Waanzinnig Weekend Herfelingen
21ste editie- 12,13 en 14 juli.
En, hoe voelt dat? In digitale tijden zo nog eens een lekker
ouderwets programmaboekje in handen houden? Het zou
wat haaks op de tijdsgeest kunnen staan. Want voor de 21ste
aflevering van Waanzinnig Weekend Herfelingen kregen
we een nieuw logo, gaven we ons programma een totale
make-over en zetten we vol in op social media. Maar toch.
De uitgave van deze papieren folder zijn en blijven we
verplicht aan onze traditie. En aan onze sponsors. Het
is dan ook niet zonder enige trots dat we op deze en
volgende pagina’s van dag tot dag oplijsten wat wij allemaal
van plan zijn tussen 12 en 14 juli. Met inkt op papier gedrukt
en onmogelijk weg te swipen.

VRIJDAG 12 juli 2019
Gezelligste Terras van Vlaanderen-MTBBeachvolleytornooi-Avondrommelmarkt-Kubusterras.
Even voelde het alsof er geen zekerheden meer zijn. Afgeschaft
samen met onze Lunatic Night. Want na 20 jaar fuiven we
niet meer onder die naam. Waanzinnig Weekend 2019 bevat
33,333 procent minder fuif dan de vorige edities maar dat
compenseren we ruim door op vrijdag uit te pakken met het
“Gezelligste Terras van Vlaanderen”. Gezellig druk wordt het
in elk geval. Want alles wat we vrijdag doen, doen we buiten.
Verzamelen en vertrekken voor de tiende AvondMTB met
totaal vernieuwde parcours van 35 en 46 km. Of een balletje
kloppen in onze intussen beroemde zandbak ter gelegenheid
van het reeds uitverkochte twintigste WaWe-beachtornooi.
De feestweide verlaten voor de avondrommelmarkt kan/
mag ook. Langs de Mollestraat wordt het gezellig kuieren

tot bovenaan de Mollestraat. Daar hebben de mannen van
Hecht Herne ter hoogte van hun kubus een extra stukje terras
gelegd. Het zal nog er nog om spannen waar het die avond het
gezelligste wordt. Bovenop den berg of gewoon op de wei? Op
die laatste plek voorzien we trouwens een aantal foodtrucks,
een wijn-en ginbar én stands van streekbrouwerijen als Sako
uit Bogaarden en Crystalstick uit Herne. Het wordt een zwoele
zotte zomeravond met de dweilkraan helemaal open. Er is live
muziek van dweilorkesten D’hopmaten, Die Verdammte
Spielerei en van Bram en Lennert. De toegang tot onze terrassen is gratis!

ZATERDAG 13 JULI 2019
Truckshow
Het Pajottenland heeft best wel een traditie als het aankomt om
met fris gewassen en opgeblonken trucks toeterend door de streek
te rijden. Maar onderweg heeft iemand de draad laten liggen. Nu
hadden wij toevallig zin om die op te pikken. En zie, zaterdagmiddag wordt onze wei en de Mollestraat helemaal in gepalmd door
“camions”. Na het verzamelen maken zij zich op voor een rit door
Herfelingen en aangrenzende gemeentes. Voor het vertrek is er
live muziek van Right en Left, bij aankomst staat Attic7 op het
podium.
Eva zkt Adam-Coyote style
Er doen nogal wat geruchten de ronde die wij bij deze graag zouden
ontkrachten. Onze zaterdagfuif is en blijft in eerste instantie- zoals
dat de afgelopen jaren het geval was - een 90’s en 00’s fuif. Daar
zorgen onze dj’s Squirre en Bart Reeves wel voor. Maar Eva zkt
Adam (een concept van Veaudeville uit Ninove) is tegelijkertijd ook
een fuif voor singles en hun vrienden. Vrijgezel zijn kan hooguit een

meerwaarde zijn om naar de tent af te zakken. Zeker als je wil mee
doen met het datingspelletje;-). Dat verhaaltje dat de dresscode
“Vijgenblad” zou zijn mag ook weggezet worden als onwaar. Ook
even vermelden dat er vroeg bij zijn loont want voor de eerste 400
aanwezigen voorzien we een mood-cocktail. Het ijs gebroken nog
voor het de kans krijgt te smelten!

ZONDAG 14 JULI 2019
6de Motorrondrit en Eucharistieviering
plus voertuigwijding
Hoewel ze op het eerste gezicht perfect samen lijken te gaan
-een moto is namelijk ook een voertuig-, is het geen al te
strak plan om ze beiden op hetzelfde moment op dezelfde
plaats te laten plaatsvinden. Daarom verzamelen de motards
voor hun zesde motorrondrit in en rond het Bavocentrum en
starten we de feestelijkheden in de tent met een eucharistieviering. Aansluitend voorzien we in een verkeersveiligheid
bevorderend initiatief waar ze bij Vias Institute (Je hebt
wijden en je hebt wijden wijden) alleen maar van kunnen
dromen. Intussen zien de kolen van BBQ mooi wit en is het
tijd om de brochettes en co te verorberen.
Kinderdorp
“Er zijn springkastelen .er gaat shmink zijn.Pipo en Pipet gaan
er zijn.ze doen gekke dingen in je haar.Als het warm is zijn er
voetenbatjes en je kan knutselen.het is er heel plezant”
Tot zover een kleine impressie van Lise, 7 jaar, kinderdorpervaringsdeskundige. Wat ze precies bedoelde staat op onze
website!

In de goeden tijd
Naast ons kinderdorp houden we op de wei ons zomerterras
verder open. Voor wie toch liever binnen in de tent zit hebben we voorzien in een ferm streepje amusement. Kundig
aangekondigd door Ben Braillard van Stadsradio Halle staan
achtereenvolgens Isidoor De Wilde, Dina Rodriguez, De
Melando’s, Bart, Yves Segers en Luc Steeno op ons indoor
podium. Toegang gratis!
Schieve fuif
What happens in onze tent tijdens de Schieve fuif, happens
nergens anders! Maar plezant is het zeker! Het scheve
orgelpunt van ons weekend is een regelrechte aanrader
voor iedereen die zich al eens graag helemaal uitleeft op
een fout deuntje. Zich onthouden indien ernstig! Masters
of Ceremony zijn de twee heren van DB De Flippo’s. Meteen
hun vuurdoop op onze fuif maar ze hebben beloofd alleen de
zijwanden van onze tent nog rechtop te laten staan.
Nog meer info? Inschrijven voor de activiteiten waar
dat voor nodig is? Of showtimes raadplegen? Eén
adres! www.waanzinnigweekend.be En als je ons
leuk vindt mag je dat zeker ook op Facebook laten
blijken! Waarvoor onze oprechte dank! En nu we toch
bezig zijn. Ook bedankt aan al onze sponsors, het
gemeentebestuur van Herne en u als bezoeker! Met
veel plezier tot 12,13 en 14 juli!

Uit sympathie
Chris & Ingrid
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