.
Er is begin 2019 aan mij gevraagd of ik wat kon betekenen voor de Seniorenvereniging, omdat de voorzitter door ziekte steeds meer moeite kreeg
met de uitoefening van zijn functie.
Samen met Wil Kanders en Simone Rompelberg heb ik deze uitdaging
aangenomen. Als steunpilaar functioneert het "oude" bestuurslid Mar Bergrath-Vollebregt, die als enige van het oude bestuur in functie bleef. Tijdens
de jaarvergadering werden we als bestuur nog versterkt door Driek Tegels.
Het streven is onze vaste activiteiten snel weer op te pakken en het uitbreiden van het aantal leden.
In verband met aankomende veranderingen op het gebied van accomodaties, willen wij ons goed voorbereiden op een nieuw onderkomen. Ook
willen we activiteiten uitbreiden, waar ook de "stille leden" gebruik van kunnen maken.
Karel Verhesen, voorzitter van Seniorenvereniging Vlodrop
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SIMONE ROMPELBERG, PENNINGMEESTER
Mijn naam is Simone Rompelberg. Ik ben in 1982 geboren in Roermond en
heb daar tot mijn 15e gewoond in Maasniel. Daarna ben ik verhuisd naar
Swalmen, waar ik ook nog best een aantal jaren gewoond heb.
Sinds oktober 2019 woon in ik Vlodrop, op het Smidstraatje, in het pand dat
vroeger "De Poal" was. Maar al sinds oktober 2010 ben ik het vaste gezicht
in Friture De Mert op de Markt en run die, na ruim 10 jaar, nog steeds met
veel plezier. Daarvoor ben ik al vanaf mijn 16e werkzaam geweest in de horeca, waarvoor ik ook een opleiding heb gevolgd als kok. Ik heb ook altijd in
de keuken gewerkt, totdat de friture op mijn pad kwam.
Op een gegeven moment wilde ik toch een beetje meer betrokken zijn bij
het verenigingsleven in het dorp, wat dan wel te combineren moest zijn met
mijn werk in de friture. Daarom help ik sinds 2017 mee met koken bij "Het
Eetpunt" in De Blokhut. En toen werd op een dag de vraag gesteld of ik
misschien iemand wist
als
penningmeester
voor de Seniorenvereniging. Na er even
over nagedacht te
hebben, heb ik die uitdaging aangenomen,
samen met de andere
nieuwe bestuursleden.
Samen willen we dan
ook ervoor zorgen dat
de vereniging blijft leven, wat nu in deze
Coronatijd best wel
een uitdaging is.
Simone Rompelberg,
penningmeester van
Seniorenvereniging
Vlodrop
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DE OUDERENADVISEUR
OUDERENADVISEUR AAN
AAN HET
HET WOORD
WOORD
Iedere maand geld
geld over
over houden:
houden: laat
laat uu gratis
gratis adviseren
adviserendoor
doorde
de
VoorzieningenWijzer!
VoorzieningenWijzer!
Iedere maand geld
geld overhouden
overhouden door
door minder
minder uit
uit te
te geven.
geven. Wie
Wie wil
wil dat
datnou
nou
niet? In de gemeente
gemeente Roerdalen
Roerdalen kunt
kunt uu zich
zich gratis
gratis laten
laten adviseren
adviseren via
via ‘De
‘De
VoorzieningenWijzer’.
VoorzieningenWijzer’. U
U krijgt
krijgt dan
dan advies
advies over
over toeslagen
toeslagen van
vande
deRijksoverRijksoverheid en gemeentelijke
gemeentelijke minimaregelingen.
minimaregelingen. Over
Over fondsen
fondsen of
of passende
passendezorgzorgverzekeringen. Maar
Maar ook
ook over
over een
een goedkopere
goedkopere energieleverancier.
energieleverancier. De
De erervaring leert dat sommige
sommige mensen
mensen hiermee
hiermee €€ 50,50,- per
per jaar
jaar besparen
besparenen
enananderen maar liefst
liefst €€ 600,-.
600,-.
Wat is ‘De VoorzieningenWijzer’?
VoorzieningenWijzer’?
Tijdens een persoonlijk
persoonlijk adviesgesprek,
adviesgesprek, brengt
brengt een
een opgeleide
opgeleide en
en gecertifigecertificeerde medewerker
medewerker van
van De
De VoorzieningenWijzer
VoorzieningenWijzer voor
voor uu inin kaart
kaart waar
waar uu
recht op heeft.

