
Het is bijna zover; WiSH Outdoor 2013!
Nu de contouren van het festivalterrein langzaam zichtbaar 
beginnen te worden, is het écht aftellen geblazen. Gedurende 
het weekend van 5 tot en met 7 juli gaat alweer de zevende 
editie van WiSH Outdoor van start. Met ruim 250 artiesten 
verdeeld over 11 verschillende podia, belooft het weer een 
fantastisch zomerweekend te gaan worden. In navolging van 
2012, stevent het festival ook dit jaar weer af op een record 
aantal bezoekers. De zaterdageditie is inmiddels al volledig 

uitverkocht en ook de overige tickets verkopen erg hard. 
Hoogste tijd dus voor een laatste nieuwsbericht met alle infor-
matie om volledig voorbereid richting WiSH Outdoor te gaan!

Areas Het goede doel Alle artiesten Algemene infoP3 P9 P10 P15
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2Mission statement

Het leven is kort, pluk de dag en doe de dingen die je écht leuk 
vind. Hoe vaak je het cliché ook voorbij hoort komen, het wordt 
er niet minder waar op. Als je later op je oude dag terugkijkt op je 
leven, wat is er voor jou dan het belangrijkste geweest? Waar heb 
je het meeste van genoten? Welke momenten springen er voor jou 
uit? De mooiste momenten zijn een levenslange herinnering. En 
wat is nou mooier dan deze momenten te delen met anderen?

Vriendschap, plezier en muziek zijn voor veel 
mensen belangrijke factoren in hun leven. Iets  
positiefs doen, iets betekenen voor anderen, draagt bij tot het 
geluk van jezelf en dat van anderen. Met die gedachte zijn we in 
2006 begonnen met het organiseren van WiSH Outdoor. Het doel 
van WiSH Outdoor is het creëren van mooie momenten, voor zow-
el onszelf als voor anderen, die je je leven lang koestert. Een heer-
lijk zomerweekend met je vrienden, omringd door gezelligheid en 
saamhorigheid is  toch iets wat we allemaal willen? 

We willen niet de grootste, de eerste of de snelste zijn. Wat we 
wel willen, is samen een geweldig festival neerzetten. We streven 
naar het organiseren van een festival dat we zelf dolgraag zouden 

Just doing what we love
willen bezoeken. Een plek waar je naast plezier en de Braban-
tse gezelligheid en gemoedelijkheid, ook persoonlijke inspiratie 
en motivatie op kunt doen. Een plek waar je volledig in de wat-
ten wordt gelegd en waarbij je continu positief wordt verrast. Een 
plek waar niets onmogelijk is. 

Naast de 750 vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten voor het fes-
tival, waarderen we ook de input van bezoekers. Op deze manier 
kunnen we er ook daadwerkelijk samen iets moois van maken. 
Meer kassa-units? Schone toiletten? Snelle service aan de bar? We 
streven continu naar verbetering om je écht een zorgeloze dag te 
bezorgen. Een festival voor liefhebbers, door liefhebbers. 

We zullen altijd op zoek gaan naar verbeteringen, op zoek gaan 
naar de grenzen van het mogelijke en uiteindelijk deze grenzen 
verleggen, zodat WiSH Outdoor een van die momenten blijft die je 
je leven lang koestert met plezier. 

this is our wonderland



Area’s

Live Garden

De Live Garden, ieder jaar garant voor een knalfeest op WiSH Outdoor. Ook dit jaar moet dat  
absoluut geen probleem gaan worden, met een combinatie aan het beste wat Nederland te bieden 
heeft. Dit jaar is het de beurt aan Jan Smit om de palingsound te vertegenwoordigen met zijn 
immense berg hits. Ook de kleine man met de grote naam, Van Velzen, komt terug naar WiSH 
Outdoor om zijn onvergetelijke optreden in 2011 nog eens over te doen! Over onvergetelijke op-
tredens gesproken, het optreden van Di-rect op de allereerste editie van WiSH Outdoor was er ook 
eentje om niet te vergeten; zo vroegen de heren tientallen fans op het podium om mee te feesten 
met de Haagsche enfant terribles. Alsof dat nog niet genoeg is, komt ook Nielson (Beauty & de  
brains) naar het festivalterrein om zijn meezingers ten gehore te brengen. Het partygehalte gaat 
nog flink omhoog met de Loco Loco Discoshow! Trouwe bezoekers weten dat dit gewoon een en 
al spektakel gaat worden. De eindshow zal, wegens ongekend succes, wederom worden verzorgd 
door het WiSH Allstars team. Dit wil je niet missen!

Devoted Stage

Ook dit jaar heeft de Devoted Stage weer een verfijnde samenstelling aan House en Electro arties-
ten geprogrammeerd. Met trots presenteren we Zedd, de Duitse superproducer die momenteel met 
zijn nieuwe album ‘Clarity’ de hitlijsten bestormd. Daarnaast staat er nog veel meer internationale 
earcandy op het programma, waaronder  ‘baas uit Berlijn’ Thomas Gold, de Indonesische Angger 
Dimas en de Belgische Yves V. Natuurlijk mag de nieuwe generatie Nederlandse helden ook niet 
ontbreken, dus zullen R3hab, Dannic en La Fuente ook hun opwachting maken op de Devoted 
Stage. Last but not least, zal de afsluiter worden verzorgd door niemand minder dan Showtek. 
Waar Showtek voorheen nog schitterde op de Dedicated stage, zijn de heren 180 graden gedraaid 
en staan ze dit jaar garant voor een moddervette show op de Devoted stage. Alsof dat nog niet 
genoeg is, komen huismeester Funkmaster B en Wolfpack het geheel completeren!

Dedicated Stage

De Dedicated Stage. Al sinds jaar en dag het walhalla op WiSH Outdoor voor de echte hardstyle-
liefhebber. Zoals gewoonlijk, staat de Dedicated Stage ook dit jaar weer barstensvol dikke, vette 
namen. Een verrassende mix aan gevestigde artiesten en toekomstige helden. Zo zijn D-Block & 
S-te-Fan weer terug van weggeweest en keren ook de Donkey Rollers terug op het vertrouwde 
nest. Samenwerkingen tussen o.a. Slim Shore & The Pitcher en Adrenalize & The Atmozfearz be-
loven weer voor explosief vuurwerk te gaan zorgen. Over explosief en exclusief gesproken, TNT  
(Technoboy & Tuneboy) hebben een zéér exclusieve act in petto voor WiSH Outdoor. Alsof dat nog 
niet genoeg is, komen de Toneshifterz, Waverider, Submotion en de Audio Addicts ook nog even 
een dikke set neerzetten. Last but not least, hebben we een paar zéér aangename verrassingen 
op het programma staan. Allereerst de Exclusive Mystery Guests. Voor de verandering houden 
we eens twee headliners geheim tot het moment van optreden. Verrassing! Daarnaast zal The 
Magic Show een exclusieve showcase neerzetten op de Dedicated Stage. Wie daar allemaal act de  
presence zullen geven blijft ook nog een verrassing. MC’s van de dag zijn natuurlijk MC Renegade 
en MC DV8. Het gaat dus weer een dikke editie worden, mensen! Komt dat zien!

