WELKOM !
Deep In The Woods 2022 komt eraan. Hier alvast heel wat praktische informatie. Zit je
toch nog met vragen, contacteer ons dan via info@deepinthewoods.be.

WAAR ?
Deep In The Woods vindt plaats in het vakantiecentrum Massembre gelegen aan de
Rue de Mesnil 84 in 5543 Heer (google map)
Openbaar Vervoer
Neem de trein naar Dinant. Neem daar de buslijn 154A die u naar het dorp Heer
brengt. Stap af aan de halte Faubourg. Dan is het nog 2 kilometer te voet naar
Massembre. Check de websites van de NMBS en de Waalse vervoersmaatschappij TEC
voor tijden.
Met de auto
Massembre bevindt zich op anderhalf uur rijden ten Zuiden van Brussel. Denk aan het
milieu en probeer zo veel mogelijk te carpoolen. Er zijn wegenwerken in Heer probeer
via de volgende route te rijden:
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Wegbeschrijving
E411 Brussel > Luxemburg > Afrit 20 Achêne, richting Philippeville > Afrit Onhaye,
richting Givet > ter hoogte van Heer-Agimont neemt u de hangbrug over de Maas
richting Heer > volg de bordjes ‘Massembre
PARKING
Kost €6 voor het hele weekend. Cash te betalen bij het oprijden van de parking of op
vertoon van de parkingvoucher. Zorg voor gepast geld aub. De parking en het
festivalterrein is open van vrijdag 9 september 16u00 tot zondag 11 september 16u00.
CHECK-IN / CHECK-OUT
Het festivalterrein gaat op vrijdag 9 september open om 16u00. Nadat je hebt
geparkeerd wordt jouw bagage indien gewenst naar de receptie van ofwel de kamers
of de camping vervoerd. Ons advies: travel light! Jijzelf wandelt naar de
desbetreffende receptie; een korte maar verkwikkende wandeling van 2 kilometer. De
check-in voor het festival vindt plaats aan het begin van de parking, voordat je uw
wagen hebt geparkeerd. Hou uw ticketprint met barcode bij de hand.
KAMERS
●

Heb je een comfortkamer, dan krijg je bij de receptie (nieuw onthaalgebouw)
een sleutel. Gelieve de comfortkamers te verlaten uiterlijk op zondag 11
september om 11u00. Sleutel van de kamer afgeven aan de receptie van
Massembre voor vertrek aub.

●

Budgetkamers worden met verschillende mensen gedeeld en er zijn bijgevolg
geen sleutels beschikbaar. Gelieve de budgetkamers te verlaten uiterlijk
zondag 11 september om 11u00.

●

Je kan zondag vanaf 11u00 je bagage veilig achterlaten in de feestzaal (voor
mensen in de kamers) zodat je zorgeloos het einde van het festival kan
meemaken.

Het is niet nodig bedlinnen mee te brengen (kamers massembre); bed overtrek,
dekens en kussenslopen worden voorzien. Houd de kamers ordelijk en breng geen
beschadigingen aan.
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CAMPING & RENT-A-TENT
●

We pikken jouw kampeermateriaal op aan de parking en voeren het naar de
kampeerweide. Jij volgt te voet en meld je daar aan bij de verantwoordelijke,
zoekt je materiaal op en zet je tent recht. Dit jaar zijn er 2 kampeerplaatsen.
Eentje is iets rustiger gelegen en wordt aangeraden voor bezoekers met
kinderen. Lees aandachtig het camping reglement hieronder.

●

RENT-A-TENT Comfort, Budget en Deluxe: meld je bij aankomst aan bij de
RENT-A-TENT onthaalstand rechtstreeks in de weide waar de RENT-A-TENTS
opgesteld staan. Gelieve de tenten te verlaten uiterlijk op zondag 11
september om 11u00.

●

Je kan zondag vanaf 11u00 je bagage veilig achterlaten aan de camping op
het basketveld (mensen van de camping en RENT-A-TENT) zodat je zorgeloos
het einde van het festival kan meemaken.

Kampeerders dienen hun eigen kampeerspullen mee te nemen. Mensen die een
RENT-A-TENT geboekt houden er rekening mee dat:
● RENT-A-TENT Comfort: Er zijn veldbedden voorzien in de tent. Breng zelf
je hoofdkussen en warme slaapzak mee. (eventueel nog een extra fleece
dekentje voor de koude nachten)
●

RENT-A-TENT Budget: Hier is enkel de tent voorzien met de
voorzieningen zoals ze staan op de website. Neem dus alles zelf mee,
behalve de tent uiteraard

●

RENT-A-TENT Deluxe: 4 éénpersoonsbedden met echte matras,
donsdeken en kussen zijn voorzien. Het linnen (hoeslaken, kussensloop
en dekbedovertrek) breng je zelf mee en eventueel een extra fleece
dekentje voor de koude nachten.