Deze medewerker
medewerker is
is lid
lid van
van het
het Sociaal
Sociaal Team
Team van
van de
de gemeente,
gemeente, isis onafonafhankelijk en houdt
houdt natuurlijk
natuurlijk rekening
rekening met
met uw
uw privacy.
privacy. Vervolgens
Vervolgens vraagt
vraagt
deze medewerker
medewerker ook
ook alles
alles voor
voor uu aan.
aan. Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld de
de overstap
overstapnaar
naareen
een
passende zorgverzekeraar
zorgverzekeraar of
of een
een gemeentelijke
gemeentelijke regeling
regeling voor
voor financiële
financiële
bijstand. Zo simpel
simpel is
is het!
het! U
U heeft
heeft persoonlijk
persoonlijk contact,
contact, uw
uwvoordelen
voordelenzijn
zijndidirect inzichtelijk en
en uu ontvangt
ontvangt praktische
praktische hulp
hulp ter
terplaatse.
plaatse.
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ROERDALEN B.V.
mr. J.L. SCHROYEN
notaris
Schaapsweg 36 6077 CG Sint Odiliënberg
Telefoon: 0475 - 53 74 40 Telefax: 0475 - 53 50 33
Internet: www.notariskantoorroerdalen.nl E-mail: info@notariskantoorroerdalen.nl

Bergerweg 36
6063 BS Vlodrop
0475 407 190
info@de-parasol.com

Toos Schroyen
T 06 537 124 29

www.katoos.nl
Markt 6 | 6063 AC Vlodrop | 0475 476 291 | info@katoos.nl
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Voor wie?
Iedereen kan gebruik maken van het advies van de VoorzieningenWijzer.
Sinds 2016 zijn in ons land al meer dan 9.000 huishoudens geholpen aan
een gemiddelde besparing van € 500,- netto per jaar.
Het persoonlijk adviesgesprek zorgt er ook voor dat uw financiële basis op
orde is. Zo heeft u ook minder risico op schulden. En, niet onbelangrijk,
geeft het u ruimte en rust in het hoofd.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Roerdalen.
Bel met 0475 - 538 888 en vraag naar het Sociaal Team. Bellen kan van
maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van
09.00 tot 12.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@roerdalen.nl. Of bezoek één van de spreekuren:
- Maandag, van 13.30 - 16.00 uur, in het Groene-Kruisgebouw,
Nieuw Holsterweg 38, Posterholt
- Dinsdag, van 16.30 - 19.00 uur, in de Roerparel, Schaapsweg 24,
Sint Odiliënberg
- Donderdag, van 9.30 - 12.00 uur, in De Harch, Kloosterstraat 30,
Herkenbosch
Uiteraard wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Pleunis

Passion for Fashion
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DE BESTE GENERATIE

