BUURTKEUKEN HEALTHY FOOD IN REIGERSBOS
OPENT HAAR DEUREN VANAF 3 AUGUSTUS 2020
Op maandag en woensdag zijn wij weer geopend voor bezoekers van 16:00 u tot 19:00 u. I.v.m. Covid-19
hebben wij een aangepaste werkwijzen. Wij werken in 2 blokken van anderhalf uur, waardoor wij op dag basis
20 bezoekers kunnen accommoderen die ter plekke een warme maaltijd kunnen nuttigen. 10 mensen kunnen
reserveren voor 16 uur tot 17:30 uur en de 2e groep van10 mensen reserveren van 17:45 u tot 19:15 uur.
Wij verzoeken u buiten te wachten totdat de eerste groep de ruimte verlaat. Na het verlaten van de ruimte
vragen wij u te wachten totdat wij u uitnodigen om naar binnen te komen, omdat wij eerst de zit plekken zullen
reinigen. Vol is vol: voor een ieder die boven het afgesproken aantal binnenloopt bestaat de mogelijkheid om
een maaltijd te kopen en mee te nemen. Het concept van afhalen, het concept die wij de afgelopen 3 maanden
hebben gebruikt blijven wij handhaven.
Het zou fijn zijn als u vooraf reserveert. Dat kan via onze website www.buurtkeukenzo.nl of u geeft vooraf op of u
de volgende keer aanwezig zal zijn en/ of u een maaltijd afhaalt.
Wij zullen wekelijks bekijken hoe het verloopt met de aangepaste werkwijze. Als het nodig is om deze werkwijze
wederom aan te passen dan zullen wij dat ook zeker doen. Wij vragen u om zoals gewoonlijk met ons mee te
denken. U heeft altijd heel goede ideeën en wij doen het samen, dus wij ontvangen graag uw tips en tops voor een
efficiënte werkwijze. Onze website heeft voor het reserveren enkele leuke veranderingen ondergaan. Zo kunt u
aangeven of u een kleine of grote maaltijd besteld of als u een opmerking wilt maken, een compliment wilt geven
of een tip, dan is daar ruimte voor een notitie mogelijk. Maak daar gebruik van.

Belangrijk:
-

Bij binnenkomst vragen wij uw handen te wassen met handgel. Hou a.u.b. uw jas bij u en hang het op aan
de stoel waar u op zit.

-

Wij hanteren 1,5 meter afstand bij het zitten, praten en contact maken. Verplaatst a.u.b. geen stoelen. Laat
de inrichting zoals u die aantreft.

-

Wees hygiënisch bij het bezoek aan het toilet. Foutje gemaakt?, ruim op, spoel door en was a.u.b. uw
handen af voordat u het toilet verlaat. Bent u ziek?, blijf dan a.u.b. thuis en meld af.

-

Verlaat aan het einde van uw tijd direct het gebouw, zodat wij de 2e groep kunnen ontvangen en aan het
einde van de dag ook, zodat wij direct kunnen opruimen.

-

U ontvangt tijdig van ons informatie omtrent de looproute in de ruimte. Houd u aan de richtlijnen!

-

Wij bereiden 1 maaltijd en na verloop van tijd zullen wij de 2e maaltijd toevoegen in ons aanbod.

RESERVEER EEN PLEK VOOR AUGUSTUS OM BIJ DE BUURTKEUKEN TE ETEN OP MAANDAG EN WOENSDAG.
App of bel 06 38140839 of mail naar stichtingkraktie@gmail.com of via onze website. Wij zijn ook elke maandag
en woensdag te bereiken van 16:30 tot 17:30 u als u in juli uw maaltijd afhaalt. Maak hier ook kenbaar wat uw
wensen zijn voor augustus. Wij zien u weer graag in de buurtkeuken aan de Soestdijkstraat 4 en staat al klaar
om u met liefde van dienst te zijn.
De organiserende partijen:

