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Recent : 
 

Eén wijkcontract verder (“Rond Leopold II”) 

verandert het Sint-Remipark! Vandaag is het 

een leuke plek van 2.500 m² waar jongeren 

voetballen op een nieuw kunstveld en kinderen 

zich amuseren en van heuveltjes afglijden die op 

verschillende plaatsen aangelegd zijn om een 

speelse plaats te creëren in het park. 

Er is ook meer groen en meer bomen, alsook 

banken die uitnodigen om een pauze te nemen. 

De feestelijke inhuldiging op zaterdag 10 

oktober op video 

 

 

 

 

Het Henry Pevenagestadion telt niet één, maar 

wel twee nieuwe schitterende kunstvelden!  

Zo weten we waar het succes van Royal Daring 

Hockey Club aan te schrijven! 

Deze twee velden zijn ingehuldigd op zondag 

11 oktober door de gemeentelijke overheden en 

zouden vooral hockeypraktijk in Molenbeek een 

boost moeten geven. 

Op foto's en video. 

 

 

 



 

Vanaf maart 2016 kunnen de liefhebbers van de 

hedendaagse kunst elkaar langs het kanaal 

ontmoeten bij “Millennium Iconoclast Museum 

of Art”, of gemakkelijker gezegd MIMA. 

De plaats is niet willekeurig gekozen: MIMA ligt 

in één van de gebouwen van de vroegere 

brouwerijen van Bellevue, juist naast Hotel 

Meininger (open sinds 2013). De 

renovatiewerken zijn aan de gang. 

Dit museum is opgedragen aan “cultuur 2.0” en 

heeft als ambitie “creatieve domeinen te 

doorbreken”. 

U vindt er alles door elkaar: muziekcultuur 

(punk-rock, elektro, hip-hop, folk), grafiek 

(grafische vormgeving, illustratie, design), sport 

(skateboarden, surfen, extreme sporten), 

artistiek (cinema, plastische kunsten, 

stripverhalen, styling), stedelijk (graffiti, street 

art) 

 

 

 

Een promotieactie van vegetarische gerechten 

wordt gevoerd in de sociale restaurants in 

Molenbeek. Dit is bedoeld bij gelegenheid van 

de wereldveggiedag. 

Na Heksenketel van het Atelier Groot eiland en 

De Welvaartkapoen, was het nu de beurt aan de 

cliënten van het restaurant “Les Uns et les 

Autres” om een volledig vegetarisch gerecht te 

proeven. 

Reportage... 

 

 



 

Een honderdtal Molenbekenaren waren 

verenigd in de Schuurzaal van het 

Karreveldkasteel om het jazzconcert van het 

quartet Jan de Haas Vibes bij te wonen. 

Het was tijd voor "Blue Flamingo" 

georganiseerd door Muse Boosting. 

Een mooi muziekmoment is een toffe sfeer.  

 

Gemaakt voor het Festival En Avant Jeunesse 

2015, en beloond met de prijs van de jury, vond 

het stuk “Le procès de la jeunesse, acte 2”, 

geproduceerd door Yousra Dahry, plaats 16 en 

17 oktober in het Huis van Culturen 

(Mommaertsstraat 4). 

Productie: vzw Ras El Hanout. 

Met de steun van de Jongerenpool en het 

Schepenschap van Jeugd van de gemeente 

Molenbeek. 

 

 

 

 

 

Zoals ieder jaar, heeft de vzw Kids' Hope een 

galaconcert in het Karreveldkasteel 

georganiseerd waarvan de winst naar 

gehandicapte en benadeelde kinderen gaat van 

de Cité Joyeuse -  Le Foyer des Orphelins - Le 

Centre Arnaud Fraiteur gelegen in Molenbeek. 

 

Het concert van de groep Brussels Swing Society 

vond plaats op 16 oktober in de Schuur van het 

Karreveldkasteel. 

 

 



 

In het kader van Europalia Turkije hield Dirk 

Vermeiren een conferentie op zondag 

18 oktober in de bibliotheek De Boekenmolen 

(Hovenierstraat 47A). Hij is een vroegere 

correspondent van de VRT in Turkije. 

Hij stelde de artiesten voor die iets betekend 

hebben voor de Turkse cultuur.  

 

 

 

 

Wat gaat komen 

 
De VK (Schoolstraat 76) begint met zijn “Café 
Quartier XXL”, een plaats van ontmoeting en 
uitdrukking voor jonge talenten. Dit begint op 
zaterdag 31 oktober om 20u15, met de 
muziekgroepen Terakaft (“desert rock”) en 
Mdou Moctar (Touaregmuzikant). 
Tickets: 12-15 euro - Paspartoe. 
Korting voor de Molenbeekenaars. 
Info: 02/413 04 10  
info@vkconcerts.be 
 

 

 

 

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 uw e-
mailadres, naam en voornaam naar: info@culture1080cultuur.be  
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