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(22 mei 2015) 
 

Recent: 
 

De dienst telepolitie bestaat sinds een maand in 

de politiezone Brussel-West, waar Molenbeek 

deel van uitmaakt. Wat is dit? Het is een 

systeem van videobewaking dat erg populair is 

wat bescherming van handelszaken betreft. Dit 

systeem combineert de opname van beelden en 

een snel en efficiënt politiealarmsysteem in 

geval van inbraak. Voor de politiezone Brussel-

West, biedt de firma Télépolice Vision deze 

dienst aan. Deze werd onlangs voorgesteld aan 

de handelaars door de vertegenwoordiger van 

de firma in aanwezigheid van de burgemeester 

Françoise Schepmans en de Schepen van 

Economische ontwikkeling Ahmed 

El Khannouss. 

Meer info op I like Molenbeek 

 

 

 

 

Molem Ma Belle, een actie georganiseerd door 

het Nederlandstalig Cultuurbeleid met de 

scholen en de VK, heeft als doel acties te voeren 

en zo meer zichtbaarheid te geven aan de 

kwestie netheid. Deze actie vond plaats op 

woensdag 20 mei op de Gemeenteplaats. 

Overzicht op video… 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek?ref=settings
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1040896992607970/?type=1&theater
http://www.molenbeek.be/


Mooie actie gevoerd door D'Broej, Centrum 

West, AJM en La “J” deze woensdagnamiddag 

op en in het metrostation Graaf van 

Vlaanderen, met muziek, schmink en dans. 

 

 

Meer dan 300 leerlingen waren aanwezig op 

dinsdag 19 mei in de inkomhal van het 

Gemeentehuis, op de ceremonie van de V-day, 

de dag van de Victorie en de overgave van de 

nazi’s (8 mei 1945). Video en foto’s 

 

 

De Heyvaertsporthal (Nijverheidskaai, 31) heeft 

onlangs zijn verjaardag gevierd met de 

wijkbewoners. Op het programma stonden 

gevechtsporten, dans, minivoetbal, turnen, … 

 Video van het dansoptreden van de groep 

Insane.   

 

Op zaterdag 16 mei, onthaalde het Edmond 

Machtensstadion een vrouwenvoetbaltoernooi, 

georganiseerd door FC Molenbeek Girls met 

Buurtsport Brussel. Het verenigt de Brusselse 

clubs, maar ook buiten het Gewest, heeft het 

toernooi overwinning gekend van White Star in 

U13, Etterbeek in U16 en Anderlecht voor de 

U14 en de elites. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1040220656008937/?type=1&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1039286062769063.1073742042.567264296637911&type=1
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1033866816644321/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1033866816644321/?type=1&theater


Vorig weekend was het aan de moestuinen in 

Molenbeek. Klein overzicht van de hoogstandjes 

van de Molenbeekse “groene vingers” in de 

moestuinen van Bellevue-Zinneke (achter hotel 

Meininger), en in de Pierronruimte, tegenover 

het kanaal. 

 

 

Er heerste een feestelijke sfeer op de braderij 

(en rommelmarkt) van de “Verloren Hoek” 

(Korenbeekstraat): gedurende vier dagen 

amuseerden de Molenbekenaren zich op de 

kleine kermis. Ze hebben ook gedanst op de 

livemuziek op het podium. 

Herbeleef deze momenten…  

 

 

 

 

Wat zal komen: 

 
Op zaterdag 23 mei wordt de rugbyclub 

Sporting Union Brussels ingehuldigd. Een eerste 

in de Molenbeekse geschiedenis! Om deze 

nieuwigheid te vieren is er een feest in het 

Sippelbergsportcomplex.  

op het programma: 

- 10u: onthaal van jongeren en hun ouders 

- 10u30: Ecole des Jeunes: training, initiatie, 

wedstrijden 

-  12u: toespraak van Ahmed El Khannouss, 

schepen van Sport, en de welkomstdrink 

- 12u15: barbecue 

- 13u30: seniorenwedstrijd 

- 14u30: einde. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1033082210056115/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1033082210056115/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1033043506726652/?type=1&theater


 

De Brussels Jazz Marathon doet een tussenstop 

in Molenbeek, meer bepaald in het Café La Rue 

(Kolomstraat, 30), op 22 en 23 mei om 19u. Op 

de scène: Léo ULLMANN (viool) en Jean 

CONSTANTINESCO (gitaar). 

Gratis inkom. Reservaties: 0473 505 875 

Meer info op ons cultureel portaal.  

 

 
 

 

“Maritiemapero” komt terug op vrijdag 22 mei 

van 17u tot 22u in het Gemeenschapscentrum 

Maritiem (Vandenboogaerdestraat, 93). 

Iedereen welkom en … gezondheid! 

 

 

 

Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang is 

9 jaar! Om dit evenement te vieren, nodigt het 

Huis u uit om het een bezoekje te brengen en de 

tentoonstellingen van zijn workshops, 

verschillende theatergroepen en dansers tussen 

4 en 99 jaar te zien. 

Afspraak op zaterdag 23 mei, van 10 tot 17u, 

Mommaertsstraat, 4. 

Info: 02 415 86 03 + cultureel portaal 

 

 

 
© Judith Vanistendael 

 

http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/Brussels_Jazz_marathon_in_het_Cafe_de_la_Rue/3168/
http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/9_jaar_het_huis__/3059/


 

Christophe Devriendt woont sinds 10 jaar in 

Molenbeek. Hij is uitgenodigd door de dienst 

Toerisme om enkele symbolische plaatsen van 

de Gemeente te laten zien in een ontspannen 

sfeer. De nieuwsgierigen komen langs naar de 

Sint-Jan-Baptistkerk, de Gieterij of ook nog op 

de Gemeenteplaats. 

Afspraak voor dit tweetalig begeleid bezoek in 

het Historisch Centrum van Molenbeek, op 

zondag 24 en zondag 21 juni van 10 tot 12u. 

Vertrek: Gemeenteplaats om 10u. 

Gratis - Reservaties: 02 / 412 12 27 - 

tourisme.1080@molenbeek.irisnet.be 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 23 mei, van 8 tot 15u, kunt u goede 

zaken doen op de Bevrijderssquare, op de 

nieuwe braderij van het Wijkcomité De 

Maritiem “Marie-Rose”. 

Om een plaats te reserveren: via mail 

(jeanlouismahieux@hotmail.com), of 

telefonisch na 19u00 (02 425 65 68 en 0471 13 

45 83). 

 

 

 

De volgende dag, op zondag 24 mei, is er dicht 

bij de Leopold II Laan, het Feest van de 

Jennartstraat. Kom 12 tot 18u talrijk deelnemen 

aan verschillende animatieactiviteiten. 

 

 

 

mailto:tourisme.1080@molenbeek.irisnet.be
mailto:jeanlouismahieux@hotmail.com


 

De gemeente, in partnerschap met een reeks 

verenigingen, organiseert de tweede editie van 

de Week van de Gezondheid. Op het 

programma : 3 dagen rond bewustmaking 

betreffende, en reflectie over gezondheid.  

 dinsdag 26 mei, van 13u.30 tot 17u.: 

Gezondheid – Ziekte – Preventie 

 woensdag 27 mei, van 10u. tot 17u.: 

Thuisdiensten en welzijn 

 donderdag 28 mei, van 10u. tot 17u.: 

Gebruiksvriendelijkheid en creativiteit 

 

Dit evenement, dat gratis is, is bestemd voor 

personen ouder dan 50 jaar. 

 

 

 

 

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/nl/agenda/categorie/Week_van_de_Gezondheid/3214/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

