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Na 2 succesvolle edities en een award voor 'Best Distillery Event' (Drinks International), 
organiseert Stokerij De Molenberg ook dit jaar de Molenbergfeesten. Feest mee met de 
livemuziek van de beste lokale artiesten en kom even tot rust tijdens een wandeling door het 
Blaasveldbroek op deze Dag van het Park. Kom alles te weten over whisky tijdens een van de 
workshops en ontdek de ambacht van het stoken tijdens een rondleiding door de historische 
molenaarshoeve en de vernieuwde stokerij. Proef de lekkerste ambachtelijke producten uit 
de streek op de streekproductenmarkt en geniet van verrassende gerechtjes van heerlijk 
verantwoorde foodtrucks. We maken er een feestelijk weekend van! 

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

Programma 

 

Stokerijbezoeken

Workshop Whisky-initiatie

Officiële opening en lancering 3e Distillery Edition

Gratis Toegang & BOB-actie

Goed Doel - Natuurleerpad in het Blaasveldbroek

Startdag Gouden Carolus Fiets- en Wandelzoektocht

Animatie

Dag Van Het Park

Catering

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. 

Start om de 20 minuten vanaf 13u20 op zaterdag en 12u20 op zondag. De laatste rondleiding 
is telkens om 18u40. 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 opstart van een natuurleerpad in het 
Blaasveldbroek. 

Schrijf je in via www.hetanker.be/molenbergfeesten-2017 

  

Workshop Whiskyinitiatie 
Is de wondere wereld van whisky onbekend terrein voor jou? Hier leer 
je er alles over: Wat is whisky? Hoe wordt het gemaakt? Kun je whisky 
maken in België? Hoe proef je whisky? Krijg een antwoord op al je 
vragen en proef Gouden Carolus Single Malt onder deskundige 
begeleiding. Zo ontdek je whisky in al zijn facetten.  

Start zowel zaterdag als zondag om 14u, 16u en 18u. Enkel op 
inschrijving. Een workshop duurt 1u30 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-2017  
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Officiële opening en lancering 3e Distillery Edition 
Op zaterdag 28 mei om 16 uur worden de Molenbergfeesten officieel 
geopend in aanwezigheid van de genodigden en Charles Leclef, 5e generatie 
brouwerij- en stokerijeigenaar, met een aansluitend persmoment. Zo wordt 
er ook een nieuwe whisky voorgesteld aan het grote publiek: de derde 
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 Sola Jerez, 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 en MasterCard. 

  

Gratis Toegang & BOB-actie 
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 

 

Maak de lokale natuur toegankelijker met Stokerij De Molenberg. Samen zetten we ons in 
voor de aanleg van een natuurleerpad in het Blaasveldbroek. Dit wordt een uitgezette 
wandelroute met informatieborden. Leer de lokale planten, dieren en de unieke 
karakteristieken van het landschap beter kennen. Indien er genoeg inkomsten zijn voor het 
goede doel, kan er ook een boomhut gebouwd worden. Voor dit alles werken we samen met 
het Agentschap Natuur & Bos. Per stokerijbezoek tijdens de Molenbergfeesten schenken we 
€1 voor de opstart van het natuurleerpad. Extra donaties zijn ook mogelijk aan de stand. 

Het Blaasveldbroek is ideaal om even te ontsnappen aan het drukke stadsleven. Het is een 
trekpleister voor natuurliefhebbers, wandelaars en joggers, hengelaars en schooluitstapjes. 
Het Blaasveldbroek is 160 hectaren groot en heeft voor elk wat wils.  In het otter- en 
bevereiland kan je gezellig picknicken. Met wat geluk spot je zelfs een échte bever. Er is een 
wandelpad voor rolstoelgebruikers en kinderen kunnen zich helemaal uitleven. 

Zowel zaterdag als zondag maken we de inkomsten bekend op het podium. Charles Leclef, 5e 
generatie brouwerij- en stokerijeigenaar zal  de cheque overhandigen aan het Agentschap 
Natuur & Bos, zaterdag om 18u30 en zondag om 19u na afloop van het evenement. 

Meer info over het Blaasveldbroek op: www.natuurenbos.be/blaasveldbroek  
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Startdag Gouden Carolus Zomerzoektochten 
Op de Molenbergfeesten openen we de 6de editie van de Gouden Carolus Zomerzoektochten. 
Hiervoor wordt er samengewerkt met Gezinssport Vlaanderen. Zo zijn er niet alleen 
zomerzoektochten in Mechelen, maar dit jaar ook in gaststad Turnhout. Bij de Gouden 
Caroluszoektochten horen zowel een fietszoektocht, een wandelzoektocht met gratis 
kinderzoektocht en een geocaching, zowel voor de regio Mechelen als voor gaststad Turnhout, 
apart te verkrijgen of in een heus verzamelpakket van 8 zoektochten. 

