
TANDEM is de droom van 
Céline en Florent, een Brus-
sels koppel met een passie 
voor fietsen en good food.

TANDEM is een plek die  
relax, gezellig en kids  
friendly is. 

TANDEM vond zijn inspiratie 
bij de Fietscafé’s die de laat-
ste jaren openden in meer-
dere Europese fietssteden.

TANDEM is een café,  
een  fietsherstellingsplaats   
en een shop met hippe  
fietsaccessoires.

Vorige zomer hebben we een eerste geslaagde editie gehad  

van ons pop-up fietscafé in het Jean Félix Happark in Etterbeek.  

In 2018 gaat het fiets | café | vélo TANDEM volop voor een  
tweede langere (van 16 mei t.e.m. 14 juli) en verbeterde editie.  
Daarvoor vestigen we ons voor onze tweede pop-up in  

een nieuwe locatie: de Centre Communautaire Maritime in  

Molenbeek waar we over een lokaal, een workshopruimte, een 

grote terras en een groene en aangename koer beschikken.  

We maken er een gezellige en unieke plek om stedelijke fietsers,  

goodfood amateurs en inwoners van de wijk samen te brengen.  

Op het menu: kleine kwaliteitsvolle hapjes op  

basis van lokale producten, brunches in de weekend, Brusselse  

bieren, Pajottenlandsapjes, pittige wijntjes en champagne, thee 

en koffie en om te verkoelen : limonades, iced teas en ijsjes. 

In het fietsatelier, zullen de mécaniciens kleine 

reparaties uitvoeren. Dankzij de DIY-formule kan wie dat wil ook  

zelf zijn fiets herstellen in het atelier, met of zonder begeleiding. 

In de shop zullen we een selectie van door ons  

gekozen originele accessoires aanbieden: T-shirts gemaakt door  

creatievelingen, totebags, postkaarten en kinderaccessoires maar  

ook meer utilitaire dingen : reisboeken en kaarten, helmen, sloten,  

bellen en fietstassen. 

Een drukke en kids friendly agenda: kinderactiviteiten 

(loopfietsen, kids corner, vertellers), testritjes voor bakfietsen en  

elektrische vouwfietsen Ahooga), boekpresentaties, workshops,  

wijnproeverijen, fietswandelingen in de wijk… 

16   05 - 14   07

quartier Tour & Taxis

MOLENBEEK

centre communautaire
maritime



De HoReCaruimte van de CCM is ter onze beschikking gesteld door de Mission locale pour l’emploi  

en het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Molenbeek. 

Vandenboogaerdestraat, 93
1080 Molenbeek  

fietscafevelo@gmail.com   
0494/922617 

woe : 11.00 - 20.00 
din-vrij : 11.00 - 22.00  
zat-zon : 11.00 - 18.00  
man-din : gesloten

/tandemfietscafevelo          

/tandem_fietscafevelo

www.tandemcafe.be


