


plaats hekkens voor de 

Wil je binnen in transit? gebruik 
je superkrachten…OF je Badge!

De geheime deur 

open de poort om te laden of te 

Geen 
licht?

…Den 



bieropeners, afvalproduct, afschuimers…en de magische vloerzeep!

Lichten bar…

toiletpapier, 
wc ontstopper en 

vuilniszakken

…verwarming

…en tl-lampen

frigo’s 
aanvullen 
volgens 
schema

safe party zone

banners…

…en laptops.



open de deur naar de zaal!

Leg het 
supersonische 
mengpaneel aan.

Your 
words 

Kanaal 
master en dj 

open!

Leg de versterkende versterkers aan.

knopje 
op ‘bar’

Laptop 
aansluiten 

op rgb

Your 
words 

Your 
words ontgrendel de rode deur!



De DJ booth…

Your 
words 

led licht 
aanleggen.

ligt het mengpaneel en de cd-speler 
aan?

decibelmeter…

…over de limiet en boem!

Bas boxen en scherm afzetten met nadars!



open de deur naar de 

in-en uitgang afbakenen!

Your 
words 

Leg de versterkende versterkers aan.

Laptop aansluiten 
op rgb

Your 
words 

Your 
words 

borstels, emmers, sneeuwschoppen, trekkers en zekeringen!

in- en uitgang afbakenen!

safe 
party zone 

banners 
ophangen!

drankberging!

safe party zone 
laptops opstellen 
aan ingang!



leeggoed op paletten! vaten afsluiten…

…en leidingen op water aansluiten!

de Dj booth…

mengpaneel en 
cd-spelers 

aansluiten en 
opbergen!

led 
spots 

uitzetten!

micro en snoer opbergen!



stoelen en tafels afkuisen.

glasafval en pmd meenemen!

stoelen per 
10

tafels per 
8

rokersruimte en trappen opkuisen!

zaal afval in containers, vegen, vloer poetsen met borstels en vloerzeep, 
afspoelen met water, water naar buiten trekken!

betonblokken, 
werfhekkens en nadars 

terugplaatsen

afval in containers in vak 
“volle containers”

frigo’s 
aanvullen 

volgens schema 
toog!



safe party zone banners 
en laptops op hun plaats!

mengpaneel uit!

versterkers uit!

vloer 
bar, toog en 

meubilair 
schoonmaken.

LICHTEN UIT…

…verwarming uit.

…en tl-lampen uit.



hal poetsen en water 
naar buiten trekken via 
poort en nooddeuren.

trappen schoonmaken!



alle rode 
deuren 
afsluiten.

poorten goed 
dichttrekken!

berging 
vergrendelen en 

sluiten!

nooddeuren goed 
dichttrekken!



badge, sleutel en strip in kluis.

lichten hal uit.

uitbadgen aan 
alarmbakje 

grote poort!

controleren 
of de deur in het 

slot ligt!

Bij problemen door vandalisme, agressie, 
drugs, … is de gebruiker verplicht de politie 
op de hoogte te brengen. Dit kan op het 
nummer van politiezone vlas: 056 23 96 11.

Beroep doen op iemand van JC 
Tranzit? BEL NAAR 0491 86 66 33.



Einde

geen alcohol 
onder de 16 jaar!
Geen sterke drank 
onder de 18 jaar!

bewijs van 
leeftijd a.u.B.?!

Je mag niet naar de identiteitskaart 
vragen maar wel een bewijs van 

leeftijd! Geen bewijs, geen alcohol!

gevolgen van alcohol bij jongeren…

Jongeren zijn kwetsbaarder 
voor de effecten van alcohol dan 

volwassenen.

hersenen van jongeren zijn 
nog in ontwikkeling. alcohol 

stoort de groei.

hoe jonger 
iemand start met drinken, 

hoe groter de kans op 
problemen met 

blijf altijd rustig en 
vriendelijke als barman/vrouw

ik kan geen 
alcohol 

verkopen zonder 
leeftijdsbewijs

…

…
maar we 

hebben ook 
nog cola, 

limonade en 
fristi!

Zeg wat wel kan en verwijs naar 
de zelfklever ‘-16 geen 
alcohol, ‘-18 geen sterkedrank’

feest ze!!!




