
Weert vaccineert! 
 

Boosteren en nog eens boosteren. Dat was de boodschap die we hebben gekregen.  

Huisartsen hebben het druk, maar we willen graag tijd vrijmaken om de GGD te helpen.  

Dit aanbod geldt alleen voor mensen die bij een huisartsenpraktijk in Weert staan 

ingeschreven. Mocht u niet kunnen komen deze datums, dan kunt u zich uiteraard 

gewoon volgens schema via de GGD laten vaccineren.  

 

Omdat dit op zulke korte termijn geregeld moet worden kunnen wij geen persoonlijke 

uitnodigingen versturen. Via de media zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte 

proberen te houden. Kijk dus regelmatig op websites van gemeente Weert, Weert de 

gekste en de website van uw eigen huisarts. 

 

Heeft u langer dan 2 maanden geleden corona doorgemaakt of bent u meer dan 3 

maanden geleden volledig gevaccineerd, dan kunt u zich melden voor een booster 

vaccin. Wij hopen op een grote opkomst.  

 

We vragen u om zich zoveel mogelijk aan onderstaande tijden te houden. Locatie is vrij 

naar keuze. 

 

Dag 1 

Datum:  Donderdag 23 december 2021 

 

Tijd:   12.00 – 14.00 uur 18-30 jarigen 

  14.00 - 16.00 uur 30-40 jarigen 

  16.00-18.00 uur 40-45 jarigen 

 

Locaties: Aan de Bron   Maaslandlaan 1 Weert  

Keenterhart   Sint Jozefskerkplein 3 Weert 

  Sporthal Boshoven  Vrakkerveld 2 Weert  

St Theunis Sportcomplex Parklaan 1b Weert  

    

Dag 2 

Datum:  Vrijdag 24 december 2021 

 

Tijd:  9.30-12.00 uur 45-50 jarigen 

12.00 - 14.30 uur 50-55 jarigen 

14.30 - 17.00 uur 55-60 jarigen 

 

Locaties:  Aan de Bron   Maaslandlaan 1 Weert  

Keenterhart   Sint Jozefskerkplein 3 Weert 

  Sporthal Boshoven  Vrakkerveld 2 Weert  

St Theunis Sportcomplex Parklaan 1b Weert  

    

 

Mensen van 60 jaar en ouder worden via de GGD gevaccineerd. 

 

Er geldt een vrije inloop. U hoeft dus niet vooraf te bellen of een afspraak te maken. 

U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en wij vragen u om vooraf 

onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat de doorloop sneller plaats kan vinden. 

 

Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet om verkeersdrukte te vermijden. 

  



Vragenlijst 

Graag omcirkelen wat van toepassing is: 

 

Bij welke praktijk/huisarts bent u patiënt?  

(meisjes) Achternaam 

 
 

Geboortedatum 

 
 

BSN nummer 

 
 

Bent u langer dan 3 maanden geleden volledig 

gevaccineerd?  
Ja / nee 

Hoeveel vaccins heeft u al gehad?  1 / 2 

Gebruikt u bloedverdunners? Ja / nee 

Heeft u op de eerdere vaccinatie een allergische reactie 

gehad? 
Ja / nee 

Geeft u toestemming voor het doorgeven van vaccinatie 

aan het RIVM? 
Ja / nee 

Heeft u al een afspraak bij de GGD staan voor een 

vaccinatie? Wij melden deze af voor u. 
Ja / nee 

 


