
                              

 

Actu-Molenbeek # 104 

(1 juli 2016) 

 

Recent: 

Het is het einde van het schooljaar. In de 

gemeentescholen kregen de kinderen hun rapport 

en die van het zesde leerjaar, hun diploma. Altijd 

een plechtig en emotioneel moment. Bekijk de 

foto's en video's van deze prijsuitreikingen op de 

facebookpagina van de gemeente: I like Molenbeek.  

 

 

 

Molenbeek onthaalde een Europees seminaris 

gewijd aan het circus! Dit vond plaats op 29 en 

30 juni in het Huis van de Culturen. Deze "Caravan" 

bracht de vertegenwoordigers bijeen van Europese 

instellingen, academies, opleiders, circusartiesten en 

maatschappelijk werkers, afkomstig uit 

20 verschillende landen!  

De bedoeling: debatteren, uitwisselen, leren en 

promoten van circustechnieken "als werktuig van 

maatschappelijke verandering" bij workshops en 

rondetafels. 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1313433642020969


 

Onder de leiding van kunstenaar Frank Liefooghe, 

tekenden de Molenbeekse kinderen Europa en zijn 

culturele diversiteit. De tekeningen werden 

tentoongesteld in de Nederlandstalige bibliotheek 

"De Boekenmolen", gelegen in de Hovenierstraat 

nummer 47A.  

 

 

 

 

Wat gaat komen: 

Het Belgische Rode Kruis geeft een gratis opleiding 

voor bijzondere noodgevallen. Deze vindt plaats op 

zaterdag 2 en zondag 3 juli in de Tamariskenschool 

(Condorlaan 1). De opleiding van twee uur is bedoeld 

om zichzelf te leren beschermen bij 

levensbedreigende urgenties, de eerste hulp uit te 

voeren bij noodgevallen in afwachting van de 

hulpdiensten en doeltreffend te reageren met deze 

hulpdiensten.  

De sessies worden ieder halfuur georganiseerd 

tussen 10u en 19u (laatste sessie om 17u).  

 

 

 

 

 

Zoals ieder jaar, viert Molenbeek het feest van de 

Vlaamse Gemeenschap. Op zondag 3 juli om 14u30, 

geeft Johan Verminnen samen met zijn groep een 

concert in de schuur van het Karreveldkasteel. De 

deelnemers genieten nadien van een aperitief en 

Italiaanse antipasti. Info: www.culture1080cultuur.be  
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bruzz.be%2Fnl%2Factua%2Fmolenbeekse-kinderen-tekenen-en-kleuren-europa&h=XAQHDs3Q8AQEj23WNRETzsqOYjEW6ZI5ln_5uxzhKL7OPlQ&enc=AZOzJdoGN0mkMjY8F0iVNnxaDLbyrUriVdlcI4rkR-ijrogxAeZ8z_25SJlp_gI9BSjJ2MWxQMjPoLJfcjgO-sU1kGj5B3KFfsFzSybWfOKbTU27H-2RhjAGjE-r8106T3V4cOmz2OUq0g9ytxlukwUFypNO8zPrum-qY9O9gSPveowK5Tk_Rcs_BLofF_u0mi0GrqODcsx2vHeCZ11dd7p1&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bruzz.be%2Fnl%2Factua%2Fmolenbeekse-kinderen-tekenen-en-kleuren-europa&h=XAQHDs3Q8AQEj23WNRETzsqOYjEW6ZI5ln_5uxzhKL7OPlQ&enc=AZOzJdoGN0mkMjY8F0iVNnxaDLbyrUriVdlcI4rkR-ijrogxAeZ8z_25SJlp_gI9BSjJ2MWxQMjPoLJfcjgO-sU1kGj5B3KFfsFzSybWfOKbTU27H-2RhjAGjE-r8106T3V4cOmz2OUq0g9ytxlukwUFypNO8zPrum-qY9O9gSPveowK5Tk_Rcs_BLofF_u0mi0GrqODcsx2vHeCZ11dd7p1&s=1
http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/opleiding_voor_uitzonderlijke_noodsituaties/4317/
http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/categorie/Johan_Verminnen/4237/


 

Iedere dinsdag en donderdag van juli en augustus, 

om 14u, gaan de Franstalige gemeentelijke 

bibliotheken de kinderen tegemoet, met een grote 

zak vol boeken richting het Bonneviepark (op 

dinsdag) en het park van het Karreveldkasteel (op 

donderdag). De vertelsters zitten in de schaduw van 

de glijbaan of van een mooie boom om een selectie 

van de beste actuele jeugdboeken tot leven te 

brengen. Info: 02/414.48.99 

Bij regenweer, afspraak in de bibliotheek nr. 1, 

Tazieauxstraat 25 

of de bibliotheek nr. 2, Begijnenstraat 103. 

 

 

 

Op vrijdag 8 juli om 21u30, is er openluchtcinema op 

de binnenplaats van het Huis van Culturen 

(Mommaertsstraat 4).  

In het thema van het Italiaans jaar, kunnen 

filmliefhebbers "Le Meraviglie" ontdekken, een 

drama (2014) geschreven en geproducet door Alice 

Rohrwacher, met Sam Louwyck, Alba Rohrwacher en 

Monica Bellucci.  

 

© D.R. 

 
 
Cultuur in Molenbeek? U bent aan het juiste adres. 
De culturele site van Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, geeft ook een gratis 
culturele nieuwsbrief uit. 
Wilt u hem ontvangen? 
Stuur dan gewoon uw e-mailadres, naam en voornaam naar: 

info@culture1080cultuur.be. 

http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/categorie/70_jaar_Italia____Le_Meraviglie/4226/
https://www.youtube.com/watch?v=-AIHVBjHP_Y
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