H

ieronder volgt een tekst die de redactie
kreeg opgestuurd. Het was een bezinningstekst naar aanleiding van de wel zeer
speciale kerstdagen 2020 midden in een nieuwe
besmettingsgolf. De oudere generatie heeft het
door de beperkingen moeilijk in de woon- en verzorgingscentra, maar ook de zeer vele zelfstandige, alleen wonende, vaak eenzame oudere-oude
mensen. De schrijver van deze tekst is niet bekend
en hebben we ook niet kunnen achterhalen.
Zij gaan dood!
De beste generatie sterft.
Degenen zonder lange studies, gaven alles voor hun kinderen.
Degenen die zonder grote middelen hebben geholpen en financiële
crisis hebben doorgemaakt, ze zijn stervende.
Ze kenden tijden van oorlog, beperkingen, hebben genoegen
genomen met weinig.
Ze hadden pijn en lijden, maar zegden het niet.
Soms werkten ze als beesten.
Ze zouden kwetsbaarder zijn dan wie ook.
Zoals het was in hun leven sterven ze in stilte.
Ze durfden niet eraan te denken het land op te voeden en toch!
Ze zochten eenvoudige geneugten, zoals een stukje van het leven van
hun kleinkinderen delen.
De samenleving laat hen de wereld verlaten, alleen en nog steeds in
de steek gelaten, ondanks mooie beloften van politici die ze hebben
gekoesterd.
Ze vertrekken zonder te storen, zij zullen altijd diegenen zijn die het
minst storen. Ze vertrekken zonder afscheid.
Dus, voor diegenen die de hele tijd klagen dat ze thuis opgesloten
zitten, omdat hun kapsalons of hun sporthallen dicht zijn, dat ze niet
kunnen feesten, op vakantie gaan en altijd meer geld eisen van de
staat,
Uit RESPECT voor deze generatie die ons stilletjes verlaat maar met
waardigheid.
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Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230
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PUZZELE!
In 2021 starten wij met een nieuwe
rubriek in Tmz: Puzzele! In ieder editie
vindt u een puzzel. Weet u het antwoord? Stuur dit naar ons op en maak
kans op een leuke prijs!
De puzzel van maart gaat over de 4
foto’s die de voorkant van de (nieuwe)
kaft van TmZ sieren. Bij iedere foto stellen wij een vraag. Het antwoord op deze vraag is één woord. Van dit woord vragen wij om een
specifieke letter. Zet deze 4 letters achter elkaar en er is een nieuw
woord ontstaan. Welk woord is ontstaan wanneer u deze letters
achter elkaar plaatst. Begin met foto 1 en eindig met foto 4. Dit
nieuwe woord is de oplossing van deze puzzel!
Foto 1 (linksboven):
Wat is de naam van de familie die woont in dit huis?
Van deze naam heeft u de laatste letter nodig.
Foto 2 (rechtsboven):
Wat is de naam van deze boerderij?
Van deze naam heeft u de 7e letter nodig.
Foto 3 (rechtsonder):
Wat is de naam van de heilige, waarnaar het klooster is vernoemd
waar deze kapel bij hoorde?
Van deze naam heeft u de 1e letter nodig.
Foto 4 (linksonder):
Wat is de achternaam van de laatste kasteelheer van dit kasteeltje?
Van deze naam heeft u de 6e letter nodig.
Welk woord krijgt u, wanneer u al deze letters achter elkaar zet?
Begin met foto 1 en eindig met foto 4.
De redactie van TmZ ontvangt uw oplossing graag vóór 1 mei 2021.
U kunt het antwoord sturen naar bjornmaessen@ziggo.nl . Of stop
een briefje met het juiste antwoord en uw naam in de bus bij Boomgaardstraat 19 in Vlodrop en u maakt kans op een leuk prijsje!
Veel succes gewenst met Puzzele!
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VLODROP IN OUDE
DAGEN
VLODROP
VLODROPININOUDE
OUDEDAGEN
DAGEN

Facebookpagina
"Vlodrop
oude
dagen"
staan
veel
foto's
vroeOpOp
dede
Facebookpagina
"Vlodrop
in in
oude
dagen"
staan
veel
foto's
uituit
vroeOp
detijden.
Facebookpagina
"Vlodrop
in oude
dagen"
staan veel foto's uit vroegere
De
volgende
foto's
willen
wij
u
niet
onthouden.
gere tijden. De volgende foto's willen wij u niet onthouden.
gere tijden. De volgende foto's willen wij u niet onthouden.

