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Recent:
Op 11 mei werd een nieuw gebouw ingehuldigd
langs het kanaal ter hoogte van de ophaalbrug,
op de hoek van de Liverpoolstraat. Het is een
gloednieuw gebouw met gemengde functies.
Deze inhuldiging gebeurde door burgemeester
Françoise Schepmans, de leden van het
Schepencollege en de Gemeenteraad,
Staatssecretaris Bianca Debaets en de
vertegenwoordigers van Beliris en het Bussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Gebouwd door het bureau B612 Architectes in
het kader van het Wijkcontract Sluis-SintLazarus. Dit “Liverpoolgebouw” herbergt niet
enkel 16 sociale gemeentelijke appartementen,
maar ook een gemeentelijke wijkantenne
(WAQ) met een tuin, een soepbar en een
wassalon. We vinden er ook buitenschoolse
opvang en een kantoor voor de Haven van
Brussel. Deze nieuwbouw bevordert de sociale
contacten tussen inwoners en de Heyvaertwijk,
alsook de dynamiek van de omgeving.

Molenbeek is een gemeente die openstaat
voor diversiteit. Diversiteit van afkomst
uiteraard, maar ook van seksuele geaardheid:
homoseksueel, lesbisch, biseksueel … Er werd
een veelkleurige windmolen verwijzend naar
het beeld van de “rainbow flag” ingehuldigd op
maandag 11 mei, in aanwezigheid van de
organisatoren van de Pride en de
vertegenwoordiging van homoseksuele en
lesbische verenigingen. Deze windmolen is
gemaakt door het Huis van Culturen.
Door dit origineel initiatief, betuigt Molenbeek
haar steun aan de Pride die plaatsvindt op
zaterdag 16 mei in de straten van Brussel.
De plaatsing van de windmolen in video…

Vorige week zaterdag was er de zeer succesvolle
grote braderij van de Mettewie.
Enkele beelden op I like Molenbeek

Een ontroerende ceremonie vond plaats op
zondagmorgen 10 mei in de “Nécropole de
Chastre”, waar honderden Franse soldaten en
Marokkaanse, Algerijnse en Tunesische strijders
naast elkaar rusten. Ze zijn allemaal eervol
gestorven in de strijd tegen de nazi’s in 1940 bij
de slag van Gembloux.
De gemeente Molenbeek was in Chastre
vertegenwoordigd door burgemeester Françoise
Schepmans en schepen Ahmed El Khannouss.
Ze waren er vergezeld door jongeren van AJMVMJ en de Jongerenadviesraad.
Reportage

Op zaterdag 9 mei, vierden de scholen van
Molenbeek feest:
- rommelmarkt in de lagere school Korenbeek,
- spektakels en animatie in de
“Toverfluitschool”,
- veel kinderanimatie in school 13 en
Chouette,
- en een feest met als thema “België”
georganiseerd door de school Sainte-Ursule
in het Huis van Culturen.
Overzicht en beelden van een zeer kleurrijke
dag

Sensibilisering voor de kwestie van Palestina op
zaterdagnamiddag 9 mei op de
Gemeenteplaats. Tientallen fietsers van ViaVelo
Palestina (onder wie enkele Molenbeekse
jongeren) hebben hun parcours in Molenbeek
beëindigd waar ze ontvangen werden door
jonge slagwerkers van Molenbocco, in de
standjes van de ABP, Hope, PJPo, Maramye,
Palestinasolidariteit, …

Op woensdag 6 mei heeft de gemeente
Molenbeek een mooie hulde gebracht aan
Nelson Mandela. Er werd een plaat ingehuldigd
op de muur van de grote inkomhal van het Huis
van Culturen en de Sociale Samenhang.
Kinderen van de gemeentescholen hebben
gedichtjes gelezen, gezongen en gedanst.
Op video…

Wat zal komen:
Een vrouwenvoetbaltoernooi vindt plaats op
zaterdag 16 mei, van 9u30 tot 18u, in het
Edmond Machtensstadion (Charles Malisstraat,
61). Het is georganiseerd door FC Molenbeek
Girls met Buurtsport Brussel, en verenigt de
ploegen U13, U14 en U16.
Behalve de FC Molenbeek Girls, zijn de volgende
ploegen er aanwezig: Crossing Schaerbeek,
Opex Girls Oostende, Fémina White Star,
Fémina White Star Woluwe, FC Moorsel, Reeks
B, Eva’s Tienen, Zulte-Waregem, RSCA
Anderlecht, Girls Footbaall Aca Sinaai en AA
Gent Ladies.

