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Programma, info en reservaties:
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0474/27 47 07 (secretariaat festival)
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Toegang festivalterrein gratis
Optredens in uitgebreide zaal VVK: € 10 Kassa: € 12
Zaterdagnamiddag: kindernamiddag
Zondagmiddag: grote BBQ + optreden muziekgroep

44

Het gratis stadsfestival is tij-
dens het weekend van vrijdag
24 tot en met zondag 26 au-
gustus de afsluiter van ‘De Zo-
mer is van Mechelen’. “De
voorbije edities hebben we
voor de invullingen van onze
podia en pleinen heel erg in-
gezet op Mechelse partners”,
zegt Kristof Calvo (Groen),
voorzitter van mmMechelen
Feest.

Die visie trekt Maanrock nu
door op culinair vlak. Een ex-
terne jury selecteerde zeven
Smaakmakers uit de ruime
Mechelse regio. Ze keek daar-

bij naar de kwaliteit en de cre-
ativiteit van elke kandidaat.
“Je merkt dat je tegenwoordig
op meer festivals lekker kunt
eten. Naast de klassieke friet
of hamburger zijn er op heel
wat plekken gastronomisch
verfijndere hapjes te vinden”,
zegt coach Jo Nelissen.

Turquoise foodcaravan

 Op de Botermarkt (De Koer)
staat Tømmer uit Onze-Lie-
ve-Vrouw-Waver (Sint-Kate-
lijne-Waver) met burgers.
“We hebben ‘gezaagd en ge-
klaagd’ om op Maanrock te
mogen staan naast het klas-
sieke aanbod. Het is fijn dat
dit nu kan”, zegt Gerbrecht
Voorspoels. 

Jarheads uit Heffen (Meche-
len), dat taco’s en hotdogs met
net dat ietsje meer serveert,
deelt het Cultuurplein (Apart
Podium) met Jambalaya. Isa
Van de Ven en haar dochter
Yasmine Quirin uit Keerber-

gen bereiden in hun nieuwe
turquoise foodcaravan multi-
culturele zuiderse hapjes.

IJs met Gouden Carolus 

In de tuin van het Oh! – on-
dertussen de vaste stek van
Moes – staan Cisse’s Burgers
en Laurences Focaceria uit
Onze-Lieve-Vrouw-Waver. 
Laurence Slaets bereidt licht
gegrilde focaccia’s en vult ze
met vlees, vis, groenten, noten
en kazen. De Smaakmaker in
de sfeervolle tuin is Paella-
feesten, een concept van Me-
chelse vrienden met een ate-
lier in Boortmeerbeek. Voor
een lekker dessertje kunt u te-
recht bij het Mechelse L’Oulie
in de tuin van Museum Hof
van Busleyden (Klassiek Po-
dium). Zij serveren een moel-
leux met roomijs van Gouden
Carolus Classic.

INFO
www.dezomerisvanmechelen.be 

Gastronomisch dineren op een festival

Smaakmakers kruiden 
Maanrock culinair bij
Maanrock gaat de gastro-
nomische tour op. De or-
ganisatie werkt voor het 
eerst samen met zeven 
Smaakmakers uit de 
streek die het publiek la-
ten proeven van culinai-
re hoogstandjes.

MECHELEN 

W Kristof Calvo (links) van ‘De Zomer is van Mechelen’ is blij met de culinaire upgrade van dit team. 

SVEN VAN HAEZENDONCK

S
V

H

Sarah Moerenhout en haar kinderen Charlotte en Cedric
tussen een aantal, nog ingepakte, schommelstoelen. 
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Al tien jaar werkt Sarah Moe-

renhout uit Putte als private 
bankier bij BNP Paribas Fortis. 
Vorig jaar vroeg ze tijdskrediet 
aan om zich volledig op schom-
melstoelen te focussen. “Bij de 
geboorte van Cedric in 2013 ging
ik op zoek naar een mooi model 
voor de kinderkamer”, zegt ze. 
“Ik zocht overal, maar vond 
niets.” Vier jaar later, bij de ge-
boorte van Charlotte, werd Sa-
rah opnieuw geconfronteerd 
met hetzelfde probleem. “Ik 
vond nog steeds niets dat me 
aansprak”, zegt ze. “Bovendien 
bleek ons dochtertje een huilba-
by die last had van verborgen re-
flux. Ze moest zo vaak gewiegd 
worden dat ik er op den duur 
zelfs spierkrampen van kreeg. Ik 
moest en zou dus een schommel-
stoel hebben die ook in de in-
richting van onze gerenoveerde 
hoeve paste.”

