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Opnieuw voordeeltickets
voor buurtbewoners!
Wegens succes verlengd! Ook voor
Rock Werchter 2016 wordt de bewoners van Rotselaar en Haacht de
mogelijkheid geboden combitickets
aan een voordeeltarief aan te kopen.
Vorig jaar (2015) werd dit voordeel
voor het eerst toegekend door de festivalorganisatie aan de buurtbewoners.
Het nieuwe initiatief werd positief beoordeeld en wordt herhaald. En –omdat de vraag groot was- zal er ook voor
TW Classic een contingent tickets met
korting aan de bewoners van Rotselaar
en Haacht toegekend worden.
Vanaf zaterdag 5 december zijn tickets
voor Rock Werchter 2016 te koop. Inwoners van Rotselaar en Haacht hoeven niet meteen achter de computer te
gaan zitten om hun kaartje te bestellen. Er worden immers tickets voor
hen gereserveerd. Rotselaar krijgt
een contingent van 1500 combitickets
toegekend. Voor Haacht zijn er 1000
combitickets voorzien. Vorig jaar is
vastgesteld dat die contingenten ruim
voldoende zijn om aan de vraag van de
inwoners te voldoen. De voordeeltickets zijn op naam en kunnen niet doorgegeven noch doorverkocht worden.
Ze kunnen enkel na een digitale regis-

tratieprocedure aangekocht worden.
Inwoners genieten van 30% korting
op de prijs* van een combiticket voor
Rock Werchter 2016.
De digitale registratieperiode start op
19 december om 9u en loopt tot en met
3 januari om 23u via www.ticketmaster.be/rw/buren. Enkel via deze link
kunnen inwoners van Haacht en Rotselaar combitickets aan de voordeelprijs aanvragen. Indien de registratie
goed verlopen is, krijgt de aanvrager
meteen een bevestigingsmail. De gemeenten Rotselaar en Haacht zullen
na de registratieperiode de lijst van
aanvragen controleren op basis van
identiteitsgegevens. Ten vroegste in
de week van 13 januari worden link en
unieke code gemaild waarmee dan effectief tot aankoop van tickets overgegaan kan worden. Let wel: op is op. De
tickets worden toegekend volgens het
first come, first served principe.

Nieuw!

Ook voordelig
naar TW Classic
Ook voor TW Classic zal een contingent voordeeltickets voor de inwoners van Haacht en Rotselaar ter beschikking worden gesteld. Datum noch
line-up zijn momenteel gekend. Meer info volgt
later via de websites van de gemeenten Rotselaar (www.rotselaar.be/festivals) en Haacht (www.
haacht.be).

* De korting geldt enkel op de netto ticketprijs, niet
op de servicekosten.

Checklist

• Registreren kan uitsluitend van 19 december 2015 om
9u tot en met 3 januari 2016 om 23u via:
www.ticketmaster.be/rw/buren
• Nodig voor een vlotte registratie: naam, adres, rijksregisternummer, geldig e-mailadres.
• Per inwoner kan slechts 1 voordeelticket aangekocht
worden. Het is wel mogelijk om voor meerdere personen
binnen één gezin tickets aan te kopen. Elk gezinslid dient
zich echter apart te registreren.
• De naam waarmee geregistreerd wordt, komt overeen
met de naam op de identiteitskaart. Zowel bij de gemeente
(tijdens de controle van de registraties) als bij het ophalen
van het ticket aan het burenloket is er identiteitscontrole
voorzien.
• Tickets zijn niet overdraagbaar en kunnen niet doorverkocht worden.
• Vragen? Contacteer ons via inwoners@rockwerchter.be
Voor het omruilen van uw voordeelticket kan u ook komende zomer terecht in ons
Burenloket.

Eerste namen Rock Werchter!
De eerste bands voor Rock Werchter zijn intussen aangekondigd! Onder meer Rammstein,
Florence + The Machine en Red Hot Chili Peppers zullen deze zomer voor de muziek zorgen
op ons hoofdpodium!
De kunstwerken op de Norh West Walls al gaan
bekijken? Je kan het hele jaar door deze werken
bezoeken! Alle informatie over de kunstwerken
vind je op www.northwestwalls.be

Een nieuwigheid: Camping The Hive wordt
uitgebreid met The Hive Resort. Een rustige
camping voor wie net dat ietsje meer wenst.
Wie geen zin heeft om met tent en kampeermateriaal te sleuren, kan een reeds opgezet en
ingericht tentje huren in The Hive Resort. Of
een tipi. Of een lodge. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd en er wordt extra lounge
en chillruimte voorzien. Meer weten: surf naar
rockwerchter.be
Omdat dit de laatste Festivalkrant van 2015 is,
staan wij er op jullie nu al een geweldig 2016 toe
te wensen! Blijf gezond, zie je familie, vrienden
en naasten graag en geniet van een streepje
muziek van tijd tot tijd!

