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Recent:
Het Huis van Culturen viert dit jaar haar tienjarig
bestaan via verschillende tentoonstellingen,
waaronder een fototentoonstelling langs het kanaal.
Een feestje, met dansjes, vond vorige zaterdag
plaats op het binnenplein van het Huis. Op foto's en
video...

Vorig weekend, was het feest in verschillende
gemeentescholen van Molenbeek zoals de nieuwe
school 6 die voor de eerste keer een fancy-fair
organiseerde.

Een delegatie van vertegenwoordigers van Duitse
maatschappijen (waaronder Mercedes, Lufthansa,...),
op bezoek in Brussel, heeft op vrijdag 27 mei een
tussenstop gehouden in Molenbeek. De Duitsers
werden onthaald door de gemeentelijke overheden
in het Karreveldkasteel en wilden zich een correcter
beeld vormen van Molenbeek dan hetgeen vertoond
door sommige media.

In het kader van een workshop in een Molenbeeks
rusthuis, hebben de senioren zich kunnen vermaken
met honden, de trouwe vrienden. Reportage...

Het project "Notre commune" wordt sinds
verscheidene jaren ontwikkeld door de vereniging
"Les Jeunes Entreprises", en heeft de ambitie om de
kinderen van 8 tot 12 jaar op een speelse manier hun
interesse aan te wenden voor de veelzijdige facetten
van hun wijk. Dit jaar, namen zo'n 12.000 kinderen er
deel aan ... onder wie bijna 1.000 kleine
Molenbekenaren! Reportage.

De Jeugdherberg "Génération Europe", gelegen in
de Olifantstraat te Molenbeek en open sinds 1992,
kreeg een diepgaande verjongingskuur. De
werkzaamheden begonnen iets langer dan een jaar
geleden en gaven de kamers een opfrisbeurt
(vloerbekleding, schilderwerk, sanitair, ...).

Molenbeek heeft haar "biomarkt"! Laten we
bescheiden blijven : momenteel, blijft het bij een
kraampje, wekelijks bevoorraad door twee
biologische boerderijen gelegen aan de Brusselse
rand. De boeren verkopen zelf hun eigen oogst van
fruit en groenten. Men proeft er ook lokaal bier. Elke
woensdag te ontdekken van 12u tot 19u in de
pedagogische tuin gelegen in de Toekomststraat 15.

Molenbeek is de bodem van kampioenen. Haar
sportactualiteit is rijk aan prestaties en toont goed
de wilskracht en het enthousiasme van de
Molenbeekse sportbeoefenaars. Te ontdekken op
deze video!

De kinderen van het 5de en het 6de leerjaar van
“Ecole 7” hebben een toneelstuk gemaakt over de
vrijemeningsuiting en censuur, onder de leiding van
Maïté Rodriguez. Ze hebben het stuk deze week
tweemaal gespeeld voor de kinderen van andere
scholen. Reportage...

Herbeleef de operatie “Molem ma Belle”op de
Gemeenteplaats, georganiseerd door De
Vaartkapoen. Er was dans met een aperitief ... onder
een piramide.

De Week van de Gezondheid vond vorige week
plaats in Molenbeek, met talrijke activiteiten en
conferenties waaronder één over de problematiek
van de eenzaamheid bij senioren.

Wat gaat komen:
Brel in Molenbeek! Het is geen verrijzenis maar een
schitterende hulde aan de grote Jacques: op vrijdag 3
en zaterdag 4 juni om 20u, onthaalt het Huis van
Culturen Bruno Brel, neef van Jacques Brel, die ode
zal brengen aan de onvergetelijke liedjes van zijn
oom.
Tarief: 12 €
Verminderd tarief: 8/1,2 €
In samenwerking met het Café de La Rue en JeanClaude Van Impe.
Info: www.culture1080cultuur.be

In het weekend van 4 en 5 juni, openen de
moskeeën en de kerken in Molenbeek tegelijkertijd
hun deuren. Het volledig programma staat op de
cultuursite van de gemeente:
www.culture1080cultuur.be
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MolenBIKE! is een dag voor de burgers,
georganiseerd door het Gemeenschapscentrum
Maritiem op zaterdag 4 juni van 10u tot 20u, die alle
fietsliefhebbers zal bijeenbrengen. Ze kunnen twee
fietstrajecten uitproberen: de kleine ring van
Molenbeek - 7 km - vertrek om 11u30 vanuit het
GCM; de grote ring van de groene wandeling - 30 km
- vertrek 14u15 vanuit het GCM. Er zullen ook
plaatsen zijn voor fietsherstellingen, workshops voor
kinderen en volwassenen, culinaire tussenstops ... en
een aperitief!

Op zaterdag 4 juni, is het feest op de
Gentsesteenweg, tussen het kanaal en de Zwarte
Vijvers, met zijn traditionele braderij georganiseerd
door de handelaarsvereniging! Op de
Gemeenteplaats kan men geroosterd vlees proeven!

De gemeente biedt gratis parkeren aan in de
Brunfautparking (Fernand Brunfautstraat, nr. 18), en
dit, elk weekend (zaterdag en zondag) tussen 14u en
20u, van 1 juni tot 31 augustus 2016, teneinde de
handel in het Historisch Centrum aan te moedigen.
Het gratis parkeren is enkel voor de autobestuurders
die de parking binnenrijden na 14u en deze verlaten
vóór 20u. Dit aanbod is geldig binnen de perken van
de onthaalcapaciteit van de parking (150 plaatsen).
Voor de bestuurders die vóór 14u komen en na 20u
weggaan, blijft de parking betalend volgens de
normale tarieven.

De gemeente Molenbeek en het Net Brussel stellen u
een nabijheidsdienst voor om uw afval weg te
brengen. Deze dienst, aangeboden aan de
Molenbekenaren, wordt gedurende één week
georganiseerd.
Waar en wanneer?
maandag 06/06 : Zwarte Vijvers
dinsdag 07/06 : Rotterdamstraat
woensdag 08/06 : Carl Requettelaan
donderdag 09/06 : Vandenboogaerdestraat
vrijdag 10/06 : Zaadstraat
Enkel open: van 9u tot 18u
Maximaal aanvaard volume: 3m³
Ontdek Molenbeek via haar duurzame gebouwen:
ter gelegenheid van de Europese Week van Energie
van 13 tot 17 juni, nodigt de gemeentedienst Energie
u uit om Molenbeek op een andere manier te
ontdekken via een parcours langs haar duurzame
gebouwen, te voet of per fiets.
Praktische info:
Geleid bezoek (te voet) op 15 juni van 14u tot 16u,
en vrij bezoek (te voet of per fiets) met een
parcourskaart
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Afspraak tegenover het Gemeentehuis van
Molenbeek (Graaf van Vlaanderenstraat 20)

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

