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(15 april 2016) 
 

Recent: 
 

Street Talent 3 die de Molenbeekse artistieke 

talenten in de verf zet, heeft vorige week 

zaterdag nog maar eens alles uit de kast gehaald 

in de VK. Er was humor, zang, dansjes en 

freestyle!  

 

 

Verschillende voetbalsterren brachten steun aan 

de Molenbeekse jongeren. Deze ontmoeting werd 

georganiseerd door de vereniging “Football is my 

dream”, opgericht door de ex-speler van D1 

Ernest Eboué, in samenwerking met RSCA 

Foundation en het Gemeenschapscentrum 

Maritiem, en bracht op 7 april vedetten zoals Louis 

Saha (ex-internationaal die naar Manchetser ging), 

Youri Tielemans (jonge belofte bij Sporting 

Anderlecht), Pelé Mboyo (FC Sion) of ook nog 

Yahya Boumediene (Union Saint-Gilloise) bijeen. 

De spelers brachten aanmoedigende 

boodschappen voor de kinderen : “Geloof in jullie 

dromen en werk aan de verwezenlijking daarvan!” 

 

 

 



 

Voor de vierde editie, heeft de Mérite Artistique 

Européen de eer gebracht aan de realisaties van 

hun leden met een tentoonstelling in het 

Karreveldkasteel. Deze vereniging hergroepeert 

talrijke artiesten in verschillende disciplines 

(schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwkunst, 

keramiek en fotografie). 

 

 
 

De gemeentelijke nieuwbouw, tussen het 

Bonneviepark en de twee scholen op de 

Merchtemsesteenweg, werd door de 

gemeentelijke overheden ingehuldigd. Het 

polyvalente gebouw werd gerealiseerd in het 

kader van het wijkcontract Cinema Belle-Vue en 

beschikt over een wat originele architectuur met 

een gevel in donker hout (PTA-bureau). Naast de 

lokalen van de Jeugddienst, is er ook een 

kinderdagverblijf met 48 plaatsen dat beheerd 

wordt door de gemeentelijke vzw Olina. Het 

Bonnevie-gebouw beschikt eveneens over een 

multifunctionele ruimte die gebruikt wordt door 

de verenigingen die een buitenschoolse 

ondersteuning bieden aan kinderen. 

 

 

 

 

Tijdens de paasvakantie hebben verschillende 

kinderen geleerd hoe ze op een speelse en veilige 

manier moeten omgaan met honden. “Dit project 

heeft als doelstelling dat de kinderen zich gerust 

voelen met honden en dat zij de nodige en juiste 

kennis meekrijgen om zich, zonder ongewenste 

gevolgen, te kunnen omgaan met dieren. Dit is 

belangrijk voor de coëxistentie tussen mens en 

dier, maar ook tussen personen met verschillende 

origines en leeftijd om het samenleven te 

verbeteren”, legt Annalisa Gadaleta uit, de 

schepen van dierenwelzijn.  

 

 

 

 
 



 

Op woensdag 13 april, was het aan de kinderen: 

ze gingen zich heel de namiddag amuseren op de 

Gemeenteplaats en in het park van het 

Karreveldkasteel (Jean de la Hoeselaan). Op de 

plaats, was er circus, open workshops, 

reuzenspelen, stelten, voetbal, fietsen, ... en zelfs 

een babyhoekje! In het park van Karreveld waren 

er ook talrijke activiteiten zoals dans, knutselen, 

touwtrekken, krachtspelen en,   een springkasteel! 

Een organisatie van de Brede School Molenbeek 

en van Accueil Temps Libre Molenbeek met de 

verenigingspartners. 

 
 

 

Na verschillende ontmoetingen met verscheidene 

actoren actief in de verenigings-, religieuze, 

interculturele sector, en aangemoedigd door het 

succes van de interculturele onderbreking van het 

vasten die vorig jaar in juni georganiseerd werd, 

en ook het succes van de Kerstmaaltijd, 

organiseerde de werkgroep van interculturele 

dialoog, ingeleid door de schepen van Sociale 

Samenhang, Sarah Turine, op 14 april een joodse 

Paasmaaltijd, in het Gemeenschapscentrum 

Maritiem (Vandenboogaerdestraat 93). 

Verenigingen van verschillende culturen en 

origines bieden er een gemeenschappelijke 

maaltijd aan als Sedermaaltijd. Een mooi 

tafelgezelschap met moslims, joden, christenen, 

atheïsten, Molenbekenaren en niet-

Molenbekenaren. 

 

 

 

 



Wat gaat komen: 

 

“Nooit Meer Arm!” stelt de arbeidscrisis in het 

licht op een humoristische manier. Het publiek 

ontdekt de avonturen en de bijzondere wereld van 

vier medehuurders die trachten rond te komen. 

Deze komedie wordt gespeeld in het Huis van de 

Culturen (Steenweg op Merchtem 67), op 

zaterdag 16 april om 19u30. 

 

 

 

 

Johan Schmidt, een persoonlijkheid in de Belgische 

muziekwereld, heeft een opmerkelijke faam 

verworven, zowel door zijn buitengewoon talent 

als door zijn fijngevoeligheid. Hij is met name de 

laureaat van de Internationale Muziekwedstrijd 

Koningin Elisabeth van België, de eerste prijs in de 

Wedstrijd Maria Callas. Hij geeft een concert op 

het Muzikaal Uur op zondag 17 april om 11u in 

het Gemeentehuis (Graaf van Vlaanderenstraat 

20). Gratis inkom.  

 

Voor de 3de editie, zet het festival MolenDance de 

dansers van alle horizonten in de verf. Op het 

programma: hedendaagse dansspektakels en hip-

hop, optredens voor jong en groot publiek, een 

dansparcours rondom het Gemeentehuis, een 

grote “battle” en een flashmob op de 

Gemeenteplaats, initiaties, en niet te vergeten: 

het schitterende Openingsgala van het Brussels 

Tango Festival in het Karreveldkasteel. 

“MolenDance is ook de gelegenheid om het werk 

van de internationale instellingen en 

gezelschappen gevestigd in Molenbeek te 

valoriseren : Peeping Tom, Charleroi Danses, 

Ultimavez”, meent burgemeester Françoise 

Schepmans. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ze vervolgt : “Dit evenement draagt eveneens bij 

tot het geven van een ander beeld van onze 

gemeente die sterk op de proef werd gesteld door 

de aanslagen gepleegd in Parijs en Brussel”. 

MolenDance vindt plaats van 20 tot 28 april. Info 

op www.culture1080cultuur.be 
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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 deze ontvangen? Stuur ons dan gewoon uw e-
mailadres, naam en voornaam naar: info@culture1080cultuur.be 
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