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Na een succesvolle eerste editie organiseert Stokerij De Molenberg ook dit jaar de 
Molenbergfeesten. Kom mee vieren tijdens het feestweekend van 28-29 mei! 

Neem een kijkje in de stokerij en ontdek de unieke whisky die hier wordt gedistilleerd. Dit in 
een gezellige sfeer met muziek, BBQ, proeverijen, kinderanimatie en veel meer. Bezoek de 
streekproductenmarkt en geniet van een picknick met allerhande lokale specialiteiten. Dit 
jaar maken de Molenbergfeesten ook deel uit van de Dag van het Park, met onder andere de 
Molenbergwandeling doorheen Het Broek en allerlei randactiviteiten. En dat is nog niet 
alles, want ook het startschot van de 5de editie van de Gouden Carolus Fiets- en 
Wandelzoektocht wordt dat weekend gegeven. 

Zo maken we er een sportief en feestelijk weekend van, voor ieder wat wils! 

TIP: Praat mee via Facebook, Twitter en Instagram met de hashtag #Molenbergfeesten 

Programma 

 

Stokerijbezoeken
Workshop Whisky-initiatie

Officiële opening en lancering 2e Distillery Edition
Gratis Toegang

Goed Doel - De Meerpaal vzw
Startdag Gouden Carolus Fiets- en Wandelzoektocht

Animatie
Dag Van Het Park

Catering
Toeristisch aanbod

Streekproductenmarkt
Live-optredens

Parking
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Stokerijbezoeken 
Tijdens de Molenbergfeesten staan de deuren van het 
bezoekerscentrum wagenwijd open. Neem een kijkje in de 
stokerij en ontdek de rijke geschiedenis tijdens een geleide 
wandeling door de oude molenaarshoeve en de vernieuwde 
stokerij. Je leert de link kennen tussen Brouwerij Het Anker 
en Stokerij De Molenberg en ontdekt hoe de Gouden Carolus 
Single Malt wordt gemaakt, van gerst tot whisky. Kijk, voel, 

ruik en proef, want uiteraard is er een degustatie inbegrepen. 

Doorlopend vanaf 11u30, laatste bezoek om 18.30u. Een rondleiding duurt 30 min. gevolgd 
door een degustatie  aan de Gouden Carolus Single Malt stand.  De rondleiding wordt voor 
de gelegenheid aangeboden aan slechts 6 euro per persoon, incl. degustatieglas + degustatie 
(2,5cl). Voor iedere deelnemer gaat er 1 euro integraal naar het goede doel: De Meerpaal 
vzw. 

Schrijf je in via www.hetanker.be/molenbergfeesten-2016 

  

Workshop Whisky-initiatie 
Alles wat u altijd al graag geweten had over single malt whisky. Hoe 
maakt men van gerst, water en gist deze unieke complexe 
godendrank? Een bierbeslag van een biertopper Gouden Carolus 
Tripel wordt dé perfecte basis voor een uitzonderlijke Belgische 
whisky. Proef volgens whisky degustatie-normen onze Gouden 
Carolus Single Malt onder deskundige begeleiding van Johan 
Laermans en ontdek whisky in al zijn facetten. 

Start om 13u, 15u en 17u. Enkel op inschrijving. Een workshop duurt 1 uur en wordt voor de 
gelegenheid aangeboden aan 15 euro per persoon, incl. 3 degustaties: new make spirit 
(zonder rijping) – 1 of 2 jaar gerijpt op eikenhouten vaten – Gouden Carolus Single Malt 

Schrijf je in via www.hetanker.be/molenbergfeesten-2016 
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Officiële opening en lancering 2e Distillery Edition 
Op zaterdag 28 mei om 14 uur worden de Molenbergfeesten 2016 officieel 
geopend in aanwezigheid van de genodigden en Charles Leclef, 
Gedelegeerd Bestuurder, samen met de toeristische partnerorganisaties 
en met een aansluitend persmoment. Zo wordt er ook een nieuwe whisky 
voorgesteld aan het grote publiek: de tweede Distillery Edition, in beperkte 
oplage afgevuld en enkel beschikbaar in het bezoekerscentrum van 
Stokerij De Molenberg. 

In het bezoekerscentrum van Stokerij De Molenberg zal je naast deze whisky ook de andere 
producten kunnen vinden, waaronder de Gouden Carolus Single Malt en de laatste flessen 
Fado Vivo en Gouden Carolus Indulgence 2015 – Whisky Infused, zolang de voorraad strekt. 

Leden van de Gezinsbond ontvangen 2 euro spaarkorting bij aankoop van een fles 
Gouden Carolus Single Malt (50cl) in het winkeltje van Stokerij De Molenberg.   

Opgelet: betalen in het winkeltje is uitsluitend mogelijk met de kaart: Bancontact, Maestro, 
Visa, MasterCard. 

  

Gratis Toegang 
Toegang tot de Molenbergfeesten is volledig gratis. Bij aankomst krijg je een gouden 
polsbandje. Minderjarigen en BOB’s krijgen een rood bandje, zo weten ze aan de 
drankenstands wie er nog geen whisky mag drinken. Alle bandjes zijn genummerd, en twee 
keer per dag wordt er een tombola georganiseerd. Wordt jouw nummertje afgeroepen? Dan 
win je een leuke verrassing! Hiermee steunen we de BOB-campagne van de Belgische 
Brouwers. 

