twintigste editie van Rock AfÍligem lokte
het voorbiie weekend ruim vijÍduizend fes.
tivalgangers naar de weide aan de Bellekou.
ter. De weergoden waren ook deze keer genadeloos voor de organisatoren. Na twee
weken van zonnig lenteweer, viel er zowel
vrijdag als zaterdag flink wat regen. De gro.
te tent zat gezellig gevuld. Op naar nog
eens twintig jaar.
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NELLYVANBREMPT(6a):

twintig jaar
van de partflD
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Geen Rock Affligem zonder de

onbaatzuchtige hulp van Rene
Janssens (60) en ziin echtgenote

Nelly Van Brer4pt (64). Terwiil
Rene de maaltijden voor de ar-

tiesten klaar stoomde in de backstage ruimte, verkocht Nelly de
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GHARLOTTEBTEN(14):

(Wij blijven hier slapen>
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brndjes voor de toiletten. Twinde partij. Er
gaat geen evenement voorblj of
Nelly en Rene hebben er hun
schouders ondergezet. Niet alleen op het rocKestival, maar ook
bij de plaatseliike voetbalclub
ziin ze onmisbaar. <rHun.inzet is
met geen woorden te beschrijvenD, zegt drijvende krachtJos
Van Ransbeepk. (Mochtje honderd medewerkers hebben van
hun kaliber, dan kanje alles aan.
Rene heeft al gezegd dat hij wou
stoppen met RockAffl igem maar
ik hoop stilletjes dat hii nogeen

tigjaar zlin ze alvan

TAPPER PÁUL CALLEBAUT

Festival-

(s3):

r<Veel mensen kiezen voor

gangers
gaan uit de

abdijbier>

boltijdens

Achter de tapkràan van Rock Affligem staan tuinaannemer Paul Callebaut (53) en zijn
team pintjes te tappen. <lk doe dit al twintigjaar, het is een traditier, Iacht Paul. nHet valt
op datwe ditjaariets minderpintjesverkopen, maardeabdijbierenvanAffligem maken
dat ruimschoots goed. De reden?,Een blonde Affligem wordt hier aan de prijs van een
pintjeverkocht. Endankiezènveel mensenvoorhetabdiibier.r Datdebierstandvoorhet

tweede jaar op rij

binnen

wordt

in de tent
onderge-

bracht, deert de medewerkers niet. <We
moeten nu veel har-

der rpepen

tegen

Eenvroliikeóendetieners uitTernatmaaktezowelvr[idagals zaterdag hun opwachtihg op de festivalweide. Voor Charlotte Bien (14),
Eline Verheyen (14), Kenneth Tronquo (15), Rani Van Dist (15), Tim
Appelmans (14) en Niels Cortoos (14) betekent RockAffligem een
heuse feestdag. <Wij z[jn hier al sinds vr[idag en bleven op de weide
slapenin eententjer,zegtCharlotte.<Hetishierfantastisch. DeTMF-

mekaarr, luidt het.
rln openlucht wordt
een groot deel van

party was super. Toch komen we vooral voor de optredens vanJanez
Detd en Zornik. Ook Les Truttes vinden we leuk.r Het is de tweede
keer dat de zes vrienden naar Rock Affligem,komen. <Vorigjaar warenwe hierookab,luidt het. <ln het najaargaanwe ooksamen naar
RockTernat. Dat is nog een tikkeltje groter dan dit festival.r

voordelen. Binnen

het

muzieklawaai

weggeblazen. Hier
niet. Maarerzijn ook
zit je veel dichter bij
het podium en kan je

beter meegenieten
van de optredens.r

Rock Affli'
9em. Foto's
Wim De Smet

beetje blijft.r ReneJanssens vierde met RockAffligem trouwens

zijn zestigste verjaardag. Gefeliciteerd!