Indien u vragen heeft over uw logement tijdens uw verblijf kan u terecht in de
receptie van Massembre of e-mail naar reception@massembre.be of
info@deepinthewoods.be
De receptie van Massembre is geopend op vrijdag van 16u00 tot 23u00,
zaterdag van 9u00 tot 18u00 en zondag van 9u00 tot 16u00.
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GELD & BONNEN
Verkoop van drank- en snackjetons aan de boerderij (cash & bancontact) en vanaf
02u00 aan de vijverbar (cash & bancontact). Jetons worden niet terugbetaald. 1 jeton
bedraagt 2,20 EUR. De jetons kunnen in de helft gebroken worden. Opgelet: je betaalt
voor het ontbijt met bonnen in de self service in het restaurant en aan de camping.
ETEN/DRINKEN
Wij herhalen dat het verboden is eigen drank of voeding mee te nemen op het
festivalterrein. U vindt alles wat u nodig hebt ter plaatse.
Zaterdag- en zondagochtend wordt er ontbijt voorzien tussen 8u00 en 11u00. Er is een
ontbijtpunt aan de boerderij en in het restaurant. Het ontbijt in het restaurant en op
de camping is enkel met jetons te betalen. Uitgebreid en divers aanbod aan drank- en
eetstands in de foodzone aan de boerderij, alles te betalen met jetons.
10 YEARS HERBRUIKBARE BEKERS!
We blijven werken met onze eigen herbruikbare bekers (die op geen enkel ander
evenement gebruikt worden), er zal daarentegen geen waarborg voor gevraagd
worden. De bekers hebben dus geen betaalwaarde. We denken dat ons trouw Deep
in the Woods publiek na 10 jaar mee zal blijven instaan voor een proper festivalterrein
en alle lege bekers zullen binnengebracht worden bij de bars waar ze afgewassen en
opnieuw gebruikt worden! We rekenen op u!
MERCHANDISING DEEP IN THE WOODS
Prachtige Deep in the Woods T-shirts, truien alsook drinkbussen zijn te koop aan de
infostand aan de boerderij.
BABYSIT SERVICE
Op vrijdag- en zaterdagavond is er een babysit dienst van 21u00 tot 01u00, en dit
alleen in de gebouwen (niet op de camping). U vindt de verantwoordelijken tijdens
voormelde uren aan de ingang van uw gebouw.
GEHOORBESCHERMING
De Christelijke Mutualiteit biedt de volwassenen gratis oordopjes aan. Voor de
kinderen voorziet CM oorbeschermers in ruil voor uw identiteits- of SISkaart als
waarborg. Af te halen aan de receptie van Massembre.
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ALGEMEEN
● Wegens de droogte is het ten strengste verboden om vuur te maken in het
bos, in het domein en op de camping, en dit op straffe van vervolging.
● Gelet op de verminderde waterkwaliteit (wegens droogte) is het niet
toegelaten in de vijvers en de riviertjes te zwemmen of te baden.
● Breng je zaklamp mee. In september korten de dagen en de nacht valt snel
op Deep In The Woods.
● Gelieve de toiletten in het gebouw waar je logeert te gebruiken. Bij de podia
staan slechts een beperkt aantal toiletten.
● Hou het terrein netjes: alle afval altijd in de vuilbak aub.
● Honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten.
● Laat geen geld of waardevolle spullen onbewaakt achter op je kamer of in je
tent.
● De roamingkosten zijn dan wel afgeschaft, maar hou er rekening mee dat u
snel overgeschakeld wordt naar een Franse operator indien u de instellingen
niet manueel aanpast.
● Vervoer bagage op zondag vanaf de receptie naar de parking en dit vanaf
11u00.
● Er is een EHBO-post aan de boerderij
● De nachtwaker is enkel in noodgevallen bereikbaar via + 32 82 64 43 57 en
dit vanaf 18 uur.
REGLEMENT CAMPING
● Vuurtjes maken is ten strengste verboden. Ook ontvlambare vloeistoffen en
vuurwerk zijn niet toegelaten.
● Het kampeerterrein bevindt zich op het festivalterrein waar het niet
toegelaten is eigen drank of eten mee te brengen. Bijgevolg zijn ook
gasvuurtjes, barbecues en dergelijke niet toegelaten op de camping. U vindt
op het festivalterrein voldoende aanbod wat betreft horeca.
● Er is een sanitaire hoek voorzien voor kampeerders (douches, vaste toiletten
en urinoirs) in de camping. Heb respect voor je medekampeerders en hou
alles proper en vermijd verspilling van water. Graag melden indien er zich een
probleem voordoet.
● Glas is ten strengste verboden.
● Wapens en/of drugs zijn niet toegelaten.
● Honden en ook andere huisdieren zijn niet toegelaten.
● Mobilhomes, campers, caravans of andere kampeervoertuigen
zijn niet toegelaten op de camping. De camping wordt ingericht op een
grasveld. Enkel tenten zijn toegelaten. Partytenten zijn niet toegelaten.
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●
●
●

Op het terrein is geen enkel gemotoriseerd vervoer toegelaten! Net als voor
de andere bezoekers van het festival is er een parking voorzien buiten het
terrein. Een shuttle brengt uw kampeermateriaal naar de camping, u gaat te
voet (of met uw eigen fiets) en zo start het weekend ook voor u op de meest
aangename manier.
Wildkampeerders op of rond het festivalterrein worden niet getolereerd en
bijgevolg op politiebevel onmiddellijk verwijderd.
Er zijn geen voorbehouden plaatsen op de camping. Onze mensen zorgen
ervoor dat de camping netjes wordt opgevuld!
Een campingbezoeker die tegen één van deze regels zondigt wordt
onherroepelijk van het festivalterrein verwijderd. Het camping- en
festivalticket wordt niet terugbetaald.
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