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Festival Park klaar voor inhuldiging
Maandenlang werd er hard gewerkt in het
Festival Park. De transformatie naar het
nieuwe landschapspark is duidelijk zichtbaar. Het totaalplaatje van wandeldreven,
ondergrondse rioleringen, jonge bomen en
struiken is opgeleverd. Dat moet gevierd
worden.
Op zondag 6 mei nodigen Werchter Park,
Live Nation en gemeente Rotselaar alle
geïnteresseerde inwoners van Rotselaar
en Haacht uit op een open parkdag van 13
tot 18 uur. Een aangename namiddag in het

groen, in het 24 hectare grote vernieuwde
Festival Park, met een woordje uitleg over
de gerealiseerde werken van het afgelopen
jaar. Verken het nieuwe Festival Park op
je eigen tempo. Breng gerust een picknick
mee.
Doorheen de namiddag worden er verschillende rondleidingen georganiseerd.
Inschrijven voor deze begeleide rondleidingen kan tot en met zondag 29 april via
www.werchterpark.be.

Er zijn verschillende ingangen waarlangs je
het Festival Park te voet kan betreden. De
inkomzones langs de Haachtsesteenweg
zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en
kinderwagens. Een auto- en fietsenparking
vind je aan de overkant van het Festival
Park, bij De Wip.
Heb je een vraag over de inhuldiging of
Festival Park Werchter? Dan kan je ons
steeds bereiken via info@werchterpark.be.

Het burenloket
tot uw dienst
GORILLAZ • QUEENS OF THE STONE AGE
THE SCRIPT • JAMES BAY • MARSHMELLO •
ALICE IN CHAINS • RAE SREMMURD

ANNE♥MARIE • AT THE DRIVE IN • BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB •
CRAIG DAVID PRESENTS TS5 • THE VACCINES • VINCE STAPLES • RIVAL SONS •
TRIGGERFINGER • STEVEN WILSON • LITTLE SIMZ • KALI UCHIS •
GANG OF YOUTHS • JADE BIRD • KEIR • OTZEKI • SEVN ALIAS • TOM GRENNAN

THE KILLERS • LONDON GRAMMAR

SNOW PATROL • BEN HOWARD • FRANZ FERDINAND •
ANDERSON .PAAK & THE FREE NATIONALS • RUSS

ANGUS & JULIA STONE • AIR TRAFFIC • ARSENAL • THE KOOKS •
CHVRCHES • FIRST AID KIT • IAMDDB • WALKING ON CARS • WOLF ALICE •
DERMOT KENNEDY • CURTIS HARDING • TOM WALKER • COURTEENERS
FACES ON TV • ISAAC GRACIE • SAM FENDER • TODIEFOR • THE WHITE BUFFALO

PEARL JAM • JACK WHITE

JACK JOHNSON • FLEET FOXES • KHALID • MGMT •
STONE SOUR • STEREOPHONICS • THE BREEDERS

PETIT BISCUIT • DOTAN • JORJA SMITH • BLACKWAVE. • ANGÈLE •
JP COOPER • THE STRUTS • THE LAST INTERNATIONALE • SUSANNE
SUNDFØR • STIKSTOF • DURAND JONES AND THE INDICATIONS •
EMMA BALE • FLIGHT FACILITIES • THE MAGIC GANG

ARCTIC MONKEYS • NICK CAVE & THE BAD SEEDS

NINE INCH NAILS • POST MALONE • PAROV STELAR • EELS •
NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS • DAVID BYRNE

FEVER RAY • KALEO • GEORGE EZRA • ROMÉO ELVIS X LE MOTEL •
NAO • SIGRID • NOVASTAR • RONE • ALBERT HAMMOND JR • NAAZ • PVRIS

THE ACADEMIC • THE AMAZONS • EQUAL IDIOTS • IDLES • PALE WAVES • WARBLY JETS
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TICKETS : PROXIMUSGOFORMUSIC.BE & TICKETMASTER.BE