Over de Gouden Carolus Zomerzoektochten 

De fietszoektocht neemt je dit jaar mee langs een stukje van de Gouden Carolus fietsroute. Je 
ontdekt tijdens deze zoektocht niet enkel al het moois van de stad Mechelen, maar je fietst 
oa. ook langs het Fort van Duffel en Domein Tivoli. Een nieuwe omgeving voor onze zoektocht. 
Aan stopplaatsen “3 rivierenpunt in Rumst” en “het Zennegat” geniet je van de rust langs het 
water. We bieden je een route aan van ong. 25 km gebaseerd op het fietsknooppunten 
netwerk Scheldeland. Op deze manier kan je eenvoudig de weg volgen en de afstand tussen 
de verschillende stopplaatsen berekenen. Op 5 duidelijk aangegeven plaatsen dien je telkens 
3 vragen op te lossen. Vul juist in en maak kans op een prijs. 

De wandelzoektocht is een zomerse wandeling doorheen Mechelen. We nodigen je uit om op 
een actieve en boeiende wijze het historische hart van deze prachtig vernieuwde Dijlestad te 
(her)ontdekken. Er is een 3,5 kilometer lange wandelroute aan die je langs de mooiste plekjes 
van deze centraal gelegen cultuurstad leidt. Leuke weetjes dompelen je helemaal onder  in de 
stad en zijn geschiedenis. Onderweg vind je meer dan voldoende gezellige terrasjes om even 
te verpozen. Langs de route zijn een aantal (foto)vragen uitgewerkt. Hoe meer correcte 
antwoorden, hoe groter de kans op een hoofdprijs. Voor de kinderen hebben we langs 
hetzelfde parcours een ludieke foto-opdracht uitgewerkt waardoor het ook voor hen een 
spannende ontdekkingstocht wordt met aan het eind misschien een graai uit de 
kinderprijzenkast 

Met de Geocaching ga je opzoek naar enkele karakteristieke plaatsen in het Mechelse. Om te 
weten te komen welke kruiden men moet toevoegen aan het wijwater van de Mechelse 
begijnen ga je op zoek naar hun geheime verzamelplaats. Door middel van moderne middelen 
dient men vooraf eerst de route van mijnheer pastoor te volgen. 

Zoals steeds loopt de zoektocht over 4 maanden, van 25 mei tot 1 oktober. 
Deelnamebrochures voor de Gouden Carolus Fiets- en Wandelzoektocht kosten elk 8 euro. De 
Geocaching kost 4 euro. Wil je een verzamelpakket voor de Gouden Carolus zoektochten en 
alle zoektochten van Gezinssport Vlaanderen? Dan betaal je 30 euro in plaats van 40. 

Meer info vind je op www.hetanker.be/zomerzoektochten 
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Animatie 

Fotobooth 

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 gezelschapsspelen 

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? 

Sumokipjes  

Kippen die sumoworstelen? Jazeker! Op de Molenbergfeesten 
kunnen kinderen zich uitleven met deze sumopakjes. Het is echt 
hilarisch om te worstelen als een sumokip. 

Enkel geschikt voor kinderen.  

 

 

Dag van het Park 
Dag van het Park heeft traditiegetrouw elke laatste 
zondag van de maand mei plaats. Dit jaar is dat op zondag 
28 mei. Ook dit jaar maakt Molenbergfeesten deel uit 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 

Terug naar Programma
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Natuurwandeling 

In het Blaasveldbroek leidt een natuurgids je naar het hart van het natuurgebied. Tijdens deze 
wandeling van 1u30 maak je kennis met de wondermooie natuur uit onze streek. De 
wandeling start zowel zaterdag als zondag om 14u en 16u bij Stokerij De Molenberg. De 
plaatsen zijn beperkt dus weer er snel bij! Inschrijven kan voor €5 pp. 

Schrijf je in via www.hetanker.be/molenbergfeesten-2017  

Catering 

Palatito 

Palatito is afgeleid van het Spaanse ‘paladar’: 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.  

