
NEGEN (9) 

NUT TIGE T I P S
We doen er  a l les  aan om het  fest ival  voor  jou zo aangenaam 
mogel i j k  te  m ak en.  H ier naast  v ind je  a l  een aanta l  nutt ige 
t i p s .  We  s t a a n  u i t e r a a rd  o p e n  vo o r  a l  j o u w  s u g g e s t i e s  e n 
vragen.  Dat  k an v ia  ons  mai ladres  k aaimannen@telenet .be. 
Op het  terre in  zel f  kun je  a l t i jd  een medewerker  aanspreken 
of  een verant woordel i jke  laten oproepen.
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15% vroegboekkorting
(basishuurprijs) in mei, juni en juli 
om te rijden in augustus of 
september 2017.

MINIBUSSEN

www.dockx-rental.be
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1. EHBO
Je vindt de uitgebreide EHBO-hulppost 

centraal op de Heldenplaats, links van 

het monument.

4. NABUURSCHAP
Speciale aandacht gaat naar een goed 

nabuurschap. We zien onze buren 

graag en vice versa. 

Gelieve straks bij het verlaten van onze 

festivals dan ook hetzelfde respect voor 

onze buren op te brengen als wij doen.

Laat geen afval achter en maak zeker 

na 22u geen lawaai meer, hoe leuk je 

ons feestje ook vond.

7. GEEN EIGEN 

DRANK
Om dit festival georganiseerd te 

krijgen heeft de organiserende vzw 

een aanzienlijk budget nodig om de 

inkom klein te houden. Elke eurocent 

die de vzw ontvangt gaat terug naar 

het festival. Eigen drank helpt ons dus 

niet vooruit en is om de hierboven 

vermelde redenen verboden. Aan de 

inkompoorten zal hierop dus op een 

klantvriendelijke manier toegekeken 

worden.

2. VERLOREN 

KINDJES
Verloren kinderen kunnen gemeld 

worden aan het Infopunt (Skyliner) op 

de Kaai. 

Lees hiervoor ook de lichtkranten. Er 

zijn ook VIB-bandjes voorzien voor Very 

Important Bezoekerkes. Daar kunnen 

de mama en papa hun telefoonnum-

mer op kwijt.

5. DUURZAAM
We zijn een duurzaam festival. We 

zetten speciaal milieuteams in om 

alles netjes te houden en dankzij onze 

afvalophaler De Voecht zijn er ook 

sorteerstraatjes. 

Je kunt ons dus helpen door de vele 

afvalcontainers te gebruiken. Laat in elk 

geval geen afval bij de buren achter: zij 

vinden dat niet tof en wij al helemaal 

niet.

8. WIILDPARKEREN
WILDPARKEREN is ten strengste 

verboden en de lokale politie zal hier 

nauwgezet op toekijken en eventueel 

boetes uitschrijven. Parkeer je dus 

reglementair.

3. VERSCHONING
Wie een fl esje of een potje babyvoed-

ing wil opwarmen of zijn babybuggy 

bewaakt wil parkeren, kan dit aan het 

Infopunt vragen (Skyliner) op de Kaai. 

Daar kun je ook je baby verschonen.

6. WEES GEEN 

ZEIKERD !
Wildplassen is niet tof en is voor zeik-

erds. Vraag je dus eens af of je het zelf 

zo leuk zou vinden dat iemand tegen je 

brievenbus of gevel plast. 

Er zijn voldoende sanitaire voorzienin-

gen waar je per WC-beurt kunt betalen 

aan een zeer democratische prijs. Zeker 

niet de moeite om er een GAS-boete 

voor te riskeren. 

9. MOBILITEIT
Er werd een uitgebreid mobiliteitsplan 

opgemaakt om het verkeer van en naar 

Theater aan Twater in goede banen te 

leiden en het handelscentrum bereik-

baar te houden. 

Voor elkeen zijn er oplossingen 

gezocht: per auto, met de fi ets, te voet 

of via de boot zelfs. Kijk op de website 

www.kaaimannen.be voor de beste 

oplossing voor jou persoonlijk.


