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Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Avondsluiting vanaf 17.0
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is nog nooit
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uurzo hoog geweest; de toeg
Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar.
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen.
Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht.
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Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapje bij verplaatsing.
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