Klas op visite
De opbouw van zulk groots festival intrigeert ook de jonge bewoners van
Rotselaar en Haacht. Met plezier leidt
de festivalorganisatie elk jaar een aantal klassen van de basisscholen rond in
het Festivalpark in opbouw. De kinderen
krijgen de kans het festival in opbouw te
ontdekken, eens achter de schermen te
kijken. En het mag gezegd: de met fluohesjes uitgedoste jonge bezoekers zijn
enthousiast en genieten. We like!
Meester Hans van de Vrije Basisschool
van Wakkerzeel: “Ik heb al enkele keren
met mijn zesde leerjaar de kans gekregen om de weide van Werchter in aanloop
naar het festival te bezoeken. De kinderen vinden het elke keer fantastisch. Bij
aankomst krijgen de leerlingen een festivalbandje. Net echt! Onder begeleiding
van een festivalmedewerker wandelen

we dan rond. We moeten natuurlijk wel
met de werkzaamheden rekening houden. Sommige van mijn klassen mochten
het hoofdpodium op. Een absoluut hoogtepunt!”
Klassen die het festivalpark bezoeken
worden door festivalmedewerkers rondgeleid. Dat levert een pak weetjes en
vaak ook wat straffe verhalen op. Een
bezoek aan de backstage en het artiestendorp staat ook steevast op het programma. Dat spreekt steeds tot de verbeelding van de jonge bezoekers. Elk
bezoek wordt afgerond met een drankje
in de medewerkerscatering.
Ben je leerkracht in school in de buurt
en wens ook jij met je klas het festival
te bezoeken? Contacteer ons via inwoners@rockwerchter.be
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Vereniging in de kijker: Vrije Basisschool
Wakkerzeel
De Vrije Basisschool uit Wakkerzeel werkt
al 12 jaar tijdens de verschillende festivals
in Werchter. Hun team gemotiveerde medewerkers –bestaande ouders en symphatisanten- baat één kant van de “middentoog” uit.
Dat is de drankstand in het midden van het
festivalterrein, achter de ‘front of house’ van
de Main Stage.
“De middentoog is een bijzonder drukke toog
op het festivalterrein. We staan letterlijk in het
publiek dat naar de acts op het hoofdpodium
aan het kijken is. Dat is toch wel speciaal om zo
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tussen dansende en zingende mensen te staan.
Het is intensief en vermoeiend omdat het heel
druk is aan onze toog. Het is anderzijds echt
heerlijk om hier te kunnen werken.” aldus Hans.
De verdiende centen worden in allerlei projecten geïnvesteerd. De eerste jaren ging het geld
steevast naar het bouwfonds. Een nieuwbouw
is intussen al een paar jaar gerealiseerd. Andere zaken die dankzij het geld dat ze verdienen gerealiseerd werden zijn o.a. de aankoop
van speeltuigen voor de speelplaats en er
werd geïnvesteerd in een project rond laptops en tablets. “Volgend jaar willen we graag
enkele nieuwe turntoestellen aankopen. We
weten waarvoor ons in 2016 zullen inzetten”,
zegt Hans. De andere kant van de middentoog wordt door Natuurpunt uitgebaat. Beide
verenigingen werken bijzonder goed samen en

maken de toog tot een groot succes. “Dat zet ik
toch graag even in de kijker”, stelt Hans ”Beide
ploegen zijn op elkaar ingespeeld en helpen
mekaar waar nodig. Samen sterk hé.” Of er een
straf verhaal te vertellen valt over de middentoog? “Over het algemeen zijn de festivalgangers brave mensen. Natuurlijk probeert er wel
al eens iemand op onze toog te kruipen, maar
dat gebeurt eigenlijk zelden. Wat veel leuker is
dat we doorheen de jaren vaste klanten hebben
weten strikken. Elk jaar opnieuw geven deze
mensen present aan onze toog en wordt er verbroederd. We kijken er dus nu al naar uit om hen
volgende zomer opnieuw te zien!”
Zelf meewerken met jouw lokale vereniging?
Contacteer ons dan op
medewerkers@rockwerchter.be

