Agenda
april : mei : juni
‘18

Het Gemeenschapscentrum Maritiem
De wind in de rug !

Deze lente zullen de kinderen zich
niet vervelen: van 10 tot 14 april
stelt het GCM een aantaal zeer
gevarieerde stage activiteiten
voor, waaronder zwemmen, een
jacht op paaseieren, het bezoek
van de Expo « De Apen » en de
voorbereiding van de lenteparade.
De stage wordt op zaterdag 14
april met een lentefeest bekroont ;
de lenteparade zal door de straten
van de Maritiemwijk tot aan het
kanaal trekken !
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Beste inwoners van de Maritiemwijk,

Het jaar 2018 is bijzonder dynamisch
voor het Gemeenschapscentrum
Maritiem met een ietsersfeest,
op zaterdag 26 mei, voor grote
en kleine liefhebbers Xan tYee
wielen. Genaamd « molemBike » is
dit feest buitengeYoon gezellig,
met ateliers, spelletjes en spektakels gedurende de hele namiddag. De bedoeling is om te ietsen
(er worden twee ronden voorgesteld, een van 7km, de andere
van 35km) en tegelijkerteid plazier
te maken. Het is ook een mooie
gelegenheid om de kleintjes te
initiëren.

Een ander belangrijk evenement:
de voorbereiding in het GCM
van de Zinneke Parade waaran de
gemeente van Molenbeek met
enthousiasme deelneemt. De
bijeenkomst van alle «zinnodes» uit
de wijken van Brussel, waaronder
de Maritiemwijk, zal op zaterdag
12 mei tot een grote parade in de
straten van het centrum van Brussel.
Naast dit goed gevulde programma gaat het GCM verder met zijn
ateliers, zijn verhalenwoensdagen,
zijn schoolbegeleiding, zijn alfabetiseringscursussen…
Dit alles met de betrokkenheid van
de beYoners zelf.
Françoise Schepmans
Burgemeester van
Sint-Jans-Molenbeek

AgeN
da201
8APR
MEIJUN
MEI
04.05 FILM : Le ils de l’autre
07.05 Vergadering van het Wijkcomité
11.05 Zinneke : Blijde Intrede (centrum Brussel)
12.05 Zinneke Parade (centrum Brussel)
12.05 Vrolijk liefdadigheidsfeestje
18.05 FILM(s) : “ Place Pouchkine ”
22.05 - 28.06 Belastingsaangifte
26.05 Brocante Marie-Rose (sq. Libérateurs)
26.05 molemBIKE !
26.05 Intercultureel diner
APRIL
09.04 Vergadering van het Wijkcomité
10.04 - 13.04 Lentestages
14.04 Lentefeest
20.04 Vernissage EXPO A.I.A.
21.04 Grote brocante Marie-Rose
27.04 Viering onafhankelijkheid van Togo
28.04 Brocante Marie-Rose (sq. Libérateurs)
28.04 Zinneke Joyeuse Sortie

JUNI
01.06 Burenaperitief
04.06 Vergadering van het Wijkcomité
08.06 Voetbal Apéro
15.06 Filo Apéro
22.06 Spelletjes Apéro
23.06 Brocante (Maasstraat)
29.06 Prijsuitrijking Getuigschrift
basisonderwijs
30.06 Brocante Marie-Rose (sq. Libérateurs)

fablab mobile brussels
presentent
& le

beetlebots
les robots-insectes

stage de printemps
Apprends sur l'electricite et les moteurs en
fabriquant ton premier robot et decouvre les
techniques du fablab, impression 3D et decoupe
laser, pour le customiser.