Anker food 

Aan de eetstand van Brasserie Het Anker kan je terecht voor je snack. Wat dacht je van een 
broodje met gegrilde beenham van op de BBQ en verse tartaarsaus? Ook een broodje met 
bierworst op basis van Gouden Carolus Classic is mogelijk. Het varkensvlees komt van de 
artisanale varkenskwekerij De Wolkenhoeve. Het voer voor de varkens werd verrijkt met 
biergist van Brouwerij Het Anker. 

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 de Sola Jerez of van de Pure Taste - Bourbon 
Cask? 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. 

Cocktailbar 

Op de Molenbergfeesten laten we je graag kennis maken met onze Molenbergcocktails. Wat 
dacht je bijvoorbeeld van een Herbal Cask? Dit is de Pure Taste Bourbon Cask met rode 
Vermout en appel of kaneel jenever. Een verfrissende Gouden Carolus Whisky Sour behoort 
bijvoorbeeld ook tot de mogelijkheden.  
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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! 

Streekproducenten 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Gouden Carolus wafels 
Onze heerlijke huisgemaakte Gouden Carolus wafels ten voordele van Kom op tegen Kanker. 
Het wafelbeslag wordt huisgemaakt met Gouden Carolus Tripel en het toefje slagroom met 
Gouden Carolus Single Malt maakt het helemaal af. 

‘t Hertsveld 
Het idee om te starten met een hoevewinkel is vele jaren geleden ontstaan. Familie, vrienden 
en buren komen al jaren langs voor verse groenten bij ‘t Hertsveld. De waardering die ze 
steeds kregen over de smaak en versheid van hun groenten speelde een grote rol in de 
beslissing om met thuisverkoop te beginnen. 

Ze hechten veel belang aan de versheid van groenten. Omdat ze de groenten rechtstreeks aan 
de consumenten kunnen aanbieden, Houdt ‘t Hertsveld de keten kort. Recht van’t land naar 
de klant is dan ook hun motto. Ze breidden hun gamma uit met groenten van collega-
tuinbouwers. Voor vers fruit kan je ook bij hen terecht, hetgeen ze steeds zelf selecteren. 

Koffiebranderij ROM 
Voor ROM koffie staat tijd centraal. Dit begint bij 
de productie: ROM koffie neemt de nodige tijd om 
de koffie langzaam en ambachtelijk te branden. 
Die vakkennis is in de loop der jaren opgebouwd, 
zodat de medewerkers perfect weten welk het 
juiste moment is om het branden te stoppen. Dan 
ontwikkelen de aroma’s zich optimaal en blijven ze 
behouden, terwijl bittere smaken geen kans 
krijgen.  

Langzaam en artisanaal gebrande koffie betekent 
ook dat de klanten de tijd moeten nemen om hem te zetten, dat ze tijd maken om ervan te 
genieten met hun gezelschap. Zo wordt elk koffiemoment een moment van gezelligheid en 
warmte dat mensen graag met elkaar delen. Om de passie over te brengen en te delen, nemen 
de mensen van ROM-koffie graag alle tijd. 
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Limoo 
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! 

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. 

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. 

Tompuur 
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. 

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.  
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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. Op zondag sluiten we af met 
Jan Van de Ven, finalist The Voice Van Vlaanderen en afkomstig uit Willebroek en de 10-jarige  
Bo Van Dyck. 

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

Zaterdag 27 mei 

13u00-14u00 She 

14u30-15u30 Koninklijke Fanfare De Vrienden van ’t Recht 

17u00-18u00 Cannaerts & Van Cutsem 

18u45-19u45 Les Vaches Espagnoles 

20u30-22u00 Frituur Paula 

Zondag 28 mei 

12u00-12u45 Lien Schoeters 

13u15-14u00 Brassband St. Cecilia 

13u15-14u00 Peper & Zout (op de streekproductenmarkt) 

14u45-15u30 Harmonie Deugd en Vlijt 

16u00-17u00 Rollmops 

17u30-19u00 Jan Van de Ven + Bo Van Dyck 

Zaterdag | 13u00 – 22u00 

She 
Gitaar & elektronisch, singer-songwriter | Mechelen 

Heleen Destuyver schrijft al nummers sinds haar 14. Jaren later werd 
ze de leadzangeres van ‘The Girl Who Cried Wolf’ waar ze tot op heden 
nog mee floreert. Eind 2016 besloot ze dat het tijd was om haar eigen 
muzikale baby tot leven te wekken. Zo werd “She” geboren. 

