
                             

Actu-Molenbeek # 140 

(19 januari 2018) 

 

Kortgeleden: 

 

Ten einde de kinderen de functionering van een 

gemeente en de regels van de democratie aan te 

leren, nodigt de gemeente de scholieren uit om het 

Gemeentehuis te bezoeken. Deze week was het de 

beurt aan voor de kinderen van School 2.  

 

 

Plastiek zakken zijn voortaan verboden. De 

handelaars hebben recht op een uitstel van zes 

maand om hun stock te liquideren. De gemeente 

heeft 10.000 herbruikbare zakken besteld, ten einde 

de inwoners en de handelaars gevoelig te maken 

voor het gebruik van ecologische zakken. Die worden 

uitgedeeld op de markten.  

 

 

 

De herinrichtingswerken van de Mirtenlaan zijn 

deze week begonnen. Zij voorzien een totaal herstel 

van de voetpaden, de oprichting van een 

middenberm dat het mogelijk zal maken om het 

aantal parkeerplaatsen te verhogen Reportage... 

  

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1891590614205266/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1891590614205266/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1891744214189906/


 

Liliane Brusselaars en Eugène Robin hebben hun 

diamantenbruiloft gevierd! Video...  

 

 

 

 

Molenbeek wordt één van de eerste ritten van een 

wereld sportevenement: de Ronde van Frankrijk 

2019! Dit zal plaatsvinden op zaterdag 6 juli 2019 

met een traject van 192 km tussen Brussel en 

Charleroi. Het vertrek zal op het grondgebied van 

Brussel-Stad gegeven worden. De wielrenners zullen 

het kanaal overschrijden om het historische centrum 

van Molenbeek over te steken alvorens zich naar het 

Karreveld en de Mettewielaan te leiden. Uitleg…  

 

 

 

 

Binnenkort: 

 

Van 19 januari tot 24 februari, ter gelegenheid van 

de tweede editie van “MOLENZINNEMA”, het Ciné-

Festival van Molenbeek, stelt het 

Gemeenschapscentrum Maritiem 

(Vandenboogaerdestraat 93) een selectie van films 

en kortfilmpjes in verband met de thematiek van de 

reis voor.  

Aan het programma: 

Vrijdag 19.01 / 18:30-20:00 uur – “Pane e Cioccolata” 

(Francesco Brusati) 

Vrijdag 26.01 /18:30-20:30 – “Spartacus & 

Cassandra” (Ioanis Nuget) 

Zaterdag 03.02 / 18:30-20:30 – “David” (Joel 

Fendelman) 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1892498530781141/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1892498530781141/


Vrijdag 09.02 / 18:30-20:30 – “Exiles” (Tony Gatlif) 
Vrijdag 16.02 / 18:30-21:00 uur – « The Terminal » 

(Steven Spielberg) 

Vrijdag 23.02 / 18:30-20:30 – “Lamb” (Yared Zeleke) 

Zaterdag 24.02 / 18:00 – 20:30 kortfilmpjesmarathon  

Gratis toegang. Info: 02. 421 16 00.  

www.culture1080cultuur.be  

 

Hoe waakzaam blijven tegenover clichés en 

amalgaam ten gevolge van de recente 

gebeurtenissen?  

Spektakel “Invasion” aan het Huis van Culturen 

(Mommaertsstraat 4) van Jonas Khemiri, toneelregie 

Ben Hamidou op 19, 20 en 21 januari.  

 

 

 

 

Defecte computer? Fietskettingen die ontsporen? 

Gebroken mixer? Beschadigde kleding ? Gooit ze niet 

weg! Laat ons ze samen herstellen ! Komt aan het 

repair café! 

Op zaterdag 20 januari van 10 :00 tot 13 :00 uur bij 

WAQ, Liverpoolstraat 2, langs het kanaal.  

 

 

De onderwerpen die niet meer dienen kunnen nog 

tot iemand anders dienen. Dat is het bestaansrecht 

van de 4de rommelmarkt van de Tamariskenschool, 

op zaterdag 20 januari van 08:00 tot 16:00. Kleine 

restauratie en drankjes ter plaatse (Condorlaan 1).  

 

http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/categorie/molenZinnema____Pane_e_Cioccolata/5537/
http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/Repair_Cafe_WAQ/4056/


 

Rommelmarkt Marie-Rose aan het 

Gemeenschapscentrum Maritiem 

(Vandenboogaerdestraat 93) 

Zaterdag 27 januari van 08 :00 tot 15:00 uur. 

Info: 0471/13.45.83 

 

 

 

Cultuur in Molenbeek ? U bent op het goede adres ! 

Cultureel portaal van Molenbeek www.culture1080cultuur.be geeft eveneens een 

gratis informatiebrief uit. Wilt u het ontvangen? Geeft u ons uw mailadres, alsmede 

uw naam en uw voornaam aan info@culture1080cultuur.be  

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

