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Vorige week : 

De werf voor de restauratie van het park van 

het Karreveldkasteel is pas gestart voor een 

duur van acht maanden. De werken worden 

uitgevoerd door Beliris en betreffen de wegen, 

fonteinen, vijvers en kasseien van de 

binnenplaats. Reportage video op de FB-pagina 

“I like Molenbeek”. 

 

 

 

Zaterdag 10 januari vond het traditionele 

banket van de “Anciens Frères d’Armes de 

Molenbeek”. De vereniging bestaat al… 

112 jaar ! en is aanwezig op vaderlandslievende 

gebeurtenissen van de gemeente.  

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=933646936666310&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.947172501980420.1073742036.567264296637911&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.947172501980420.1073742036.567264296637911&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.947172501980420.1073742036.567264296637911&type=1


 

Op komst : 

Al dan niet een elektriciteitstekort of een black-

out, je kunt maar beter goede gewoontes 

aannemen om je energieverbruik efficiënt te 

verminderen. Dit is alvast het doel van de 

sensibiliseringsactie die in het kader van de 

“Off/On-campagne” wordt gevoerd. Op 

donderdag 15 januari wordt ze van 10u30 tot 

13u gehouden op de Gemeenteplaats. 

 

 

 

Zaterdag 17 januari is een dag gewijd aan alle 

jonge Molenbekenaren! Van 15u tot 23u zullen 

ze zich kunnen amuseren, debateren, non-stop 

uitwisselen in het Huis van Culturen en Sociale 

Samenhang (Mommaertsstraat 4). Een activiteit 

die is ontwikkeld door de Jeugdpool met steun 

van de vzw “Lutte contre l’Exclusion Sociale” te 

Molenbeek. 

 

 

 
Op zaterdag 17 januari, van 8u tot 13u, vindt er 
in de Vandenboogaaerdestraat, tussen de 
Opzichterstraat en de Jubelfeestlaan, een 
ophaling van grof huisvuil plaats bestemd voor 
Molenbekenaars.  

 

 



 

Gemeenschapscentrum Maritiem (in 
partnership met het wijkcomité en GSARA) 
nodigt de wijkbewoners op vrijdag 16 januari 
om 18u30 uit op een Nieuwjaarsmaaltijd. 
Ook is er een muzikale omlijsting en een 
dansavond. 
Prijs : 6 €/volwassenemenu & 3 €/kindermenu. 
Verplichte reservatie voor 9 januari ten laatste : 
02/421.16.00 / 
contact.ccm@molenbeek.irisnet.be 

 

 

 

De markt komt terug op de Gemeenteplaats : 

op donderdag 22 januari komen de 

marktkramers die in de Sint-Mariastraat 

geïnstalleerd waren terug naar de 

Gemeenteplaats (zoals dit ook het geval was 

voor de werken). Voor de andere marktkramers 

blijft de situatie ongewijzigd. Ter info, de 

donderdagmarkt is toegankelijk tussen 8u en 

13u30. Autoverkeer en parkeren is verboden in 

de marktzone.  

 

 

 

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:contact.ccm@molenbeek.irisnet.be
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