Meer info op www.belgianbrewers.be/verantwoordelijkheid/BOB 

CADEAUTIP: Natuurlijk kan je op de Molenbergfeesten ook whisky of bier aankopen om mee 
naar huis te nemen. 
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Goed Doel – De Meerpaal vzw 
Aan de stand van De Meerpaal vzw kan iedereen vrijblijvend zijn steentje bijdragen aan dit 
sociaal project. Zowel letterlijk als figuurlijk, want voor iedere bijdrage mag je een legoblokje 
bouwen. Zo kan je symbolisch meebouwen aan de renovatie van de residentie in Blaasveld, 
waar personen met een beperking onder begeleiding samenwonen. 

Voor iedere bezoeker die deelneemt aan het begeleid stokerijbezoek, gaat er ook 1 euro 
integraal naar De Meerpaal vzw. 

Heb je na de Molenbergfeesten nog Gouden Carolus-munten over? Dan kan je deze ook 
deponeren bij de stand van De Meerpaal vzw. 

Over De Meerpaal vzw 

De Meerpaal vzw is een autonome, kleinschalige residentiële voorziening voor personen met 
een handicap. Ze biedt opvang en begeleiding voor 10 personen met een niet aangeboren 
hersenletsel en voor 10 personen met een mentale handicap. Twintig volwassen personen 
elk met een eigen zorgvraag, maar allen om verschillende redenen niet in staat om 
zelfstandig te wonen. 

Daarom wordt de dienstverlening afgestemd op heel diverse zorgvragen. De Meerpaal vzw 
gelooft onvoorwaardelijk in de groeikracht en wil tot zelfontplooiing van élke mens, hoe 
gekwetst of verbrokkeld het bestaan ook is. De medewerkers zijn continu aanwezig voor 
deze personen en hun netwerk. Zo bouwen ze aan hun gezamenlijke visie: het 
maximaliseren van de kansen tot optimale levenskwaliteit. 

De Meerpaal vzw wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap. Ook de bewoners betalen een bijdrage opgelegd door de 
Vlaamse Gemeenschap. Voor andere ondersteuning is De Meerpaal vzw afhankelijk van 
sponsoring en giften. Zo kan je tijdens de Molenbergfeesten ook je steentje bijdragen aan dit 
lokale initiatief. 

 

Meer info op www.demeerpaalvzw.be  
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Startdag Gouden Carolus Fiets- en Wandelzoektocht 

ACTIE MOLENBERGFEESTEN 

Koop je Gouden Carolus Fiets- of Wandelzoektocht 2016 op de Molenbergfeesten en krijg 
een gratis mooi gevulde goodiebag. 

Je kan in dit feestweekend ook deelnemen aan een gratis minizoektocht waarbij je per fiets 
of al wandelend het prachtige Blaasveldbroek ontdekt. Ook voor deelnemers aan deze 
minizoektocht is er een verrassing voorzien. 

Over de Gouden Carolus Fiets- en Wandelzoektocht 

De Gouden Carolus Fiets- en Wandelzoektocht is op vier jaar tijd uitgegroeid tot een 
topevenement met duizenden deelnemers vanuit heel Vlaanderen. De befaamde Mechelse 
brouwerij Het Anker wil samen met haar partners deze succesformule dan ook graag 
verderzetten. Op de Molenbergfeesten wordt het startschot gegeven van de 5de editie. 

Wat mogen de deelnemers verwachten? Enerzijds is er weer een mooi fietsparcours van 
ongeveer 30 km uitgewerkt waarbij de focus nog meer dan vroeger zal liggen op het zalig 
genieten van een ontspannend tochtje langs de Mechelse groene gordel. Anderzijds is er 
opnieuw een wandelroute van zo’n 3 km door het historische hart van cultuurstad Mechelen 
uitgestippeld met daarbij ook een gratis kinderformule.  

Beide routes kan je vooraf downloaden op je outdoor-gps en in de verzorgde en handige 
brochures vind je toeristische weetjes en tips omtrent zaken die je langs je route tegenkomt. 
Als je daar de  gegeerde Anker-gadgets voor elke deelnemer en de steeds aangroeiende 
prijzenpot bijvoegt, zijn alle ingrediënten aanwezig om er een echte jubileumeditie van te 
maken. 

Zoals steeds loopt de zoektocht over 4 maanden, van 28 mei tot 2 oktober. 
Deelnamebrochures voor de Gouden Carolus Fiets- en Wandelzoektocht kosten elk 8 euro – 
voor Pasarleden is dat telkens 6 euro. Als je aan beide zoektochten wil deelnemen, betaal je 
dus 16 euro, voor Pasarleden is dat 12 euro. 

Meer info vind je op www.hetanker.be/gouden-carolus-fiets-en-wandelzoektocht-2016 
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Animatie 

Roofvogel demo 

Echte roofvogelliefhebbers brengen een demo met verschillende 
roofvogels. Wees gerust, deze dieren zijn kindvriendelijk en 
demonstreren graag hun trucjes. Maak een mooie foto met een 
vogel op je hand of schouder. 

Fotobooth 

Nieuw dit jaar: Passeer even langs de fotobooth en neem een 
leuke foto met je vrienden. Zo heb je meteen een aandenken 
aan de Molenbergfeesten om mee naar huis te nemen!  