Bij ‘She’ draait alles om sfeer. Met haar gevoelige snaren en zweverige 
vocals is “She” klaar om haar verhaal te vertellen 

Koninklijke Fanfare De Vrienden van ’t 
Recht 
Fanfare | Blaasveld 

De Koninklijke Fanfare De Vrienden van 't Recht 
van Blaasveld is een enthousiaste mix van jong 
muzikaal geweld met muzikanten met jaren 
ervaring. De sfeer zit er dik in tijdens de repetities. 
Wij spelen voor u onder leiding van een top-
dirigent die op handen wordt dragen. 
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Cannaerts & Van Cutsem 
Folk, blues en soul | Mechelen 

Jan Cannaerts, al meer dan 20 jaar fantastische 
muziekmaker en liedjesschrijver, en Patricia Van 
Cutsem, geweldige veelzijdige zangeres met een unieke 
natuurstem. Het is geen toeval dat het pad van deze 
twee muzikanten mekaar kruiste. Twee stemmen, één 
gitaar en in het Engels.  

Wanneer zij op het podium staan, gebeurt er iets 
moois. Ze nemen je bij de hand en voeren je mee door 
hún wereld: een wereld vol muziek en humor. De hele 
wereld passeert wanneer Cannaerts & Van Cutsem 
zingen. In 2016 brachten ze de cd " Morning Light " uit 
die op Radio 1 airplay kreeg en door het publiek warm 
werd onthaald. Muziek die roert. En zo hoort het ook. 

Les Vaches Espagnoles 
Pop-rock | 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 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 meedoen. 

Naar tekst van Annemie Goddefroy uit De Zemstenaar.  

Frituur Paula 
Ambiance | Mechelen 

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.  
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Zondag | 12u00 – 19u00 

Lien Schoeters 
Singer-songwriter | Mechelen 

Lien Schoeters is in Mechelen langzaam maar zeker en 
volkomen terecht aan het uitgroeien tot een begrip. 
Met een prachtig stemgeluid, knap pianospel en 
liedjes die stuk voor stuk popparels genoemd kunnen 
worden als absolute troeven. Ze wordt begeleid door 
bassist Rik Lenaerts. Een duo om naar uit te kijken.  

Peper & Zout 
Dixieland jazz, brassband | Vilvoorde 

Peper en Zout is een vreemd muzikaal allegaartje van speelgrage nachtuilen, een beetje 
ongewoon, maar zeker gestoord, doch tot dusver ongevaarlijk. Opgericht door een groepje 
van vier personen in mei 1987 om de jazzmuziek in het Vilvoordse wat op te krikken, door het 
organiseren van jazz - avonden. 

 

Brassband St. Cecilia 
Brassband | Leest 

De Brassband St.-Cecilia Leest zet de jongste jaren volop in op de jeugdwerking. Deze strategie 
vormt de basis van een gezonde vereniging die nog lang wil blijven meedraaien in de wereld 
van de amateurmuziek. Doorheen de jaren won het orkest verschillende wedstrijden, maar 
ook voor een openluchtconcert zoals op de Molenbergfeesten draaien de muzikanten hun 
hand niet om. Ambiance verzekerd.  
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Harmonie Deugd en Vlijt 
Harmonie, orkest | Willebroek 

Het harmonieorkest Deugd en Vlijt komt uit Willebroek en is er actief sinds 1909. Naast het 
blaasorkest beschikken zij ook nog over een percussie-ensemble en een bloeiende 
muziekopleiding voor kinderen en volwassenen. Zij brengen een luchtig programma van easy-
listening muziek onder leiding van Stefaan De Loene. 

 

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

Rollmops brengt nummers van eigen makelij met 1 
garantie: je zal vrolijk worden van dit optreden! 
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! 

Jan Van de Ven + Bo Van Dyck 
Rock, Folk, Acoustic | Willebroek 

In 1990 was hij al finalist van Humo’s Rock Rally, 
maar in 2016 wist Jan Van de Ven heel Vlaanderen te 
verbazen met zijn knallende deelname aan The Voice 
van Vlaanderen. Dit jaar viert hij zijn 60ste verjaardag 
met de voorstelling van zijn nieuwe EP. Bij de single 
'How do we spell love' hoor je de stem van de 
tienjarige Bo Van Dyck uit Willebroek. Zij verbaast dit 
jaar de kijkers met haar eigen deelname aan de 
wedstrijd. 

  

  

Terug naar Programma
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Parking 
Parkeren is het hele weekend mogelijk op de weides tegenover de stokerij op 300m richting 
Mechelen.  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. 

  
Terug naar Programma


