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Zomers genieten van heerlijke njam!-gerechten en prachtige klassieke muziek

De smaakpapillen worden verwend 
door de topchefs van njam!

Met o.a. het symfonisch orkest La 
Passione o.l.v. Dirk Brossé  pianist 

Liebrecht Vanbeckeboort • violist Peter 
Bogaert • celliste Amber Docters 

van Leeuwen

Met o.a. Roger van Damme  
Dominique Persoone • Dagny Ros  
Peppe Giacomazza • Jan Buytaert 

Stef  Vertriest• Johan Segers 
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Met een indrukwekkend 
muzikaal programma!

“Ik heb mijn hart en ziel in dit 
festival gestoken. De muzikale 
programmatie, zelf optreden én 

dirigeren. Het is een jongensdroom 
die uitkomt…” - Curator Jef Neve

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre - Boom
www.lekkerklassiek.be

25 augustus
op smaak gebracht door

Tijdens de ochtend- en de
avondspits zijn zowel een ge-
deelte van de Louizastraat als
het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof
voortaan autovrij. De maatregel
is een antwoord op de soms
chaotische verkeerssituatie
voor zwakke weggebruikers. 
“We hebben de ambitie om alle

schoolomgevingen veilig te ma-
ken. Dit is bovendien de beste
manier om meer mensen te
overtuigen om met de fiets of te
voet naar school te gaan”, zegt
Marina De Bie (Groen), sche-
pen van Mobiliteit. 

Toezicht houden
Als er van andere scholen vra-

gen komen, gaat de stad die ze-
ker bekijken. “Bij de permanen-
te invoering begin september
van de schoolstraat in de Loui-
zastraat houden politie en ge-
meenschapswachten geregeld
controle en toezicht”, stelt eer-
ste schepen Marc Hendrickx
(N-VA), bevoegd voor Onder-
wijs. 

(svh)

De schoolstraat aan Go Shil! in 
het centrum van Mechelen krijgt 
een definitief karakter. Na een 
proefproject in juni en een evalu-
atie met buurtbewoners en ou-
ders heeft het schepencollege 
daarvoor het licht op groen gezet. 

Nieuwe 
schoolstraat 
in binnenstad 
is een feit

Go Shil! autovrij
MECHELEN PUTTE, SINT-KATELIJNE-WAVER 

Sarah Moerenhout begint met Rocking Seats na geboorte van dochter

Al tien jaar werkt Sarah
Moerenhout als private bankier
bij BNP Paribas Fortis. Na de ge-
boorte van haar dochtertje Char-
lotte vorig jaar vroeg ze tijdskre-
diet aan om zich volledig op
schommelstoelen te focussen. “Bij
de geboorte van ons zoontje
Cedric in 2013 ging ik al op zoek
naar een mooi model voor de kin-
derkamer”, legt ze uit. “Ik zocht
overal, maar vond niets. Ik knut-
selde dan maar zelf iets in elkaar
met een oude Louis Quinze-stoel
waar ik schommelpoten onder
monteerde.”

Vier jaar later, bij de geboorte
van Charlotte, werd ze geconfron-
teerd met hetzelfde probleem. “Ik
vond nog steeds niets dat me aan-
sprak”, vertelt Sarah. “Bovendien
bleek ons dochtertje een huilbaby
die last had van verborgen reflux.
Ze moest zo vaak gewiegd wor-
den dat ik er op den duur zelfs
spierkrampen van kreeg. Ik moest
en zou dus een schommelstoel
hebben die ook in de inrichting

Bankier Sarah Moerenhout uit 
Putte zorgt eigenhandig voor de 
revival van de schommelstoel. 
Nergens vond ze een geschikt 
model voor de kinderkamer, dus 
stak ze zelf de handen uit de mou-
wen. Met haar bedrijfje Rocking 
Seats bracht ze intussen vier 
hippe modellen op de markt.

zijn er dus wel wat mama’s met
hetzelfde probleem als ik.”

Rocking Seats biedt momenteel
vier modellen in drie kleuren aan.
Hoewel die ook in een woonka-
mer van een kinderloze familie
niet zouden misstaan, richt Sarah
zich voorlopig toch doelbewust
op jonge gezinnen en oma’s en
opa’s. “Uiteraard kunnen onze
stoelen ook dienen als fijne living-
of leesstoel. Gaandeweg willen
we de markt dus wel uitbreiden
en gaan we ook extra kleuren lan-
ceren.”

