Beste deelnemers van de Hoodse marktdag,
Allereerst ontzettend leuk dat jullie meedoen. Er zijn een aantal zaken waarvan we jullie op de
hoogte willen brengen om samen een gezellige en veilige Hoodse marktdag te kunnen beleven.
- Ten behoeve van de veiligheid en het plaatsen van de kramen zal de Breenstraat ter hoogte van het
Haveneind en de Stellingweg worden afgesloten. Dit betekent dat vanaf 7.00 uur niet meer in of uit
gereden kan worden. Iedereen wordt verzocht tijdig zijn of haar auto op de peekaai te plaatsen.
- Vanaf 7.30 uur kunnen de kramen worden ingericht.
- De kramen worden op de Breenstraat zoveel mogelijk geplaatst ter hoogte van iedere deelnemer.
De deelnemers van de overige straten en elders krijgen een kraam toegewezen op het Duinroosplein
of op de Breenstraat.
- De rommelmarkt start om 9.00 en eindigt om 15.30 uur
- Bij storm gaat de rommelmarkt niet door en wordt het deelnamegeld terug gegeven.
- Na afloop van de rommelmarkt ruimt iedereen zijn eigen rommel op. Er zijn geen containers
beschikbaar voor het afvoeren van overgebleven spullen. Iedereen moet zelf zorgen voor het
opruimen van zijn of haar spullen.
- EHBO is beschikbaar in de kraam van de buurtvereniging ter hoogte van het Duinroosplein nr. 6;
- Mocht u in uw kraam voedsel gaan bereiden, dan bent u verplicht een goedgekeurd
handbrandblusmiddel (min. 6 kg) binnen handbereik te hebben. Indien deze niet aanwezig is, kan de
organisatie het bereiden van voedsel verbieden.*
- U dient te voldoen aan de eisen gesteld in het brandpreventie en veiligheidsdocument van de
veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het document is downloaden vanaf www.thood.nl. Indien
hieraan niet wordt voldaan, kan de organisatie deelname aan de rommelmarkt verbieden.*
- Gezamenlijk zorgen we voor het opruimen van de straten. De kramen worden om 16.00 uur
opgehaald.
- Om 15.30 uur is er de mogelijkheid om overgebleven spullen meegeven voor de rommelmarkt,
waarvan de opbrengst ten goede komt van de kerk uit Goedereede.
- Na afloop van de rommelmarkt drinken we met z’n allen een borrel op het Duinroosplein en
toosten we op een geslaagde dag.
- Bezoekers en deelnemers kunnen parkeren op het Haveneind en op de Peekaai.
- Deelname aan de rommelmarkt is op eigen risico. Er is geen collectieve verzekering afgesloten.
- De straten moeten voldoende worden vrijgehouden, zodat hulpdiensten indien nodig er langs
kunnen.
* i.v.m. de vergunning van de gemeente.

Voor vragen zijn bereikbaar: Annemarie Mewe (06 29391501) en Inge Hameeteman (06-12758551)