 

Circusinitiatie 

Circusatelier Circolito vzw uit Mechelen leert jong en oud trucjes in 
jongleren en andere circustechnieken. Waag jezelf eens op een 
éénwieler, misschien schuilt er in jou een echte acrobaat! Rond de 
circuspiste staan de diabolo's, de bordjes, de flowersticks, 
jongleerkegels, de pedalo en de éénwielers klaar. De lesgever is in de 
buurt om te helpen en nieuwe trucjes te leren, of om mensen uit te 
nodigen om mee te doen. Je probeert zelf uit wat jij wil, en zo kort of zo 
lang als jij wil. 

XL spelen 

In samenwerking met de Jeugddienst en het Speelgoedmuseum 
Mechelen zullen er opnieuw enkele levensgrote gezelschapsspellen 
staan. Wat dacht je van een portie vier-op-een-rij, of mikado? 

Springkasteel 

Net zoals vorig jaar kunnen de kinderen ook tijdens deze editie hun 
energie kwijt op het springkasteel terwijl papa en mama genieten van een 
Gouden Carolus Single Malt! 

 
Terug naar Programma
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Dag van het Park 
Dag van het Park heeft traditiegetrouw elke laatste 
zondag van de maand mei plaats. Dit jaar is dat op 
zondag 29 mei 2016, met als thema: 'Het park, gelukkig 
dichtbij'. Ben je op zoek naar een beetje alledaags 
geluk? Het park lacht je toe en laat je genieten. En gelukkig vind je altijd een park dichtbij. 
Dit jaar zijn de Molenbergfeesten ook deel van Dag van het Park. Het hele jaar door is 
iedereen trouwens steeds welkom om te komen genieten in de tuin van Stokerij De 
Molenberg. Het is overigens ook dé ideale startplaats om een wandeling door het 
Blaasveldbroek te maken. 

Meer info op www.dagvanhetpark.be 

Leren composteren 

Thuis composteren is beter voor het milieu: minder transport, minder afval én je produceert 
een nuttig product dat je opnieuw kan gebruiken voor je planten en in de tuin. Composteren 
kun je leren, maar hoe begin je eraan? De compostmeesters leggen aan de hand van een 
demonstratie uit hoe je zelf kan composteren. 

Zwerfvuilstraat 
enkel op zondag 

Omdat zwerfvuil en sluikstorten een dagdagelijks probleem vormen, wordt er op zondag van 
12u30 tot 16u30 door IVAREM een zwerfvuilstraat aangelegd in de tuin van Stokerij De 
Molenberg. Bezoekers worden op een interactieve en sensibiliserende manier 
geconfronteerd met zwerfvuil en leren te sorteren aan de hand van themavragen, 
opdrachten en spelletjes.  

Weet jij bijvoorbeeld hoe lang papier nodig heeft om af te breken in de natuur? 

Natuurwandeling 

In het Blaasveldbroek leidt een natuurgids je door het duister naar het hart van het 
natuurgebied. Tijdens deze wandeling van een uur en een half maak je kennis met de 
wondermooie natuur uit onze streek. De wandeling start om 14u bij Stokerij De Molenberg. 

Fietsen 

Wanneer je fietst, word je niet alleen gezonder, rijd je files voorbij en spaar je geld uit: ook 
het milieu vaart er wel bij. Daarom wordt iedereen aangeraden om met de fiets te komen. 
Stokerij De Molenberg ligt knal tussen fietsknooppunt 78 en 87, ideaal om te genieten van 
onze mooie streek. 

Gouden Carolus Fiets 
Heb je nog geen fiets, of wil je graag een nieuwe fiets? Geen 
probleem, want op de Molenbergfeesten kan je bij de stand 
van Deewee bikes ook je eigen Gouden Carolus fiets 
aankopen, volledig van Belgische makelij. 

http://www.dagvanhetpark.be/
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Gouden Carolus Fietsbakjes 
Heb je al een fiets, maar wil je hem een extra touch geven? 
Aan de stand van Deewee Bikes kan je een Gouden Carolus fietsbakje laten installeren. Zo 
kan je gemakkelijk boodschappen doen met de fiets. 

Gouden Carolus Wieleroutfit 
Nog niet helemaal klaar voor het komende wielerseizoen? Daar zal 
snel verandering in komen, want aan de stand van Deewee Bikes 
kan je jezelf voorzien van een Gouden Carolus wieleroutfit. 

Ontpop – Brouwerij en stokerijfietstocht 
Ontpop staat voor het ontdekken van allerlei nieuwe en leuke teambuildingactiviteiten in 
Mechelen. Zo organiseer Ontpop bijvoorbeeld een unieke begeleide fietstocht tussen 
Brouwerij Het Anker en Stokerij Den Molenberg. Je fietst langs de Dijle en de Leuvense Vaart 
doorheen het prachtige natuurlandschap tot aan de stokerij waar je kan genieten van een 
rondleiding en een klein proevertje. Terugkeren gaat langs de Zenne en zijn prachtige 
omgeving om dan af te sluiten met een brouwerijbezoek in Mechelen. Deze en andere 
activiteiten, waaronder stand up paddel boarding, citygolf en veel meer, worden u met 
enthousiasme voorgesteld aan de stand van Ontpop. 

