
 
Inschrijfformulier Tuintjesrommelmarkt 26 september 2020 
 
De rommelmarkt zal plaatsvinden van 9.30 uur – 14.30 uur. 
 
Deelnemers dienen i.v.m. de huidige situatie rekening te houden met het volgende: 
 

• Aanmelding is verplicht!! Door aanmelding deelname verklaart deelnemer op de 
hoogte te zijn van de regels. 

• Alle deelnemende adressen zullen op een plattegrond worden aangegeven, die vanaf 9.30 uur af te 
halen is bij Speeltuin Jeugdland. 

• Alle deelnemers dienen er zelf voor te zorgen dat de 1,5 meter afstand bij hun tuin gewaarborgd 
kan worden. De tentoongestelde spullen mogen alleen op een tafel/kleed/rek uitgestald worden bij 
de ingang van de tuin. Het is niet de bedoeling dat door hele tuin spullen geplaatst worden. 
Deelnemers wordt verzocht bezoekers indien nodig ook aan te spreken op de 1,5 meter regel en/of 
looproutes te maken bij de tuin indien mogelijk/nodig. 

• Spullen mogen niet op de rijbaan, het voetpad, fietspad of op een parkeerplaats worden gezet, 
aangezien dit een belemmering kan vormen voor voorbijgangers, weggebruikers en hulpdiensten. 
Dus alleen op eigen terrein! 

• Op ieder adres dient een desinfecterende gel voor bezoekers aanwezig te zijn!! 
• Er mogen geen etens- en drinkwaren worden verkocht, dus ook geen zakjes snoep, chips, 

bekertjes siroop, kopjes koffie/thee, ijsjes etc. Dit i.v.m. hygiëne en feit dat hier geen vergunning 
voor is. 

• Indien deelnemers gebruik maken van een partytent, parasol en/of overdekte marktkraam, mag 
hier tijdens een regenbui door bezoekers niet onder geschuild worden, omdat afstand houden dan 
niet mogelijk is. 

 
Bovenstaande klinkt allemaal wellicht erg streng, maar wij als verenigingen zijn verantwoordelijk voor de 
organisatie. Wij hopen dus ook dat alle deelnemers zich echt aan de regels houden, ten eerste voor ieders 
gezondheid, maar ook zodat wij in de toekomst leuke dingen kunnen blijven organiseren. 
 
Laten we er met z’n allen een gezellige en verantwoorde dag van maken!!! 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Rianne Frisart 06-20685676 of 
rianne@filopopers.nl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanmelding uiterlijk 12 september 2020 door de volgende gegevens te mailen naar 
rianne@filopopers.nl of antwoordstrook in te leveren op Middelstraat 12: 
 
Naam: 
 
Adres deelname: 
 
E-Mailadres: 
 
Deze gegevens zullen na 26 september 2020 worden verwijderd. 


