Actu-Molenbeek # 80
(22 juni 2015)
Onlangs :
Drie in één : op zaterdag 20 juni kon je op de
Gemeenteplaats genieten van het Muziekfeest
(met artiesten als Oum), een multicultureel dorp
(met deelname van Turkse, Tataarse,
Marokkaanse en Pakistaanse verenigingen) en
het onderbreken van de vasten. Video en foto’s
op I like Molenbeek.
Het Sint-Lazarushof is een ruim complex van
sociale woningen in het centrum van Molenbeek.
Het dateert van de jaren ’20 en is van de hand
van architect Joseph Diongre. Dankzij Beliris
genoot het van een grondige renovatie. Er zijn
82 woningen met één tot zes kamers ingericht (in
plaats van het oorspronkelijke hondertal) en met
een groter comfort.
De inhuldiging op 17 juni in video

De sociale kruidenier Amphora ligt op de
Jubelfeestlaan. Personen met een overmaat aan
schulden kunnen er terecht voor voedings- of
levensnoodzakelijke producten. Deze vzw deelt
trouwens ook voedselpakketten uit. Een maand
geleden nam Amphora de dienst “Déma-R-âges”
(Gosseliesstraat, T. 02/481.99.46) over. Hier

worden tweedehandsmeubels verkocht aan een
schappelijke prijs. Reportage.

De werf voor de herinrichting van de Steenweg
op Gent tussen Ossegem en Karreveld is gestart
met de door Vivaque uitgevoerde
kanaliseringswerken. Dit weggedeelte kreeg
eenrichtingsverkeer opgelegd naar Karreveld.
Volgens de planning duurt de werf één jaar.

Onlangs vond een multiculturele défilé plaats in
Gemeenschapcentrum Maritiem. Zanger Achraf
Assil praatte het event aan elkaar. Het was één
en al bewondering voor de meisjes op het
podium; ze waren gekleed in ziana-creaties (de
‘ziana’ is een Marokkaanse trouwkleedster). Ook
was er een hindoedans en muziek.

Op zaterdag 13 juni haalden de kinderen hun
hartje op in het Scheutbospark. Alle spelletjes
(vissen in de poel, boomklimmen,…) werden
omkaderd door Brede School Molenbeek,
GoodPlanet en JNM. De bedoeling was de
kinderen in deze halfnatuurlijke site ontspanning
te bieden en hen op een speelse manier dichter
bij de natuur te brengen. Deze knappe actie kreeg
de steun van Schepen van Leefmilieu
Annalisa Gadaleta.

Op komst :
Op dinsdag 23 juni om 11u30 kan de pers
kennismaken met de stadsmoestuin die ‘wortel
heeft geschoten’ op het Bellevueperceel (achter
het Meiningerhotel). Dit project staat onder
leiding van Groot Eiland en de Gemeente. Het
geeft een duurzame bestemming aan een
braakliggend terrein. Het project dient ook als
pedagogische ruimte voor de bewoners en
scholen.

Op woensdag 24 juni om 18u00 vindt de
voorstelling plaats van de Gemeentelijke
Adviesraad voor Senioren in de Salons van het
Karreveldkasteel, op initiatief van Schepen van
Sociale actie, Ann Gilles-Goris.

De gemeente Molenbeek en Net-Brussel
organiseren deze week een nieuwe campagne
voor de gratis ophaling van grof huisvuil, van 9u
tot 18u. Het maximum aanvaard volume : 3m3.
Na de Vier-Windenstraat op 22/06, afspraak :
 dinsdag 23/06 : Rotterdamstraat
 woensdag 24/06 : Schoonslaapsterstraat
 donderdag 25/06 : Jean Dubrucqlaan
 vrijdag 26/06 : Fuchsiasstraat
Meer info over het soort afval dat aanvaard of
geweigerd wordt vind je op de website van de
gemeente: www.molenbeek.be

Wijkcomité De Maritiem nodigt je uit op hun
grote rommelmarkt “Marie-Rose” op zaterdag
27 juni van 7u tot 17u30 op de Bevrijderssquare
en in de Maasstraat.
Inschrijvingen voor een plaats bij Jean-Louis
Mahieux (van 17u tot 18u30):
02/425 65 68 of 0471/13 45 83

De Gieterij stelt een bezoek voor aan de
begraafplaats van Molenbeek (afspraak aan de
ingang, Steenweg op Gent nr. 539) op zondag
28 juni om 14u. Het biedt je de kans om kennis te
maken met één van de oudste Brusselse
kerkhoven met architecturale monumenten die
verschillende stijlperiodes weerspiegelen.
De cultuurdiensten van de gemeente organiseren
een nieuw opus van de Aper’oPark op zondag
28 juni van 11u tot 13u in het Scheutbos (kant
Mettewie). Er komen jazzmuzikanten,
kunstenaars … en natuurlijk ook de cyclo-bar !
Gratis inkom.
Inlichtingen : 02/415 96 12

Geen vakantie voor de Franstalige gemeentelijke
bibliotheken. Zij komen zelf naar de kinderen met
een koffer vol boeken. De bestemmingen : het
Bonnevie- en Karreveldpark. Het is de heruitgave
van “Lire dans les parcs” dat georganiseerd
wordt door het ‘Centre de littérature de jeunesse
de Bruxelles’, waarbij vertellers zich onder een
‘schuifaf’ of onder een mooie boom installeren
om een selectie van de beste hedendaagse
jeugdboeken tot leven te brengen. Gratis
activiteit!
Bonneviepark : elke dinsdag van juli en augustus
(behalve 21 juli), van 14u00 tot 16u00. Bij regen
afspraak in de bibliotheek (Tazieauxstraat 25)
Karreveldpark : elke donderdag van juli en
augustus, van 14u00 tot 16u00. Bij regen afspraak
in de bibliotheek (Begijnenstraat 103).

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.

