
                             

Actu-Molenbeek # 85 

(7 oktober 2015) 
 

Onlangs: 

 
De reeks van vergaderingen per wijk, 

georganiseerd met de handelaars en op 

initiatief van de Schepen Ahmed El Khannouss, 

werd afgesloten met die van de wijk Hertogin 

van Brabant plein. De doelstelling is de 

ontwikkeling van handelaarsverenigingen aan 

te moedigen. 

 

 

Dit jaar hebben bijna 26.000 personen genoten 

van het programma van het 

openluchttheaterfestival “Bruxellons” in 

Karreveld. Een record! In het bijzonder dank zij 

het succes van de muzikale komedie “La 

Mélodie du Bonheur”. Op het programma stond 

er ook een toernooi van theater amateur, in de 

wacht gesleept door het stuk “ Un air de 

famille” van Jean-Pierre Bacri en Agnès Jaoui, 

gespeeld door “l’Atelier Théâtre des Professeurs 

du Collège Saint-Michel”. 

 

 



 

Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek heeft haar 

twaalfde energiedag georganiseerd in 

samenwerking met verschillende lokale en 

gewestelijke partners. 

De doelstelling was de inwoners van Molenbeek 

bewustmaken voor een redelijke en rationele 

consumptie van de energie en dit via 

verschillende speelse ateliers. 

Reportage...  

 

 

 

Bewustmakingsactie voor netheid tijdens de 

donderdagmarkt op de Gemeenteplaats: de Cel 

Onburgerlijk Gedrag heeft flyers uitgedeeld om 

de marktkramers en hun klanten te wijzen op de 

noodzaak de stoepen proper te houden. 

Uitleg van de Schepen van openbare reinheid 

Olivier Mahy.. 

Uitleg van de Schepen van openbare reinheid 

Olivier Mahy 

 

 

1.550 kinderen van de gemeentelijke 

Nederlandstalige scholen hebben deelgenomen 

aan “jogging” dag in het Elisabethpark 

(Schoolveldloop). 

Deze organisatie werd geleid door “Brede 

School Molenbeek”. 

Meer info bij de schepen Annalisa Gadaleta  

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1153161248048210/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1154149844616017/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1154149844616017/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1153048198059515/?type=2&theater


 

De “Kermesse de la Queue de Vache” ( kermis 

van de koeienstaart) heeft de macht de zon en 

het volk aan te trekken! Het weekend van 26 & 

27/09 heeft deze braderie – rommelmarkt, 

georganiseerd door Christian Magerus in de wijk 

Osseghem, een onvervalst succes gekend. De 

inwoners, handelaars in curiosa voor één dag, 

hebben hun “zolder” naar de stoep gebracht. 

Speelgoed, kleren, pruldingetjes, boeken en 

zelfs oude grammofoonplaten waren te koop 

tot vreugde van de “snuffelaars”. De sfeer was 

zoals altijd zeer aangenaam. 

 

 

 

 

Zaterdag 26/09 was het de gelegenheid om de 

moestuin Molenbabbel, gelegen in het Marie 

José park, te ontdekken: deze wordt verzorgd 

door de inwoners van de wijk. 

 

 

 

De inhuldiging van de nieuwe kennel van de 

politiezone Brussel West (kruising van 

boulevard Mettewie en Gentsesteenweg) heeft 

plaats gehad op zondag 4 oktober. De inwoners 

waren vriendelijk uitgenodigd om het gebouw 

te bezoeken en de demonstraties van de 

hondenbrigade bij te wonen. Er waren ook 

informatiestands. 

 

 

 

 

 

Gedurende twee dagen (2 & 3 oktober) heeft 

Molenbeek zich getooid met kleuren van India 

en de verjaardag gevierd van Gandhi en de 

internationale dag van de geweldloosheid. 

Op het programma van Indian Art Day in het 
 



huis van Culturen: Tchaï moment, 

Bharatanatyam dans, Kathak, Kabelya, Carnatic 

gezang (Kalavati asbl & guests), Indisch buffet 

en concert met Raphaëlle Brochet (stem), Carlo 

Strazzante ( percussie) en Pauline Leblond 

(trompet). 
 

De gemeente Molenbeek en Net Brussel bieden 

een dienstverlening bij in de buurt voor het 

grofvuil aan. Ze wordt aangeboden aan de 

inwoners van Molenbeek tijdens een 1 week, 

van 5 oktober tot en met 9 oktober. 

Info : www.molenbeek.be  

 

Te komen: 
 
 

“Blue Flamingo Festival”, georganiseerd door 

de vereniging Museboosting, biedt de 

jazzliefhebbers verschillende concerten aan in 

een ontspannen sfeer in het Karreveldkasteel en 

dit vanaf 19u30. Op het programma: 

Vrijdag 9 oktober: Lorenzo Di Maio Groep 

Zaterdag 10 oktober : Jan de Haas Vibes Kwartet 

Vol tarief: 12/15 € 

Verminderd tarief: 8 € 

Reservering: 0493/02.30.80 
 

 

Nog muziek, vrijdag 9 oktober met het festival 

“Francofaune” die halte houdt bij het Huis Van 

de Culturen en Sociale Samenhang met de Zita 

Swoon groep, in concert om 20u30.  

Info op onze cultuur portaal 
 

 

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 je e-

mailadres, naam en voornaam naar info@culture1080cultuur.be 

http://www.molenbeek.be/
http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/Zita_Swoon_Festival_Francofaune/3448/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

