Kortenberg, dinsdag 29 juni 2021
Beste inwoner
De vaccinatiecampagne is al enkele maanden volop aan de gang. Mét succes.
De coronacijfers en de ziekenhuisopnames blijven dalen. Het vaccin doet
zijn werk en effent steeds meer het pad naar volledige vrijheid. Eindelijk!
Onze inspanningen die we reeds leverden werden beloond met de
versoepelingen van de afgelopen weken. Op naar een zomer waar we – nog
steeds met respect voor de geldende maatregelen – kunnen uitkijken naar
leuke activiteiten, een weerzien met vrienden en familie en/of vakantie…
Ik wens ieder van u alvast een veilige en aangename zomer toe.
Hieronder enkele tips om u hierbij te helpen.

Ook ik wacht net als u op het moment dat we voorgoed vaarwel zeggen tegen het coronavirus en dat we
ons ‘oude’ leven weer volledig kunnen hervatten!
Met warme groet
Alexandra Thienpont
Uw burgemeester

Zomerplan
Sinds 27 juni zijn we aanbeland in een nieuwe fase van het Zomerplan. Dat gaf ons opnieuw perspectief. Zo
OVERLEGCOMITÉ 18.06.2021
kunnen we sinds 27 juni binnen met 8 personen afspreken (exclusief leden van het eigen gezin en kinderen
jonger dan 12). Ook voor de horeca, evenementen, markten en kermissen kwamen er gunstige versoepelingen.
Voor de meest recente informatie BELANGRIJKSTE
over het coronavirus,
kunt u steedsOPterecht
VERANDERINGEN
27 JUNIop info-coronavirus.be.

ZOMERPLAN

SOCIALE CONTACTEN
Max. 8 personen
(excl. gezin)

WERK
Telewerk aanbevolen,
teambuildings mogelijk

HORECA
Max. 8 personen per tafel,
sluitingsuur 1.00u

WINKELEN
Met mondmasker

JEUGDKAMPEN
100 personen,
met overnachting

VAKANTIEHUIZEN
Max. 8 personen
(excl. gezin),
grotere logies (+15 pers)
onbeperkt, volgens
protocollen

FEESTEN &
RECEPTIES BINNEN
Max. 8 personen per tafel,
sluitingsuur 1.00u

EVENEMENTEN
Binnen: 2.000 personen,
Buiten: 2.500 personen

KERMISSEN,
BRADERIJEN &
(ROMMEL)MARKTEN
Met mondmasker

EREDIENSTEN,
HUWELIJKEN
& BEGRAFENISSEN
200 personen binnen
400 personen buiten

Reizen en COVID-certificaat
Veilig & vrij reizen binnen de Europese Unie? Download je digitaal coronacertificaat op covidsafe.be
Vanaf 1 juli zullen alle landen van de Europese Unie (EU) gebruikmaken van het COVID-certificaat. Dat maakt
reizen binnen de EU mogelijk, omdat u zo kunt aantonen dat u ‘Covid-veilig’ bent. Probeer bij het kiezen van uw
reisbestemming rekening te houden met de kleurcodes van bepaalde landen. Via reopen.europa.eu/nl/ vindt
u alle reisinfo per land terug.
Er bestaan drie soorten certificaten:
• Vaccinatiecertificaat: bewijs dat u (volledig) gevaccineerd bent
• Testcertificaat: bewijs dat u een coronatest onderging met een negatief resultaat
• Herstelcertificaat: bewijs dat u hersteld bent na een eerdere, positieve coronatest
Op het certificaat ziet u onder meer hoeveel dosissen van het vaccin een persoon reeds ontvangen heeft en
wanneer de (tweede) vaccinatie plaatsvond.
Hoe dit certificaat aanvragen?
• Via de CovidSafeBE-app
• Downloaden via mijngezondheid.belgie.be of burgerprofiel.be
• Een papieren vaccinatiecertificaat via de post aanvragen via 078 78 78 50
Alle informatie hieromtrent vindt u terug via covidsafe.be.

Wil je reizen
binnen de EU?
Bewijs dat je
Covid Safe bent.

Download je COVID-certificaat
met de officiële CovidSafeBE-app.

CovidSafe.be

Alles over je COVID-certificaat

Indien u voor uw vakantie (of om een andere reden) een
PCR-test wilt laten afnemen, dan kunt u terecht bij
de huisdokter of een testcentrum. Niet- of onvolledig
gevaccineerden hebben recht op 2 gratis PCR-tests.
Het resultaat van uw test kunt u terugvinden via
myhealthviewer.be of via de CovidSafeBE-app.
Meer info op mijngezondheid.be.

Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg
Het Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg draait op volle toeren. Duizenden inwoners uit Kortenberg, Herent
en Bertem kregen er al hun eerste (en tweede) prik, met dank aan alle zorgverleners en vrijwilligers van het
vaccinatiecentrum.
De weigeringsgraad om het vaccin te krijgen was bovendien erg laag in de drie gemeenten van VC Colomba.
Dat zorgde voor het effect dat er in sommige andere, omliggende gemeenten jongere mensen eerder aan de
beurt kwamen dan in VC Colomba. Dat betekent alleen maar dat er amper vaccins geweigerd werden. Op die
hoge vaccinatiegraad mogen we dus zeker trots zijn!
Het blijft wel uitermate belangrijk dat u uw afspraak in het vaccinatiecentrum bevestigt. Ook wanneer u er
voor kiest om niet gevaccineerd te worden, vragen we u om uw afspraak af te zeggen. (Al raden we u uiteraard
wel aan om dit niet te doen en u toch te laten vaccineren.) Op die manier kunnen andere inwoners sneller
gevaccineerd worden wanneer personen niet wensen te komen.
Vragen over uw afspraak? Contacteer dan het vaccinatiecentrum via de gegevens die vermeld staan in uw
uitnodigingsbrief.
Tot slot: houd er rekening mee dat na het toedienen van uw tweede dosis van het vaccin het 10 tot 14
dagen duurt vooraleer uw lichaam antistoffen begint aan te maken. Dan pas bent u beschermd. U kunt nog
steeds besmet raken (maar u zult niet - of minder - ziek worden) en het coronavirus doorgeven (maar minder
gemakkelijk). Blijf daarom ook na uw vaccinatie nog steeds de veiligheidsmaatregelen respecteren.

Vrijwilligers van het Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg vierden begin juni dat
meer dan 50% van de te vaccineren bevolking al een eerste prik kreeg.

www.vaccinatiecentrumkortenberg.be

Vakantie in Kortenberg

v.u. Alexandra Thienpont – burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg - Zomer 2021

Met ‘Zomer op stelten’ biedt de gemeente Kortenberg een zomer lang leuke, actieve en gezellige activiteiten
aan. Genieten staat steeds centraal, maar uiteraard is er ook veel aandacht voor de veiligheid.
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Enkele activiteiten uit de agenda van Zomer op stelten:
• Zondag 4 juli: Frigoboxconcert ‘klassiek’ met Sonoro
• Woensdag 7 juli: Bib on Tour - Hang lekker de clown uit
• Zaterdag 10 juli: Frigoboxconcert ‘comedy’ met Gili
• Vrijdag 16 - zondag 18 juli: Zomerkermis Kwerps
• Zaterdag 17 juli: Frigoboxconcert ‘Pop-Rock’ met The Radar Station
• Zondag 25 juli: Kortenberg Olympisch
• Woensdag 28 juli: Bib on Tour - Iedereen is een tovenaar
• Zondag 1 augustus: Picknick in ‘t park
• Zondag 8 augustus: Kortenberg Speelt
• Woensdag 11 augustus: Bib on Tour - De kinderboerderij
• Vrijdag 13 augustus: Openluchtcinema Kortenberg
• Zondag 22 augustus: Theater in ‘t park
• Woensdag 25 augustus: Bib on Tour - Wereldreizigers op pad
• Vrijdag 3 september: Kortenberg zingt
• Vrijdag 24 - zondag 26 september: Foodtruckfestival ‘Smaak’
Daarnaast staan er ook tal van actieve, informatieve of
kunstzinnige wandelingen en zoektochten op het programma.
Het volledige aanbod is te lezen op zomeropstelten.kortenberg.be

6 GOUDEN REGELS TEGEN CORONA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Respecteer de hygiëneregels
Doe uw activiteiten liefst buiten
Denk aan kwetsbare mensen
Houd afstand (1,5 meter)
Beperk uw nauwe contacten
Volg de regels over bijeenkomsten

Blijf op de hoogte van ‘coronanieuws’
Via de media: volg het nieuws op de televisie, in de krant, …
Via de officiële website met corona-informatie: www.info-coronavirus.be
Via het gratis nummer 0800 14 689
Via BE-Alert: schrijf u in via www.be-alert.be/nl
Via de gemeentelijke kanalen:



www.kortenberg.be/coronavirus

twitter.com/GemKortenberg

www.kortenberg.be/nieuwsbrieven

facebook.com/Kortenberg

Houd uw naasten, als die het nieuws niet kunnen volgen of
niet online actief zijn, mee op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
v.u.: Alexandra Thienpont, Burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg - 2021 - coronabrief 12