Kraaienhof
Kraaienhof
Kraaienhof

16

Shell
tankstation
Shell
tankstation
Shell tankstation

Spar
Spar

Vrachtwagen gebr.
gebr. Grachten
Grachten
Vrachtwagen
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HUISARTSENPRAKTIJK ST. MARTINUS WORDT
HUISARTSENPUNT VLODROP

P

er 1 januari 2021 is dokter Brassé met pensioen gegaan. Dokter
Sliepen en dokter Peeters zetten de praktijk voort onder de naam
"Huisartsenpunt Vlodrop". Zowel dokter Sliepen als dokter Peeters
waren al werkzaam in de praktijk voordat dokter Brassé stopte. Dus wellicht
heeft u al kennis met hen gemaakt.
De praktijk is open van 8.00 tot 17.00u.
Beide artsen werken parttime.
Dokter Sliepen is er op maandag, woensdag en donderdag.
Dokter Peeters op maandag, dinsdag en vrijdag.
De huisartsen hebben spreekuur van 8.20u tot 11.30u en van 14.30 tot
16.30u.
De doktersassistente heeft, op afspraak, iedere dag spreekuur van 8.00 tot
10.00u.
Voor overleg of uitslagen heeft zij een telefonisch spreekuur tussen 8.00u
tot 12.00u en van 14.00 en 17.00u.
Het nummer van de praktijklijn is ongewijzigd gebleven, 0475-401225.
Het keuzemenu is:
Keuze 1: Spoed
Keuze 2: Receptenlijn
Keuze 3: Doktersassistente
De receptenlijn is 24 uur per dag in te spreken.
1. Houdt het doosje (of meerdere doosjes) van het medicijn (of
medicijnen) bij de hand
2. Bel 0475-401225
3. U hoort het keuzemenu, kies keuze 2
4. Spreek na de pieptoon uw naam en geboortedatum in
5. Spreek hierna de geneesmiddelen met de sterkte in die u wilt
ontvangen
6. Als u alle geneesmiddelen ingesproken hebt, kunt u de verbinding
verbreken.

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen terecht op de Spoedpost
Roermond, telnr. 0475-771771
Op www.huisartsenpunt.nl/vlodrop vindt u meer informatie.

18

NIEUWS UIT SENIORENLAND
Vaccinatievolgorde: wanneer ben ik aan de beurt?
Eind februari heeft de 1 miljoenste Nederlander een vaccinatie tegen corona gekregen.
Het is de bedoeling dat half
maart 2 miljoen Nederlanders
zijn gevaccineerd. Tot nu toe
(22-2-2021) zijn vooral zorgmedewerkers, ouderen en
mensen in een instelling of
kleinschalige woonvorm aan
de beurt geweest. Maar hoe
ziet de vaccinatievolgorde er
volgens de overheid eigenlijk uit? En waar kan je straks zo’n prik halen?
De overheid heeft een planning opgesteld voor wie wanneer gevaccineerd
wordt, maar zegt er duidelijk bij dat de planning nog kan veranderen. Bijvoorbeeld als een farmaceut leveringsproblemen heeft. Ook is het in sommige gevallen afhankelijk van de goedkeuring van vaccins en nieuwe ontwikkelingen en adviezen van bijvoorbeeld de Gezondheidsraad.
Er is een verdeling gemaakt tussen zorgmedewerkers en mensen die niet
in de zorg werken.
Het vaccinatieschema voor zorgmedewerkers ziet er als volgt uit
Wie?

Wanneer? Welk vaccin? Waar?