Delicious Dutch

De Delicious Dutch wordt door ons liefkozend de ‘paradiso’ van WiSH Outdoor genoemd. De ver-
borgen parel op het festivalterrein. De perfecte plek om je adrenaline-peil als een speer omhoog 
te laten schieten. Ook dit jaar huist er in de Delicious Dutch weer een line-up om je vingers bij 
af te likken. Een briljante mix van party hard en… party hard! Waar moeten we beginnen? Dikke 
beats zullen sowieso verzorgd worden door Feestdjruud, Dimaro ft. Little D en The Flexican ft. 
MC Sef. Dit wil je al niet missen zeggen wij je! Daarnaast presenteren we Candyland, dé nieuwe 
electro/dubstep/trap sensatie uit de VS waar we nog heel veel van gaan horen. Voeg daarbij de Par-
tysquad, Dirt Caps, de Charmante Kloodzakken en David Ghetto en het feestje is compleet. De be-
faamde afsluiter van de stage op zondag zal door niemand minder dan Darkraver b2b Mental Theo  
worden verzorgd!  Onee, wacht, niet helemaal, want natuurlijk mogen Kraantje Pappie en Adje niet 
ontbreken bij dit zwaar vette feestje! Project X maal 20 tot de macht 3, de Delicious Dutch is the 
place to be! 

Wraptastic 
steady as a rock

Op zoek naar de leukste opkomende talenten van het moment? Pats, boem, daar zijn ze eindelijk. 
Een fijne selectie aan deejays uit de regio die de mogelijkheid om zichzelf presenteren voor een 
groter publiek met beide handen hebben aangegrepen. Nog niet al te lang in de scene, maar wel 
al een verfijnde kwaliteit. Vers uit de folie, zeg maar. De nieuwe lichting nieuwe talenten klonk 
nog nooit zo lekker fris. Van house tot electro, via progressive naar hardstyle, de talenten brengen 
goeie handel met zich mee. Wij hebben er in ieder geval zin in, want een ding is zeker; de talenten 
presenteren steady as a rock! Ps. Er worden geen pokemonkaarten en knikkers geaccepteerd. 

Dubbel Dik

In navolging van het gigantische succes in 2012, mag de Dubbel Dik, voor een flinke dosis Dubstep 
en Drum & Bass, niet ontbreken op WiSH Outdoor. Ook hier staat een line-up geprogrammeerd om 
van te smullen. Met grote trots presenteren we grootheden als Murdock (BE) en Subscape (UK) die 
garant staan voor het betere vuurwerk. Daarbij mag de Nederlandse trots Nymfo natuurlijk ook 
niet ontbreken! Tevens te bezichtigen: Addergebroed, Cursed P, James Zoo en de altijd imposante 
Ghetto Bingo! Voeg daarbij nog een nieuwe generatie artiesten aan toe. We Are A-R, Michael  
Johnson en U Know & The Drill, kom er maar in! De Dubbel Dik wordt dit jaar dubbel zo dik! 

Distorted

Ook de hardere stijlen onder de hardere stijlen hebben een area op WiSH Outdoor. Introducing: 
the Distorted Stage. Van mainstream hardcore tot darkcore, het is er allemaal te vinden! Zo komt 
de absolute top natuurlijk gewoon voorbij. Namen als Panic, Kasparov, D-Passion en Tieum (FR)  

hebben eigenlijk al geen introductie meer nodig. Dikke vette, adrenaline pompende bass die je 
hartslag (en de bpm) flink omhoog doet sturen. Voeg daar nog een vleugje Edge of Darkness, 
Lunatic vs. Miss Hysteria en Affix aan toe, en je hebt een perfecte combinatie. Als extra special 
act, zal de Deense Gia weer terugkeren naar WiSH Outdoor, om wederom de Deense hardcore in 
Nederland ten gehore te brengen. Lokale helden Dj Fornaio B2B Dj Speed en de Pro Freaks maken 
het geheel tot een prima line-up!

The Magic Show

Voor de rauwere hardstyle-liefhebber is er natuurlijk de The Magic Show-stage. De toekomst van de 
hardstyle wordt hier jaarlijks gepresenteerd door de heren van de populaire radiozender en label: 
The Magic Show. De artiesten zijn tot de tanden toe bewapend met de nieuwste tracks en brengen 
alleen het beste. Onthoud de namen op de Magic Show Stage, want dat zijn de jongens die we over 
een paar jaar overal op de mainstages tegen gaan komen. Aanrader!

WiSHkunde
powered by Puur en Ekstrakt

Jawel, na 6 techno-loze edities, is het moment dan eindelijk aangebroken! WiSH Outdoor presen-
teert met trots haar allereerste techno-stage: WiSHkunde! Zorg dat je daarbij bent! Als we iets 
doen, doen we het goed. Bij deze presenteren we je: Steve Rachmad, Tim Wolff, Abstract Division, 
Invite, Remy, Dubbel & Dwars, Lila, Roger Martinez, Bockieman & Missinglinx en Laurens Oxs. Een 
verfijnde techno line-up dachten we zo.

The Pub

Brabantse Gezelligheid met een hoofdletter B en een hoofdletter G. Jawel, The Pub doet zijn naam 
eer aan. De kleine, gezellige kroeg is dit jaar voor het eerst te vinden op WiSH Outdoor. Het authen-
tieke gevoel van een bruin café is vanzelfsprekend aanwezig en ook het programma werkt daar 
prima aan mee! Zo is het feesten geblazen met Zanger Bas, Otto Orgel en Dries Roelvink. Daarnaast 
kunnen de voetjes van de vloer op de hits van de Foute Vinyl Show. Voor de échte kroegsfeer, zal 
zanger Dirk de Vriendt samen met zijn gitaar het Belgische land tijdelijk verwisselen voor onze 
kroeg, om daar de pannen van de het dak te knallen! Op zondag 7 juli wordt hier ook 60’s, 70’s 
en 80’s gedraaid.

Drop Down

Jazeker ja! Op zondag 7 juli knallen we er gewoon lekker nog een extra house area tegenaan. Met 
namen als de Bassjackers, Dyro, Alvaro en D-Wayne belooft dat heel erg veel goeds! Hoe zeggen ze 
dat ook alweer bij DWDD? Uitstekelbaars!

Villa Ananas

Fa Wakaaaaaa dusshiieesss. Villa Ananas it is! Versgeperst en ongeëvenaard. Wereldberoemd 
op Curacao dankzij de beruchte Hangover edition! Het beste van dit zonnige eiland wordt  
overge-vlogen om de bezoekers van WiSH Outdoor te laten genieten van de beste latinhouse, 
house, r&b, reggae en hiphop. Niemand minder dan Mr. Bermuda zal deze geweldig zonnige line-
up aan-voeren. Een waar reünieparadijs van een ieder die ooit op Curacao is geweest. Tot snel. Tot 
ziens, Aayyooooooo!

DWDD Show

Begin dit jaar is de ‘Chique de friemel’ flink op de schop gegaan om er nóg een mooier feest van 
te maken. Het resultaat mag er wezen! Met veel trots presenteren we je: De WiSH Draait Door 
Show (DWDD show)! In deze area draait alles om entertainment. Met tal van oude, gouden en  
ver-nieuwende televisie-formats is deze area er een om niet te missen! De huis-deejays van de 
DWDD show staan te popelen om je de soundtrack van je leven te serveren. Bijzijn is meemaken!

