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FESTIVALNIEUWS
Rock Werchter pakt uit
met straffe headliners
Rock Werchter -dat volgend jaar plaats vindt
van donderdag 27 juni tot zondag 30 juni- kent
zijn eerste namen. Zes headliners werden de
afgelopen weken reeds bekend gemaakt.
P!NK komt op donderdag 27 juni naar Werchter
in het kader van haar Beautiful Trauma World
Tour. Ze staat bekend om haar krachtige, unieke
stem en zeer spectaculaire live shows. Wie in
2010 op Rock Werchter, herinnert zich ongetwijfeld het geweldig popspektakel inclusief
trapeze-act.

Voordeeltickets 2019
Ook dit jaar zijn er voor Rock Werchter en TW Classic voordelige tickets
voorbehouden voor de inwoners van
Rotselaar en Haacht. Rotselaar krijgt
1.500 tickets per evenement toegekend,
voor Haacht zijn er 1.000 per evenement
opzij gelegd. De tickets kunnen enkel
na een digitale registratieprocedure
aangekocht worden en worden verdeeld
volgens het ‘first come, first served’
principe. Voordeeltickets zijn op naam
en kunnen niet doorgegeven of doorverkocht worden. Inwoners genieten van
30% korting op de prijs van een combiticket voor Rock Werchter en ticket voor
TW Classic.
Voordeelticket Rock Werchter
Het combiticket met voordeeltarief voor
Rock Werchter kost €173,10 inclusief
servicekosten.
Registreren kan uitsluitend van
22/12/18, 9u tot en met 6/1/19, 23u
via www.ticketmaster.be/rw/buren.
Voordeelticket TW Classic
Een voordeelticket voor TW Classic
kost €66,50 inclusief servicekosten.
Registreren kan uitsluitend van
22/12/18, 9u tot en met 6/1/19, 23u
via www.ticketmaster.be/twc/buren.
Indien de registratie goed verlopen is,
krijgt de aanvrager meteen een bevestigingsmail. Indien je deze mail niet
meteen ontvangt, betekent dit dat de
aanvraag niet correct is gebeurd.
Na de registratieperiode volgt een
controleperiode van ongeveer een week.
Tijdens die controleperiode wordt door
de gemeentes Rotselaar en Haacht

nagegaan of u effectief een inwoner van
de gemeente bent en of uw rijksregisternummer en naam overeenkomen. Na de
controle wordt een unieke code gemaild
waarmee er effectief tot de aankoop
van de tickets kan worden overgegaan,
indien de registratie correct was.
Goed geregistreerd
• Registratieperiode: 22/12/18, 9u tot en
met 6/1/19, 23u. Er is een aparte registratielink voor Rock Werchter en
TW Classic (zie boven).
• Nodig voor een vlotte registratie:
naam, adres, rijksregisternummer en
geldig e-mailadres van de persoon die
het ticket zal gebruiken.
• Per inwoner kan slechts één voordeelticket per evenement aangekocht
worden. Het is wel mogelijk om voor
meerdere personen binnen één gezin
tickets aan te kopen. Elke inwoner moet
echter apart geregistreerd worden.
• De naam die geregistreerd wordt, is de
naam van de gebruiker van het ticket en
moet overeen komen met de naam op de
identiteitskaart. Zowel bij de gemeente (registratie) als bij het burenloket
(ophaling) is er identiteitscontrole
voorzien.
• Tickets zijn niet overdraagbaar en
kunnen niet doorverkocht worden. Tickets worden niet terugbetaald.
Vragen over voordeeltickets?
Contacteer de festivalorganisatie
via inwoners@rockwerchter.be.
Vragen over de aankoop- of registratieprocedure? Contacteer Ticketmaster
via help@ticketmaster.be.

The Cure komt op vrijdag 28 juni naar het
Festivalpark. En ook Tool geeft die dag present.
Naar de terugkeer van Tool wordt al lang uitgekeken. Hun vorige (indrukwekkende) passage
op Rock Werchter dateert van 2006.
Ook voor zaterdag 29 juni zijn er al twee
topnamen gestrikt: Mumford & Sons en
Florence + the Machine. En dat Rock Werchter
2019 met een groots feest zal afsluiten staat ook
al vast. Muse werd immers gestrikt als headliner
voor zondag 30 juni.
Er worden binnenkort nog meer namen bekend
gemaakt. Wil je altijd eerst op de hoogte zijn?
Volg Rock Werchter via sociale media. Of schrijf
je in op de nieuwsbrief van het festival via
rockwerchter.be. De ticketverkoop voor Rock
Werchter is reeds gestart via
proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.
Voor inwoners van Haacht en Rotselaar zijn er
combitickets aan voordeeltarief beschikbaar.

