
Rocken
voorhet

goededoel
. Openervan hetzomerfestivalseizoen is en

blijft RockAffligem. ZaterdaglS mei is het
weervan dat: om 11 uur startop de festival-
weide aan De Bellekouter de veertiende edi-
tie. Rock in open lucht tot een stuk na midder-
nacht en dan gaan de deuren van de grgte
dance hall open. Publiekstrekkers zijn Clou-
seau en Umbe rtoTozzi.Ook tof aan Rock Affli-
gem is dat het gezellige familiefestival ook
aandacht heeft voor het goede doel.

GTnnTTACHTERLAND

M*Hi['$,$lr
weg gegaanD, vervolgt Jos Van
Ransbeeck. aDiverse formules
werden uitgeprobeerdi zpals een
nevenpodium voor beginnende
groepen ofeen dubbelpodium op
de festivalweide. Ook een indoor-
outdoorcombinatie passeerde de
revue, Af en toe hadden we te
kampen met bar weer, maar ook
die tegenslagen lietenwii nietaan'
ons hart komen. Grote namen
vonden de weg naar Den Belle-
kouter: Robert Palmer,The Kinks,
Clarence Clemens en Kool and the
Gang. Nieuw is ook dat wij ditjaar
via internet de muziekliefheb-
bers lieten beslissen welkegroep
ze graagop de affiche zouden wil-
len zien S'taan en dat werd met
glansWR3>.
aOndertussen veranderde de
naam van vzw Kerkstraatvrien-
den invzw Halfrreg. Na hetrock.
festival is het hoogtepunt van het
werkjaarvan onze vzw steeds de
uitreikingvan de cheques aan het ,

waarde op de Vlaamse kalender
van de openluchtfestivalsr Orga-
nisator van het ge.beuren, dat
vaste voet heeft aan De Belle-
kouter net naast de E40, is de
vzw Halfirueg. Voorzittei.Jos Van
Ransbeeck: <Zestien jaar gele-
den besloot eqn enthousiast
groepje vrienden een vzw op te
richten met als doel geld in te
zamelen om erlokale projecten
in de zorgsector mee te steunen.
Zo ontstond de vzw De Kerk-
straatvrienden, naar de Kerk-
straat in Hekelgem waar ik.en
miin meeste kameraden wo-
nen. De eerste tweejaar beperk-
tenwii ons totbarbecues en eet-
festijnen en het was pas in 1988
dat ik met mijn jongensdroom
uitpakte: een rockfestival orga.
nisêren. Zo ontstond RockAffli-

familiefestival doel.Zowerd
aan van

het

EXPERIMENTEREN
<Gedurende al die jaren zijn
nooit een experiment uit

meerenopminstens
we festivalbezoekers>.'de Allen daarheen dus.
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72.45Fezz
13.15Antoon
13.45TwoForOne
14.15WR!(foto)

i 15.00Sara&TheSunshineBand
15.30VandaVanda

16.00 Dill Brothers
17.00Eden

18.15 HighVoltage
l9.l5VaderAbraham ,

19.45 HughCornwell
20.45Twaïres
22.00Clouseau
23.15 UmbertoTozzi
00.40 LesTruttes
Na Les Truttes opent de
grote dance hall met Mo

&Benoei
Kaarten : 1 0 euro in voorver-

koop, 13 euro aan de kassa.
Axion-leden betalen 8 of 11
euro. Kaarten in alle Dexia
kantoren. O[ via de website
wrirw.affligem;corl êÍl de link

Rock Affligem volgen. Voor
meer info, bel Jos Van, Rans-
beeck:0475/86.07.48.(AcR)'