Net zoals afgelopen jaren
openen we tijdens alle
zomerevenementen het
burenloket. Omwonenden
kunnen er dan permanent
terecht met vragen, opmerkingen en eventuele klachten. Onze medewerkers van
het burenloket staan tot je
dienst.
Wie als inwoner van Rotselaar of Haacht een ticket aan
voordeeltarief voor Rock
Werchter en/of TW Classic
kocht, gaat langs het burenloket om zijn festivalbandje
op te halen.
Voordeeltickets kunnen
tijdens Rock Werchter en
TW Classic ingeruild worden
voor een festivalbandje
tot ten laatste 21u00. Om
wachtrijen te vermijden,
kom je het voordeelticket
best inruilen op woensdag
4 juli (voor Rock Werchter)
of op zaterdagvoormiddag
14 juli (voor TW Classic). Je
persoonlijk festivalbandje
ligt reeds klaar. Vergeet je
identiteitskaart niet!
Aanvullende praktische
informatie over de buurtwerking tijdens de festivaldagen
in Werchter vind je steeds
terug op de inwonerswebsite:
inwoners.rockwerchter.be.

Het burenloket opent haar
deuren voor alle omwonenden tijdens volgende openingsuren:
Werchter Boutique
zaterdag 16/06
van 12u00 tot 21u00
Concert Ed Sheeran
zondag 01/07
van 12u00 tot 21u00
Rock Werchter
• woensdag 04/07
van 12u00 tot 21u00
• donderdag 05/07
tot en met zondag 08/07
telkens van 11u00 tot 21u00
• maandag 09/07
van 09u00 tot 12u00
TW Classic
zaterdag 14/07
van 09u00 tot 21u00
In de nabijgelegen infostand
kan je ‘s avonds tot 01u00
terecht.
Het burenloket is tijdens
festivaldagen ook 24u/24u
bereikbaar via het gratis
telefoonnummer voor buren:
0800 32 666. De medewerkers van Altsien bemannen
het telefoonnummer op
niet-festivaldagen tijdens de
kantooruren.

40 jaar Altsien VZW

V.U. LIVE NATION FESTIVALS NV — BLARENBERGLAAN 3A — 2800 MECHELEN

VZW Altsien bestaat dit jaar 40 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 40 jaren van onafgebroken inzet voor
de verspreiding van culturele jongerenactiviteiten, gaande van de
opstart van Rock Werchter, de financiële steun voor talrijke verenigingen, de organisatie van vrijwilligerswerking, de ondersteuning
van sport- en kunstactiviteiten, de opzet van een buurtwerking en
buurtfeest en nog zoveel meer.
Ter gelegenheid van deze verjaardag heeft de organisatie van
Rock Werchter beslist om het nieuwe podium The Slope ter beschikking te stellen aan VZW Altsien. De brede culturele doelstellingen worden hiermee opnieuw ondersteund. De jonge wolven van
vandaag en sterren van morgen krijgen via podium The Slope de
kans om voor een groot publiek te kunnen optreden. Voor festivalbezoekers is het een unieke gelegenheid om kennis te maken met
voor velen onbekend talent. Voor VZW Altsien is het een nieuwe
uitdaging in haar veertigjarige takenpakket.