Facebook en Instagram

Intussen staat de webshop van
Rocking Seats amper een maand 
online, maar jonge ouders en 
zelfs handelaars vinden hun weg 

Private bankier wordt 
schommelstoeldesigner
Sarah Moerenhout zorgt 
eigenhandig voor een revi-
val van de schommelstoel. 
Nergens vond ze een ge-
schikt model voor de kin-
derkamer, dus stak ze zelf 
de handen uit de mouwen. 
Ze richtte haar eigen be-
drijfje op: Rocking Seats.

al vlot tot bij Sarah. “Ik ben wat 
overdonderd en verrast”, zegt ze. 
“Een aantal leuke boetiekjes uit 
de streek nam al contact op om 
te vragen of ze de stoelen mogen 
verkopen. We kregen zelfs al re-
acties uit Frankrijk, Nederland 
en Spanje. Voorlopig maken we 
enkel publiciteit via Facebook 
en Instagram. Blijkbaar zijn er 
dus wel wat mama's met hetzelf-
de probleem als ik.”

Rocking Seats heeft een maga-
zijn langs de Fortsesteenweg in 
Sint-Katelijne-Waver. Wie een 
stoel wil testen, kan er voorlopig 
nog terecht op afspraak. Ze staan
ook al bij Baby & Co in Antwer-
pen. “Het is niet de bedoeling dat
we klanten blijven ontvangen in 
ons magazijn”, zegt Sarah. “We 
willen het aantal verkooppunten 
in België en Europa op termijn 
uitbreiden, zodat mensen de 
stoelen daar kunnen bekijken. 
De onderhandelingen lopen vol-
op. Bestellen kan uiteraard ook 
altijd via onze webshop.” (kvro)

INFO
www.rockingseats.com

SARAH MOERENHOUT
ROCKING SEATS

‘‘We kregen onder 
meer al reacties uit 
Frankrijk, Nederland 
en Spanje’’

PUTTE/SINT-KATELIJNE-WAVER 

in Mechelen”, zegt Van Dessel.
Wie de inzameling bij Ten Ker-
selaere gemist heeft, kan op
29 augustus van 18 uur tot
20.30 uur terecht in de paro-
chiezaal in Wiekevorst. (kvro)

“Tijdens de zomer is het altijd
een uitdaging om voldoende
bloed in te zamelen”, zegt Lou-
is Van Dessel van Rode Kruis
Heist-op-den-Berg. “De ver-
lengde weekends en feestdagen
midden in de vakantie maken
het nog moeilijker.”Om de aan-
voer te verzekeren, trok het
Rode Kruis gisteren voor het
eerst naar Lokaal Dienstencen-
trum De Pit in wzc Ten Kerse-
laere. In totaal telt Heist zo’n
1.200 regelmatige bloeddono-

Bloedinzameling bij Ten Kerselaere
Het Heistse Rode Kruis or-
ganiseerde gisteren voor 
het eerst een extra bloedin-
zameling bij wzc Ten Ker-
selaere in Hallaar. Dat ge-
beurde na een oproep aan 
de lokale afdelingen om de 
voorraad te verzekeren.

ren. Dat betekent dat ze tussen
de twee en de vier keer per jaar
bloed geven. Wat er nadien met
het ingezamelde bloed ge-
beurt? “Voor heel Vlaanderen
gaat dat naar het centrale labo

HEIST-OP-DEN-BERG 

W De eerste bloedinzameling bij LDC De Pit 
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