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Speelterreinen en skatepark in Kortenberg
opnieuw open vanaf 27 mei 2020
27 mei 2020

Update 29/5/2020
Ook petanquebanen in de openlucht zijn opnieuw toegankelijk in Kortenberg.
Petanquebanen in de openlucht:
Respecteer de afstandsregels (1,5 meter)
Raak elkaar niet aan!
Gebruik uw eigen spel- en sportmateriaal

Oorspronkelijk bericht van 27/5/2020
Vanaf woensdag 27 mei 2020 zullen de speelterreinen en het skateterrein in
Kortenberg opnieuw worden opengesteld. Er zal duidelijke signalisatie worden aangebracht over de maatregelen die op het
speelterrein en skateterrein gelden. Gelieve deze maatregelen te respecteren zodat kinderen en jongeren op een leuke maar
veilige manier kunnen spelen. Is het op een locatie te druk? Kom dan op een ander moment terug.
Speelterreinen en -tuinen:
Bezoek voorbehouden aan kinderen tot en met 12 jaar
Volwassenen en begeleiders respecteren de fysieke afstandsregels (‘social distancing’) en houden 1,5 meter afstand
Maximum 20 kinderen tegelijk
Breng uw eigen sport- en spelmateriaal mee
Skatepark:
Breng uw eigen materiaal mee
Maximum 10 personen
Geen fysiek contact
Voetbal- en basketbalterrein:
Respecteer de afstandsregels (1,5 meter)
Raak elkaar niet aan!
Gebruik uw eigen spel- en sportmateriaal
Maximum 10 personen
Groepstrainingen in team- of clubverband zijn opnieuw mogelijk sinds 18 mei, mits inachtneming van de fysieke
afstandsregels (geen contact en 1,5 meter afstand houden). Er zijn maximaal 20 personen toegelaten en er moet een coach of
opzichter aanwezig zijn.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie
Dienst Vrije Tijd
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
vrijetijd@kortenberg.be
http://www.kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u.
Morgen open van 09 u. tot 12 u.
Alle openingsuren

Volg ons op
Facebook

Sportdienst
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
sport@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u.
Morgen open van 09 u. tot 12 u.
Alle openingsuren
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