Zwaarste fiets ter wereld 
Afgelopen zomer heeft Mechelaar Jeff Peeters het wereldrecord 
monsterbike rijden verbeterd. Hij bouwde een half jaar aan de 
zwaarste fiets ter wereld: 860 kg. Vervolgens moest hij met de 
loodzware tweewieler honderd meter afleggen op de Grote 
Markt in Mechelen. De zwaarste fiets ter wereld zal ook te 
aanschouwen zijn op de Molenbergfeesten. 

Foto: Gipla 
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Catering 

Palatito 

Palatito is afgeleid van het Spaanse ‘paladar’ en betekent voor ons een streling voor het 
gehemelte. Op de Molenbergfeesten kan je genieten van de empanadas van Palatito, een 
Blaasveldse onderneming. Dit traditioneel gerecht uit Chili wordt gemaakt met een 
tarwedeeg en kan met verschillende vullingen gemaakt worden. Voor de Molenbergfeesten 
worden ze gevuld met stoofvlees, gemaakt op basis van Gouden Carolus Classic: lekker, 
verrassend en gemakkelijk.  

Brasserie Het Anker 

Aan de eetstand van Brasserie Het Anker kan je terecht voor een heerlijke chili con (of sin) 
carne, een broodje met ambachtelijke beenham van de Wolkenhoeve, BBQ bierworsten of 
een kaasschotel met onder andere de Gouden Carolus Brouwerskaas, gemaakt met Gouden 
Carolus Tripel. 

Drankenstand 

Aan de drankenstand kan je terecht voor frisdrank en Anker-bieren. 

Whisky-stand 

Aan de whisky-stand kan je naast de Gouden Carolus Single Malt ook andere 
Molenbergwhisky’s proeven. Ken je de smaak van Fado Vivo of van de Pure Taste - Bourbon 
Cask 36? Hier kan je ook kennismaken met de gloednieuwe Distillery Edition. Wat er juist 
gebotteld werd speciaal voor de distilleerderij van Blaasveld blijft een verrassing tot op de 
Molenbergfeesten. 

De Maneblusser Blusbus 

Heb je zin in een verfrissende Maneblusser? Dan kan je hiervoor terecht bij de Maneblusser 
Blusbus. Zelf een tuinfeest, BBQ of burendrink organiseren? Geen probleem, want de 
Blusbus komt ook naar je toe! 

Meer info op www.maneblusser.com 

  

Toeristisch aanbod 
Het toeristisch aanbod uit de regio wordt u ook op de Molenbergfeesten voorgesteld door 
Toerisme Willebroek, Toerisme Mechelen, Toerisme Rupelstreek, Toerisme Scheldeland en 
Pasar. Ontdek alle leuke activiteiten en evenementen in jouw buurt.  
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Streekproductenmarkt 
van 11u30 tot 18u00 

Lokale streekproducenten stellen hun producten voor, vers uit de streek en ambachtelijk 
klaargemaakt. De beste producten uit de regio bijeengebracht! 

Streekproductenpicknick 

Om te proeven van al dat lekkers, wordt er dit jaar ook een heuse streekproductenpicknick 
georganiseerd. Deelnemen kost 15 euro, waarna je de picknickbonnetjes bij de verschillende 
streekproducenten kan inruilen tegen proevertjes naar keuze. Jij kiest waar je zin in hebt en 
stelt zelf je eigen picknick samen. Er zijn ook Gouden Carolus picknickdekentjes beschikbaar 
aan 10 euro in voorbestelling (12 euro ter plekke). 

Ontdek hieronder wat de streekproducenten aanbieden voor jouw picknick. 

Schrijf je in voor de picknick via www.hetanker.be/molenbergfeesten-2016 

Streekproducenten 

BroodNodig 
Marc van Eeckhout en Lutgart Lyen staan als derde generatie van de bakkersfamilie nog 
altijd aan de traditionele oven, in hun korte keten bakkerij in Hofstade. Hun missie: écht 
goed brood in ere houden. Elke ochtend vertrekt het Vijf Rustmomenten Brood naar de 
twaalf BroodNodig-shops in het Mechelse. Zo hebben mensen de klok rond, het hele jaar 
door, toegang tot lekker ambachtelijk brood. Ontdek het boeiende verhaal achter de lokaal 
gemaakte ‘Mechelkorn', een écht brouwersbrood met een huisgemaakte blend van 8 
granen, 4 zaden en Gouden Carolus biergist van Brouwerij Het Anker. 

 2 brouwerspistolets 

Chocolatoa 
Mario Vandeneede reisde op zijn negentiende voor vrijwilligerswerk naar Ecuador. De liefde 
voor de cacao hield hem vervolgens jarenlang in Zuid-Amerika. In Ecuador gaf hij les aan de 
universiteit, onderhield hij zijn eigen cacaoplantage en was hij chocolatier bij verschillende 
hotels. Lieve Blancquart reisde speciaal voor Mario naar Ecuador, voor een reportage in de 
VRT-reeks Made in Belgium. 