Medewerkers covid-bedden
en -ambulances
Zorgmedewerkers verpleeghuizen en kleinschalige
woonvormen

Sinds 6
januari

Pfizer

Sinds 6
januari

Pfizer of Astra- GGD-priklocaZeneca
tie

Huisartsen en hun medewerkers

Sinds eind
januari

Moderna of
AstraZeneca

Huisarts

AstraZeneca

GGD-priklocatie

Zorgmedewerkers klinische
Sinds 15
medisch-specialistische refebruari
validatie

Ziekenhuis
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Zorgmedewerkers gehandi- Sinds 15
captenzorg
februari

AstraZeneca

Zorgmedewerkers ggz- en
ggz-crisisdiensten

AstraZeneca of
Ggz-instelling
Moderna

Vanaf half
februari

GGD-priklocatie

Zorgmedewerkers BES- en Sinds half
CAS-eilanden
februari

Pfizer

Verschilt

Zorgmedewerkers wijkverpleging

AstraZeneca

GGD-priklocatie

Bekend in
februari

Zorgmedewerkers Wmo-onBegin maart AstraZeneca
dersteuning
Pgb-zorgverleners

Begin maart AstraZeneca

Alle overige zorgmedewerkers

Vanaf mei

Moderna of
AstraZeneca

GGD-priklocatie
GGD-priklocatie
Nader te bepalen

Zorgmedewerkers van 65 jaar en ouder krijgen het Pfizer-vaccin, omdat dit
vaccin meer geschikt is voor deze leeftijdsgroep.
Vaccinatievolgorde voor mensen die niet in de zorg werken
Ouderen en mensen met een beperking worden sinds 18 januari gevaccineerd tegen corona. Vanaf eind februari/begin maart komen ook ggz-cliënten en mensen met een medische indicatie aan de beurt.
Wie?

Welk vaccin?

Waar?

Bewoners verpleeghuizen en
Sinds 18
mensen met een verstandelijjanuari
ke beperking in een instelling

Pfizer

Instellingsarts

Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen met een Sinds eind
verstandelijke beperking in
januari
een instelling

Pfizer of Moderna

Huisarts of
huisartsenpost
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Wanneer?

Mobiele thuiswonenden vanaf Sinds eind
90 jaar
januari
Mobiele thuiswonenden van
65-90 jaar
Mensen van 60-64 jaar (oud
naar jong)

Sinds eind
januari
Sinds half
februari

Ouderen en zorgmedewerkers Sinds half
Waddeneilanden
februari

Pfizer

GGD-priklocatie

Pfizer

GGD-priklocatie

AstraZeneca

Huisarts

Pfizer

GGD/huisarts

Moderna of
AstraZeneca

Instellingsarts

Intramurale ggz-cliënten

Vanaf eind
februari

Niet-mobiele thuiswonenden
vanaf 90 jaar

Vanaf maart Moderna

Huisarts

Niet-mobiele thuiswonenden
van 65-90 jaar (oud naar
jong)

Vanaf maart Moderna

Huisarts

Mensen van 18-60 jaar met
medische indicatie

Vanaf maart

Pfizer, Moderna
Huisarts
of AstraZeneca

Inwoners St. Eustatius en
Saba

Sinds februari

Moderna

Inwoners Bonaire ouder dan
60 jaar

Sinds februari

Pfizer

Inwoners (overige) BES- en
CAS-eilanden ouder dan 60
jaar

Sinds februari

Pfizer

GGD-priklocatie

Inwoners (overige) BES- en
Vanaf mei
CAS-eilanden van 18-60 jaar

AstraZeneca

Nader te bepalen

Mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie

AstraZeneca

GGD-priklocatie/huisarts

Vanaf mei

GGD-priklocatie
Huisarts (ondersteund
door GGD)

