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“I like Molenbeek”, de officiële facebookpagina van Sint-Jans-Molenbeek, heeft de
grens van 4.500 likes overschreden. In mei hebben meer dan 115.000 surfers de
publicaties (foto’s, video’s en artikels) van onze facebookpagina geraadpleegd.
Bedankt voor uw trouw!

Recent:
Vorige week vrijdag vond een buurtfeest plaats
in het Gemeenschapscentrum Maritiem. De
buurtbewoners en –verenigingen hebben eraan
deelgenomen. Beelden op de facebookpagina.

Ook op de Bevrijderssquare kwamen de
bewoners samen voor een picknick. Er was veel
animatie voor de kinderen: ponyrijden,
petanque, tennis, minivoetbal, springkasteel en
vooral, veel leuke momenten!

De beroemde DJ Lefto, die in Molenbeek
studeerde en er woont, bracht een bezoek aan
de leerlingen van het zesde leerjaar van de
Nederlandstalige school Windekind. Hij legde
zijn parcours uit, antwoordde op de vragen en
wekte bij enkelen een roeping op. Te zien op
video…
De Daring van Molenbeek (hockey), die een
schitterende prestatie heeft neergezet bij de
Euro Hockey League in Nederland met een
uitstekende vierde plaats – de burgemeester
Françoise Schepmans heeft een gemeentelijke
medaille overhandigd aan de voorzitter Gérald
Cosyns – blijft zich verbeteren in het Henry
Pévenagestadion. De inrichtingswerken van
twee nieuwe synthetische velden zijn begonnen.
Deze werken beëindigen eind augustus 2015.

Wat zal komen:
Het Blue Flamingofestival vindt plaats op
vrijdag 5 en zaterdag 6 juni in het
Karreveldkasteel.
Vrijdag:
 19u: Raf D Backer - Raphaël Debacker
(piano), Cédric Raymond (elektrische bas),
Lionel Beuvens (drum)
 21u: Lg Jazz Collective - Guillaume Vierset
(gitaar, arrangementen), Jean-Paul
Estiévenart (trompet), Laurent Barbier
(altsax), Steven Delannoye (tenorsax), Igor
Gehenot (piano), Félix Zurstrassen
(contrabas), Antoine Pierre (drum)
Zaterdag:
 19u: 3/4 Peace - Ben Sluijs (sax), Christian
Mendoza (piano), Brice Soiano (contrabas)
 21u: Stéphane Mercier Quartet - Stéphane
Mercier (altsax), Casimir Liberski (piano),
Hendrik Vanattenhoven (contrabas),
Matthias De Waele (drum).
Reservaties (facultatief): 0493/02.30.80
In het kader van de Open Kerkdagen 2015,
organiseren de MoMuse en de dienst Toerisme
begeleide bezoeken aan de Sint-JanBaptistekerk.
Kom kijken naar dit gebouw in de Art Decostijl,
gewijd aan de patroonheilige van de gemeente.
Het gebouw is gebouwd in 1931 volgens de
plannen van de beroemde architect Joseph
Diongre.
Begeleide bezoeken op 6 en 7 juni om 14u (in
het Frans) en om 15u30 (in het Nederlands).
Reservatie gewenst:
tourisme.1080@molenbeek.irisnet.be
De kerk is open op 6 juni van 10u tot 18u en op
7 juni van 9u tot 18u.

Een concert van drie koren (African Joys, Koor
Sint-Jan-Baptiste en Jubilatje), die deel uitmaken
van de pastorale eenheid Molenbeek-Centrum
vindt plaats op zaterdag 6 juni om 19u in de
Sint-Barbarakerk (Hertogin van Brabantplein).
Het concert wordt geopend met de voorstelling
van zangeres Sophie Boudailliez (solosopraan),
begeleid wordt door Olivia Affendulis op het
orgel.
Vrije inkom.
Ô’ de Molenbeek is een straattheaterfestival
dat ieder jaar in juni georganiseerd wordt in het
hart van Molenbeek. De wijk rond het
metrostation Graaf van Vlaanderen verandert in
een leuk circusdecor!
Het festival vindt plaats op zondag 7 juni vanaf
14u, in de Sint-Mariastraat. Op het programma:
muziek (gipsy/ska), clowns, de, acrobatie, circus
en “picknick” op het gras.
Het College van Burgemeester en Schepenen
organiseert vanaf juni een reeks vergaderingen in
alle wijken van Sint-Jans-Molenbeek.
Doel: uitleg geven aan de bewoners over de
beleidsmaatregelen die in het werk gesteld
worden betreffende zowel de stedenbouw als de
netheid, jeugd, veiligheid, sport, inrichting van de
openbare ruimte of ook nog de werkzaamheden.
Deze vergaderingen zijn ook bedoeld om vragen
te beantwoorden, en, in een sfeer van
burgerparticipatie, meningen te verzamelen om
de leefkwaliteit in de gemeente te verbeteren.
De reeks ontmoetingen tussen de
bewoners/handelaars/ondernemingen en de
gemeentelijke overheden begint op maandag 8
juni om 19u in het Gemeenschapscentrum
Maritiem (Vandenboogaerdestraat, 93), in de
Maritiemwijk, tussen de Jubelfeestlaan en de
Jean Dubrucqlaan.

De renovatie van de Gentsesteenweg
(weggedeelte tussen de Karreveld- en de
Mahatma Ghandilaan) gaat van start op
maandag 8 juni. De werkzaamheden beginnen
met de vernieuwing van de riolen en de slikkers
door Vivaqua. Vivaqua heeft een infobericht aan
de buurtbewoners verspreid.

© Brussel Mobiliteit

Op woensdag 10 juni om 14u organiseert het
Gemeenschapscentrum Maritiem een activiteit
(inschrijving noodzakelijk!) voor iedereen die wil
leren groenten en kruiden te kweken op kleine
oppervlakten in de stad. Deze activiteit vindt
plaats in het FarmHouse van het gewestelijke
park Tour & Taxis (Parc L28, toegang via de
Jubelbrug).

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.