du lundi 9 avril
au vendredi 13 avril
de 10h00 a 16h30
de 12 a 15 ans
Paf: 20 euros

din 10/04/2018 - zat 14/04/2018
Lentestages
20 plaatsen, 6-12 jaar – inschrijvingen aan het onthaal van het CCM bijdrage: 15 € / week
Din 10/4 10u00 – 18u00 Zwembad
Woe 11/4 13u00 – 17u30 Activiteiten in de park + jacht op paaseieren
Don 12/4 13u00 – 17u30 Bezoek van de Expo « De Apen »
Vrij 13/4 10u00 – 17u00 Voorbereiding Lenteparade
Zat 14/4 13u00 – 17u00 Lenteparade

zat 14/04/2018
Lentefeest

13.00 > 17.00

Na een intense stageweek zal een gekke carnavalsstoet door de Maritiemwijk tot aan het kanaal trekken (Leopold II brug - Sainctelette plein).
Daar zal ze zich bij de Kanaalovertocht aansluiten, die door de Circusschool van Brussel georganiseerd wordt. Open voor iedereen – deelname gratis ! Afspraak om 13u in het GCM ; graag met Xerkleedkleding

din 17/04/2018
18.00 > 21.00

From Molenbeek with love
vernissage - expo in het Huis van
Culturen en Sociale Samenhang

De kunstschilder Tim Smith heeft
aquarel lessen aan de kinderen van
de école n°2 gegeven. Deze
tentoonstelling laat ons zien dat
de kinderen van Molenbeek een
boodschap Xan liefde oXer te
brengen hebben.
Expo 18/04 - 28/04.

zat 21/04/2018
07.00 > 18.00

Grote Brocante
Marie-Rose in het Maritiem
Uw brics-à-bracs in de zon !
De Grote Brocante Maritiem
verwacht u in de Vandenboogaerdestraat, Vanderstichelenstraat,
Ulensstraat en Le Lorrainstraat.
Georganiseerd door het Wijkcomité Maritiem.
contact :
mahieuxjl01@gmail.com
GSM 0471.134583

vrij 20/04/2018
17.30 > 20.00

Vernissage expo A.I.A.

Het GCM nodigt u uit voor de
tentoonstelling van de werken
van de deelnemers van het KunstInitiatieAtelier dat door Yolanda
Sanchez y de Vera geleid wordt.
Expo toegankelijk van 23 april to
11 mei van maandag tot vrijdag
9-17u.

vrij 27/04/2018

zat 28/04/2018
14.00

17.00 > 00.00

Viering van de onafhankelijkheid van Togo
- ProeXerij Xan Afrikaanse hapjes
- Expo schilderij JbMvola
- Kunstatelier voor kinderen
- Stand van creatieve ateliers
- Voorstelling Xan de film « Bella BeloY »
- Conferentie-debat oXer slaXernij
- Concert van Rojah Lao and Tralala
+ OPEN MIC

Zinneke Joyeuse Sortie

De Zinneke Parade komt dichter
bij ! De ZinnodeRitournella nodigt
u uit om in de straten van Molenbeek en Laeken zijn traject te
volgen.
Vertrek van het GCM om 14u00.

vrij 04/05/2018
19.00 > 21.00
Festival « Esther & Shéhérazade »
Film : “Le fils de l’Autre” (« De zoon van de andere »)
Terwijl hij zich opmaakt om het
israëlische leger te integreren en
zijn militaire dienstplicht te vervullen, ontdekt Joseph dat hij
niet de biologische zoon van zijn
ouders is, en dat hij bij de geboorte
verwisseld wordt met Yacine,
het kind Xan een Palestijnse familie uit de Westelijke Jordaanoever.
Het leXen Xan de tYee families
wordt door deze openbaring ingrijpend veranderd en dwingt
hen om hun respectieve identiteiten, warden en overtuigingen
opnieuw in overweging te nemen.

