
Corono maatregelen Appelpluk 2021 

 

Beste Appelplukker, 

 

 Vanwege de vele aanmeldingen hebben wij de deelnemers verdeeld in twee groepen: 

o Groep 1 plukt van 14:00 – 14:55 uur de bomen aan de rechterkant 

o Groep 2 plukt van 15:00 – 16:00 uur de bomen aan de linkerkant 

 

 Je hoort 1 dag van te voren bij welke groep je ingedeeld bent. Houd je svp aan de indeling, dan kunnen 

we allemaal veilig en gezellig appels plukken.  

 

 Schrijf je bij aankomst svp in op de intekenlijst en houd je aan de corona regels. Dan houden wij het 

overzicht. Je krijgt bij aankomst ook informatie over het goed plukken van appels en waar je nog meer 

appels kunt plukken in IJsselstein.  

 

 Pluk met niet meer dan 1 huishouden per boom – staat er al iemand bij de boom, zoek dan een boom 

die nog vrij is.  

 

 Pluk niet meer appels dan je voor eigen gebruik nodig hebt. Laat ons weten wat je met de appels gaat 

doen! Foto’s en leuke verhalen plaatsen wij op onze website en facebook pagina.  

 

 Houd steeds 1,5 meter afstand van de andere deelnemers – er is ruimte genoeg.  

 

 Gebruik het liefst je eigen materiaal bij het plukken. Bij het lenen van fruitplukkers kun je deze van te 

voren ontsmetten bij de leentafel.  

 

 Je kunt een fruitplukker voor een periode van 20 minuten lenen, daarna is iemand anders aan de beurt. 

Kom na 20 minuten even naar de leentafel – als er genoeg fruitplukkers liggen dan kun je de 

fruitplukker nog een keer lenen.  

 

 Er staat een tafel waar je je handen kunt ontsmetten als je begint met plukken en als je klaar bent.  

 

 Er zijn vrijwilligers van Stichting Eetbaar IJsselstein en Wijktuin Achterveld aanwezig voor vragen.  

 

Veel succes en plezier met het plukken!  

Namens de vrijwilligers van  

Stichting Eetbaar IJsselstein – www.eetbaarijsselstein.nl &  

Wijktuin Achterveld-Groenvliet – Zie gelijknamige Facebook pagina 

 

 

 

http://www.eetbaarijsselstein.nl/