Rocking Seats heeft een maga-
zijn op de Fortsesteenweg in Sint-
Katelijne-Waver. Wie een stoel wil
testen, kan er voorlopig nog te-
recht op afspraak. De stoelen
staan ook al bij Baby & Co in Ant-
werpen. “Het is niet de bedoeling
dat we klanten blijven ontvangen
in ons magazijn. We willen het
aantal verkooppunten in België
en Europa op termijn uitbreiden,
zodat mensen de stoelen daar
kunnen bekijken. De onderhan-
delingen lopen volop. Bestellen
kan ook via onze webshop.” 

i www.rockingseats.com
KRISTOF VAN ROMPAEY

van onze gerenoveerde hoeve
paste.”

Haar echtgenoot Alexander van
der Heijden en haar zus Laura
schoten Sarah ter hulp. “Ik hou
van decoreren en kleuren combi-
neren, maar van technisch teke-
nen heb ik geen kaas gegeten”,
legt ze uit. “Mijn zus is grafisch
ontwerpster en is er dus wel sterk
in. Nadat ze enkele ontwerpen
had getekend, lieten we ze bou-
wen: Rocking Seats was een feit.
Mijn man is jurist en hielp me met
de wettelijke kant. Zelf sta ik,
naast het creatieve gedeelte dat ik

deel met mijn zus, ook nog in voor
het financiële en het commerciële
luik.”

Intussen staat de webshop am-
per een maand online, maar jon-
ge ouders en zelfs handelaars vin-
den hun weg al vlot tot bij Sarah.
“Ik ben wat overdonderd en ver-
rast”, geeft ze toe. “Een aantal
leuke boetiekjes uit de streek nam
al contact op om te vragen of ze
de stoelen mogen verkopen. We
kregen zelfs al reacties uit Frank-
rijk, Nederland en Spanje. Voorlo-
pig maken we enkel publiciteit via
Facebook en Instagram. Blijkbaar

Sarah en haar kinderen Charlotte en Cedric tussen een aantal, nog 
ingepakte, schommelstoelen. FOTO DIRK VERTOMMEN

Private bankier ontwerpt 
schommelstoelen

Politie haalt 38 bestuurders uit verkeer tijdens weekendcontrole
De politie Mechelen-Willebroek

heeft tijdens de weekendcontro-
le 38 bestuurders uit het verkeer
gehaald. Drieëndertig onder hen
hadden een pint te veel op, drie
reden onder invloed van drugs
en twee chauffeurs hadden
drugs én alcohol in hun bloed. 

In totaal werden 1.174 chauf-
feurs gecontroleerd. Acht rijbe-

wijzen werden ingetrokken voor
vijftien dagen. 

Twintig bestuurders moesten
hun rijbewijs inleveren voor zes
uur. Eén van hen probeerde in
Willebroek aan de controlepost
te ontsnappen. “Hij maakte op de
afrit A12 rechtsomkeer, reed
hierbij over de witte doorlopende
streep tussen de rijstroken (174

euro boete) en vluchtte weg via
de A12. Onze interventieploeg
kreeg hem vlug te pakken. Hij
legde een positieve ademtest af.
Hij slaagde wel niet in een geldi-
ge ademanalyse, waarop een
dokter gevorderd werd voor de
afname van een bloedproef. De
betrokkene is nog maar een be-
ginnend bestuurder”, zegt poli-

tiewoordvoerder Dirk Van de
Sande. 

Een andere bestuurder reed met
een auto die al meer dan vier jaar
in gebruik is, maar nog nooit
naar de schouwing was geweest.
Daar staan zware boetes op. Ook
nog drie andere bestuurders re-
den met een vervallen schou-
wingsbewijs rond. 

Mechelen, Willebroek 

Tien chauffeurs moesten hun
voertuig drie uur aan de kant la-
ten staan. Onder hen een be-
stuurder die veel te hard het gas-
pedaal had ingedrukt op de Leu-
vensesteenweg in Mechelen. Aan
het Raghenoplein reed hij ook
nog eens door het rode verkeers-
licht. Hij moet in totaal 263 euro
aan boetes ophoesten. (ldn)


