
     
 

Actu-Molenbeek # 63 
(2 februari 2015) 
 
I like Molenbeek, de officiële Facebookpagina van de gemeente Molenbeek, werd 
nog geen twee jaar geleden opgestart. Op dit ogenblik is de kaap van de 4.000 likes 
overschreden. Buiten de Facebookpagina van Brussel-Stad, is de gemeentelijke 
Facebookpagina van Molenbeek veruit degene met de meeste « likes » en is ze vooral 
ook de meest bezochte pagina. De laatste week van januari alleen al is ze bijna 
50.000 keer geraadpleegd en kreeg ze 220 likes ! 
 

 
 

Onlangs : 
 
“Je suis 1080 – Ik ben 1080 !”. Deze hartenkreet 
van honderden Molenbekenaars viel zaterdag 
31 januari op de Gemeenteplaats te horen. Klein 
en groot, jong en oud, politici en burgers, 
iedereen was verenigd om zijn verbondenheid 
met zijn gemeente tot uiting te brengen en 
dezelfde boodschap te scanderen. Deze 
mensenketting voor solidariteit was 
georganiseerd door bewoners en bood een 
première in de geschiedenis van Molenbeek !  
Foto’s en de video van deze actie.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.958094007554936.1073742039.567264296637911&type=1
https://www.facebook.com/video.php?v=958440034187000&set=vb.567264296637911&type=2&theater


 
Het aan jazz gewijde festival Blue Flamingo 
heeft op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari heel 
wat melomanen naar het Karreveldkasteel 
gelokt. Sommigen kwamen zelfs van Namen ! 
Volgende keer vindt het plaats in juni. 
Videovoorstelling.  
 

 

 

 
“Ready or not lady” is een groep meisjes van de 
Decockwijk in Molenbeek die voedings-
middelen en klederen verzamelen om de meest 
behoeftigen te helpen. Reportage over deze 
meisjes boordevol energie ! 

 

 

 
De gemeente heeft vrijdag 30 januari de 
Sportverdiensten 2014 uitgereikt in de 
bomvolle feestzaal van de Sippelberg. ’t Was om 
van te snoepen ! In allerlei disciplines, van 
Oosterse gevechtskunsten over hockey tot 
zwemkunst, blonken sportieve Molenbekenaars 
uit met hun resultaten. Het verloop van de 
ceremonie kan je volgen via foto’s en op video. 
 

 

 
 

 
Een problematiek rond netheid die al jaren de 
Alphonse Vandenpeereboomstraat teistert is 
het zwerfvuil dat wordt achtergelaten op de 
braakliggende terreinen van de NMBS. Eindelijk 
komt hier wat verandering in. De zwakke 
schakel kreeg een oplossing : het gat dat was 
ontstaan door de instorting van de omheining 
en de verzakking van het terrein, recht 
tegenover het gebouw van het OCMW, is nu 
door de NMBS afgesloten door middel van 
barelen. Beter nog: de gaten en verzakkingen 
zijn opgevuld ! Het resultaat liet niet op zich 
wachten : met de netheid is het er duidelijk op 
vooruitgegaan, vooral dankzij de actie van de 
netheidsdiensten van de gemeente. 

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=956997347664602&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=956104561087214&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.957957867568550.1073742038.567264296637911&type=1
https://www.facebook.com/video.php?v=958078160889854&set=vb.567264296637911&type=2&theater


 

 
Minder dan een eeuw geleden telde Molenbeek 
een tiental bioscopen. Om zich daar rekenschap 
van te geven loopt er in het Huis van Culturen 
(Mommaertsstraat 4) tot 13 februari een 
tentoonstelling  onder de titel “Flashback sur les 
cinémas molenbeekois”. Je kunt er voorwerpen 
en documenten uit die periode bewonderen. 
Maar ook het werk van leerlingen van het 
Ursulinen-instituut die zich voor de gelegenheid 
omvormden tot geschiedschrijvers, fotografen, 
geluidstechnici en regisseurs. Zo spoorden ze via 
beeld en geluid enkele juweeltjes van het rijke 
Brusselse cinematografische patrimonium op.  

 

 
 

 
 

Op komst: 
 
Ieder jaar, beloont visit.brussels de beste 
toeristische initiatieven en de projecten die 
Brussel mee hebben laten stralen. 
“Molenbeek Culture Hoofdstad 2014” is 
genomineerd door VisitBrussels Awards in de 
categorie “Publiek Initiatief 2014”. Het publiek 
neemt deel aan de benoeming van laureaten 
door gedurende één maand te stemmen voor 
de beste drie projecten in iedere categorie. Een 
jury, samengesteld uit leden van verschillende 
beroepsverenigingen van de sector en van de 
pers, verkiest nadien de winnaar uit de drie 
genomineerden van elke categorie. De 
resultaten zullen bekendgemaakt worden 
tijdens de “visit.brussels Awrads § Nightworking 
Night” op 26 maart 2015. 
Stemmen kan via: www.visitbrusselsawards.be 
 

 

 

 

http://www.visitbrusselsawards.be/


 
Het Gemeenschapscentrum Maritiem en de 
sociale kruidenier Amphora organiseren, in 
partnerschap met de wijkverenigingen, op 
vrijdag 6 februari om 9u, kookateliers, waarbij 
eetplezier en gezelligheid aan elkaar worden 
gelinkt. De animatie wordt verzekerd door 
Christophe Vivario en Amandine Chatelain, en 
gebeurt in twee delen: uitwisseling en “à la 
carte”. 
Info en inschrijvingen (verplicht): .02/421.16.02 
anim.ccm@molenbeek.irisnet.be 
GCM, Vandenboogaerdestraat, 93.  
 

 

 

 
Op donderdag 5 februari om 18u30, wordt een 
vergadering georganiseerd door de dienst 
Openbare Werken van de gemeente voor de 
inwoners van de Mirtenlaan (en omgeving). 
Het herinrichtingproject dat voor hun straat 
voorzien is wordt er voorgesteld. 
Deze vergadering gaat door in school 16 (Carl 
Requettelaan 20).  
 

 
 

 
Cultuur in Molenbeek ? Je bent aan het juiste adres. 

De culturele site van Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, geeft ook een gratis 

culturele nieuwsbrief uit. Wil je hem ontvangen? Stuur ons dan gewoon je  

e-mailadres, naam en voornaam naar : info@culture1080cultuur.be. 

 

mailto:anim.ccm@molenbeek.irisnet.be
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