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Recent: 

Op zaterdag 12 september was het feest in de 

collectieve moestuin in de Toekomststraat, 

ingericht in het kader van een wijkcontract. 

De gelegenheid om het project “Groene Brug” 

voor te stellen die een netwerk tussen de wijken 

wil creëren. 

 

 

 

Meer dan 200 sportievelingen, klein en groot, 

namen deel aan de 22ste editie van Jogging 

Leopold II, georganiseerd op zaterdag 

12 september door de Foyer. Ze kwamen uit alle 

uithoeken van Brussel, en zelfs van verder, om 

in de straten van Molenbeek te lopen (en koud 

weer en regen te trotseren). 

In elke categorie (1, 3, 6 en 9 km) ontvingen de 

drie eerste winnars hun trofee uit handen van 

burgemeester Françoise Schepmans. 

 

 

 

Futsal Molenbeek opende vorige vrijdag het 

“vuur” in de “ketel” van de Sippelberg voor zijn 

eerste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen 

Thulin. Zowel op de tribunes als op het veld 

lieten de Molenbeekenaars zich van hun beste 

kant zien. De score: 11 - 4! 

Bravo Futsal Molenbeek, een jonge ploeg die de 

gemeente trots maakt! 

 

 



 

Bij elke start van het schooljaar organiseert de 

“Brede School Molenbeek” in het Huis van 

Culturen een kleine voorstelling van zijn (vele) 

activiteiten die in de loop van het jaar 

plaatsvinden. Het is ook de gelegenheid om 

kinderen te helpen hun boeken en schriften te 

kaften. Dit gebeurde met goed humeur!  

Meer info: 

http://www.bredeschoolbrussel.be/brom 

 

 

 

 

Leuke actie (georganiseerd door de 

Jongerenpool en de LES) in Sint-Mariastraat, op 

het voorplein Graaf van Vlaanderen in 

Molenbeek: de “apéros solidaires de Momo”. 

Gedurende 3 dagen ontmoetten de deelnemers 

elkaar rond het thema slecht eten en namen ze 

deel aan kookworkshops. Er waren ook 

spelletjes voor de kinderen. 

 

 

 

De wederzijds bindende overeenkomst voor het 

gebruik van het Edmond Machtensstadion 

door RWDM, de historische en mythische club 

van de gemeente Molenbeek, werd 

goedgekeurd in de recente gemeenteraad. 

Deze overeenkomst werd op woensdag 9 

september ondertekend door burgemeester 

Françoise Schepmans en de clubleiders. 

 

 

http://www.bredeschoolbrussel.be/brom


 

De Mission Locale & Molenbeek Formation 

werd op dinsdag 8 september gehuldigd. De 

gemeentelijke structuren die instaan voor hulp 

aan werkzoekenden kregen het bezoek van de 

Brusselse minister van Tewerkstelling Didier 

Gosuin die de doeltreffendheid inzag van de 

opleiding voor de beroepen zaal- en 

keukenhulp. Deze opleidingen worden gegeven 

in het restaurant “L'AFt-Heure” (Leopold II-laan 

101-103). Ieder jaar volgen er 2 groepen van 

9 personen (met een diploma van maximum 

lagere school) een opleiding van 9 maanden om 

het vak van horeca te leren. 60% van de 

personen doe deze opleiding volgen vinden een 

werk in de horeca. 

Op deze zelfde dinsdag was er ook de 

inhuldiging van 12 net gerenoveerde 

appartementen, gelegen Jubelfeestlaan, die tot 

de Logement Molenbeekois behoren. De 

renovatie in dit gebouw, dat dateert van 1930, 

werd toevertrouwd aan de werkers van de PTP 

(Programme de Transition Professionnelle) van 

de Mission Locale de Molenbeek. 

 

 

 

 

 

Félix Degeldt en Elise Goossens vierden onlangs 

hun 60-jarige huwelijksverjaardag. 

Het Molenbeekse koppel was omringd door 

familie en kreeg de felicitaties van 

burgemeester Françoise Schepmans en schepen 

van de Burgerlijke Stand, Anne GIlles-Goris. 

 

 

 



Wat gaat komen: 

 

 

Open Monumentendagen in Molenbeek 

 

Dit jaar krenen de ateliers, fabrieken en 

kantoren aandacht in het Brussels Gewest. Het 

weekend van 19 en 20 september is de 

gelegenheidom om het rijke industriële 

patrimonium van Molenbeek te (her)ontdekken.  

