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Recent :
Het nieuwe schooljaar is vorige week van start
gegaan in de gemeentescholen.
De opwinding was nog groter in de gloednieuwe
School nr. 6, gebouwd langs het kanaal, in de
hoek van de Bonnestraat en de Mariemontkaai.
Deze school biedt plaats aan 250 leerlingen
vanaf dit schooljaar (450 binnen enkele jaren)
en begint met een origineel project van
immersie in het Nederlands.
Voorstelling op I like Molenbeek met de
schooldirecteur, Daniel Moya.

De Jongerenraad, tot stand gebracht door
schepen van de Jeugd, Sarah Turine, wordt
binnenkort vernieuwd via nieuwe verkiezingen
waaraan alle jonge Molenbekenaars kunnen
deelnemen.
Om de jongeren en hun ouders warm te maken
voor deze raad die advies geeft over alle vragen
betreffende de jeugd, wordt een “car wash”
actie georganiseerd op zaterdag 5 september op
de Gemeenteplaats.

Molenbeek Info nummer 50, gewijd aan de
Heyvaertwijk, is verschenen.
Deze omvat ook een agenda van 40 pagina's, in
zakformaat, met het cultuurprogramma voor de
maanden september en oktober.
Ook te raadplegen op onze website in de
rubriek "publicaties".

Zoals ieder jaar werd de Bevrijding van Brussel
(71ste verjaardag) op een schitterende manier
gevierd via een ontroerende hulde aan de
Brigade Piron. Deze viering vond plaats in het
Muzenpark, vóór het monument gewijd aan
deze Belgisch-Luxemburgse eenheid.
Het blijven herinneren hieraan ligt
burgemeester Françoise Schepmans en de
vertegenwoordigers van de patriotische
verenigingen nauw aan het hart. De kinderen
van de gemeentescholen waren er ook en
hebben bloemen neergelegd en kennisgemaakt
met vroegere veteranen.
De ceremonie in beelden op I like Molenbeek.

Dit is een radicale metamorfose: een vroegere
wasserij, dicht bij het kanaal, is op weg om “the
place to be” te worden voor Brusselse artiesten.
“LaVallée”, een artistiek toevluchtsoord
opgestart door SMart (Société mutuelle pour
artistes), telt ... 5.000 m²!
Langs zijn gangen en kamers zien we de
tentoonstellingsruimten die bestemd zijn voor
verschillende artistieke genres. Het moet gezegd
dat het vijftigtal artiesten dat in “LaVallée”
verblijven zeer verschillend zijn. We zien er
zowel zeefdrukwerkers als architecten,
beeldende kunstenaars, stylisten, schilders,
juwelenmaaksters, ...
Deze ruimte van co-working (zoals er bestaan in
Sint-Gillis, Bergen en Luik) herbergt eveneens
repetitiezalen, een multidisciplinaire studio en
werkplaatsen. Er heerst hier een
buitenproportionele artistieke rivaliteit.
“We staan open voor de wijk”, zegt Virginie
Cordier, woordvoerster van SMart. “We nodigen
de bewoners uit om te komen zien wat LaVallée
doet”.
Tot 11 oktober opent het creatieve centrum zijn
deuren voor alle nieuwsgierigen. Tijdens de
opendeurdagen, op 19 en 20 september, is het
ook mogelijk om naar de overblijfselen van de
vroegere leerlooierij, autogarages en de
wasserij Euroblan te komen kijken.
Videoreportage

Wat gaat komen:
De gemeente Molenbeek en het gewestelijke
agentschap Net-Brussel organiseren gedurende
één week een campagne van gratis
afvalophaling. Deze ging maandag van start op
de parking van de Zwarte Vijvers en gaat voort
van 9u tot 18u:
Dinsdag 8 september: Rotterdamstraat (tussen
Schelde en Jubelfeest);
Woensdag 9 september: Carl Requettelaan
(tussen Candries en Tijm)
Donderdag 10 september:
Vandenboogaerdestraat (tussen Opzichter en
Jubelfeest)
Vrijdag 11 september : Park Village
(Zaadstraat).
Modaliteiten: Je moet je identiteitskaart bij
hebben.
Info: 0800/981.81
Nuttige link: hier
De autoloze zondag is op 20 september. Om
een afwijking te krijgen, toegekend onder
bepaalde voorwaarden, hebben de bestuurders
tijd tot 11 september om zich aan te melden bij
het loket van de Dienst Signalisatie.
(Opzichterstraat 63-65), tussen 14u en 17u.
Meer info op onze website

De de Ribaucourtstraat (tussen de Hovenier- en
de Adolphe Lavalléestraat) is afgesloten voor
het verkeer tot 30 november, wegens de
vervangingswerken aan de rioolverbindingen
door de maatschappij Sodraep (02/340 08 30).
De handelszaken zijn bereikbaar.
Sjoemelage des rêves perdus is een familiaal
theaterfestival van voorwerpen en figuren. Het
vindt plaats op zaterdag 12 en zondag
13 september, van 14u tot 19u, tussen de
Havenlaan en de Materialenkaai. Een twintigtal
korte stukken (max. 20 minuten) worden er
vertoond, er zijn ook animatieactiviteiten. Alles
is gratis en vindt plaats te midden van een
tentenkamp, containers en vindingrijke
bouwwerken, in “Carnivalestijl”.
Info op onze culturele site
Begeleid bezoek aan het kerkhof van
Molenbeek op 13 september om 14u,
georganiseerd door De Gieterij (La Fonderie).
Afspraak aan de ingang van het kerkhof,
Steenweg op Gent, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.
Vol tarief: 9 EUR
Voorverkoop en info: 02/410 99 50
Het Bruxellonsfestival, dat plaatsvond in het
Karreveldkasteel, wordt gevolgd door een
amateurtheater tot het einde van deze maand.

Cultuur in Molenbeek? Je bent aan het juiste adres.
De culturele site van Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, geeft ook een gratis
culturele nieuwsbrief uit, www.culture1080cultuur.be, Wil je hem ontvangen? Stuur
ons dan gewoon je e-mailadres, naam en voornaam naar
info@culture1080cultuur.be.