Mario volgde onder meer stage bij sterrenzaak MOO in Barcelona, was patissier in Sankt-
Moritz en kok in Valmeinier. Ook in zijn thuisstad Mechelen kennen ze hem ondertussen: zo 
was Mario chef de patisserie bij sterrenrestaurant Folliez. De chocolademan volgde er ook 
stages bij bakkerij De Ruyter en chocolaterie Gauthier, waar hij nu zijn eigen atelier heeft en 
chocolade maakt onder de naam Chocolatoa. 

 chocolade smeerpasta 
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Pro-Polis 
De bij heeft het enorm moeilijk de laatste tijd. Stadsimkerij Pro-Polis wil hier iets aan doen 
door bijenkasten in de stad en in verstedelijkte gebieden te plaatsen. Zo staan er 
bijvoorbeeld bijenkasten bovenop het dak van Brouwerij Het Anker. 

Bijen doen het zelfs beter in een stedelijke omgeving dan op het platteland. De vele tuinen 
en parken zorgen voor een grote diversiteit aan voedsel voor deze bestuivers. Bovendien 
mogen overheden sinds 2015 geen pesticiden meer gebruiken voor het onderhoud van 
openbaar domein. Steden zijn dus een ideale habitat voor bijen geworden! 

De bij staat symbool voor een duurzame samenleving. Met lokaal geoogste honing wil 
stadsimkerij Pro-Polis dit onder de aandacht brengen. 

 Mechelse stadshoning 

Schockaert Kaas 
Wie in Mechelen kaas zegt, zegt Schockaert. Honderd jaar geleden begon Harry's grootvader 
Louis huis aan huis met de verkoop van melk, boter en kaas. Anno 2015 is de winkel van 
Schockaert nog steeds in handen van de familie, en is de zaak van Harry en zijn dochters 
Sophie en Ann uitgegroeid tot een monument in de Mechelse middenstand. Al die tijd is 
kaas de basis gebleven. Zo maken ze ook de Brouwerskaas met Gouden Carolus Tripel. 

 brouwerskaas 

Alfred Michiels 
Alfred Michiels uit Reet zijn hobby, het kweken van melkschapen en het kaasmaken van 
schapenmelk, is uitgegroeid tot een ware passie: zijn kaas wordt door "The American Cheese 
Society" als één van de beste Europese ambachtelijke kazen geroemd! 

 schapenkaas 

Andries Rudy 
Andries Rudy uit Hombeek staat iedere week op de markt met zijn vleeskraam. Hij verkoopt 
de beste pensen en salami, maar je kan er tijdens de Molenbergfeesten ook de nieuwe 
Gouden Carolus Brouwerspaté proeven, gemaakt met Gouden Carolus Classic. 

 Gouden Carolus Brouwerspaté 

Wolkenhoeve 
"Wolkenhoeve" is een hoeveslagerij waar het varkensvlees op het bedrijf zelf gekweekt en 
versneden wordt. Het voer voor de dieren wordt bereid op 'grootmoederwijze' met 
natuurlijke producten zoals granen, aardappelen, zuivelproducten en biergist van Brouwerij 
Het Anker. Dit alles geeft aan het vlees een lekkere, sappige en karaktervolle smaak. 

 charcuterie 



 

Stokerij De Molenberg  Klaterstraat 1 
www.stokerijdemolenberg.be  2830 Blaasveld 

François Theillaumas 
François Theillaumas handelt in voortreffelijke streekprodukten uit de Auvergne. Zo 
vertegenwoordigt hij het huis "Paul Mayzerat", een honderdjarig familiebedrijfje uit Corrèze 
dat heerlijke saucissen maakt. Hun werk is pure ambacht en ze maken saucissen op basis van 
varkensvlees maar ook van everzwijn en eend. Ze maken ook variaties met noten, peper en 
met kruiden. 

 saucisse "pur porc" 

Vermarke 
Familiebedrijf Vermarke uit Sint-Katelijne-Waver kweekt trostomaten via geïntegreerde 
teelt. Dit wil zeggen dat de tomaten gekweekt worden met een minimum aan sproeistoffen 
en een biologisch evenwicht via biologische bestrijding. 

Sinds 2014 wordt de overproductie verwerkt tot ambachtelijke tomatenpuree, een perfecte 
basis voor soep, saus of sap. De tomatenpuree is gepasteuriseerd en is zonder 
bewaarmiddelen ruim twee jaar houdbaar omdat ze verpakt wordt in steriele glazen potten, 
die overigens volledig recycleerbaar zijn. In de buurt is het een groot succes en wordt de 
tomatenpuree op diverse verkooppunten verkocht onder de naam Tompuur. 

 gazpacho 

Palingfeesten Blaasveld 
Al meer dan 40 jaar organiseert het Parochiaal Centrum van Blaasveld de Palingfeesten. 
‘Vanaf de eerste editie was het doel de mensen te laten genieten van een gerecht dat je niet 
alledaags kan noemen’, legt de organisatie uit. De voorbereidingen zijn enorm: van het 
kuisen van de paling, tot het netjes schikken van de zaal. Jaarlijks groeide het aantal 
deelnemers en is de vrijwilligersploeg uitgebreid tot meer dan 100 mensen die op twee 
dagen tijd zo’n 2.000 magen met paling vullen. 