De bekende braderij in de Korenbeekwijk – die
als bijnaam “Verloren hoek” heeft, vindt plaats
op donderdag 14 mei tot zondag 17 mei.
In het weekend van 16 en 17 mei komt hier een
rommelmarkt bij. Dan Peeters zal hier onder
andere “te gast” zijn. niet te missen!
Info: 0498/23.73.19.

Molenbeek neemt deel aan de week van de
open moestuinen van 9 tot 17 mei, een initiatief
van Brussel Leefmilieu in heel het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Het idee is dat het grote
publiek er kennis kan maken met alles wat er
bestaat op het gebied van moestuinen en
materiaal om zijn eigen moestuin te maken.
Op woensdag 13 mei is de afspraak in de
stadsmoestuin Bellevue – Zinneke, een
samenwerking tussen de gemeente Molenbeek
en de vzw Atelier Groot Eiland. Dit project biedt
een nieuwe duurzame bestemming (100 kg
groenten per week) aan een braakliggende
grond van ongeveer 2000 m² gelegen achter de
vroegere brouwerijen van Belle-Vue, over het
Zinneke, dat vandaag niet meer bestaat.
Programma: klik hier

Op zaterdag 16 mei, van 8u tot 13u, de kleine
ingreep “Containers in de wijken”. De gemeente
stelt de Molenbeekenaars voor om hun
huishoudelijk afval te brengen naar de Carl
Requettelaan, tussen de Candries- en de
Tijmlaan. De storting is gratis.
Andere praktische informatie op deze
internetpagina.

Muzikaal Uur in het Gemeentehuis op zondag
17 mei om 11u met het concert van Philippe
Raskin, laureaat in het Koninklijk
Conservatorium van Brussel, de Muziekkapel
Koningin Elisabeth en het
Straatsburgconservatorium. Hij brengt er
stukken van het repertorium van Scarlatti,
Haydn, Brahms, Absil en één van zijn
composities. Er wordt een drink aangeboden op
het einde van het concert.
Adres: Gemeenteplaats, 15 – 1080 Brussel.
Info: 02/415.96.12
Genoeg met afval! De gemeente Molenbeek en
Net-Brussel verenigen zich om u een nieuwe
buurtdienst voor te stellen om u van uw afval te
ontdoen. Deze dienstverlening, aangeboden aan
de Molenbeekenaars, wordt gedurende één
week uitgetest, van 18 tot 22 mei 2015.
Toegang van 9 tot 18 uur.
 Maandag 18/05: Vier-Windenstraat
 Dinsdag 19/05: Vandenboogaerdestraat
 Woensdag 20/05: Carl Requettelaan
 Donderdag 21/05: Zaadstraat (Villagepark)
 Vrijdag 22/05: Berchemstraat (parking
Zwarte Vijvers)
Meer info vind je in de PDF-brochure over het
soort dat aanvaard of geweigerd wordt, te
downloaden via de gemeentelijke website:
www.molenbeek.be

Het Huis van Culturen en van Sociale
Samenhang is 9 jaar! Om dit evenement te
vieren, nodigt het Huis u uit om het te komen
bezoeken en er de tentoonstelling en zijn
workshops te zien, de verschillende
theatergroepen en de dansers tussen 4 en 99
jaar.
afspraak op woensdag 20 mei en zaterdag 23
mei, Mommaertsstraat, 4.
Info: 02 415 86 03

O p zaterdag 23 mei gaat de rugbyclub Sporting
Union Brussels open. Een eerste in de
geschiedenis van Molenbeek! Om deze
nieuwigheid te vieren, is er een feest
georganiseerd in het sportcomplex van
Sippelberg, op zaterdag 23 mei vanaf 10u met
de Ecole des Jeunes.
Op het programma:
 10u : Onthaal van jongeren en hun ouders.
 10u30: Ecole des Jeunes: Training, initiaties,
wedstrijden.
 12u: Toespraak van Ahmed El Khannouss,
sport van Sport, en een welkomstdrank.
 12u15: Barbecue.
 13u30: Seniorenwedstrijd
 14u30: afscheid en tot binnenkort op het
rugbyterrein

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.

