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(16 juni 2016) 

 

Recent: 

Zoals elk jaar, heeft de  Academie Tekenen en 

Visuele Kunsten van Molenbeek (die meer dan 

500 leerlingen telt) de vernissage van een 

tentoonstelling van werken georganiseerd die 

gerealiseerd werden gedurende het hele voorbije 

jaar (schilderijen, foto's, beeldhouwwerken, 

video's,...). Deze tentoonstelling is toegankelijk op 

donderdag 16 juni van 14u tot 20u, en dit weekend 

18 en 19 juni van 11u tot 17u. Een overzicht in 

beelden... 

 

 

 

Het Universitair Sportcentrum en de stad Bari 

organiseerden dit jaar voor de eerste keer de “Prijs 

Gastvrije Steden”. Deze prijs wil de gemeentes 

valoriseren die zich inzetten om met acties de 

integratie te bevorderen van burgers met 

verschillende origines. De prijs werd op 11 juni 

overhandigd aan de schepen Annalisa Gadaleta en 

aan heel de gemeente Molenbeek. 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/categorie/Expo_Aca/4164/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1303805779650422
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1303805779650422


 

Vluchten boven Brussel: de Molenbeekse 

meerderheid (MR-Open VLD, cdH-CD&V, Ecolo-

Groen, Groep Gemeentelijke Belangen) heeft op 

maandag 13 juni  beslist, om de verbodsacties van de 

Brusselse Regering  met betrekking tot het gebruik 

van de vluchtroute boven het Kanaal te steunen. 

Deze werd vorige week aangekondigd. 

De gemeente vraagt de naleving van de “quota 

count” voor de Kanaalzone en de opstelling van een 

beperkende lijst met de type vliegtuigen die minder 

lawaaierig zijn en toegelaten worden om de 

Kanaalzone te gebruiken. 

 

 

 

De begraafplaats van Molenbeek, die twee jaar 

geleden haar 150ste verjaardag vierde, heeft een 

verjongingskuur ondergaan dankzij de restauratie 

van haar Funeraire Galerijen. Een geleid bezoek vond 

er plaats op zaterdag 11 juni. 

De Galerijen zijn toegankelijk tijdens de 

openingsuren van de gemeentelijke begraafplaats 

(Gentsesteenweg 539). 

 

 

 

 

Een toernooi vond plaats op zaterdag 11 juni in het 

Sippelbergstadion en verenigde de “Orange in 

Brussels” (Nederland), het Mannschaft van 

Duitsland, de Franse “Bleus”, en uiteraard ook de 

Rode Duivels, een ploeg geselecteerde spelers en 

allen uit… Molenbeek. 

Dit toernooi was de eerste stap in de campagne 

gelanceerd door het platform "playandpeace", op 

initiatief van de ploeg “Orange in Brussels” en het 

netwerk Cedar Network (European Diaspora Leader 

Network). Doelstelling : gedurende 365 dagen geld 

verzamelen (in melkbrikken) voor de financiering van 

de aanleg van twee “Cruyff Courts” in Brussel, te 

beginnen met Molenbeek. Videoreportage...  

 

 

 

 

http://www.playandpeace.com/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1301906273173706/


 

Het braakliggend terrein op de hoek van de 

Gentsesteenweg en de Graaf van Vlaanderenstraat 

heeft plaats gemaakt voor een splinternieuw 

gemeentelijk gebouw dat op 10 juni werd 

ingehuldigd door de gemeentelijke overheden.  

Het gebouw telt 8 passieve woningen met 1 tot 

5 kamers, alsook een horecazaak op de 

benedenverdieping en op de 1ste verdieping 

(momenteel in inrichting). Videoreportage...  

 

 

 

 

De Brusselse economie werd zwaar op de proef 

gesteld in het Gewest tengevolge de “bashing” na de 

aanslagen. Een somber klimaat waartegen de Unie 

van de Middenstand wil vechten via de lancering van 

“Networking4succes@brussels”. Deze startte op 

1 juni jongstleden in Molenbeek. 

In de Schuur van het Karreveldkasteel kwamen een 

honderdtal ondernemers en zelfstandigen samen, 

om hun steun te betuigen aan de gemeente. 

Reportage...  

 

 

 

 

Wat gaat komen : 

 

Het is tijd voor het Muzikaal Uur op zondag 19 juni 

om 11u in het Gemeentehuis (Graaf van 

Vlaanderenstraat 20). De liefhebbers van klassieke 

muziek zullen kunnen luisteren naar Mouna Ghafir, 

een Brusselse pianiste (laureaat van het Koninklijk 

Muziekconservatorium van Brussel en professor aan 

de Muziekacademie van Terhulpen). Ze zal het werk 

van José (1868-1946) en Fernand Sevenants (1901-

1992) spelen, in aanwezigheid van Marc Danval. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1300509279980072/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1299740406723626/
http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/Heure_musicale/4169/
http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/Heure_musicale/4169/


 

De Rode Duivels hebben hun eerste match van 

Euro 2016 tegen Italië verloren en leidde tot een 

zware ontgoocheling bij de honderden supporters 

bijeengekomen in het Machtensstadion om er op 

groot scherm de wedstrijd te volgen. Maar uitstel is 

geen afstel : er staan nog 2 wedstrijden op het 

programma : zaterdag 18 juni om 15u tegen Ierland 

en woensdag 22 juni tegen Zweden.  

 Allen naar het Machtensstadion! 

 

 

 

 

Muziekfeest in het Karreveldkasteel! 

Het zal Dolce Vita zijn in Molenbeek op zondag 

19 juni! Het Muziekfeest, voor de eerste keer 

georganiseerd in het Karreveldkasteel, zal grote 

aandacht schenken aan de Italiaanse muziek (in het 

kader van de 70 jaar Italiaanse immigratie in België).  

Neem al een voorsmaakje van de vakantie met een 

familiale namiddag in de tuin van het 

Karreveldkasteel, genietend onder de zon van 

vrolijke concerten op de scène van het festival 

“Bruxellons!”.  

Kom slenteren in ons smakendorp en proef van de 

specialiteiten uit de 4 uithoeken van Italië : pasta’s à 

gogo, pizza's, pesto, streekkazen... Italiaanse 

traiteurs, kruideniers en zelfs pizzaiolo’s zullen er zijn 

om voor u hun beste geheimen uit de doeken te 

doen. 
 

13u: Muzikale animaties 

13u tot 23u: DJ TRINGLE LOOP MACHINE VS BRUNO 

BROWN SELECTA 

14:10 – 14:50: STEFANO CINTI 

15:00 – 15:40: GIACOMO LARICCIA 

16:00 – 17:15: NISIA – Emanuela Lodato 

17:40 – 18:40: RISO PATATE 'N' FOLK 

19:00 – 20:15: ORCHESTRA ITALIANA BRUXELLES 

20:45 – 22:15: THE BLUEBEATERS 

Gratis inkom 

Info: www.culture1080cultuur.be 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1302864633077870/
http://www.culture1080cultuur.be/


 

U kunt goede zaakjes doen op de Bevrijderssquare! 

Welkom op de Braderij van het Wijkcomité De 

Maritiem "Marie-Rose", op zaterdag 18 juni van 

08u00 tot 15u00. Plaatsen : reservatie verplicht 

via: jeanlouismahieux@hotmail.com, of telefonisch 

(na 19u00) : 02 425 65 68 en 0471 13 45 83. 

 

 

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

mailto:jeanlouismahieux@hotmail.com
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

