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Recent: 
 
De nieuwe "WAQ" is geboren! Quid? De 
"WijkAntenne de Quartier", "WAQ" voor de 
vrienden, op de hoek van de Liverpoolstraat en 
de Nijverheidskaai, is een wijkantenne die op 
zondag 3 mei ingehuldigd werd in het bijzijn van 
de bestuurders van de gemeente en de 
inwoners. 
 
Deze WAQ wordt tot stand gebracht in het 
kader van het Wijkcontract Sluis Sint-Lazarus en 
biedt verschillende buurtdiensten aan de 
bewoners van de Maritiem. Namelijk: een 
soepbar, aangeboden door het Atelier Groot 
Eiland, die een kom soep serveert van maandag 
tot vrijdag (vanaf 12 mei), een wassalon 
toegankelijk van maandag tot vrijdag van 10u 
tot 15u, maar ook buitenschoolse opvang voor 
de kinderen.  
 
Hierbij komen nog kookworkshops, 
wijkontbijten, bioskoopmanden, enz.  
 
Meer inlichtingen: WAQ, Liverpoolstraat, 2 - 
1080 Molenbeek, T. 02/414.97.61. 
 

 

 

 



 
Schitterende sportdag op zaterdag 2 mei op de 
Gemeenteplaats voor de gewestelijke 
platformactie “Sport voor iedereen” (in 
samenwerking met de vzw LES). Doel: kinderen 
zoveel mogelijk laten kennismaken met de 
sport. 
Klein en groot zijn begonnen aan een tiental 
sportactiviteiten: van minivoetbal tot 
vechtsporten, basketbal, atletiek, squash, 
tafeltennis... De honderdtal aanwezige jongeren 
waren verrukt. Op video…  
 

 

 

 

 

Het wijkfeest van Bonnevie, georganiseerd in en 
rond het park, werd een echt succes op 
zaterdag 2 mei.  

In beeld op I like Molenbeek…  

 

 
De gemeente bezit de sterkste fotovoltaïsche 
panelen ooit geïnstalleerd op een gemeentelijk 
gebouw in het Brussels Gewest. 
 
Een verwezenlijking die mogelijk gemaakt werd 
dankzij een derde investeerder. Uitleg van 
schepen voor Leefmilieu Annalisa Gadaleta…     
  

 
Sinds vorige week worden er lentelunches 
voorgesteld aan senioren in de gemeentelijke 
feestzaal Sippelberg. Dit wordt voortgezet op 
dinsdag 5 en woensdag 6 mei vanaf 12u. 

 

 
 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1025618180802518/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/photos/pcb.1025587214138948/1025586560805680/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1023717924325877/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1023717924325877/?type=2&theater


Molenbeek verwelkomde het Brussels Tango 
Festival in het Karreveldkasteel. Ontdekken op 
video ...  
 

 

 
 

 

De maandelijkse ontspanning voor de 
Molenbeekse muziekliefhebbers, l'Heure 
musicale, kent nog steeds evenveel succes ... 
vooral sinds het herstel van de piano van het 
Gemeentehuis. 
Félix Snyers, artistiek directeur van het 
evenement, spreekt er vol passie over !  
 

 

 

 
Op komst: 
 

Groene Woensdag in het FarmHouse 
(gewestelijk park van de Tour&Taxis) op 
woensdag 6 mei van 14u tot 16u. Deze activiteit, 
waarvoor inschrijving nodig is, richt zich tot 
personen die willen leren groenten en kruiden 
kweken op kleine oppervlakten in de stad.  
 
Er zijn eveneens workshops voorzien over het 
drogen van planten. Prijs: 2 EUR/volwassene 
Info? Tel.: 0489/02.68.18 
 

 

 
 

 

Cine-Club in het Gemeenschapscentrum 
Maritiem (Vandenboogaerdestraat, 93) op 
woensdag 6 mei:  
 

Voor jongeren om 14u: “The giver”, een film 
gemaakt in 2004 door Philippe Noyce met Jeff 
Bridges, Meryl Streep en Brenton Thwaites.  
 

Voor volwassenen om 17u: “White bird”, film 
gemaakt in 2014 door Gregg Araki met Shailene 
Woodley, Meloni. 
Reservatie gewenst: 02/414.48.99 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1020648161299520/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1020648161299520/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1017387491625587/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1017387491625587/?type=2&theater


 

Op zaterdag 9 mei om 18u, in het kader van de 

kunstenfestivaldesarts, brengt choreografe 
Bouchra Ouizguen de voorstelling “Corbeaux”, 
in het Huis van Culturen. 35 intense minuten in 
open lucht. 
Meer informatie: www.culture1080cultuur.be 

 

 
© bouchra ouziguen // corbeaux 

 

 
De dag van de handelaars van de 
Gentsesteenweg vindt plaats op zaterdag 9 mei 
vanaf 8u. 
 

Op zondag 10 mei is het de beurt aan de 
Mettewie voor een braderij.  
 
Op zondag 10 mei brengt de Muziekacademie 
van Molenbeek goede sfeer in het Huis van 
Culturen vanaf 10u met zijn jaarlijkse “Acagala”, 
met concerten, voorstellingen en workshops tot 
18u. 
Heel het programma hier:  
Info en reservaties: 02/415.8625 
acad.musique@molenbeek.irisnet.be 
 

 

 

 

Bericht aan de bewoners: deze week vindt u in 
uw brievenbus het nieuwe nummer van de 
Molenbeek Info ... met 16 pagina's agenda, om 
zorgvuldig bij te houden! Ook beschikbaar op 
onze website molenbeek.be 
 

 

 

 
 

 
Cultuur in Molenbeek? U bent op het goede adres! 

Het cultureel portaal van Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, publiceert ook 
een gratis culturele informatiebrief. Wilt u deze ontvangen? Het volstaat om ons uw 
e-mailadres door te sturen, alsook uw naam en voornaam, naar 
info@culture1080cultuur.be. 

http://www.culture1080cultuur.be/
http://www.lamaison1080hethuis.be/fr/agenda/612/acagala/
mailto:acad.musique@molenbeek.irisnet.be
http://www.lamaison1080hethuis.be/medias/calendrier/acagala16.jpg
http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/publicaties/molenbeek-info?set_language=nl
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