Afspraak voor begeleide bezoeken aan de 

Meelfabriek Farcy, de Gieterij, de vroegere 

bakkerij van het Maison du Peuple, de Creative 

Spolt "LaVallée" of nog de Santos Palace (laatste 

nog actieve koffiebrander in Brussel). 

 

Bovendien opent Delhaize zijn bottelingsketen 

en zijn distillerij.  

 

Tot slot biedt het Gemeenschapscentrum 

Maritiem een tentoonstelling in de sfeer van 

Belgisch Manchester. 

 

Alle info is op de culturele site: 

www.culture1080cultuur.be 

 

 

 

 
©La Fonderie 

 

 

 

Autoloze zondag op 20 september! 

Zoals bij elke editie, zullen er op de autoloze 

zondag animatieactiviteiten zijn in alle 

Molenbeekse wijken.  

Niet te missen, het evenement van de dag: 

“Embarquement immédiat” vindt plaats van 

13u tot 18u in de Maritiemwijk (Picard-, 

Vandenboogaerde-, Scheldestraat, ark tussen 

Pannenhuis en Jubelfeest). Dit festival is 

georganiseerd door de bewoners en de 

verenigingssector van Maritiem (Circusschool). 

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/


Op het affiche van het festival staan concerten, 

circusspektakels, animatieactiviteiten, 

reuzespellen, workshops, een rommelmarkt, ... 

en niet te vergeten: het “Maritiembal”! 

Meer info op: www.festival-embarquement-

immediat.be et gerealiseerd door de vzw Gsara: 

www.youtube.com/watch?v=EQ5QvkDg6wc 

 

Maar ook:  

Marie-Josépark & esplanade metrostation 

Beekkant) van 10u tot 18u30: steppenparcours, 

fiestatelier, sumo-animatie, panna soccer, 

rapconcerten;  

Bruggestraat: volksfeest van 10u tot 18u30 ;  

Finstraat: burenfeest (animatie voor kinderen, 

tuinierworkshops, degustatie van Afrikaanse 

gerechten, ...) van 11u tot 18u ;  

Courtoisstraat: wijkfeest van 10u tot 19u ;  

Muzenpark, Melpomène- en Ossegemstraat: 

stands, wereldtafel, barbecue, voetbaltornooi, 

schminken, springkasteel van 9u tot 17u;  

Weststation: stands, ruimte foto-expressie, 

speeltafel, workshops van boks/capoeira van 

14u tot 17u.   

 

Het Muzikaal Uur komt terug op dinsdag 

20 september, met de integrale interpretatie 

van Opus 75 van “Romeo en Julia” van Serge 

Prokofiev, door pianiste Anne Vandewalle, 

laureate van het Koninklijk 

Muziekconservatorium van Brussel. 

Afspraak om 11u00 in het Gemeentehuis van 

Molenbeek (Graaf van Vlaanderenstraat 20). 

Na het concert wordt een vriendschapsdrink 

aangeboden. 

 

 

http://www.festival-embarquement-immediat.be/
http://www.festival-embarquement-immediat.be/
http://www.youtube.com/watch?v=EQ5QvkDg6wc


 

Trouw aan de traditie zet Zinneterras zijn 

tenten en picknicktafels op de donderdagmarkt 

van Molenbeek op donderdag 17 en 24 

september. De voormiddag is besteed aan de 

kinderen: de klassen van de wijkschool komen 

deelnemen aan spektakels op maat. 's Middags 

is iedereen welkom om te komen eten en te 

genieten van muziek, dans, circus, sprookjes, 

lezen en straattheater. 

Met het sociaal restaurant "Les Uns et Les 

Autres", het Huis van Culturen en Sociale 

Samenhang, De Vaartkapoen, le 

Nederlandstalige Cultuurdienst en de 

Franstalige en Nederlandstalige bibliotheken. 

 

 

 
 

 

 

Het is weer tijd voor Cafet'arts! 

De tentoonstelling besteed aan Karim Naciri, 

een jonge Molenbeekenaar van 18 jaar die sinds 

enkele jaren, is te bewonderen van 18 

september tot 24 oktober in het Huis van 

Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek, 

iedere dag behalve op zondaf, van 9u tot 17u. 

Gratis inkom. 

Vernissage op donderdag 17 september 

van 18 tot 21u. 

Mommaertsstraat 4 

 

 

Het Bruxellonsfestival vindt plaats in het 

Karreveldkasteel en wordt vervolgd met het 

amateurtheater tot het einde van deze maand.  

Meer info: www.culture1080cultuur.be 

 

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/


 

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 naarinfo@culture1080cultuur.be. 

 

http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