Voor ieder wat wils tijdens het festival
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Ontwikkelingen

Als organisatie is het belangrijk om continu op de hoogte te blijven van de laatste trends  en  
technische ontwikkelingen. Zo ook in de festivalwereld. WiSH Outdoor is telkens op zoek naar 
innovaties en verbeteringen die het festival naar een hoger niveau kunnen tillen. Op het gebied 
van trends is het bijvoorbeeld erg belangrijk om een goede inschatting te maken van opkomende 
talenten, aangezien je al ruim van tevoren je artiesten vast legt (welke talenten gaan waarschijnlijk 
doorbreken?). Daarnaast houdt WiSH Outdoor zich bezig met veel technische innovaties op en  
rondom het festival. Hieronder vind je een overzicht met verschillende technologische verbeterin-
gen die we als organisatie de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. 

Portofoonverkeer

Goede communicatie is een essentieel onderdeel van een gestroomlijnde organisatie. Niet alleen 
in de voorbereiding wordt er veel gecommuniceerd, maar ook tijdens het festival vind er veel com-
municatie plaats. Om deze communicatie in goede banen te leiden, wordt er gebruik gemaakt van 
maar liefst 225 portofoons, verdeeld over 10 kanalen. Een speciaal ingericht communicatiecen-
trum zorgt ervoor dat alle portofoonverkeer in goede banen wordt geleid. Omdat portofoons maar 
een beperkt bereik hebben, bevinden zich in de hoofdpodia twee repeaters, die ervoor zorgen dat 
de signalen worden versterkt.  

Win een Samsung Galaxy S4 door in te loggen 
op de WiFi hotspots

Waar men enkele jaren geleden nog vastgebonden zat aan een computer voor het digitale web, 
heeft de gemiddelde festivalbezoeker inmiddels een smartphone waar 24/7 Facebook, Twitter 
en WhatsApp actief zijn. Internet is overal, behalve op veel festivals. Doordat er grote aantallen 
mobiele telefoons met internet actief zijn op een kleine oppervlakte, ontstaat er een piek in het 
dataverkeer, waardoor het mobiele netwerk overbelast kan raken. Resultaat: GSM-meltdown. Om 
ervoor te zorgen dat festivalbezoekers gewoon gebruik kunnen blijven maken van hun geliefde 
apps, zijn er in samenwerking met Festivalhotspot.nl (Syan BV) twee WiFi hotspot zones gemaakt. 
Een zone bedekt de Food Area zodat iedereen tijdens het eten zijn Facebook kan bijwerken en 
één zone zal de gehele Devoted stage van Free WiFi voorzien. Dankzij het supersnelle glasvezel-
netwerk dat verbonden is met de hotspots, is er over de twee zones ruimte voor maar liefst 20.000 
gebruikers!

Door middel van de WiFi hotspots (verspreid over 2 zones op het terrein) ben je als bezoeker dus 
verzekerd van internet. Erg handig voor Twitter- en Facebook-gebruikers. Een leuk extraatje op de 
zaterdag en zondag, is dat je kans maakt op een Samsung Galaxy S4 als je gebruikt maakt van de 
hotspots! Berichten op Twitter die worden voorzien van de hashtag #wishoutdoor, zullen live op 
de verschillende LED-schermen op het festivalterrein te zien zijn.

VoiP

Mocht er onverhoopt toch een verminderd bereik zijn op het festivalterrein, dan is er een speciale 
telefoonlijn, die ten alle tijden bereikbaar is. Deze VoIP- lijn (Voice over Internet Protocol) maakt 
gebruik van een techniek waarbij er via een vaste internetverbinding kan worden gebeld. Deze 
VoIPlijn wordt onder andere gebruikt als klachtenlijn en calamiteitenlijn, zodat de bereikbaarheid 
ten alle tijden gegarandeerd kan worden. 

High-tech Innovaties en verbeteringen
Mobiele telefonie

Mobiel bellen verloopt regelmatig zeer problematisch op grotere evenementen. Naast het feit dat 
dit erg vervelend is voor bezoekers en buurtbewoners, heeft de organisatie zelf vaak ook moeite 
met communiceren. Gelukkig zijn hier dit jaar ook maatregelen voor getroffen. Om de lokale  
telefoniemast te ontlasten, zal KPN een extra zendmast plaatsen die een gedeelte van de belasting 
over kan nemen. Daarnaast heeft Vodafone ook aangekondigd verschillende maatregelen te tref-
fen. Zo gaan ze onder meer, bij wijze van experiment, een aantal Femtocellen plaatsen op het fes-
tivalterrein. Deze speciale cellen zorgen voor een versterkt bereik op en rondom het festivalterrein. 
Dit is dus niet alleen gunstig voor de bezoekers en de organisatie zelf, maar ook de buurtbewoners 
hebben hier profijt van.

Veiligheid

Tijdens de op- en afbouw van het festival maken we gebruik van een speciaal camerasysteem. 
Door middel van diverse security cabins, worden er diverse draadloze camera’s op het terrein ge-
monteerd, die dag en nacht in contact staan met een centrale. ’s Nachts reageren de camera’s op  
beweging. Wanneer er beweging is op het terrein, gaan de camera’s automatisch de beweging vol-
gen en wordt er een live-verbinding tot stand gebracht met de centrale. Hier wordt live meegekek-
en. Zodra er verdachte activiteiten plaatsvinden op het terrein, worden er direct verschillende 
instanties ingelicht om de situatie te verkennen. 

Podia

Ook in de podia van WiSH Outdoor zijn een aantal vernieuwende technieken toegepast. In tegen-
stelling tot de statische podia van afgelopen jaren, zijn er dit jaar meer dynamische elementen te 
vinden. Zo zullen er diverse onderdelen van het podium op beweging werken. Wat dat allemaal is, 
zal duidelijk worden tijdens het festival. Let dan ook goed op bij de Dedicated stage en de Devoted 
stage.

Tevens zal er in de Delicious Dutch gebruik worden gemaakt van een speciale projecteertechniek 
genaamd Video Mapping. Middels diverse beamers die projecteren op bepaalde oppervlakken van 
het podium, worden er surrealistische beelden gecreëerd. Zo kunnen objecten worden vervormd, 
verplaatst en op een andere manier worden neergezet.  Een absolute must-see! 

Vrijwilligerssysteem

Last but not least, maakt WiSH Outdoor gebruik van een eigen vrijwilligerssysteem. Met 750 vrijwil-
ligers is dat ook geen overbodige luxe. Het systeem is ooit ontstaan ter vervanging van de excel 
databases met informatie. Daarnaast was er veel onduidelijkheid met betrekking tot de aantal uren 
die vrijwilligers exact had gemaakt. Middels dit systeem kan precies worden geregistreerd wanneer 
iemand actief is geweest voor WiSH Outdoor. Met het vrijwilligerswerk verdienen vrijwilligers cred-
its, waarmee ze in de online vrijwilligerswebshop leuke items kunnen bestellen. Inmiddels heeft 
het systeem ook een mail- en sms-functie, beschikbaarheidskalender, planningssysteem en talloze 
andere vernieuwende functies die het werk weer een stukje verspoelen.
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Camping

Camp WOW!