Bon Jovi headliner
TW Classic 2019
TW Classic 2019 rolt de rode loper uit voor rock
royalty. Bon Jovi, in april 2018 plechtig ingeleid
in Rock and Roll Hall of Fame, is dé topact van
het dagfestival dat komende zomer op zondag
14 juli plaats zal vinden in het Festivalpark.
Bon Jovi, dat zijn straffe rocksongs, meezingers
van formaat, garantie op dik feest. Hun vorig
optreden in België dateert van 2011. Werchter
kennen de Amerikanen uit een verder verleden.
In 1995 en 2001 speelden ze eigen shows in het
Festivalpark. Ook John Fogerty staat op TW
Classic 2019. Uit zijn pen zijn al heel veel evergreens gerold. En hij is in topvorm. Nog steeds.
De verdere line-up van het festival wordt later
bekend gemaakt. De ticketverkoop voor TW
Classic 2019 is reeds gestart via
proximusgoformusic.be en
ticketmaster.be. Info over de voordeeltickets
voor bewoners leest u hiernaast.

Werchter in Werchter

Op bezoek bij Apotheek Werchter en Bakkerij Wouters-Segers
Tijdens de festivalperiode is Werchter even het muzikale middelpunt van België. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Apotheek Werchter en Bakkerij Wouters-Segers verwelkomen elk
jaar honderden festivalgangers in hun zaak. Tijdens Werchter
Boutique maakten hun werknemers Maité en Sarah even tijd
voor een babbel met onze festivalkrantredactie.
Tijdens festivaldagen staat er -nog voor de apotheek opent- een
lange wachtrij voor de deur van Apotheek Werchter. De meeste
wachtenden zijn kampeerders en festivalgangers die thuis zonnecrème, pleisters of muggenmelk vergeten zijn. Maité werkt
sinds 2013 in de apotheek van Werchter. Zij vertelt: “Toen ik
hier pas werkte, sloot de apotheek tijdens Rock Werchter. Een
zomer later beslisten we in samenwerking met de festivalorganisatie om de apotheek tijdens het festival te openen voor buurtbewoners en festivalgangers. Dat vond ik geen enkel probleem.
Voor mij is de unieke sfeer die tijdens festivaldagen rond het
Festivalpark hangt even gezellig als in het Festivalpark zelf.

De festivalgangers zijn doorgaans heel geduldig en vriendelijk. Tijdens hete edities verkopen we opvallend meer
zonnecrème en muggenmelk. Tijdens natte edities gaan de
antiblarenpleisters vlot over de toonbank.”
Bij bakkerij Wouters-Segers, aan de andere kant van de
kerk, lopen de talrijke festivalgangers vrolijk binnen. Sarah,
die in de bakkerij werkt, aan het woord: “We voorzien geen
extra broden of koffiekoeken tijdens de festivals. We maken
wel belegde broodjes. Die smaken de festivalgangers. Onze
vaste klanten weten dat ze tijdens de festivaldagen niet zo
gemakkelijk tot bij de bakkerij geraken. Zij komen daarom
vroeg in de ochtend al langs. Doorheen de hele dag is het
gezellig druk. De sfeer in de bakkerij tijdens Rock Werchter
is anders dan in normale omstandigheden. Heel wat kampeerders, waaronder enkele Nederlanders, komen elk jaar
terug. Zo heeft onze bakkerij nu ook internationale vaste
klanten (lacht).”

