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Beste jeugd en ouders, 
 

Het Piepersbal is voor de karnavalvierende jeugd vanaf groep 4 van de basisschool tot en  
met groep 8. 
 
Het Pieperskarnaval vindt dit jaar plaats in het feestcafé in Marktzicht. De in- en uitgang bevindt zich tussen 
Marktzicht en de slagerij.  Brengen en halen zoveel mogelijk te voet of met de fiets! 

 
Entree: passe partout gekocht in de voorverkoop 
Karnavalskleding verplicht. Maak er iets moois van! Alleen een bloemenslinger, zonnebril, bermuda 
of strak T-shirt met bretels is onvoldoende. Sport- of legerkleding is niet karnavalesk. Spuitbussen 
staan wij niet toe!  

 
Binnen is binnen, alleen naar buiten indien binnen opgehaald (tot 10 minuten voor eindtijd ouders 
binnen) of na afloop. 
 
Zorg dat, in geval van nood/ziekte, iemand bereikbaar is. Geef een telefoonnummer mee. Mobiele 
telefoon is handig, hoeft niet; toezichthouders bellen als er iets aan de hand is. 
 
Hopelijk hebben we tijdens Pinksterkarnaval geen jassen nodig, maar heb je een jas bij je, dan hang je 
deze op in de garderobe. Neem geen waardevolle spullen mee, laat ze niet in de jas zitten. De 
organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal/vermissing. 
 
Consumpties via muntensysteem, verkrijgbaar in de feestzaal. 
 
Tijden:   Vrijdag 3 juni:  17.00uur – 20.00uur 
                Zaterdag 4 juni:  17.00uur – 20.00uur 
                 Zondag 5 juni:  17.00uur – 20.00uur 
                 
 
Er is toezicht tot de eindtijd! 
 
  
Wanneer je foto's, video's of geluidopnames maakt van andere personen en deze publiceert op bijvoorbeeld social media, is dit je 
eigen verantwoordelijkheid en NIET van de BAK van Boemeldonck. 

Reglement Piepersbal 
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B E E C K S E  A L G E M E N E  K A R N A V A L S S T I C H T I N G  
 

Beste jeugd en ouders, 
 
Het Kreeziecafé is voor de karnavalvierende jeugd vanaf groep 8 van de basisschool t/m 15 jaar. 
 
Het Kreeziecafé vindt dit jaar plaats in het feestcafé in Marktzicht. De in- en uitgang bevindt zich tussen 
Marktzicht en de slagerij.  
Brengen en halen zoveel mogelijk te voet of met de fiets! 
 
Entree: passe partout gekocht in de voorverkoop, met legitimatie. 
Karnavavalskleding verplicht, alleen een bloemenslinger, zonnebril, bermuda of (strak) T-shirt met bretels is 
onvoldoende. Sport- of legerkleding is niet karnavalesk. Te veel bloot is niet karnavalesk. 
  
Roken, drugs, alcohol, lachgas en poppers zijn ten strengste verboden! Spuitbussen staan wij niet toe. 
Bij binnenkomst kan preventief gecontroleerd worden in tassen of kleding op het bezit van niet toegestane 
spullen. Ook kan er gecontroleerd worden of je, voorafgaand aan het Kreeziecafé, al alcohol gedronken hebt, 
d.m.v. een alcoholtest.  
 
Binnen is binnen, nadat de kassa is gepasseerd; alleen naar buiten om naar huis te gaan. Zorg dat, in geval van 
nood, iemand bereikbaar is (tel.nr.). 
 
Hopelijk hebben we tijdens Pinksterkarnaval geen jassen nodig, maar heb je een jas bij je, dan hang je deze op in 
de garderobe. Neem geen waardevolle spullen mee, laat ze niet in je jas zitten. De organisatie is niet 
aansprakelijk voor diefstal/vermissing. 
Aanwijzingen van de aanwezige Scorpions en vrijwillige BAK-medewerkers dienen te worden opgevolgd! Zij 
hebben het recht om personen te verwijderen bij onbehoorlijk gedrag. 
 
Consumpties via muntensysteem, verkrijgbaar in de Kreeziefeestzaal.  
 
 
Tijden:  Vrijdagavond 3 juni:  20.30uur – 24.00uur 

Zaterdagavond 4 juni:  20.30uur – 24.00uur 
              Zondagavond 5 juni:  20.30uur – 24.00uur 
  
 
Er is toezicht tot sluitingstijd! 
 
 
 
 
 

              
Wanneer je foto's, video's of geluidopnames maakt van andere personen en deze publiceert op bijvoorbeeld social media, is dit je  
eigen verantwoordelijkheid en NIET van de BAK van Boemeldonck. 

 
 

Reglement Kreeziecafé 