Camp WOW! is de ultieme overnachtingslocatie tijdens een week-
end WiSH Outdoor! De camping, gelegen in de groene weelde na-
ast het festivalterrein, zal van alle gemakken worden voorzien om 
er voor de bezoekers een onvergetelijk weekend van te maken. 
Ook voor de lokale feestbeesten is dit dé plek om WiSH Outdoor 
ultiem te beleven. Voor de campinggasten zal er op vrijdagavond 
tevens een exclusieve pre-party plaatsvinden met optredens van 
Firebeatz, Candyland (VS), Billy the Kit, The Partysquad en Dimaro 
ft. Little D. Voor slechts €17,50 ben je als bezoeker gegarandeerd 
van drie dagen camping inclusief de pre-party.

De ultieme overnachting op een toplocatie
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Camp WOW! wordt van alle gemakken voorz-
ien. Zo zijn er diverse gezellige bars en terrasjes te  
vinden op het campingterrein en biedt de camping een brede se-
lectie aan diverse faciliteiten. Zo zijn er onder meer een camp-
ingwinkel en blikkenbar aanwezig zijn, waar bezoekers tegen 
gereduceerde tarieven diverse producten kunnen verkrijgen. 
Voorzien van douches, schone spoeltoiletten, spiegels en stroom-
punten, biedt Camp WOW! ook voldoende sanitaire faciliteiten.  
Op vrijdag 5 juli om 16:00 uur zullen de poorten naar Camp WOW! 
worden geopend. Campinggasten hebben de mogelijkheid om tot 
maandag 8 juli te overnachten op het campingterrein. 

Voor het eerst een eigen camping: camp wow!           
een garantie voor een onvergetelijke ervaring



Geschiedenis

Geschiedenis WiSH Outdoor

Gedurende het weekend van 30 juni en 1 juli 2012, hebben ruim 25.000 festivalgangers uit bin-
nen- en buitenland een fantastisch weekend doorgebracht op WiSH Outdoor. Enkele dagen van 
tevoren kon er zelfs het predikaat ‘uitverkocht’ op de deur worden geplakt. Met meer dan 250 
verschillende artiesten, 11 verschillende podia, een gloednieuwe camping en een inmiddels uit-
verkochte zaterdag, belooft ook WiSH Outdoor 2013 een spetterende editie te gaan worden. Maar 
hoe is het allemaal zo ver gekomen? Een korte terugblik in het verleden van WiSH Outdoor…

Het prille begin

In december 2006 is het oorspronkelijke idee voor WiSH Outdoor ontstaan. Zoals het goede ideeën 
vaak betaamt, is ook het idee om een festival in de regio Laarbeek te gaan organiseren ontstaan 
aan de bar (in een sportcentrum, dat dan weer wel). “Ik zou best nog wel eens ooit een festival 
willen organiseren” was de zin waar het allemaal mee begon. “Dat zou ik ook wel willen. Zullen we 
het gewoon gaan doen”? Drie keer raden wat het antwoord was. Tja, veel moeilijker was het niet. 
Wel waren er twee hele duidelijke achtergrondredenen aan te wijzen. 1; het festival moet goed zijn 
in alle facetten, dus ook de toiletten, de drank, decoratie, geluid, enz. Iets waar andere festivals 
het regelmatig af lieten weten. 2; het festival staat in het teken van samenwerking met Laarbeekse 
partijen en als er dan nog wat geld overbleef zou dit geschonken worden aan een goed doel. 

WiSH 07

Op 26 januari 2007 was Stichting WiSH Events een feit. Voor een groepje enthousiaste jongeren be-
gon daarmee een levens veranderende ervaring. Het allereerste document, werktitel Project X (niet 
veel later is dit veranderd in WiSH07 om het jaar daarop te veranderen in WiSH Outdoor), bestond 
uit 30 pagina’s vol met vragen. Niemand had ervaring met het organiseren van een evenement. 
Op deze manier werd er getracht om op alle kennisgaten een antwoord te vinden. Na maanden 
van voorbereiding begon de eerste editie van WiSH Outdoor langzaam maar zeker vorm te krijgen. 
Traditiegetrouw wordt er ongeveer twee weken uitgetrokken om het festival op te bouwen. In 2007 
werd het festival door zo’n 30 vrijwilligers (voornamelijk vrienden) opgebouwd. Na veel bloed, 
zweet en tranen stonden er op 30 juni en 1 juli 2007 zo’n 2800 bezoekers op de allereerste editie 
van WiSH Outdoor: WiSH07. Evenemententerrein ‘de Raagten’ aan de IJsjweg in Beek en Donk had 
voor het eerst in jaren een sprookjesachtige uitstraling gekregen door de tenten en decoratie op 
het terrein. Het festival was een gekkenhuis van gezelligheid, en dat smaakte naar meer! Tijdens 
WiSH07 heeft de organisatie ook direct een wijze les geleerd. Vergeet niet dat er naast de opbouw 
ook nog een afbouwperiode volgt. In al hun enthousiasme hadden ze genoeg vrijwilligers weten 
te regelen voor de opbouw van het festival, maar bij de afbouw hadden ze toen nog totaal niet stil 
gestaan. Resultaat: daar stonden ze dan op 2 juli 2007, met vier man sterk, om 8 uur ’s ochtends, 
in de stromende regen, terwijl ruim 10 verschillende leveranciers het terrein opreden om hun spul-
len op te halen. Een van de vele leermomenten uit het verleden. Ondanks deze kleine miscalculatie 
smaakte de allereerste editie naar meer, en dat kwam er al gauw.

WiSH Outdoor 2008

In September 2007 lagen de allereerste plannen voor de volgende editie van WiSH Outdoor alweer 
klaar. Dat het festival faam had gemaakt na haar eerste editie, bleek wel uit verse aanwas aan 
nieuwe vrijwilligers (waarvan de meesten nu nog steeds een vaste waarde zijn). Wederom begon 
een proces van maanden voorbereiding om op 5 en 6 juli 2008 naar het volgende hoogtepunt te 
stijgen. Met namen als Headhunterz, D-Block & S-te-Fan, Erick E en Tribute 2 Bob Marley, begon 
ook de line-up van WiSH Outdoor te groeien. Ondanks dat het festival nog steeds uit slechts twee 
area’s bestond, was de groei van het festival al duidelijk merkbaar. Ook stond er in 2008 voor het 
eerst een buitenlandse act op het festival. Niemand minder dan Technoboy, een van de grootste 
Italiaanse hardstyle-artiesten, sierde de affiche. Gedurende WiSH Outdoor 2008 wisten ruim 4.500 
bezoekers het festival te vinden. 

Mensen vragen weleens hoeveel tijd het organiseren van een festival kost. “Het is toch maar wat 
artiesten boeken, een podium regelen en zorgen dat er bier is?”. Wat veel mensen niet weten is dat 
het organiseren van een festival ontzettend veel tijd kost. Hoe groter het festival wordt, hoe meer 
tijd het kost om het festival te organiseren. Natuurlijk, bepaalde processen worden een automa-
tisme en lopen na een aantal jaar via een optimale formule, maar jaarlijks komen er ook honderden 
nieuwe activiteiten bij. Een festival organiseren kost de organisatie gemiddeld 11 maanden per 
jaar. Alleen al tijdens de prefabricage van de podia, zijn er in 2012 ruim 5.500 vrijwilligersuren 
gemaakt. En dan heb je alleen nog maar een puzzel van elementen die samen ooit zullen schit-
teren als een podium. De organisatie mag zich daarom ook gelukkig prijzen met de ruim 750  
vrijwilligers (Juni 2013) die dag en nacht voor het festival klaarstaan.

