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Coronatijd. 

Intussen ervaren we al ruim een jaar de gevolgen 

van covid19, oftewel de corona-pandemie. 

Al die tijd hebben we te maken met allerlei 

beperkende maatregelen, die ons worden 

voorgeschreven om de verspreiding te 

voorkomen. Het is moeilijk wennen aan een 

situatie, die bijeenkomsten en daardoor contact-

mogelijkheden indamt. 

Een aantal leden van onze vereniging hebben een, 

dan wel 2 prikken met het pfizer-vaccin gehad. 

Anderen volgen binnenkort. 

Bekend is dat je vanaf een week na je 2e prik 

beschermd bent.  

Na de eerste vaccinatie kun je nog corona krijgen 

omdat je afweer tegen het virus nog niet helemaal 

is opgebouwd.  

Na de tweede vaccinatie is de kans om ziek te 

worden veel kleiner omdat je beter beschermd 

bent. Het is daarom belangrijk om ook de tweede 

vaccinatie te halen. 

Het is echter nog niet duidelijk of we het virus 

over kunnen brengen, als we de twee prikken 

hebben gehad.  

De meeste mensen krijgen dus 2 vaccinaties voor 

een goede bescherming.  

Je bent 1 week (met het vaccin van Pfizer) tot 2 

weken (met de vaccins Moderna, AstraZeneca) na 

de 2de prik goed beschermd tegen het 

coronavirus. 

 

Coronamaatregelen na vaccinatie  

Eén tot twee weken na de tweede vaccinatie is 60-

90% van de mensen beschermd tegen corona.  

Dus niet iedereen is beschermd.  

De kans dat je na twee vaccinaties corona krijgt is 

erg klein, maar niet nul.  

Als je dan corona krijgt ben je meestal minder 

ernstig ziek. Daarom moet je je na de vaccinatie 

nog steeds houden aan de algemene coronaregels. 

Als er meer bekend is over de effectiviteit van de 

vaccins en de beschermingsduur, wordt dit beleid 

mogelijk aangepast.  

 

Besmettelijkheid na vaccinatie. 

Vaccinatie beschermt tegen ziekte door het 

coronavirus. We weten nog niet of iemand die 

gevaccineerd is, nog anderen kan besmetten.  

Daarom gelden voor de mensen, die de twee 

prikken hebben gehad voorlopig dezelfde 

algemene coronaregels als voor mensen die niet 

gevaccineerd zijn. 

 

 

 

 

 

 
 

Gevolgen voor onze activiteiten. 

De vooruitzichten zijn positief, al moeten we 

dus nog even geduld hebben. 

Het bestuur hoopt dat we over een paar 

maanden van lieverlee de draad weer op 

kunnen gaan pakken. 

Uiteraard zullen we iedereen zo snel mogelijk 

op de hoogte stellen zodra het zover is. 

Dus nog even streng zijn voor onszelf.  

Ons geduld wordt beloond! 

 
Conny’s Corner: 

Brief van Conny de Vries, 

onze gymleerkracht. 

Lieve allemaal 

We gaan de goede kant op denk 

ik zo. Ik hoor dat steeds meer 

van jullie zijn ingeënt, dat is een 

geruststellende gedachte. Helaas ben ik nog 

niet aan de beurt, misschien ben ik wel te 

gezond en ja ook nog te jong. Zag wel op de 

site van het GGD dat het misschien medio 

mei wordt dat mijn geboortejaar op geroepen 

wordt. 

Tot die tijd houd ik het zo veilig mogelijk. 

Met de Pilatesgroepen die ik heb, kan ik wel 

per viertallen buiten sporten en dat doen we 

dan ook met veel plezier. Met een klein clubje 

geselecteerd gezelschap doen we zowel in de 

ochtend en soms ook in de avond goed ons 

best. 

Blij met het telefoontje uit Roosendaal was ik 

toen ze mij vroegen om op dinsdagochtend 

weer te komen gymmen. Ze wonen allemaal 

in de Clarastede en zijn allemaal geprikt. En 

dan was dat toch de eerste keer een raar 

gevoel om daar te komen. Wel nog even niet 

te dicht bij, maar de mondkapjes mochten bij 

hun al af en ze konden samen koffie drinken.  

Naar een jaar met zo veel voorzichtigheid 

kan ik dat nu niet echt loslaten en voelt het 

spannend. Ik wacht toch mijn vaccinatie nog 

af eer ik me niet zo strikt meer aan de regels 

houd. 

Ik wens dat het voor jullie van lieverlee ook 

zo is als in de Clarastede en jullie weer meer 

mogen en durven. 

Geniet van alles wat wel mag en kan en houd 

je verder fit.  

Met een zonnige en sportieve groet,  

tot gauw, Conny 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels


Vervolg van oma’s middeltjes tegen kwaaltjes. 

Rubriek uit de oude doos nr 4: Honing 

* Lepel honing op nuchtere maag bij verkoudheid of  

als je slijm ophoest; in dit geval niet combineren  

met melk. 

* In thee tegen verkoudheid en koorts. 

* Een kopje warme melk met een eetlepel honing voor 

het slapen gaan is goed voor de nachtrust. 

* Geeft energie bij vermoeidheid (b.v. na ouderengym). 

* Werkt koortsverlagend. 

* Bij brandwonden theelepel honing op wond smeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO-Zegge: de bond voor de moderne 50 plusser! Het volgende KaaBeeOotje: dinsdag 25 mei. 


