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Vereniging in
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KWB Werchter

Ook in 2016 komt er burenloket. Opnieuw voordeeltickets Rock Werchter voor
de inwoners van Rotselaar en Haacht

Opnieuw voordeeltickets
voor inwoners
V
orig jaar konden inwoners
van Rotselaar en Haacht
voor het eerst genieten van
een mooie korting bij de aankoop
van een combiticket voor Rock
Werchter. Ook voor Rock Werchter
2016 zullen de inwoners van dit
aanbod kunnen genieten. Opnieuw
zal een contingent combitickets
met 30% korting aangeboden
worden aan de inwoners van beide
gemeentes. De procedure wordt
bijgesteld en vereenvoudigd. Meer
hierover binnenkort.

Buurtbewoners met vragen, klachten
en/of problemen konden tijdens de
festivals terecht aan het burenloket.
Ook de kopers van bewoners-tickets
dienden zich daar aan te bieden
voor het ophalen van hun toegangsbandje. Het burenloket, een nieuw
initiatief van de festivalorganisatie,
wordt positief geëvalueerd. Vragen
werden snel beantwoord, problemen
snel opgevolgd of opgelost. Onze
medewerkers waren trouwens 24/24
bereikbaar via de gratis ‘hotline’.

Ook in 2016 zal een burenloket ingericht worden tijdens de festivals.
Onze buurtwerking is trouwens van
permanente aard. Ook buiten de
festivalperiode zijn we -tijdens de
kantooruren- bereikbaar op het gratis nummer 0800 32 666.

Vereniging in de kijker: KWB Werchter
In onze Festivalkrant zetten we graag een
vereniging of medewerker met bijzondere verdienste in de kijker. Deze keer: KWB Werchter.
De KWB van Werchter moet zowat de langst
medewerkende vereniging van het festival
zijn. Sinds 1982 baten ze -elk festival opnieuwde melkbars in het festivalpark uit. En dat
doen ze met bijzonder veel enthousiasme.
Melk voor de festivalgangers? Oh jawel. Wie
denkt dat er op de wei enkel frisse pintjes gedronken worden, heeft het dik mis. Het aanbod
dranken is bijzonder uitgebreid. Koen Verelst van
KWB Werchter: “Mensen lopen al wel eens gniffelend voorbij onze melkbar. Maar we stellen vast
dat vele festivalbezoekers wel eens iets anders
willen dan bier of fris en dus graag aanschuiven
voor een melkje, chocomelk, yoghurt of fruitsap.”

De melkbar in 2005.

“We hebben eigenlijk niet getwijfeld toen ons
in 1982 als vereniging werd gevraagd mee te
werken op Rock Werchter. Het ging er helemaal
anders aan toe wel in die tijd. Zo kochten wij
vroeger alle producten die werden aangeboden
in de melkbar zelf aan.” getuigt Verelst. “Met
de tijd is alles beter georganiseerd geworden.
De festivalorganisatie is verantwoordelijk voor
aankoop. Als wij op het festival toekomen, is onze
stand helemaal klaar en kunnen we meteen aan
de slag.”
De KWB is een socio-culturele organisatie.
Minstens één keer per maand organiseert de
vereniging een activiteit voor de leden. De
activiteiten zijn van diverse aard: wandelingen,
culturele uitstappen, een bedrijfsbezoek, een
nachtdropping.

Grootste activiteit van KWB Werchter: de tot ver
buiten Werchter bekende toneelvoorstellingen,
uitgevoerd en geproduceerd door de leden zelf.
“Het is zeer leuk om met onze vrijwilligers de
melkbar uit te baten”, zegt Koen Verelst. “We
staan er met een heel divers team, ongeveer 20
man sterk. Jonge twintigers werken samen met
gepensioneerden. De financiële vergoeding die
we voor ons werk krijgen, wordt goed besteed.
Activiteiten organiseren kost geld. Dankzij de
festivalcenten, kunnen we de deelnameprijs voor
de leden laag houden.”
Meer weten?
www.kwbwerchter.be

Enkele enthousiaste medewerkers van KWB Werchter tijdens Rock Werchter 2014

Rock Werchter-weetjes
• Er waren elke dag dag 88.000 festivalgangers
op Rock Werchter 2015 aanwezig. 67.500 van
hen hadden een combiticket op zak, 20.500
een dagkaart. Ook TW Classic 2015 was
uitverkocht. Het (tropische) dagfestival lokte
60.000 bezoekers.
• Zowat de halve wereld geeft present op Rock
Werchter. We telden dit jaar 95 verschillende
nationaliteiten.
• Zonder medewerkers geen festivals. 147
lokale verenigingen werkten mee in 2015, goed
voor 7.000 vrijwilligers.
• Voor de kleine honger van de medewerkers
zijn er vier boterhammenstanden. Het verbruik
aldaar tijdens Rock Werchter: 8.500 broden,
825 kg kaas, 405 kg hesp, 370 kg salami, 650
kg krabsla, 360 kg chocopasta, 6.500 liter
versbereide soep, 400 liter melk, 135 kg koffie.
Ook nog verorberd: 1375 kg appels en 700 kg
peren.

• Er werd 27 km hekwerk ingezet tijdens de
festivals. Dat is -in vogelvlucht- van Werchter
tot zowat hartje Brussel.
• Werchter recycleert. Bierbekers, folie, PMD,
papier en karton worden tijdens opbouw,
afbouw en festivaldagen zelf ingezameld. Het
festival vindt niet enkel inzamelen maar ook
het recycleren -het hergebruiken of herwerken- belangrijk. De cirkel moet rond zijn.
Afvalpartner Sita denkt er net zo over. De
ingezamelde bierbekers en PET-flesjes worden
gerecycleerd tot fleece picknickdekentjes. De
folie wordt omgevormd tot regranulaat, grondstof voor het produceren van schoenzolen en
windschermen. Het ingezamelde papier en karton worden herwerkt tot papieren drinkbekers.
• “En wat met het restafval?”, horen we je
luidop vragen nu. Wel, dat wordt gebruikt als
brandstof in (afval)energiecentrales. Al het
verzamelde restafval is goed voor één jaar
elektriciteit voor 16 gezinnen.

Datum! De data van Rock Werchter 2016 liggen
vast. Volgend jaar vindt het festival plaats van
30 juni tot en met zondag 3 juli. Op de eerste
namen is het nog even wachten.
Wishlist! Wie de programmatoren wat wil
helpen of inspireren, kan zijn/haar wishlist
voor Rock Werchter 2016 overmaken. Meer
daarover op rockwerchter.be!
Filmpje! Wil je Rock Werchter 2015 herbeleven? Op het YouTube-kanaal van het festival
zijn nog steeds een aantal leuke clips te zien.
Surf naar: youtube.be/user/rockwerchterfestival
Kunst! De street-art kunstwerken van de North
West Walls editie 2015 heb je ongetwijfeld al
vaak bewonderd. Wil je er meer over weten?
Dan neem je best een kijkje op northwestwalls.
be
Mobiele cocktails! Ben je tijdens het buurtfeest
ook overvallen door de mannen van de kleinste
mobiele cocktailbar? Op hun site vind je een
korte clip van hun avonturen in Werchter. Klik
naar ronjaluai.be

Kamperen doe je zo!
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Het buurtfeest in beeld
Een namiddag schoon volk in het Festivalpark
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