WiSH Outdoor 2009

Zo ook tijdens de voorbereiding van WiSH Outdoor 2009. De uitstraling van het festival begon met 
het jaar professioneler te ogen. Voor het eerst in haar geschiedenis presenteerde WiSH Outdoor 
niet één, maar twee hoofdpodia. Inmiddels zat er ook meer structuur in het ontwerpen van de 
podia, waaronder het gebruiken van digitale 3d-modellen. Zo kon men op zaterdag 4 juli genieten 
van zoete house-muziek op de fantastische Devoted Stage, en kon men voor de hardere stijlen ter-
echt op de oogstrelende Dedicated Stage. Naast de twee mainstages, presenteerde WiSH Outdoor 
nog een derde stage: de Reboot, waar de  technobeats van de zaterdageditie op zondag ruim baan 
maakten voor een gezellige 70’s 80’s en 90’s show. Daarnaast kon men tijdens WiSH Outdoor 
2009 op zaterdag 4 juli genieten van grootheden als Laidback Luke, Don Diablo, Showtek, Noisec-
ontrollers, Marco V en de inmiddels legendarische Space Pirates. Op zondag 5 juli daarentegen, 
stond het festival in het teken van de Brabantse gezelligheid en bestond het publiek voornamelijk 
uit een mengelmoes van leeftijden. Met namen als Nick en Simon, Frans Duijts, de Memphis Mani-
acs en de 3J’s, wist de zondageditie ook flink wat bezoekers te trekken. Eindresultaat: ruim 10.000 
enthousiaste festivalbezoekers voor WiSH Outdoor 2009. 

Door de sterke groei van het festival (van 2.800 bezoekers in 2007 naar 10.000 bezoekers in 
2009) was de organisatie genoodzaakt om afscheid te nemen van het oude en vertrouwde festival-
terrein aan de Ijsweg. Mede door capaciteitsproblemen en een beperkte infrastructuur was deze 
stap noodzakelijk. Na een lange zoektocht door stad en land, wist de organisatie uiteindelijk op 

Er was eens...
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Geschiedenis

een steenworp afstand een nieuwe locatie te vinden: evenemententerrein ‘de Aa’ te Beek en Donk. 

WiSH Outdoor 2010

In 2010, voor het eerst op het nieuwe terrein, begon de professionalisering van het festival steeds 
duidelijker te worden. De processen binnen de organisatie werden steeds beter gestructureerd en 
er kwam steeds meer lijn in de voorbereiding van het festival. Ook in 2010 stond de poster weer 
rijkelijk gevuld met (inter)nationaal toptalent. Op zaterdag 3 juli kon men onder meer genieten van 
Afrojack, de Puerto Ricaanse Robbie Rivera, de Duitse house-grootheid Tocadisco,  de Belgische 
wonderdokter Dr. Lektroluv en Beek en Donks grootste hardstyle export-product: Zany. Naast de 
traditionele mainstages, werden er ook een aantal nieuwe area’s gepresenteerd, waaronder de 
Delicious Dutch, volgens de organisatie, “de Paradiso van het festival”. 

Vanaf editie 2010 is het ineens ontzettend hard gegaan voor WiSH Outdoor. Waar het festival in-
middels al flinke regionale faam had verworven, begon het festival nu ook internationaal furore te 
maken. Foto’s van de  Dedicated Stage uit 2010, ook wel bekend als de ‘Adelaar’, gingen al gauw 
de hele wereld rond en hiermee brak WiSH Outdoor definitief internationaal door. En dan te be-
denken dat de podia uitsluitend door vrijwilligers worden gebouwd, is dan toch wel een erg groot 
compliment. Met 15.000 bezoekers was WiSH Outdoor in 2010 wederom een gigantisch succes en 
bleef haar opmars vervolgen. 

WiSH Outdoor 2011

In 2011 kon WiSH Outdoor voor het eerst dubbel feest vieren. Niet alleen stond er op 2 en 3 juli 
2011 weer een geweldig weekend te wachten, ook kon de organisatie haar eerste lustrum gaan 
vieren: WiSH Outdoor bestond 5 jaar. Daarom werd er op alle vlakken extra uitgepakt. Een extra 
lange lijst artiesten, waaronder Van Velzen, Chuckie, Alain Clark, Crookers, Charly Lownoise & 
Mental Theo, Hardwell, de Donkey Rollers, Frans Duijts,  extra podia en area’s, speciale win-acties 
en een fantastische eindshow, om over de decoratie nog maar te zwijgen. Ruim 450 vrijwilligers 
hebben een jaar lang gezwoegd om WiSH Outdoor te maken zoals de slogan wilde doen geloven: 
This is our wonderland (Leuk feitje: de letters ‘WiSH Outdoor’ zitten precies in deze slogan). Daa-
rin slaagde men met vlag en wimpel. WiSH Outdoor 2011 is met 20.000 bezoekers en twee uit-
verkochte festivaldagen, de absolute kroon geweest op vijf edities WiSH Outdoor. 

WiSH Outdoor 2012

Met ruim 25.000 bezoekers verdeeld over twee dagen, was WiSH Outdoor 2012 wederom een 
groot succes. In tegenstelling tot voorgaande jaren, raakte het festival al enkele dagen voor aan-
vang volledig uitverkocht. Met Deense, Franse, Engelse en zelfs Australische vlaggen in het pub-
liek, was het duidelijk dat WiSH Outdoor ook internationaal steeds bekender begon te worden. Een 
zonovergoten festivalterrein waar gezelligheid de boventoon voerde; het weekend van 30 juni en 
1 juli 2012 was er een om niet meer te vergeten. 

2010

2011

2011

2012

2012
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Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk

WiSH Outdoor is een van de weinige dancefestivals die bijna uitsluitend op vrijwilligers draait. Waar 
het festival in 2007 kon bouwen op een groep van ‘slechts’ 30 personen, is deze vrijwilligersbasis 
inmiddels uitgegroeid tot een ware kolonie van bijna 800 vrijwilligers. Gedurende het hele jaar zijn  
de vrijwilligers bezig met allerlei zaken om het festival op 5, 6 en 7 juli wederom als een trein te 
laten lopen. 

Aftrap nieuwe editie

Zodra WiSH Outdoor is afgelopen, beginnen de eerste voorbereidingen alweer voor de volgen-
de editie. Na afloop van de afbouw, wordt er flink geëvalueerd en gebrainstormd om zo alvast 
de eerste schetsen voor een nieuwe editie op tafel te krijgen. Jaarlijks krijgen we veel feedback 
van onze vaste kern vrijwilligers (ook wel die-hards genoemd) die we vervolgens verwerken in de  
nieuwe plannen. Rond Oktober zijn we alweer druk in de weer met de allereerste zaken. Hoewel 
er in de rustigere maanden (Oktober – Januari) wat minder werkzaamheden zijn voor vrijwilligers, 
zijn er nog steeds talloze vrijwilligers die ons ondersteunen met ideeën, concepten en vroege 
promotieactiviteiten.  

