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SARAH START MET ‘ROCKING SEATS’ VOOR MAMA’S

MECHELEN
Nu ook NeeisNeedraagtas tegen
seksuele intimidatie
Na de ‘NeeisNee’-banners tijdens
Parkpop komen er dit weekend ook
‘NeeisNee’-draagtassen tijdens
Maanrock. 3.500 stuks zullen aan
bezoekers worden uitgedeeld door
preventiemedewerkers van de stad
om zo verder te werken aan het bewustzijn rond seksuele intimidatie.
«Daarmee sporen we iedereen aan
om te blijven praten en elk geval te
melden. Bovendien laat het duidelijk zien dat alle Mechelaars NEE
zeggen tegen seksuele intimidatie», zegt preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V). De campagne wordt overigens ook op de scholen gevoerd. Daar komen bij het begin van het schooljaar ‘NeeisNee’affiches. De affiches komen ook op
de jongerensite Transit M en vanaf
oktober ook in de jeugdhuizen,
sporthallen en vestigingen van de
hogeschool. De affiche is vrij te
downloaden via www.neeisnee.be.
Op de website is ook informatie en
advies rond het thema te vinden
alsook een applicatie om intimidatie (anoniem) te melden. (WVK)
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Bankier ontwerpt schommelstoelen
PUTTE
Private bankier Sarah
Moerenhout (33) uit Putte pakt uit met Rocking
Seats, een schommelstoellijn voor mama’s.
Haar webshop is amper
een maand oud, maar
kreeg al internationaal
bezoek over de vloer. De
inspiratie van haar carrièreswitch: haar zoontje en dochtertje.
ANTOON VERBEECK

VolksLiga steunt
Groene Buffer
Mechelen-Zuid
De nieuwe partij VolksLiga steunt
de actiegroep Groene Buffer Mechelen-Zuid in haar oproep voor
het behoud van het groen op de
plek waar het omstreden zwemparadijs van Plopsaqua zou komen.
Hoewel de nieuwkomerlijst onder
aanvoering van Henning Van Duffel voor de komst van private initiatieven is, mag de gezondheid van
de buurtbewoner onder geen beding in gevaar komen. «Studies
hebben uitgewezen dat mensen die
binnen de halve kilometer van een
drukke snelweg wonen, een significant verhoogd risico op luchtwegenaandoeningen hebben. De bossen en bomen langs de snelweg
staan er dus niet zomaar», aldus
van Henning. (AVH)

LIER

Een comfortabele stoel voor mama en
baby: Sarah zocht sinds de geboorte van
haar zoon Cedric, vijf jaar geleden, naar
het ideale model, maar haar zoektocht
werd geen succes. Onder het motto ‘wat
je zelf kan, doe je beter’ begon ze begin
dit jaar haar eigen stoelen te ontwerpen.
«Na de geboorte van Charlotte, die nu
één jaar is, werd het me opnieuw duidelijk dat er een gebrek is aan een comfortabele stoel waarin je met je baby kan
wiegen. Charlotte had last van verborgen reflux en het was belangrijk dat ik
met haar in beweging was. Maar ik vond
maar geen schommelstoel die comfortabel, mooi én betaalbaar is. Decoreren
en kleurencombinaties zijn mijn ding.
Ik zit nu in tijdskrediet en kan me naast
mijn gezin dus voltijds focussen op Rocking Seats. Met de hulp van mijn zus en
schoonbroer, die thuis zijn in de grafische wereld, en echtgenoot Alexander,
jurist van beroep, begon ik aan mijn

Sarah Moerenhout met haar dochtertje Charlotte (1) in het magazijn van Rocking Seats. Foto Antoon Verbeeck
avontuur.»
«Momenteel houden we het op vier modellen en drie verschillende kleuren,
want we willen in deze beginfase niet
te hard van stapel lopen. De modellen
en kleuren die we nu ter beschikken
hebben, passen in ieder interieur», vertelt Sarah. « Er zijn ondertussen plannen
om volgend jaar een nieuw model op de
markt te brengen. In het proces van een
schets op papier naar een schommelstoel kruipt nu eenmaal veel werk en
tijd. In de toekomst willen we ons aanbod en onze doelgroep, die nu voorna-

