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(01 juni 2015)
Recent:
Nog een nieuwigheid van de dienst
Communicatie van de gemeente Molenbeek:
u kunt vanaf nu de video’s van de
facebookpagina “I like Molenbeek” rechtstreeks
bekijken op de internetsite www.molenbeek.be

“It’s showtime” in Molenbeek! Op
donderdagnamiddag kwamen de senioren
samen in de Sippelbergzaal voor een mooi
muziekfeest. Ze hebben genoten van een
geslaagd concert van zanger Bandit.
Klein overzicht op video…

Molenbeek zorgt voor een primeur in het
Brussels Gewest: ze verwelkomt in de
Sippelberg de eerste rugbyclub met 13! De fans
van de ovale bal kennen de nuances van dit spel
in vergelijking met het klassieke rugby met 15.
Reportage bij de opening…

Ze waren talrijk: ouders, leerlingen en inwoners
van de Decockwijk. Op zaterdag 23 mei hebben
ze allen deelgenomen aan het schoolfeest van
de Nederlandstalige school Windekind.

In de Jennartstraat heerst een bijzondere sfeer.
Als we de bewoners kunnen geloven, die deze
week aanwezig waren op het jaarlijks feest, is er
voortdurend animatie in deze straat. De mama’s
komen er samen om te praten bij een kopje
muntthee terwijl de kinderen (talrijk in deze
straat) voetballen. Sommige meisjes doen
karaoke (een oude fabriek dient als het
hoofdkwartier voor de DJ). Dankzij de zon
amuseert iedereen zich en leren de buren elkaar
kennen.
Beelden en video op I like Molenbeek
Zanger en verhalenverteller Mousta Largo heeft
verschillende gemeentescholen bezocht en er
zijn spektakel voorgesteld. Zo bracht hij aan de
kinderen de boodschap over van
verdraagzaamheid en respect.
Overzicht in beelden

And the winners are: Yacine, Moshab en Juan!
MolenGeek is een originele ervaring van het
“start-up weekend”, die op 23 en 24 mei
plaatsvond in het Ondernemingscentrum van
Molenbeek. Aan het stuur vinden we Geoffroy
Verney-Carron met Marina Aubert, Ibrahim
Ouassari en Morad Chahboun, met de steun van

de schepen van Economie, Ahmed El
Khannouss. Waarover gaat het?
We brachten gedurende 48 uur Molenbeekse
jongeren samen die wensten hun start-up op
gang te brengen via een vernieuwend concept
of een vernieuwende technologie. Ze waren
onderverdeeld in drie groepen
De beginnende ondernemers zetten hun ideeën
op papier: een concept geven aan het project,
definitie van het doelpubliek, financiële en
menselijke middelen, marketingbeleid, …
De jongeren, gecoacht door professionelen,
hebben heel het weekend gewerkt om een
overtuigend dossier te overhandigen aan de
jury, met als voorzitster de burgemeester
Françoise Schepmans, en bestaande uit de
schepen Ahmed El Khannouss, de directeur van
het Ondernemingscentrum Marc Van Thournout
en verschillende professionelen.
De jury gaf de eerste prijs aan het project
“ontdekker van een sportactiviteit”.
Reportage op I like Molenbeek.

De Week van de Gezondheid in de
Sippelbergzaal in Molenbeek, georganiseerd
door de dienst Sociale Actie, vond plaats op 26,
27 en 28 mei.
Drie dagen om advies te krijgen over
gezondheid en welzijn en om deel te nemen aan
leuke workshops.

Woensdag 27 mei was er opendeurdag in de
Spelotheek Speculoos. De kinderen van de
buurt en de senioren van de rusthuizen
amuseerden zich samen met
gezelschapsspelletjes.

Op vrijdag 29 mei vond het buurtfeest plaats in
de straten van Molenbeek.
Hierbij de lijst van de deelnemers:
- Gemeenschapscentrum Maritiem
(Vandenboogaerdestraat, 93)
- Voetpad Groene Hond/Toekomst
- Scheldestraat
- Palokestraat
- Parochie van de verrijzenis (Palokestraat, 77
– in de tuin van de pastoor)
- Cavatinestraat

In het kader van de “Open Wervendag” die
overal in België plaatsvond door de
Bouwconfederatie, opende de Onderneming
Jacques Delens de werf voor het publiek van de
site Louis Namèchezwembad.
Op zondag 31 mei konden we “een duikje
nemen” middenin de renovatiewerken van het
Olympische zwembad van de gemeente.

Picknick in de Maritieme op 31 mei van 10 tot
19 uur op de Bevrijderssquare. Met straattennis,
petanque en Spaans herberg.

Wat zal komen:
Het festival Blue Flamingo gaat door op 5 en
6 juni in het Karreveldkasteel.
Vrijdag:
19u: Raf D Backer - Raphaël Debacker (piano),
Cédric Raymond (elektrische bas), Lionel
Beuvens (drum)
21u: Lg Jazz Collective - Guillaume Vierset
(gitaar, arrangementen), Jean-Paul Estiévenart
(trompet), Laurent Barbier (altsax), Steven
Delannoye (tenorsax), Igor Gehenot (piano),
Félix Zurstrassen (contrabas), Antoine Pierre
(drum)
Zaterdag:
19u: 3/4 Peace - Ben Sluijs (sax), Christian
Mendoza (piano), Brice Soiano (contrabas)
21u: Stéphane Mercier Quartet - Stéphane
Mercier (altsax), Casimir Liberski (piano),
Hendrik Vanattenhoven (contrabas), Matthias
De Waele (drum).
Reservaties (facultatief): 0493/02.30.80
In het kader van de Open Kerkendag 2015,
organiseren de MoMuse en de Dienst Toerisme
begeleide bezoeken aan de Sint-JanBaptistkerk.
Kom dit gebouw in Art Decostijl bezoeken,
gewijd aan de patroonheilige van de gemeente
en gebouwd in 1931 volgens de plannen van de
beroemde architect Joseph Diongre.
Begeleide bezoeken op 6 en 7 juni om 14u (in
het Frans) en om 15u30 (in het Nederlands)
Reservaties: 02/ 412 12 27 tourisme.1080@molenbeek.irisnet.be
De kerk is op 6 juni van 10u tot 18u open en op
7 juni van 9u tot 18u.

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.