Podia & Prefabricage

De indrukwekkende podia die men jaarlijks kan aanschouwen op WiSH Outdoor zijn niet alleen 
een van de grootste speerpunten, maar  tevens een van de vele unieke punten die het festival rijk 
is. WiSH Outdoor wordt al jaren binnen en buiten de festivalwereld geroemd om haar kleurrijke, 
gedetailleerde en imposante podia. Op het gebied van decoratie doet WiSH Outdoor absoluut mee 
met de top van Nederland. Op zich al een prestatie voor een relatief jonge organisatie. Wat echter 
veel mensen niet weten, is dat de podia van WiSH Outdoor, in tegenstelling tot veel andere even-
ementen, vrijwel uitsluitend gebouwd worden door vrijwilligers. 

Na een periode van intensieve brainstormsessies, meestal rond oktober, worden de eerste schet-
sen voor de podia opgeleverd. De schetsen vormen de uiteindelijke basis voor de gedetailleerde 
3D-tekeningen die worden getekend, alvorens de prefabricage van de podia van start kan gaan.

Gedurende een periode van ongeveer vijf maanden (februari – juni) zijn er ruim 75 verschillende 
vrijwilligers betrokken bij de voorbereiding van de verschillende podia die op WiSH Outdoor te zien 
zullen zijn. De meesten van hen hebben daarnaast een full-time baan, maar spenderen na hun werk 
behoorlijk wat uurtjes in onze productieloods. In deze speciaal ingerichte loods worden vervolgens 
de verschillende onderdelen van de decoratie geproduceerd, om ze vervolgens tijdens de opbouw 
van het festival als een puzzel in elkaar te laten vallen. Normaal gesproken wordt er twee avonden 
in de week gebouwd, maar naarmate het festival dichterbij komt, worden dat stiekem toch behoo-
rlijk wat avondjes extra.

Promotieteams

Je kunt wel een mooi festival hebben, maar zonder promotie zullen niet veel mensen van het 
bestaan afweten. Daarom gaan er vanaf april wekelijks diverse teams op pad om, gewapend met 
posters, flyers, tape, de gehele regio af te rijden om op zoveel mogelijk plekken een poster op 
te hangen en flyers uit te delen. Waar andere bedrijven regelmatig organisaties inhuren voor de 
promotie van hun evenement, loopt ook hier weer de promotie voornamelijk dankzij vrijwilligers. 
Naast verspreiding op regionale schaal (een straal van 30km), zijn er ook diverse studenten die 
zich inzetten voor WiSH Outdoor in de studentensteden. Je hoeft dus niet raar op te kijken wanneer 
je in Amsterdam, Utrecht of Nijmegen een flyer van WiSH Outdoor tegenkomt.  

Opbouw 

Gedurende een periode van 2,5 week voor aanvang van het festival gaat de opbouw van het evene-
ment van start. Wanneer het uitzetten van het terrein is voltooid, kunnen de rijplaten en hekwerken 
op en rondom het terrein worden geplaatst. Vervolgens gaat de ruwbouw van start. Ruim 150 
vrijwilligers zijn betrokken bij de op- en afbouw van het gehele festival. Van vlonders leggen en 
steigerbouwen tot en met de interne bebording op het festival, vrijwel alles word door de organisa-
tie en de vrijwilligers zelf gedaan. Traditiegetrouw word er iedere dag samen gegeten en ’s avonds 
afgesloten met een koud biertje aan het kampvuur. Na een dag werken (08:00 – 21:30 uur) gaat 
zo’n koud pilsje er natuurlijk wel dankbaar in. Naast de heerlijke maaltijden die worden gespon-
sord door lokale restaurants, zijn er natuurlijk altijd nog de zorgzame vaders en moeders van de 
vrijwilligers die hun steentje bijdragen door de hongerige magen te komen voorzien van een goede 
pan macaroni of nasi. Bij WiSH Outdoor is iedereen gelijk. Dat is misschien nog wel het mooiste van 
alles. Vrijwilligers worden gewaardeerd en in hun waarde gelaten. Niet voor niets groeit de vrijwil-
ligersschare nog steeds als kool. En dat is ook de insteek die WiSH Outdoor altijd heeft gehad en 
zal hebben. WiSH Outdoor is van iedereen die er aan meehelpt. Wanneer je dit jaar over het festival 
rondloopt, let dan eens goed op al die stralende gezichten van trotse vrijwilligers…

Festival

Ook tijdens het festival staan er al jaren vrijwilligers paraat om het festival in goede banen te laten 
verlopen. Dit jaar zullen er zo’n 400 vrijwilligers tijdens het evenement actief zijn met verschillen-
de taken. Waar moet je dan aan denken? Allereerst, het sfeerteam, dat al jaren verschillende posten 
op het terrein in de gaten houdt (plaatsen waar mensen backstage kunnen lopen) en dat, zoals de 
naam al zo mooi zegt, zorgt dat het festival een gezellig en goed verloop krijgt. Met een ploeg van 
ruim 40 personen wordt er jaarlijks hard gewerkt om het festival draaiende te houden. Daarnaast 
zijn er ruim 175 man betrokken bij het reilen en zeilen van het horecagebeuren. Zowel op vrijdag, 
zaterdag en zondag zullen er weer flink wat vrijwilligers actief zijn achter de verschillende bars 
op het terrein om de bezoekers te voorzien van een koud drankje! Maar ook backstage wordt er 
hard gewerkt om ook de vrijwilligers te voorzien van goede maaltijden en koude drank. Er is op 
zaterdag 6 juli zelfs een speciale barbecue voor artiesten, waar Mental Theo, Zany en vele andere 
artiesten jaarlijks met smacht naar uitkijken! Ook de artiestenbegeleiding omvat in zijn totaliteit 
zo’n 50 personen, die ervoor zorgen dat alle artiesten op het juiste moment op het juiste podium 
staan. Klinkt simpel, maar dat is het absoluut niet. Afgezien van het feit dat de gemiddelde artiest 
vaak te laat komt, staan er ruim 250 artiesten gedurende het weekend te wachten op een helpende 
hand backstage. Dan nog maar te zwijgen over de druk op het parkeerbeheer, die er al jaren voor 
zorgen dat WiSH Outdoor logistiek op rolletjes loopt. Ook het facilitaire team, een soort team vol 
met Mc-Guyvers die de hele dag allerlei problemen oplossen op het terrein, is een onmisbare factor 
op het evenement. Naast de bovengenoemde taken zijn er nog tientallen taken die vrijwilligers met 
veel plezier op zich nemen. 

Dankwoord

Zoals je hebt kunnen lezen, is het organiseren van een festival een gigantische opdracht. Zonder 
de hulp van de ruim 750 vrijwilligers die actief zijn bij WiSH Outdoor, had het festival nooit kunnen 
worden zoals het nu is: een (inter)nationaal erkend festival dat kwalitatief niet onder doet voor de 
grote jongens in de industrie. Een prestatie om ontzettend trots op te zijn. Via deze weg willen 
we dan ook alle vrijwilligers, partners, ouders, sponsoren en andere helpende handen bedanken 
voor de onvoorwaardelijke steun gedurende de afgelopen zes jaar. Samen zijn we WiSH Outdoor.  