Met die inkomsten kan de vrijwilligersgroep het centrum uitbaten en de jeugdlokalen 
onderhouden. Zo kan het verenigingsleven van Blaasveld gratis gebruik maken van de 
infrastructuur, vergaderlokalen, feestzaal, verbruikszaal en jeugdlokalen. 

 paling in ‘t groen 

Vers & Gezond 
De tuindersfamilie Peeters uit Leest kweekt al minstens 5 generaties seizoensgroenten in 
volle grond van de beste kwaliteit. Met Vers & Gezond leveren ze de oogst van dat moment 
aan huis. Elke week op woensdag wordt de woensdagmail uitgestuurd om te laten weten 
wat het weekpakket inhoudt. Deze pakketten kunnen dan vrijblijvend worden besteld en 
geleverd aan huis, zonder abonnement. De groente- en fruitpakketten zijn steeds voorzien 
van traditionele en verrassende recepten en het verpakkingsmateriaal geef je de week 
nadien gewoon weer mee met de familie Peeters. Zo heb je steeds verse groenten en fruit, 
100% afvalvrij. 

 stuk fruit of trostomaatjes 
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Belgische Saffraan 
In Morkhoven kan u een bezoek brengen aan een saffraanboerderij. Linda en Marc nemen u 
mee in de wereld van deze prachtige specerij en vertellen met passie over het ontstaan, over 
het gebruik in de keuken en zijn medicinale eigenschappen, over het herkennen van 
kwaliteiten en over zijn botanische aspecten. 

Linda en Marc verwerken hun organische saffraan, geteeld en geoogst in de Antwerpse 
Kempen, in allerlei lekkers zoals saffraanmayonaise, saffraanazijn, saffraanadvocaat, 
saffraanijs en nog veel meer. 

 rijstpap met saffraansiroop 

Creperietje 
Creperietje wordt vandaag uitgebaat door Riet Vandam, maar het pannenkoekenkraam is al 
veel langer een familieaangelegenheid. Moederlief kwam 18 jaar geleden op het idee om 
een pannenkoekenkraam te starten. Al die jaren waakte ze over het geheim van een 
heerlijke, huisbereide pannenkoek. In 2008 vertrouwde ze dit geheim toe aan haar dochter 
Riet Van Dam die er meteen gepassioneerd mee aan de slag ging. Zij en haar moeder hebben 
intussen hulp van Celine en Charline. Samen verwennen ze de bezoekers van de 
zaterdagmarkt met lekkere, kraakverse pannenkoeken. 

 pannenkoek 

Bakkerij Buelens 
Alle producten van Bakkerij Buelens worden in hun eigen atelier gemaakt. Iedere nacht 
omstreeks middernacht starten ze met het maken van een 20-tal verschillende 
broodsoorten, een uitgebreid assortiment koffiekoeken gemaakt met echte boter, mooie 
patisserie en huisgemaakte chocoladeproducten. Zo lanceerden ze in 2000 bijvoorbeeld de 
“Willebroekse praline”. De versie in melkchocolade heeft een praliné vulling en de versie in 
fondant chocolade een crème vulling, allebei op basis van Vaartwater (een Willebroeks Elixir 
op basis van kruiden). 

 appelflap of frangipane of carré confituur 

De Kraanvogel 
In Mechelen wordt bij de koffiebranderij "De Kraanvogel" reeds meer dan 65 jaar heerlijke 
koffie gebrand. Deze ambacht wordt door de familie Van Craen zeer hoog in het vaandel 
gedragen. Ze gebruiken 100% Arabica koffie en de bonen worden zorgvuldig uitgekozen en 
vers gebrand. Daardoor is "De Kraanvogel" intussen een gekend begrip in de hele streek. 

 koffie 
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Appelsap 
enkel op zaterdag 

Martin Mandelings maakt al meer dan 25 jaar fruitwijn als hobby. De eerste wijn die hij 
maakte was van vers geperste appelen. Alles begint bij de goede kwaliteit van ingrediënten 
en de gekozen mengeling van appelsoorten. Rechtstreeks aankopen bij de producent is 
noodzakelijk om op het juiste moment de juiste soort verse appelen te bekomen. Vanuit de 
appelwijn ging hij terug naar de basis door jaarlijks een aantal appelsoorten te mengen voor 
het pasteuriseren van het vers geperste appelsap. 

Op de Molenbergfeesten worden er ook appels gemaald en geperst zodat iedereen de 
mogelijkheid heeft om supervers en zuiver appelsap te proeven. 

 appelsap 

Limoo 
enkel op zondag 

Zin in een heerlijk glas verfrissende limonade? Het Mechelse Limoo maakt sinds 2013 
limonadesiropen uit puur sap van citrusvruchten, bessen en kruiden. Geen toegevoegde 
smaak- of kleurstoffen, ongeraffineerde rietsuiker en handgeperste sappen: puur natuur 
dus! 

 limonade 
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Live-optredens 
Tijdens de Molenbergfeesten kan je genieten van de beste live-
muziek uit eigen streek. Van akoestisch tot ambiance: voor ieder 
wat wils. Op zaterdagavond is er een knaller van een afsluiter 
voorzien, met de ambiance-muziek van Frituur Paula. 

Het programma wordt aan elkaar gepraat door Studio Carolus, 
een live radio met interessante gespreksonderwerpen en 
boeiende interviews. 

