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Recent
Nieuwigheden voor de Molenbeekse markten.
Te beginnen met de zondagmarkt op de
Gemeenteplaats: deze vindt voortaan 's
namiddags plaats (tot 16u) en niet langer in de
voormiddag. Zo hebben de Molenbeekenaars
veel meer tijd om hun inkopen te doen.
Daarnaast komt de dinsdagmarkt terug naar de
Hertogin van Brabantplein vanaf 28 juli. Deze
markt was verplaatst naar de VierWindenstraat. De marktkramen zijn toegankelijk
voor het publiek van 8u tot 13u30 en staan aan
de weerskanten van de Ninoofsesteenweg.
Binnen de zone van de markt zijn autoverkeer
en parkeren uiteraard verboden, maar het
autoverkeer is toegelaten op de
Ninoofsesteenweg en rond het plein.
In de Vandenpeereboomstraat is een
parkeerzone, gelegen langs de onbebouwde
grond tussen de Steenweg op Gent en
Westplaats (ongeveer 200 m), voorbehouden
aan de marktkramers van 5u tot 13u30.

De Gemeenteplaats is levendiger dan ooit en nu
ook mooier dankzij de bloemenpiramides.
Dit belet de autobestuurders op een efficiënte
manier om te parkeren op en rond de Plaats
(waar parkeren trouwens verboden is).

De politiezone Brussel-West is een voortrekker
in videobewaking! Dankzij het cameranetwerk
van de gemeente Molenbeek (120 toestellen die
in september worden geïnstalleerd), sluit de
politie zich aan op een "digitaal platform voor
beelden van videobewaking", uitgewerkt door
het CIBG (Centrum voor Informatica voor het
Brusselse Gewest).
Dit platform centraliseert alle beelden afkomstig
uit het hele cameranetwerk van de politiezone
binnen de twee datacentra, één bij het CIBG en
één bij de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding
en Dringende Medische Hulp van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest). Deze beelden worden
rechtstreeks doorgestuurd naar de politie
alsook naar de autopatrouilles en zelfs naar
agenten te voet, dankzij tabletten.
Doelstellingen: snellere en efficiëntere
interventies.

Renée Stasse, bewoonster van het
seniorenhuis Acacias, werd 102 jaar! Dit
verdiende een berichtje van de koninklijke
familie en bloemen door burgemeester
Françoise Schepmans. De bewoners van het
rusthuis zongen enthousiast: "lang zal ze leven"
om de jarige te feliciteren.

Wat gaat komen:
Molenbeek neemt deel aan de 19de Trofee voor
de sportieve gemeente. Dit evenement vindt
plaats op zaterdag 26 september in Moeskroen.
Alle sportieve mannen en vrouwen van
Molenbeek ouder dan 18 jaar kunnen zich
hiervoor inschrijven. De sportdienst is op zoek
naar joggers, zwemmers, mountainbikers,
voetballers, petanquespelers, badmintonners en
tafeltennissers. Ze nemen deel aan officiële
wedstrijden.
Inschrijvingen bij de Sportdienst:
T. 02/412.37.36,
sports.1080@molenbeek.irisnet.be

Flashmob en picknick op vrijdag 24 juli van
11u30 tot 13u op de Gemeenteplaats met de
kinderen die deelnamen aan zomerstages
georganiseerd door de vzw De Molenketjes.

Theater in de zomer? Ja, in Molenbeek, en meer
bepaald in het Karreveldkasteel waar zoals elk
jaar het Bruxellonsfestival plaatsvindt. Aan de
leiding van dit evenement staat het vertrouwde
trio: Olivier Moerens, Jack Cooper en Daniel
Hanssens. Deze keer is het programma van het
trio aanlokkelijker dan ooit.
Oordeel zelf:
"The Sound of Music", de zeer bekende
muzikale komedie, in 1965 uitgebracht in de
cinema en behoort bij de vijf meest gespeelde
muzikale komedies ter wereld.
Ondanks dit succes op wereldniveau (2.450
vertoningen in 72 talen, alleen al in 2014), werd
"The Sound of Music" sinds 40 jaar niet
gespeeld in België. Het team van Bruxellons
maakt dit goed met een megaproductie volgens
de regels van de kunst van de grote
Angelsaksische muzikale komedie: 35 artiesten
(Laure Godisiabois, Wim Van Den Driesche, ...)
en 11 muzikanten spelen "live" gedurende
verschillende weken in Karreveld! Dit leuke en
ontroerende verhaal is geregisseerd door Daniel
Hanssens en Jack Cooper en vertelt de liefde
tussen een huishoudster - die zich voorgenomen
heeft religieus te worden - en een Oostenrijkse
militair, weduwnaar en vader van 7 kinderen.
Dit alles gebeurt in een Oostenrijk overgenomen
door het nazi-Duitsland.
Maar Bruxellons (tot 27 september) is ook tal
van andere spektakels, komedies, theater voor
een jong publiek (vanaf 3 jaar!),
amateurtheater. Met de steun van de

Nederlandstalige Cultuurdienst staan ook
Nederlandstalige toneelstukken op het
programma. Je vindt alle informatie op:
www.bruxellons.be

Sprookjesdinsdag in het Muzenpark (Brigade
Pironlaan) met Nadine, een professionele
verhaaltjesvertelster die alles met kinderen van
5 tot 12 jaar deelt wat haar nauw aan het hart
ligt. Volgende data: 28 juli en 4 en 11 augustus
om 14u.

In het Muzenpark (Brigade Pironlaan) is er
tijdens de zomer elke donderdag een
mangaworkshop voor kinderen. Animator Bilal
laat hen kennismaken met verschillende stijlen
en ze kunnen eigen personages creëren.
Volgende data: 23 en 30 juli en 6, 13 en 20
augustus om 14u.
Info: Franstalige gemeentelijke bibliotheken,
T. 02/414.48.99

De Franstalige gemeentelijke bibliotheken gaan
met een grote koffer vol boeken bij kinderen.
Bestemmingen: het Bonnevie- en het
Karreveldpark. De actie "lezen in parken" is
terug van weg geweest. Deze actie is
georganiseerd door het Centre de littérature de
jeunesse de Bruxelles. De vertellers zitten in de
schaduw van een glijbaan of een mooie boom
en lezen een selectie van de beste actuele

boeken voor jongeren.
Bonneviepark: iedere dinsdag in juli en
augustus, van 14u tot 16u.
Bij regen? Afspraak in de bibliotheek
(Tazieauxstraat 25).
Karreveldpark: iedere donderdag in juli en
augustus, van 14u tot 16u.
Bij regen? Afspraak in de bibliotheek
(Begijnenstraat 103).

Gratis activiteit!

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.

