Beste bezoeker van de Stekjesmarkt,


Heeft u verkoudsheidsklachten of voelt u zich niet lekker, bezoekt u dan aub niet de
stekjesmarkt.



Vanwege de corona richtlijnen vragen wij iedereen om zich aan te melden met naam + email
adres of telefoonnummer zodat wij contact op kunnen nemen indien nodig. Heeft u zich nog
niet aangemeld, doet u dat dan aub nog bij de AANMELD STAND. Dan houden wij het
overzicht.



Bij het aanmelden kunt u een prijs winnen met de wedstrijd “raadt hoeveel er in de pot zit”. U
krijgt bij aanmelding een prijsformuliertje mee. Op de prijzentafel kunt u bekijken wat er te
winnen valt. Doe het ingevulde prijsformuliertje in de daarvoor bestemde doos die op de
prijzentafel staat. Elke persoon kan één maal meedoen. De winnaars krijgen bericht. Inwoners
van IJsselstein krijgen de prijs thuisbezorgd. Daarbuiten kan de prijs opgehaald worden in een
van de tuinen.



Er mogen maximaal 2 bezoekers bij een stand staan of 1 huishouden. Staan er al 2 bezoekers
bij een stand, wacht u dan aub op ruim 1,5 meter afstand of loopt u door naar de volgende
stand.



Beperk uw bezoek aub tot één uur.



U kunt uw handen ontsmetten bij de stand van de coördinator en elke standhouder heeft
desgewenst desinfecterende gel en desinfecterende doekjes.



Volg aub de aangegeven richting. Het is eenrichting. Als u naar een stand wilt gaan waar u al
voorbij bent, loopt u dan nog een rondje in dezelfde richting.



Vermijd handcontact. Voor het aannemen van contact geld heeft de standhouder een
geldbakje aan een steel.



Gun elkaar de ruimte – het terrein is groot genoeg om afstand te houden.



U kunt de tuin bekijken – er staan bordjes in de tuin bij diverse planten waar stekjes van te
krijgen bij de stekjes stand van Eetbaar IJsselstein. Houd ook in de tuin aub afstand.

De vrijwilligers van de Historische Kruidentuin en de Hooghe Camp tuin van Eetbaar IJsselstein,
van Proeftuin Poortdijk, van Kruidentuin Maria van Eiteren, van Klimaat neutraal IJsselstein en
Sandra van Met Pit, zoet&zuur en de muzikanten van LaFocaraccia wensen u een gezellige
stekjesmarkt toe!
Leuk als u ons gastenboek invult (op de prijzentafel)

