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Recent: 

Molenbeek stond in de schijnwerpers ten 

gevolge van de openbaarmaking van de 

deelname van verschillende Molenbekenaren 

aan de aanslagen van vrijdag 13 november in 

Parijs. De laatste twee weken gebeurden er 

huiszoekingen door de federale politie met de 

hulp van politiezone Brussel-West, in een 

vijftiental woningen van de gemeente. Er 

vonden eveneens arrestaties plaats in het kader 

van de aanslagen.  

Ten gevolge van deze aanslagen verenigden 

meer dan 2.500 inwoners van Molenbeek zich 

op woensdag 18 november op de 

Gemeenteplaats om nee te zeggen tegen 

terrorisme en haat! Deze bijeenkomst, op 

initiatief van verschillende verenigingen en met 

de steun van de gemeente, was een betuiging 

van solidariteit met de slachtoffers in Parijs en 

een verwerping van het etiket "thuisbasis van 

jihadisme", uitgeroepen door sommige 

buitenlandse media. 

Honderden kaarsen verlichtten de 

Gemeenteplaats. 

 

 

 

 



Een tentoonstelling van de 150 jaar van de 

Academie van Teken- en Visuele Kunsten vindt 

plaats tot 7 februari in “La Fonderie” 

(Ransfortstraat 27). De bezoekers ontdekken er 

de werken van vroegere leerlingen van de 

Academie (sommigen zijn beroemd geworden). 

De tentoonstelling is rijk aan performances, 

workshops, conferenties en is toegankelijk voor 

iedereen. « Faites quelque chose de beau ! » 

van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u, in het 

weekend van 14u tot 17u. Gesloten op 

maandag. 

 

 

 

M-square is een ambitieus en kwaliteitsvol 

project waarvan de eerste steen gelegd werd op 

donderdag 19 november, in Mettewielaan, 

tegenover Scheutbos, in aanwezigheid van 

burgemeester Françoise Schepmans en 

schepenen Karim Majoros en Olivier Mahy. Aan 

de top staat het duo van bouwpromotors, Burco 

en Thomas & Piron, op een grond verwisseld 

met de gemeente Molenbeek. Men bouwt hier, 

op termijn, 250 woningen, een kinderdagverblijf 

en een rust- en verzorgingstehuis met 

141 kamers! 

 

 

 

In het Karreveldkasteel vond een Turks 

muziekconcert plaats (met Tanar Catalpinar, 

Vardan Hovanissian en Vasken Bostanci en de 

dansvoorstelling van Nil Görkem. Overzicht op 

video. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1180633541967647/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1180633541967647/?type=2&theater


 

Het buurthuis Bonnevie stelt, met de hulp van 

de gemeente, een huurdienst (Bonfix) voor van 

lening van materiaal om renovatiewerken uit te 

voeren. Meer info op deze video.  

 

 

 

 

Na anderhalf jaar werkzaamheden, is de bouw 

van de nieuwe gemeenteschool aan het einde 

van Zaadstraat gedaan. De inrichting van de 

omgeving komt ook tot een eind, en meer 

bepaald de voetgangersoversteekplaats die de 

Zaadstraat verbindt met het winkelcentrum. 

De school kreeg de naam "De Knipoog" en gaat 

in februari 2016 open. Deze school heeft een 

totale capaciteit van 400 plaatsen en er worden 

dus 250 plaatsen bij. De kinderen zullen hier 

rondlopen in een voorbeeldig gebouw dat 

beantwoordt aan de passiefstandaard en als 

bijkomende doelstelling nul procent CO2-

uitstoot beoogt. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1181496261881375/?type=2&theater


 

De restauratie van het domein van het 

Karreveldkasteel is gedaan. De werkzaamheden 

uitgevoerd door de ploegen van Beliris, het 

samenwerkingsakkoord tussen het gewestelijk 

en het federaal niveau, zijn na twee jaar tot een 

eind gekomen na twee werffases: de 

restauratiewerken van de daken van Boerderij-

Kasteel en de herinrichting van het park. In het 

totaal werd een bedrag van 3 miljoen euro 

geïnvesteerd om Karreveld in het nieuw te 

steken. 

Er is nu plaats voor gezelligheid met een 

binnenplaats in het helemaal vernieuwde 

Boerderij-Kasteel. De organisatie van de talrijke 

culturele evenementen die er plaatsvinden is nu 

ook gemakkelijker. De toegangswegen van het 

gebouw en deze langs de vijver werden 

opgeknapt en in het park staan nu banken en 

vuilbakken. 

De vijver werd ook schoongemaakt: de modder 

werd er uitgehaald en een zuiveringsfilter werd 

er geïnstalleerd om properder water te hebben. 

Verschillende andere zaken zoals 

scheidingsmuurtjes, trappen of een fontein 

werden eveneens gerenoveerd. Het park kreeg 

uiteindelijk nieuwe planten met op elkaar 

afgestemde bloeitijden. 

 

 

 
 

 

 
 



Wat gaat komen: 

 

Het wijkcomité De Maritiem organiseert een 

groot Sinterklaasfeest in partnerschap met het 

Gemeenschapscentrum Maritiem op woensdag 

9 december.  

Op het programma: 

13u: onthaal; 13u30: toverspektakel door Carl 

Valentin; 15u: aankomst van Sinterklaas en 

snoepverdeling; 15u30: vieruurtje.  Het feest is 

voorbehouden aan de kinderen van de 

Maritiemwijk. 

 

 

 

Kerstmarkt van Molenbeek Tijdens één 

weekend, van 11 tot 13 december, kunt u in het 

Karreveldkasteel terecht in een magisch en juist 

gerenoveerd kader om het einde van het jaar 

2015 te vieren. 

In het midden van chalets van ambachtslui en 

artiesten hebben de bezoekers de gelegenheid 

om hun traditionele aankopen te doen en een 

lokale specialiteit te proeven in een zachte 

kerstsfeer. Zaterdagavond, te midden van de 

winterse sterren, zullen de gekleurde lichten 

van het vuurwerk schitteren in de verwonderde 

ogen van kleintjes en volwassenen. 

Gedurende deze drie feestdagen ontvangt de 

Kerstman de nieuwsgierige bezoekers vanuit zijn 

koninkrijk. 

Vrijdag 11/12 van 18u tot 22u.  
Inhuldigingsparade om 19u.  
 

Zaterdag 12/12 van 14u tot 22u.  
Vuurwerk om 20u.  
 

Zondag 13/12 van 12u tot 20u.  

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/categorie/23e_Kerstmarkt_in_het_Karreveldkasteel/3879/


 

Cultuur in Molenbeek? U bent aan het juiste adres. 
De culturele site van Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, geeft ook een gratis 
culturele nieuwsbrief uit. Wilt u hem ontvangen? Stuur ons dan gewoon uw e-
mailadres, naam en voornaam naar: info@culture1080cultuur.be 
 

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