Vrijwilligers, Samen zijn we WiSH Outdoor
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Goede doelen

Theo Maassen zei ooit eens:“Moeite doen. Hoe zou de wereld er uit zien als mensen net zoveel 
moeite zouden doen om hun innerlijk te verfraaien als hun uiterlijk?”. Een vraag die ons al sinds de 
geboorte van WiSH Outdoor bezighoudt en inspireert. 

Gewapend met dromen, idealen, een minuscuul startkapitaal en ontzettend weinig festivalkennis 
zijn we in 2007 van start gegaan met het organiseren van de allereerste editie van WiSH Outdoor. 
Een monsterklus bleek al gauw, want een festival organiseren kostte meer tijd en kennis dan we 
dachten. Dankzij de hulp van talloze sponsoren, vrijwilligers en experts op het gebied van even-
ementen, hebben we onze droom kunnen verwezenlijken.

We hebben nooit onze doelstellingen onder stoelen of banken gestoken. Voorop staat vanzelf-
sprekend het organiseren van een fantastisch festival voor en door de regio. Daarnaast hebben we 
ervoor gekozen om een deel van de opbrengsten te doneren aan een goed doel. De afgelopen 6 
jaar hebben we als organisatie een flink traject afgelegd. Niet alleen het festival is uit haar kinder-
schoenen gegroeid, ook de bedrijfsstructuur is flink geprofessionaliseerd. Desalniettemin zullen 
we nooit onze jeugdige idealen vergeten en zullen ons altijd in blijven zetten voor hen die het 
nodig hebben, zoals ook anderen ons 6 jaar geleden op weg hebben geholpen. 

Doe een Wens stichting

De Doe een Wens stichting, de organisatie die zich inzet voor kinderen met een levensbedreigende 
ziekte, heeft altijd een prominente plek gehad in ons WiSH Outdoor hart. De afgelopen 6 edities 
heeft men kennis kunnen maken met de Doe een Wens stichting en ook dit jaar is dit goede doel 
weer vertegenwoordigd op het festivalterrein. Naast jaarlijkse donaties van ons als organisatie, 
hebben honderden barmhartige bezoekers tijdens de afgelopen edities flink gedoneerd, waardoor 
de teller inmiddels op meer dan 35.000 euro staan.

Naast een financiële bijdrage en de mogelijkheid voor verschillende goede doelen om zich te 
profileren op WiSH Outdoor, proberen we tijdens het festival ook verschillende mensen een hart 
onder de riem te steken. Een mooi voorbeeld hiervan volgde op ons festival in 2009. Het was de 
allergrootste wens van een ernstig zieke Nick & Simon-fan om dit polderduo echt eens in levende 
lijven te ontmoeten. En zo geschiedde, mede dankzij jullie bijdrage. 

Lokale goede doelen

In 2012 hebben we als organisatie besloten om een nieuwe richting in te slaan. Na 5 jaar te heb-
ben gedoneerd aan de Doe een Wens stichting, hebben we gekozen voor een regionale aanpak. 

Als organisatie met een sterke lokale en regionale binding, willen we graag iets terugdoen voor de 
samenleving.  Afgelopen jaar hebben we ruim 20.000 euro geschonken aan de lokale rotary-partij 
(Gemert-Laarbeek). Onze volledige donatie wordt via de rotary zorgvuldig verdeeld onder talloze 
lokale goede doelen. Inmiddels zijn er donaties gedaan aan Openluchttheater Mariahout (ten be-
hoeve van kindervoorstellingen),  de Juni Watermaand en is er een bedrag gereserveerd voor Hope 
for Lyme (een lokale organisatie die zich inzet voor onderzoek naar de ziekte van Lyme). Dit is 
slechts het topje van de ijsberg aan goede doelen die worden ondersteund. Indien u  zelf een lokaal 
goed doel wilt aanbevelen, kunt u natuurlijk contact opnemen met de Rotary Gemert-Laarbeek. 
Ook dit jaar willen we de lokale lijn doorzetten.

Zoals eerder vermeld, is de jaarlijkse aanwezigheid van goede doelen op het festivalterrein zelf 
ook niet onbelangrijk. Want ook tijdens de twee fantastische festivaldagen wordt het goede doel 
niet over het hoofd gezien. Zo is de Doe Eens Wens stichting steevast met een stand op het terrein 
te vinden. Het doel hiervan? In ruil voor merchandising vele gulle giften en positieve reacties in 
ontvangst nemen. Ook dit jaar weer. 

Samen met ruim 800 vrijwilligers en tientallen sponsoren, zetten we ook dit jaar weer alles op 
alles om er een onvergetelijk festivalweekend van te maken. Wanneer je dan door de poort het 
festivalterrein binnen loopt, denk dan nog even aan Theo Maassen. Niet is onmogelijk. This is our 
wonderland.

De mooie goede doelen die we steunen
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Algemene informatie

Algemene informatie festival

Dag Datum Leeftijd Opening Start Einde

Vrijdag 5 juli 18+ 16:00 19:30 00:30

Zaterdag 6 juli 18+ 13:30 – 14:00 14:00 02:00

Zondag 7 juli Alle 13:30 – 14:00 14:00 23:30

•	 Kinderen t/m 12 jaar op zondag gratis, mits onder begeleiding van een volwassene.

Tickets

Dag Datum Tickets

Vrijdag 5 juli € 17,50

Zaterdag 6 juli Uitverkocht

Zondag 7 juli € 25,00

Combi 6/7 juli Uitverkocht

WiSH to the Max 5/6/7 juli € 67,50

•	 Prijzen zijn exclusief fee.
•	 Een WiSH to the MAX ticket is een ticket geldig voor het gehele weekend; vrijdag (incl.  

pre-party), zaterdag, zondag en 3 overnachtingen op de camping.
•	 Camping tickets en WiSH to the Max tickets zijn alleen online te koop.
•	 Upgrade van je zaterdag ticket naar een combiticket is mogelijk. Mail info@wishevents.nl voor 

meer informatie.

Lokale verkooppunten

Lokaal kun je kaarten kopen bij de volgende adressen:

De Beemd
Kapelstraat 48
5741 CE Beek en Donk
0492-462137

Le Patat
Dorpsstraat 62
5735 EE Aarle-Rixtel
0492-384262

Mensroom
Oude Aa 4
5701 PZ Helmond
0492-432899

Plus van Balkom
Piet van Thielplein 30
5741 CP Beek en Donk

Joy of Life
Kapelaanstraat 6-B
5421 DG Gemert

Top 1 Toys
Dorpsstraat 47
5737 GA Lieshout
0499-421390

Zorg dat je op tijd je kaarten hebt gekocht. Kaarten voor de zondag kan je kopen tot vrijdag 5 juli 
mits het niet eerder is uitverkocht.

Overigens zijn in heel Nederland tickets te verkrijgen bij de 400 Primera winkels. Hier betaal je wel 
een extra toeslag voor. 

Online verkoop

Koop uw tickets op een veilige en eenvoudige manier via de website van WiSH Outdoor  
(www.wishoutdoor.com). De kaarten die u koopt via onze website worden uitgegeven via Paylogic. 
Dan weet u zeker dat u geen vervalste tickets koopt. 

