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(9 maart 2015) 

 

Vorige week: 

mooie inzameling van kinderen die deelnamen 

aan het spel “Regenboog”, georganiseerd in 

Molenbeek, gesteund door de adviesraden voor 

senioren en kinderen. De leerlingen hebben de 

hele week lang collectes gedaan van niet-

bederfelijke levensmiddelen via een deur aan 

deuractie of in de supermarkten. Al deze 

levensmiddelen worden opgestuurd naar 

verenigingen zoals nachtverblijven, 

opvangtehuizen of jeugdcentra. Niet minder dan 

drie camionetten waren vorige vrijdag nodig om 

alles op te halen wat in scholen werd 

ingezameld. 

 

 

De Royal Anciens 13 Basket Club van 

Molenbeek heeft zaterdagavond een 

dansavond en een tombola georganiseerd (met 

mooie prijzen ten gunste van jeugdfonds) in de 

feestzaal van de Sippelberg. Kort overzicht via 

foto’s en vidéo…  

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=987870344577302&set=vr.987870344577302&type=2&theater


De gemeente Molenbeek installeert eind maart 

haar nieuwe bewakingscamera’s. Het huidige 

aantal van 69 toestellen wordt verhoogd tot 

120. 

 

Waarom deze nieuwe toestellen? “De huidige 

camera’s, 20 jaar oud, zijn regelmatig kapot en 

beantwoorden niet aan de huidige technische 

evoluties”, antwoordt de burgemeester 

Françoise Schepmans. “Hun onderhoud kost ook 

veel. In plaats van verouderd materiaal te 

blijven herstellen, heeft de gemeente besloten 

nieuwe camera’s aan te schaffen. Ze zullen veel 

meer mogelijkheden hebben: rotatie van 360 

graden, een kwaliteitsvolle zoom”. 

 

Bovendien zijn er bij deze 120 camera’s 40 

toestellen die voorzien zijn van een software 

die situaties herkent. “Deze software 

detecteert automatisch problematische 

situaties (agressies, sluikstorten, afbraak van 

stadsmeubilair, bijeenkomsten, schade aan 

voertuigen, …). Er wordt een alarm gestuurd 

naar de politieagent die de schermen 

controleert”. 

 

Anderzijds, komen er ook 5 mobiele camera’s 

bij om te gebruiken voor de strijd tegen het 

sluikstorten. 

 

“Deze camera’s zijn een bijkomend middel voor 

de verhoging van de veiligheid, de netheid en de 

burgerzin in onze straten”, concludeert 

Françoise Schepmans. 

 

 



Het Huis van de Vrouw van Molenbeek heeft 

vorige vrijdag met veel vreugde deelgenomen 

aan de mars in Brussel. Een mars ter 

gelegenheid van de internationale vrouwendag. 

De mama’s hadden spandoeken en affiches 

gemaakt om de gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen te eisen. Reportage…    

 

 

 

Sinds januari, wordt het parkeren beheerd door 

het gewestelijke agentschap “parking.brussel”. 

Na enkele weken proefdraaien zeggen de 

stewards dat ze nu efficiënter werken.  

Ontmoeting…  

 

 

 

Wat moet komen: 

De vertoning van de documentairefilm gemaakt 

door Zakaria El Bakkali over de tentoonstelling 

“1+1+1=1080”. Deze vertoning is op 13 maart 

om 20u in het Huis van Culturen 

(Merchtemsesteenweg, 67), met als artiesten 

Peter Downsbrough, Emilio Lopez Menchero en 

Beat Streuli). Deze documentaire ging  door van 

7 februari tot 15 maart 2014 in het kader van 

Molenbeek, Culturele Hoofdstad. Deze film 

toont deze tentoonstelling als avontuur en 

maakt een mooi portret van deze drie 

hedendaagse artiesten die een nauwe band 

hebben met Molenbeek. 

 

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=986277108069959&set=vr.986277108069959&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=985446778152992&set=vr.985446778152992&type=2&theater


 

Elke tweede en vierde woensdag van de maand 

kunnen de liefhebbers een initiatiecursus 

volgen van verschillende artistieke technieken: 

schilderwerk, sculptuur, boetseren en tekenen, 

in het Gemeenschapscentrum Maritiem 

(Vandenboogaerdestraat, 93). Deze workshop 

wordt gegeven door Yolanda Sanchez de Vera, 

van 14u tot 17u voor iedereen (volwassenen en 

kinderen). Inlichtingen: T. 02/415.86.03.    

 

 

 

 

Expressocircus is een spektakel voor kinderen 

(en volwassenen): 250 handig geknipte 

silhouetten in een kartonnen doos vormen de 

kroniek van een gekleurde dag binnen een 

rondtrekkend circus. Op de voorgrond staat 

een concerto voor een dertigtal 

instrumenten. Van heel bekende 

instrumenten (sopraansaxofoon, trompet, 

drumstel, fluit, ...) tot de meest vreemde 

geluidsbronnen (groentemolen, kokosnoten, 

fietsbel, ...).  Een echte “Vrouwe Orchestra” 

bespeelt deze instrumenten op acrobatische 

wijze en volledig synchroon met het beeld. 

Samenstelling, livemuziek, vertolking: Rachel 

Ponsonby en Cris Devleesschouwer. Dit gaat 

door op woensdag 18 maart om 14u30 in 

het Huis van Culturen. 
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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. 

 

http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