Zaterdag | 11u30 – 22u00 

11u30-12u30 Les Vaches Espagnoles 

13u00-14u00 TuesdayAfteR8 

15u00-15u45 SoFie 

16u30-17u20 Koninklijke Fanfare De Vrienden van ’t Recht 

18u00-19u00 The Hindu Needle Trick 

19u30-20u00 RRRush – May contain traces of circus 

20u30-22u00 Frituur Paula 

Zondag | 11u30 – 19u00 

11u30-12u30 Jonna 

13u00-14u00 Red Van 

15u00-15u50 Nina Finse 

16u30-17u15 Rollmops 

18u00-19u00 Bash 

Les Vaches Espagnoles 
Pop-rock met invloeden van blues en jazz | Mechelen 

 

Raf (Saxofoon) en Pieter Cornelis (Bas) leerden Joris Van den Eynde (Gitaar) kennen op de 
lagere school en hadden al vroeg iets met muziek. Ze begonnen als straatmuzikanten in de 
Mechelse binnenstad en hielden het toen nog zuiver instrumentaal. Dat veranderde toen 
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Tara Canipel (Zang) een drietal jaar geleden het trio vervoegde, en nadien ook Jonas Moons 
(Drums). De muziek was er, de naam niet meteen. Toen het dan toch echt moest, vond Joris 
inspiratie in zijn cursus Frans. “Parler français comme une vache espagnole” is een 
zeventiende-eeuwse uitdrukking om te zeggen dat iemand iets minder goed Frans praat. Van 
straatmuzikanten tot coverband en intussen hebben ze ook een eigen repertoire. Ze werken 
momenteel aan een demo en hopen in de toekomst een full-album te kunnen uitbrengen, 
maar eind mei komen ze nog eens uit hun kot. In 2014 stonden ze als opener op de Weerdse 
Bierfeesten, en nu mogen ze ook de Molenbergfeesten openen. 

Naar tekst van Annemie Goddefroy uit De Zemstenaar. 

TuesdayAfteR8 
Rock, Poprock, Folk, Acoustic | Mechelen 

TuesdayAfteR8 werd al gevormd in 1991 in de Mechelse jeugdclub JOKO door David Pithie, 
Wim en Guido Scheers en enkele jeugdvrienden. Na de nodige muzikale avonturen, 
wisselingen van bandleden en een break van 11 jaar vonden ze elkaar terug in 2007 en 
kwamen er zelfs nog strijkers bij. 

De eerste nieuwe single, 'Ancient Lullaby' brengt het meteen tot 'Vi.be selectie van de week' 
op Radio 1. In Frankrijk kiest RTL-radio de single zelfs tot “Powerplay”. De groep wordt 
uitgebreid met 2 strijkers, en brengt een eigenzinnige mix van semi-akoestische pop-rock 
met folk-invloeden. Hier en daar hoor je zelfs een link naar de Schotse roots van de familie 
Pithie. Ze mogen Tom Robinson al onder hun fans rekenen, en hopelijk na dit concert jullie 
ook! 

SoFie 
Singer-songwriter | Hever 

SoFie (met een grote F) wordt al op jonge leeftijd gebeten door de 
muziekmicrobe. Haar muzikale carrière start ze op de viool maar 
al snel komen daar andere instrumenten bij. Op haar veertiende 
begint ze eigen songs te schrijven waarvoor ze haar inspiratie 
haalt uit reizen en ontmoetingen, uit oude en nieuw verhalen en 
uit Russells theepot. Als muzikale duizendpoot speelt ze in een 
strijkersensemble, een coverband, een fanfare en een folkband. 
Maar deze keer brengt ze haar eigen Nederlandstalig werk. 
Intieme optredens zijn haar habitat en daarin begeleidt ze zichzelf 
op piano of gitaar. Speciaal voor de gelegenheid brengt ze op de 
Molenbergfeesten ook een drummer en een gitarist mee. 
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Koninklijke Fanfare De Vrienden van ’t Recht 
Fanfare | Blaasveld 

De Koninklijke Fanfare De Vrienden van 't Recht is bij de 
meeste mensen uit de buurt beter gekend als de 
Fanfare van Blaasveld. De fanfare is een enthousiaste 
mix van jong muzikaal geweld en muzikanten met jaren 
ervaring. De sfeer zit er steeds dik in tijdens de 
wekelijkse repetities onder leiding van een top-dirigent 
die op handen wordt dragen. 

Vrienden van muziek en plezier - kom dat zien ! 

The Hindu Needle Trick 
Rock & Roll met een funky soul | Mechelen 

 

The Hindu Needle Trick is een goocheltruc die de grote Harry Houdini in zijn beginjaren ten 
berde bracht. Iets met naalden en een draad inslikken. The Hindu Needle Trick uit Mechelen 
is echter geen goochelaarscollectief. Een folky, bluesy, soms heftig rockende band met licht 
venijnige teksten en een zweem van melancholie. 

Sinds 2014 wordt er veel opgetreden en verscheen een eerste full-CD getiteld Albert Street. 
Ze speelden al op Maanrock, de Dijlefeesten, de Gentse Feesten en nu dus ook op de 
Molenbergfeesten. 

RRRush – May contain traces of circus 
Circusvoorstelling | Mechelen 

 



 

Stokerij De Molenberg  Klaterstraat 1 
www.stokerijdemolenberg.be  2830 Blaasveld 

RRRush is een productiegroep van circusatelier Circolito in Mechelen. Twaalf jongeren 
werkten samen aan May contain traces of circus. Opgepast! De voorstelling kan sporen 
bevatten van: jongleren, dans, toss-the-girl, zweet, banquine, concentratie, acrobatie, 
stofwolken, stemmen en spanning.  