Bewonersinformatie

WiSH Outdoor wordt een festival met 12 prachtig vormgegeven podia. Hiervoor hebben we  
3 weken opbouw tijd nodig en een week afbouwtijd. Gedurende de periode van 18 juni t/m 14 juli 
zijn we actief aanwezig op het terrein aan de Lekerstraat. Mocht u tips/meldingen en/of klachten 
hebben dan vernemen we dat graag. U kunt dan contact opnemen met de organisatie via de  
volgende kanalen:

E-mail    service@wishevents.nl 

Website    www.thisisourwonderland.com/buurtbewoners

  Online meldingen en klachtenformulier. Dit formulier kunt u invullen. 
  De organisatie zal zo snel als mogelijk antwoord retour zenden. 

Telefoon  0492-747109 - meldings/klachtenlijn. 
  Gedurende het festival kunt u ons bereiken op bovenstaand nummer.  

Secretariaat Festivalterrein de Aa. 
  Op het festivalterrein tijdens 17:00 – 19:00 gedurende de op- en afbouw.
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Bereikbaarheid

Belangrijkste opmerkingen

•	 Er wordt u als bewoner van Laarbeek vriendelijk gevraagd rekening te houden met enige 
overlast die te maken heeft met de afzettingen. Onze excuses hiervoor. 

•	 U wordt geadviseerd om zo min mogelijk gebruik te maken van uw auto gedurende 
onderstaande periodes in het desbetreffende gebied. Zorgt u ervoor dat wanneer u  
gebruik mocht maken van uw auto dat u de toegangskaart duidelijk zichtbaar onder de 
voorruit van uw auto heeft liggen. 

•	 Het advies wordt gegeven om uw auto gedurende het festival niet aan de Monseigneur 
Verhagenstraat en de Lekerstraat te parkeren om eventuele overlast en/of schade aan 
uw auto te voorkomen. U kunt uw auto gedurende het festival parkeren in de Julianas-
traat op het parkeerterrein van Willy van Lankveld. 

•	 Er gelden diverse parkeerzones/verboden rondom de aan het festivalterrein gelegen 
straten. Houd de bebording goed in de gaten om onnodige boetes te voorkomen. 

•	 Dit jaar worden er extra parkeer- en verkeersbegeleiders in gezet om alle in- en uitst-
room zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Tijdens de uitstroom zullen ook beveiligers 
een oogje in het zeil houden. 

•	 Op diverse locaties aan de looproutes worden dixi’s, plaskruizen en kliko’s geplaatst.  
Tevens rijdt er gedurende de festivaldagen een schoonmaakteam rond om de buurt 
proper te houden.  

Belangrijkste verkeersmaatregelen

De verkeersituatie is enigszins gewijzigd. Na veelvuldig overleg met de politie en op ad-
vies van een tweetal autoriteiten op het gebied van “Crisisbeheersing en Rampenbestri-
jding bij evenementen” is er gekozen voor een verplaatsing van de parkeerplaatsen. 
Dit  met de reden om zo de veiligheid voor de bezoekers en bewoners te verbeteren.  

•	 De parkeerplaats voor bezoekers die met de auto komen is verplaatst naar een grote 
parkeerplaats aan de Peeleindseweg/Broekweg. Ondanks dat dit een redelijke afstand is 
om te voet af te leggen, is dit bij grote festivals of evenementen niet ongebruikelijk. De 
gehele looproute wordt voorzien van dixi’s, plaskruizen en kliko’s.

•	 De parkeerplaats voor bussen en taxi’s is verplaatst naar het Thibodraad terrein.  
Dit betekend dat een 40-tal bussen en even zo groot aantal taxi’s op het Thibodraad ter-
rein parkeren. Deze parkeerplaats zal tevens worden gebruikt door mindervaliden en 
voertuigen met prioriteit. Dit betreft een beperkt aantal voertuigen. 

Verkeersmaatregelen:

•	 Op vrijdag 5 juli gelden er geen afzettingen of veranderingen in de verkeerssituatie.

•	 Afzettingen gelden op zaterdag 6 juli, van 12:00 uur tot 03:00 uur en op zondag 7 juli van 
12:00 uur tot 00:30. 

•	 Bij de toegangswegen wordt door verkeersbegeleiders gecontroleerd of u als bewoner, onder-
nemer of bezoeker (van een omliggend bedrijf) toegang krijgt tot de straten rondom het 
festivalterrein.

•	 De gehele Bosscheweg (Rotonde Boerdonk t/m kruispunt Brugstraat) wordt afgezet gedurende 
de festivaldagen. Het achterliggende industrieterrein de Bemmer is goed te bereiken voor 
ondernemers/bezoekers van bedrijven en bewoners via de Bosscheweg en de Vonderweg. 

•	 Hekwachten/Verkeersbegeleiders krijgen de instructies om bezoekers voor de bedrijven door 
te laten.

•	 Er wordt u aangeraden beide dagen vanaf 12:00 geen gebruik meer te maken van de overgang 
Donkse Brug met motorische voertuigen.

 
•	 De Monseigneur Verhagenstraat, Lekerstraat en Peeleindseweg t/m Broekweg wordt afgeslo-

ten gedurende beide dagen voor gemotoriseerd verkeer. 

•	 Om de uitstroom van de bezoekers na afloop van het festival te bevorderen op zaterdag 
6 juli is het niet mogelijk om tussen  00:00 en 03:00 de Peeleindseweg/Lekerstraat in te  
rijden. Eveneens is het gedurende deze tijden niet mogelijk om te rijden op de Monseigneur  
Verhagenstraat en de Bosscheweg. 

•	 Om de uitstroom van de bezoekers na afloop van het festival te bevorderen op zondag 
7 juli is het niet mogelijk om  tussen 23:00 en 00:30 de Peeleindseweg/Lekerstraat in te  
rijden. Eveneens is het gedurende deze tijden niet mogelijk om te rijden op de Monseigneur  
Verhagenstraat en de Bosscheweg.

 
•	 In overleg met de politie is er gekozen om ”Kiss and Ride” (ophalen en brengen) aan de Vincent 

van Goghlaan te laten plaatsvinden aan . Ook hier zullen verkeersbegeleiders controleren. 

Het plan is opgesteld met de nadruk op het ontlasten van de wijk en het zo snel mogelijk ver-
werken van bezoekersstromen. De in- en uitstroom van bezoekers wordt begeleid door  
professionele en gecertificeerde verkeersbegeleiders.

Bereikbaarheid voor bezoekers 
(parkeren, taxi’s, fietsers, ophalen en brengen)

•	 Auto’s worden geparkeerd op de parkeerplaats aan de Broekweg. 
•	 Bussen/Taxi’s parkeren op parkeerplaats Thibodraad. 
•	 Fietsers kunnen parkeren op het terrein aan de Lekerstraat.
•	 Ophalen en brengen (Kiss and Ride) geschiet aan de Vincent van Goghlaan. 

Op en rondom alle parkeerterreinen zullen parkeer- en verkeersbegeleiders aanwezig zijn. Tevens 
zal er regelmatig beveiliging rond lopen en zal de politie het geheel begeleiden.
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