Inmiddels in het burenloket
Wie rond het festivalterrein van Rock Werchter woont, kent naar alle waarschijnlijkheid het burenloket. Dat heeft een belangrijke rol tijdens de festivals. Het verbindt
de buurt met de festivalorganisatie. De medewerkers van het burenloket luisteren
met grote aandacht naar de zorgen of suggesties van de buren van het Festivalpark. Wie een inwonersticket kocht, haalt aan het burenloket zijn of haar festivalbandje op.
Het burenloket is er sinds 2015 en bevindt zich op de brug van Werchter. De meeste
vrijwilligers in het burenloket zijn zelf buren van het festival. Medewerker Els legt
uit wat de taken zijn: “Alle buren die een ticket voor Rock Werchter of TW Classic
aan bewonerskorting bestelden, ruilen dat ticket hier om voor een festivalbandje. Daarnaast behandelen we tijdens elk evenement de minder fijne situaties van
bewoners die rond het festivalterrein wonen. Wanneer er geluidsoverlast is, sturen
we iemand ter plaatse. Ook bij mobiliteitswijzigingen, proberen we samen naar een
oplossing te zoeken. De grootste kracht van het burenloket is een luisterend oor
bieden. Dat appreciëren de bewoners. We werken hier elk jaar met een gemotiveerd
vast team. Donderdag en vrijdag zijn de drukste dagen tijdens Rock Werchter.
Enerzijds de incheck voor de bewonertickets, anderzijds opvangen van buren met
een probleem. Naarmate het weekend vordert, is er ook wel tijd voor een gezellige
babbel met mensen uit de buurt.”
De meeste vragen gaan over mobiliteit. Vragen over de verschillende doorlaatbewijzen, over wanneer net Werchter met de auto wel of niet bereikbaar is. Maar er
zijn ook ‘speciallekes’ zoals de bijzonder natte festivalzomer van 2016. De buren van
het festival toonden zich toen van hun meest behulpzame kant. Christel: “In 2016
kwamen hier veel buren langs om festivalgangers die moeilijkheden ervaarden door
de aanhoudende regen, te helpen. Bijvoorbeeld door personen thuis op te vangen
en parkeergelegenheid aan te bieden. In plaats van zelf pijnpunten aan te kaarten,
kwamen de buren naar ons toe om oplossingen aan te reiken. Dat was mooi om mee
te maken. Het werd daarom een editie om nooit te vergeten.”

Don Bosco De Puzzel
bezoekt het Festivalpark

Elk jaar -in de aanloop naar Rock Werchter- kunnen de zesde leerjaren uit Rotselaar en
Haacht het Festivalpark in opbouw bezoeken. Eind juni kregen de leerlingen van het zesde
leerjaar uit Don Bosco De Puzzel in Haacht een rondleiding. Met Werchter Boutique, dat
enkele dagen later zou plaatsvinden, in de pijplijn was er veel bedrijvigheid in het Festivalpark.
De klas verzamelt in het medewerkersdorp backstage. Via een feeëriek houten pad doorheen het bos gaat het dan richting Festivalpark. De leerlingen kijken hun ogen uit. Ze wandelen via The Barn en KluB C naar de hoofdingang. Vandaar gaat het naar de Main Stage en
het artiestendorp. Zestien paar ogen weten niet waar eerst te kijken.
De oh’s en ah’s weergalmen over de, vanaf het podium gezien, indrukwekkende festivalweide. Er worden foto’s gemaakt. De leerlingen van Don Bosco De Puzzel zijn unaniem:
wie zoals Ed Sheeran alleen met een gitaar op dit podium staat, moet over stalen zenuwen
beschikken.
De rondleiding eindigt in het artiestendorp. Daar komen normaal uitsluitend artiesten
en hun entourage. De leerlingen krijgen er toch even inkijk. “In het artiestendorp is het
meestal erg rustig. Artiesten ontspannen er voor de aanvang van hun concert of kaarten
nadien nog even na. Dit jaar staat er een groot tv-scherm waarop de wedstrijden van het
WK voetbal worden uitgezonden. Want ook de grootste muzikanten supporteren graag
voor hun favoriete elftal.”, aldus de gids.
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Twee vingers gaan de lucht in wanneer Altsien-medewerker Wannes -die de rondleiding
begeleidt- vraagt wie al naar Rock Werchter is geweest. “Ik ben hier naar Bazart komen
kijken. Toen heb ik hard gezweet. Van al dat dansen natuurlijk”, vertelt een enthousiaste leerling. Ze kennen allemaal een tante, buurman of moeder van een vriendje die als
festivalvrijwilliger mee werkt. Ook de ouderraad van Don Bosco De Puzzel komt elk jaar
-samen met meer dan honderdvijftig andere verenigingen- een handje helpen tijdens Rock
Werchter.
Of dat bospad hier het hele jaar ligt, wilt een jongen weten? “Neen,” antwoordt Wannes.
“Na afloop van de festivals wordt alles opgeruimd. Mid augustus zal het landschapspark
weer open gaan. Dan kan je hier komen wandelen, picknicken of de hond uitlaten. Zo blijft
het park een heel jaar lang een gezellige plaats waar samenkomen centraal staat. Sinds dit
jaar staan er een nieuwe bomen op het festivalterrein. Ook de nieuw aangelegde wegen zijn
een grote verbetering.”
De rondleiding eindigt in de crew corner. Een gezellige stek in de backstage waar de festivalvrijwilligers op adem kunnen komen na of voor hun werkshift. Vandaag echter staat er
een vieruurtje voor de leerlingen klaar. Smakelijk!
Meer weten over de rondleidingen voor zesde leerjaren?
Mail naar inwoners@rockwerchter.be.