Spelers: Batist Vanbaekel, Mathilde Vanbaekel, Iemke Pyck, Pepijn Van den Broeck, Raf 
Pringuet, Jasper Moens, Michiel Stragier, Zeffe Van Overloop, Senne Van de Veegaete, 
Myriam Volckaert, Veerle Pyck, Wout Deneyer 

Begeleiding: Greet Vanhilst, Tom Pyck en Mieke Gielen 

Deze voorstelling werd mogelijk gemaakt met de steun van Het Vlaams Centrum voor Circuskunsten (Circuscentrum). 

Frituur Paula 
Ambiance | Eppegem 

Frituur Paula is een hilarische covergroep  uit het 
Mechelse, bestaande uit vijf lolmakers, goed voor een 
optreden met “dikke ambiance”.  Steeds de interactie 
zoekend met het publiek, dat voortdurend wordt 
uitgedaagd om actief deel te nemen aan het optreden. 

Met een gevarieerd repertoire van pop, rock, rock ‘n roll, 
blues, soul, disco, grunge, het hardere rock-werk en 

ambiance-schlagers, maken ze de sfeer op elk feestje. 

Jonna 
Singer-songwriter | Eppegem 

 

Jonna won in 2011 als Laura Vanden Heede de zangwedstrijd Talent der Lage Landen. Ze 
kreeg een professionele coaching en begon al snel zelf nummers te schrijven. In Crimi 
Clowns De Movie (2013) is haar nummer Too Bad For Me te horen. 

In 2014 stond ze op de affiche van Maanrock (Mechelen), Rijmrock (Rijmenam) en Brugges 
Festival. Verder deelde ze het podium al met namen zoals Jean Bosco Safari, Wanda Joosten, 
Günther Neefs en Gene Thomas. 

Foto: Gerd Van Den Broeck 
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In 2015 bracht Jonna haar eerste full album "Inner Child" uit. Ze staat zowel solo als met 
volledige bezetting op de planken en studeert tegenwoordig jazzzang aan Codarts, het 
conservatorium van Rotterdam. Ondertussen treedt ze op en werkt ze aan nieuwe 
projecten. 

Red Van 
Pop, meezingers | Sint-Katelijne-Waver 

Red Van is een jonge coverband uit het Katelijnse 
padvindersmilieu die samen met hun geadopteerde drummer 
oude, nieuwe, bekende en minder bekende nummers ten derde 
brengen. Hun doel? Het publiek luidkeels laten meezingen en alle 
dansstijlen laten uitproberen, van slowen tot headbangen. Met 9 
paar snaren, 1 drummer en een set stembanden proberen ze een 
avond lang te verbazen en te entertainen. 

Nina Finse 
Female pop-rock, singer-songwriter | Mechelen 

 
Foto: S. Ganzek 

Nina Finse is de groep rond Pat Lauwers. Pat schrijft liedjes over het leven, de liefde, en alles 
daartussenin. In een eerlijke, semi-akoestische bezetting waarin ze wordt bijgestaan door 
drie zachtaardige maar vaardige muzikanten, weet ze haar songs uit te puren. Nu eens 
intiem en breekbaar, dan weer uitbundig of met een knipoog. Twee gitaren, een bas, wat 
slagwerk, drie stemmen, soms een mandoline. 

Rollmops 
Boogie-woogie, rock 'n roll en blues | Mechelen 

Rollmops brengt nummers van eigen makelij met 1 garantie: je zal vrolijk 
worden van het optreden te horen! Bovendien zorgen het triplet-feel 
basisritme en de opzwepende backbeat voor een onweerstaanbare 
dansdrang. In maart 2016 brachten ze hun eerste CD "Shake that boogie" uit, 
en nu zijn ze klaar om de wereld te veroveren! 
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Bash 
Bluegrass, country blues | Mechelen 

 

Met zowel nummers uit hun eigen repertoire, als arrangementen van traditionele pareltjes, 
weet deze Mechelse bende gegarandeerd van elk optreden een waar feest te maken. Nu 
eens ingetogen, dan weer onstuimig. Maar steeds dicht bij het hart! In Mechelen zijn ze 
intussen al bekend door te spelen op de Dijlefeesten, Ottertrotter Festival, Vispop en de 
Maneblusser Blusdagen. Vorig jaar hebben ze de mensen aan het dansen gekregen op de 
eerste editie van de Molenbergfeesten, en dat zal dit jaar ongetwijfeld opnieuw het geval 
zijn. Een mooie afsluiter! 

  

Parking 
Parkeren is het hele weekend mogelijk tot 22u op de parking van Willy’s Moustache 
(Mechelsesteenweg 302, 2830 Blaasveld), op 500m van Stokerij De Molenberg. Op zaterdag 
kan je vanaf 19u30 ook terecht op de parking van Okay supermarkt, recht tegenover de 
stokerij, en op zondag de hele dag. 

Natuurlijk is het gemakkelijker, gezonder, voordeliger en beter voor het milieu om met de 
fiets te komen. Je fiets kan je trouwens gewoon parkeren bij Stokerij De Molenberg zelf. 
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