Veelgestelde Vragen
M.B.T. HET CORONAVIRUS
Zijn locaties, zoals (dag)attracties en musea in Woerden en omgeving nog geopend?
De aanvullende maatregelingen hebben de sluiting van publiek toegankelijke locaties als gevolg.
Zijn horeca gelegenheden in Woerden nog geopend?
De horeca blijft tot nader order gesloten. Veel horeca gelegenheden in Woerden zijn een afhaal of
bezorgdienst begonnen. Hierdoor is het alsnog mogelijk te genieten van het eten van de lokale
horeca in Woerden. Kijk op onze “wat kan wel” pagina voor het complete overzicht aan
horecagelegenheden waar je kunt afhalen of laten bezorgen.
Zijn winkels en supermarkten in Woerden nog geopend?
De nieuwe maatregelen zorgen ervoor dat niet essentiële winkels de deuren moeten sluiten. Veel
winkels in Woerden zijn hun producten online gaan verkopen. Kijk op onze “Shop lokaal” pagina waar
je online kunt winkelen. Op de website van Stadshart Woerden vind je meer informatie over het
winkelaanbod in Woerden.
Gaan evenementen in Woerden nog door?
De maatregelen hebben ervoor gezorgd dat veel evenementen niet door kunnen gaan. Houdt de
agenda in de gaten om te zien welke evenementen en activiteiten na de lockdown kunnen worden
ondernomen. Daarentegen wordt er voor veel evenementen een online alternatief geboden. Bekijk
de thuisagenda op de “wat kan wel” pagina om te zien welke activiteiten je vanuit huis kunt
ondernemen.
Is de VVV in Woerden nog geopend?
De VVV Woerden heeft haar deuren tot nader order gesloten. Voor vragen kan telefonisch contact
opgenomen worden 10.00 tot 17.30 uur via 0348-745492 en per e-mail op info@vvvwoerden.nl.
Ik heb in Woerden een accommodatie geboekt / een reservering gemaakt. Kan ik mijn boeking
/reservering nog wijzigen of annuleren?
U kunt hiervoor direct contact opnemen met de geboekte accommodatie. Daarnaast kunt u zich
informeren bij uw reisverzekeraar over de voorwaarden van uw annuleringsverzekering.
Waar kan ik terecht met overige vragen over de maatregelen rondom het Coronavirus in Woerden
en omgeving?
Voor overige vragen rondom de maatregelen in de omgeving Woerden kunt u terecht op de site van
de gemeente Woerden via deze link: https://www.woerden.nl/inwoners/liveblog-coronaviruswoerden . Daarnaast kunt u telefonisch of per e-mail terecht bij VVV Woerden. Wij zijn (10.00 en
17.00 uur) telefonisch bereikbaar op het nummer 0348-745492 en per e-mail op
info@vvvwoerden.nl.
Ik heb vragen over het Coronavirus. Waar kan ik terecht?
Meer informatie over het virus vindt u op de website van de Rijksoverheid (https://www.rivm.nl/). Er
is ook een publieksinformatienummer geopend: 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het
buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 135

