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Recent:
Verschillende gemeentescholen vierden feest
op zaterdag 6 juni. De ouders keken naar de
spektakels van hun kinderen. In sommige
klassen hebben de kleintjes van de
kleuterklassen een diploma gekregen.
Overzichtje met beelden op I like Molenbeek…

Met als thema “Het lichaam in al zijn staten”
kende het feest van de Tamarisschool een groot
succes … én met een verrassingsgast: Walter
Baseggio, ex-voetbalspeler van Sporting
Anderlecht!
De burgemeester Françoise Schepmans legde de
bouw van de uitbreiding van de school uit aan
de ouders. Hierdoor groeit de opvangcapaciteit
in Tamaris.
Video et foto’s op I like Molenbeek.

De leerlingen van de gemeenteschool 9 zorgden
voor een fantastische interactieve
tentoonstelling (met MoMuse en het Huis van
Culturen) voor de herdenking van 70 jaar
Bevrijding. De bezoekers worden gevraagd een
rode draad te volgen die hen leidt naar een
tunnel van de XXde eeuw. Dit gebeurt met
behulp van beelden, geluidsopnames, de
voorwerpen van die tijd zoals helmen,
uniformen, … De kinderen hebben ook een
toneelstuk uitgevoerd met scènes uit de
Tweede Wereldoorlog. Na dit toneelstuk
bevinden de deelnemers zich in de reconstructie
van een Parijs café waar bijna zo enthousiast
gedanst wordt als op de Bevrijdingsdag! De
herinnering aan de oorlog is zeer geslaagd in
School 9, en dat is deels omdat deze school de
naam draagt van Augusta Marcoux, een grote
persoonlijkheid van de Weerstand.
Vorige zaterdag was het feest in de
Courtoisstraat. Bewoners en verenigingen
namen er deel aan. De bewoners besteedden
vooral aandacht aan het mooi maken van hun
straat met bloemen.

De buurtvergaderingen zijn begonnen: de
bewoners worden regelmatig uitgenodigd om
de gemeentebestuurders te ontmoeten en over
hun wijk te praten. Openbare ruimte, netheid,
mobiliteit, … alle onderwerpen komen aan bod.
De eerste vergadering ging over de Scheldewijk,
tussen de Jubelfeest- en de Jean Dubrucqlaan
en vond plaats op 8 juni in het
Gemeenschapscentrum Maritiem.

Het was vooral de gelegenheid om te praten
over het “plaatselijk preventiepartnerschap”,
een initiatief dat de burgers een actieve rol wil
geven in de veiligheid en de creatie van een
aangename omgeving in hun wijk. De kwestie
netheid, meer in het bijzonder de strijd tegen
het sluikstorten, werd ook aangehaald. Ter
herinnering: de gemeente versterkte haar
Dienst Onburgerlijk Gedrag, die alle
overtredingen op het vlak van de netheid
sanctioneert.
De volgende vergadering is voorzien in
september.

Wat gaat komen:
De gemeentedienst Cultuur organiseert op
zaterdag 13 juni om 11u een bezoek aan de
Brasserie Zinneke, op de Steenweg op Gent,
565.
Prijs: 5 EUR
Info: T. 02/415.96.12
De vrijwillige vrouwen van het
Gemeenschapscentrum Maritiem organiseren
op zaterdag 13 juni om 18u een multiculturele
modeshow, met animatie van de zanger Achraf
Assil, en met volwassenen en kinderen in
traditionele kledij gemaakt door ziana Kasima
en jonge stylisten van AMC APPAREL. De
deelnemers kunnen ook een hindoe
dansoptreden bijwonen. De naaiworkshops
stellen er hun werken tentoon. Er zullen
verschillende stands zijn met henna, juwelen,
schoonheids- en degustatieproducten.
Inkom: 5 EUR

Het “Requiem” van Gabriel Fauré is één van zijn
bekendste werken. Dit werk werd reeds veel
keren gezongen en gespeeld. Het “Berliner
Messe” is een werk van koor en orkest van de
Estse componist Arvo Pärt, lid van de beweging
van
de
minimalistische
muziek.
De
muziekliefhebbers laten zich meevoeren door
dit programma op zaterdag 13 juni om 20u,
in de Sint-Jan-Baptistkerk
(Sint-Jan-Baptistvoorplein).
Info: Huis van Culturen en Sociale Samenhang T. 02/415.86.03.

Op zaterdag 13 juni, gebruiken de Brede School
Molenbeek en JNM het Scheutbospark om de
kinderen aan te moedigen de natuur te
ontdekken. Van 14u tot 19u kunnen ze kampen
bouwen, in de bomen klimmen, water
onderzoeken, en nog andere activiteiten doen in
de open lucht. De fanfare “Les Fanfoireaux” zal
er voor muziek zorgen.

De handelaars van de Steenweg op Gent
organiseren hun “juninocturne” op zaterdag
13 juni van 14u tot 21u. Deze vindt plaats
tussen het kanaal en het Zwarte Vijversplein.

Bericht aan amateurs: Les Amis de la Morale
LaÏque van Molenbeek, met de steun van de
gemeente, brengen eer aan de studenten van
de gitaarles aan het Koninklijk Conservatorium
van Brussel. Onder leiding van Hugues Navez,
brengen ze een gitaarrecital “Rodéotrac” en
vertolken ze werken van Pujol, Dowland,
Dyens,… Dit alles vindt plaats op zondag 14 juni
om 14u in de Ridderzaal van het
Karreveldkasteel (Jean de la Hoeselan, 3).
Gratis inkom. Info: T. 02/468.57.57.

De gemeentedienst Nederlandstalige Cultuur
komt in actie op donderdag 18 juni om 14u30,
met een muzikaal feest in de Sippelbergzaal
(Sippelberglaan, 1). De deelnemers dansen er
op liedjes van Garry Hagger.
Info: T. 02/412.06.33.

De bibliotheek nr. 2, in de Begijnenstraat 103,
nodigt op zaterdag 20 juni van 10u tot 12u,
kinderen en hun ouders uit om te komen
luisteren naar verhaaltjes in de Jeugdafdeling.
Het is de “Verhaaltjeszaterdag”. Het is de laatste
van dit seizoen, voor een activiteit die
gedurende heel het jaar plaatsvindt.
Info: Franstalige gemeentebibliotheken –
T. 02/414.48.99

De gemeente Molenbeek is er trots op om haar
9de editie van de Muziekfeest te organiseren op
zaterdag 20 juni. Dit gebeurt met de hulp van
de Muziekraad en talrijke verenigingen en
gemeentediensten, en met de algemene
coördinatie van het Huis van Culturen en Sociale
Samenhang.
Vanaf 13u00 komen klein en groot naar de
Gemeenteplaats om er te profiteren van een
feestelijke sfeer rijk aan muzikale ontdekkingen
tot late uurtjes in de langste nacht van het jaar.
Dit alles in het gezelschap van onder andere de
plaatselijke jonge talenten, Ossant Afana en de
diva soul Oum.
Op het menu van dit Muziekfeest staan
eveneens gezelligheid en samenleven: tegen
22u wordt aan iedereen een groot
intercultureel buffet aangeboden voor het
verbreken van de vasten, door een vijftiental
Brusselse en Molenbeekse verenigingen. Dit is
de gelegenheid om te proeven van culinaire
tradities van de Ramadan typisch voor Marokko,
Tunesië, Turkije, Pakistan, Rusland, Bosnië,
Kameroen,…
Gratis evenement
Info: 02 415 86 03
Animatie + interculturele concerten en buffet
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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.