De groep ouderen van 65 en 90 jaar wordt in fases uitgenodigd, te beginnen bij de oudste groep. Dat betekent dat eerst 85-90-jarigen een uitnodi21

ging krijgen, daarna de mensen van 80 tot 85 jaar, dan 75-80 jaar, 70-75
ging krijgen, daarna de mensen van 80 tot 85 jaar, dan 75-80 jaar, 70-75
jaar en tot slot 65-70 jaar.
jaar en tot slot 65-70 jaar.
Kinderen en jongeren voorlopig niet gevaccineerd
Kinderen en jongeren voorlopig niet gevaccineerd
Voorlopig krijgen kinderen en jongeren onder de 18 jaar geen coronavacciVoorlopig krijgen kinderen en jongeren onder de 18 jaar geen coronavaccinatie. Niet alle vaccins zijn namelijk getest op kinderen en jongeren, benatie. Niet alle vaccins zijn namelijk getest op kinderen en jongeren, behalve die van Pfizer. Dit blijkt geschikt voor mensen van 16 jaar en ouder.
halve die van Pfizer. Dit blijkt geschikt voor mensen van 16 jaar en ouder.
Voordat deze jongere groepen van de samenleving ook een prikje mogen
Voordat deze jongere groepen van de samenleving ook een prikje mogen
krijgen, is er meer onderzoek nodig naar de werking en veiligheid. Zodra
krijgen, is er meer onderzoek nodig naar de werking en veiligheid. Zodra
hier meer bekend over is, onderzoekt het Europees Geneesmiddelen
hier meer bekend over is, onderzoekt het Europees Geneesmiddelen
Agentschap (EMA) of een vaccin goedgekeurd kan worden voor jongeren
Agentschap (EMA) of een vaccin goedgekeurd kan worden voor jongeren
en kinderen.
en kinderen.
Drie vaccins goedgekeurd
Drie vaccins goedgekeurd
Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn inmiddels goedgekeurd voor gebruik
Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn inmiddels goedgekeurd voor gebruik
door het EMA en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Nedoor het EMA en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Nederland. Het wachten is nu op goedkeuring van het Janssen-vaccin dat
derland. Het wachten is nu op goedkeuring van het Janssen-vaccin dat
voor 66 procent effectief is en op het CureVac-vaccin, waarvan het ondervoor 66 procent effectief is en op het CureVac-vaccin, waarvan het onderzoek nog loopt. Deze vijf farmaceuten samen leveren ongeveer 60 miljoen
zoek nog loopt. Deze vijf farmaceuten samen leveren ongeveer 60 miljoen
doses aan Nederland. Onderhandelingen met vijf andere vaccin-ontwikkedoses aan Nederland. Onderhandelingen met vijf andere vaccin-ontwikkelaars, waaronder Novavax en Valneva, lopen nog.
laars, waaronder Novavax en Valneva, lopen nog.
Door: Nationale Zorggids, 22 februari 2021
Door: Nationale Zorggids, 22 februari 2021

=====================================================================
=====================================================================

Verbazing over tientallen wachtende
Verbazing over tientallen wachtende
hoogbejaarden in de regen voor
hoogbejaarden in de regen voor
vaccinatieprik bij Brabanthallen: ‘Dit
vaccinatieprik bij Brabanthallen: ‘Dit
was niet de bedoeling’
was niet de bedoeling’
Bron:
Bron:
Brabants Dagblad
Brabants Dagblad
Erik Luiten 03-02-21
Erik Luiten 03-02-21
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Iedere zondag geopend van 10 tot 17 uur.

Goede kwaliteit, prima service, vakmanschap en eerlijke prijzen

Herkenbosserweg 2 – 6063 NL Vlodrop
Tel: 0475-535919 – www.tuincentrumschmitz.nl

Elke zondag open
van 10 tot 17 uur!
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Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand
Digitaal drukwerk
voor kleine oplages
Offset voor grote oplages

Van visitekaartje
tot XL formaat

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406
Kijk ook eens op onze website:

Ons motto:
Afspraak is
afspraak!

Zakelijk drukwerk
Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk

Snelle
levering

Servicepunt
Waldfeuchterbaan 134
6105 BP Mariahoop
info@drukkerij-koenen.nl

www.drukkerij-koenen.nl
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Vraag
vrijblijvend
offerte

Bel voor
een afspraak
wij komen
graag bij
u langs