Vereniging in de kijker:
SATURDAY
16TH JUNE 2018

WERCHTER
FESTIVALPARK

Haacht-Tildonk
Tennisclub

OSCAR AND THE WOLF
YEARS & YEARS
JESSIE J
TOM ODELL
DJ RASHIDA
LIL’ KLEINE

INFO & TICKETS: PROXIMUSFORMUSIC.BE & TICKETMASTER.BE

V.U. LIVE NATION FESTIVALS NV — BLARENBERGLAAN 3A — 2800 MECHELEN

werchterboutique.be

De festivaldelegatie van Haacht-Tildonk Tennisclub staat al jaren paraat
aan de inkomzone van camping The Hive. Voor vele festivalgangers zijn zij
de eerste Rock Werchter medewerkers die ze zien. Hun kwaliteitskenmerken: een grote glimlach en gezellig groepsgevoel. Tijd voor een babbel met
de ploegverantwoordelijken van de lokale tennisclub.
Steven Bosmans, ploegverantwoordelijke van Haacht-Tildonk Tennisclub
schetst met de nodige fierheid een beeld van de club: “De focus van onze
tennisclub is tweedelig. We bieden recreatief tennis aan voor alle tennisliefhebbers en proberen daarnaast voldoende competitie voor te schotelen
aan de strijdlustigen. Meer dan de helft van onze leden zijn jeugdleden
tussen 3 en 17 jaar oud. Vooral de jongste delegatie - 3 tot 10 jaar - is sterk
vertegenwoordigd.”

SUNDAY 1 JULY 2018

Rock Werchter is elk jaar een belangrijke schakel voor de algemene
ondersteuning van deze dubbele focus. Denis Vanrijkel, tweede ploegverantwoordelijke van de tennisclub licht toe: “De vergoeding die we van Rock
Werchter voor het vrijwilligerswerk op camping The Hive krijgen, gaat
rechtstreeks naar onze clubkas. Met deze extra inkomsten werken we naar
grotere investeringen toe. Enkele jaren geleden plaatsten we twee nieuwe
buitenterreinen. Ook de buitenverlichting werd vernieuwd. Dit doen we
uiteraard allemaal met oog op het comfort van onze leden.”

EDSHEERAN.COM
TICKETS ON SALE SATURDAY 8 JULY 11AM

Niet enkel extra buitenterreinen stonden op het verlanglijstje. HaachtTildonk Tennisclub heeft grotere dromen. Steven aan het woord: “Door
logistieke beperkingen is Haacht-Tildonk Tennisclub op dit moment een
‘zomerclub’. Voor buitentrainingen is het in de winter helaas te koud. Uiteraard dromen we van een overdekt tennisterrein in Haacht. Zo’n binnenterrein zou de lokale tennisliefhebbers erg ten goede komen.”

WERCHTER
FESTIVALPARK
ONLY USE OFFICIAL TICKET VENDORS
PROXIMUSGOFORMUSIC.BE • TICKETMASTER.BE • LIVENATION.BE

NEW ALBUM
OUT NOW

÷

Colofon

De sfeer in de vrijwilligersgroep van Haacht-Tildonk Tennisclub zit steeds
goed. Steven aan het woord: “Onze afgevaardigde festivalploeg is absoluut
een tof team. Het is een mix van jong en oud. Beide leeftijdsgroepen genieten van het festival op hun eigen manier.”

Verantwoordelijke uitgever:
Teksten: Nele Bigaré,
Altsien vzw
Lotte De Bie
Tremelobaan 26A
3118 Werchter
Foto’s: Werchter Park BVBA,
Haacht-Tildonk Tennisclub
Contacteer ons via:
0800/32.666
Druk: drukkerij
inwoners@rockwerchter.be
Artilla NV - Tremelo

Hun festivaltaak gaat verder dan het louter scannen van tickets en aangeven van polsbandjes. Denis vertelt: “Vanaf woensdagmiddag draait camping The Hive op volle toeren. Iedereen steekt een tandje bij. Onze festivaltaak is meer dan het organiseren van de inkomzone. We krijgen verassende
vragen van festivalgangers, in alle mogelijke talen. Daarnaast moedigen
we onze medewerkers aan om de inkomzone ten alle tijde proper te houden.
Dat enthousiasme werkt aanstekelijk. De sfeerbarometer ligt altijd hoog.
Er wordt heel wat gelachen en gezongen onder de grote campingpoort.”

You are required to bring your tickets, booking confirmation and credit card plus a valid form of ID or you may not be granted entry to the show.
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