Senioren vieren Lisp Kermis met show en muziek

Een honderdtal senioren hebben gisteren
Lisp Kermis gevierd in de reuzegrote tent
met de nieuwe show Boeing Boeing van
Papa Chico. Piloot Chico nam iedereen mee
op de boeing alsook het ‘airhostess ballet
van The Stardancers. «Onze kermis is goed
ingezet, we hadden 300 bingospelers en gisterenavond zorgden Elke Taelman, Ronny
Lee en Pino Baresi voor een prachtige avond.
Zaterdagnamiddag wordt onze grote kaartwedstrijd gespeeld en ‘s avonds swingen we
met het groot showorkest en Silvy De Bie.
Zondag pakken we uit met onze traditionele
rommelmarkt met 400 standhouders op de
Lispersteenweg», vertellen organisatoren
Luc Peeters en Rik Pets. Lisp Kermis wordt
zondag afgesloten met Fair Play en ‘de Kreunaars’. Als tribute groep brengen ze alle hits
van de Kreuners. Bart Kaëll brengt de apotheose. (WAE)

melijk uit jonge gezinnen en ouderen
bestaat, uitbreiden.»

Comfortabel
«De eerste keer dat ik in een Rocking
Seat plaatsnam, was zalig. Het gevoel
van: dit is het! Charlotte, die doorgaans
een huilbaby is, wordt er rustig in en
voor mezelf is het een comfortabel
plekje. Niet alleen Charlotte is fan van
de Rocking Seats, ook de babyboetieks
in de regio volgen het product op de
voet. Ik ben momenteel aan het onderhandelen met een aantal boetieks die

Kalfort klaar voor kermis en Maria-Ommegang
Kalfort (Puurs) is klaar voor Kalfort Kermis
2018. Eén van de hoogtepunten van de overvolle feestweek is de 31ste editie van de Maria-Ommegang op zondag.

De bezoekers konden van de optredens genieten
in een grote tent. Foto Marc Aerts

Rocking Seats willen aanbieden en je
vindt ze ondertussen al bij Baby & Co in
Antwerpen. De bestellingen via de website lopen ondertussen vlotjes. Een
maand voor de website online ging,
startte Rocking Seats op Facebook en Instagram. Zo ontvingen we reacties en
bestellingen uit heel Europa. Het zou
fantastisch zijn, moest ik hier op termijn
voltijds mijn brood mee kunnen verdienen.» Een Rocking Seat in huis halen doe
je al voor 650 euro. Het magazijn ligt in
Sint-Katelijne-Waver.
Info: www.rockingseats.com.

De kermisweek werd vrijdagavond al op
gang getrapt, maar vandaag zaterdag vindt
de ‘officiële opening’ plaats. Meteen geeft
Kalfort er een lap op, met een optreden van
de ‘Knetter kidsband’, de 28ste Aspergeworp
en ‘Vurig Vrededaal’. De tuin van het dorpshuis verandert in een vuurlandschap vol magie en lichteffecten. Afsluiten gebeurt met
een vuurwerk en de fuif ‘Kalfort gaat uit de
bol’.
Zondag moet iedereen weer vroeg uit bed,
want om 11 uur trekken zo’n 400 figuranten
door de straten tijdens de Maria-Ommegang.
De ommegang vertelt in veertig taferelen een
verhaal van meer dan duizend jaar geschie-
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denis, deze van het dorp zelf én van de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Hét
hoogtepunt is de troon met het beeld, dat traditioneel door acht vrouwen wordt gedragen. Jaarlijks lokt dit evenement toch enkele
duizenden bezoekers naar het dorp.
Na de Maria-Ommegang gaat het feest in Kalfort nog een week verder: met de braderij en
Kalfort Zingt op maandag, het 53ste volleybalkampioenschap en de bekende looprondes op dinsdag, een grote kindernamiddag
en zomerbar op woensdag, wielerwedstrijden en het Bierpongtornooi op donderdag,
de dorpsquiz op vrijdag en Kalifiësta en de
jaarmarkt op zaterdag. Slotdag is zondag met
onder andere de bekende go-kartrace van
Chiro Kalfort op de planning.
Het volledige programma van de kermisweek en van de maria-ommegang vind je via
http://www.kalfort.be. (EDT)