Duur : 105’ | Jaar : 2012
Regisseur : Lorraine Levy

vrij 11/05/2018
21.00
Zinneke : Blijde Intrede Tussen de Nieuwe Graanmarkt en

zat 12/05/2018

15.00

Zinneke Parade - Zinnode riTOURnella
@ Stadscentrum
Een jaar lang hebben zich de
Brusselse bewoners en verenigingen in een aantaal Zinnodes
georganiseerd om een lamboyante spektakel te bedenken en
opterichten: de Zinneke Parade!
Het thema van de negende
editie is “ILLEGAAL”.
De Zinnode Ritournella, gevormd tussen Molenbeek en
Laeken, nodigt u uit om in de
straten van het Centrum van
Brussel zijn fantastische creatie
te bewonderen.

photo : Edoardo Luppari

het Spanjeplein. De Zinnekes zullen hun verplaatsbare constructies in de
centrum Xan Brussel Xerzetten. Vergezeld Xan muziek en fakkels geXen
ze een Xoorproefje Xan de Parade.

zat 12/05/2018

14.30 > 19.00

Familiefeestje ter
ondersteuning
van weeshuizen
in Oujda en Tanger
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vrij 18/05/2018
18.00 > 20.30
Film : “Place Pouchkine” De documentaire van Christian

van Cutsem opent het debat over de herovering van de publieke
ruimte. Het project Gemeenschappelijke Pleinen en zijn magische
karavaan, die door het atelier “Graphoui” ontwikkeld werd, is een heel
concreet voorbeeld die het mogelijk maakt om het participatieve
enthousiasme van burgers van alle achtergronden te ontdekken.
vidéo-atelier
Gypsy Haes (‘17)

,

par Christian Van Cutsem

En evenement ter ondersteuning
van gehandicapte kinderen in
Marokko. Met Yasmine Said,
Zoubida de verhalenverteller,
Wissam Al Azzawy, het Koor van
de Kleine Harten. Stands,
actiXiteiten en buffet.
10€ volwassenen / 3€ kinderen
Activiteitenkaart 5€
Voorverkoop :
8€ volwassenen / 3€ kinderen
Bij Kitencre (av. Firmin Lecharlier
124, 1090 Bruxelles).
Info: abalisages@gmail.com

Au Ce tre Co

FILM “ Place Pouchkine “
door Christian Van Cutsem

18u00 Onthaal en aperitief
18u30 Vertoning Xan “Place Pouchkine”, een korte ilm Xan het Xideoatelier geleid door Gypsy Haes (17’)
19u00 Vertoning van de documentaire van Christian Van Cutsem (45’)
20u00 Debat over de herovering van de publieke ruimte

zat 26/05/2018
molemBIKE !

14.00 > 21.30

Derde editie Xan het Molenbeekse ietsersfeest,
een dag voor de burgers die de meervoudige identiteiten van
Molenbeek en Brussel rond de iets Xerenigt.
> 15u00-19u00 FestiXal Xan de fiets : reparatie-ateliers, workshops, informatiestands, spelletjes, spektakels en actiXiteiten Xoor iedereen in de
Vandenboogaerdestraat (tegenover het GCM). www.molembike.be

DE FIETSTOCHTEN VAN mOlEmBIKE !
> 14u00 Kleine ronde van Molenbeek
Een feestelijk tochtje Xan ongeXeer 5 km. Afspraak om 14u00 aan het
GCM (iets decoratie ateliers), Xertrek om 15u00 (op tijd) – duur 1 u 15’.
> 17u00 Grote ronde
Fietstocht Xoor erXaren ietsers Xan ongeXeer 35km
Afspraak om 17u00 aan het GCM, Xertrek om 17u30 – terug rond 21u30.

zat 26/05/2018
Intercultureel diner

21.30 > 00.00

De werkgroep « Intercultureel Dialoog » nodigt u uit voor zijn
achtste intercultureel diner ter gelegenheid van het verbreken van
het vasten. Kom dit gezellig moment met ons delen ! Het diner zal
de derde editie Xan MolemBIKE afronden en Ye kijken er naar uit
om u bij een smakelijk hapje te ontmoeten !
Alvast bedankt om zich bij Yasmina in te schrijven via
yelmoutouk@molenbeek.irisnet.be.

vrij 01/06/2018
17.30 > 20.30
Burenaperitief De gezellige ontmoeting van van de buren uit het Maritiem
vrij 08/06/2018
17.30 > 20.30
Voetbal Apero - film “Antwerp, The City Game“

In afYachting Xan het Yereldkampioenschap stelt het GCM een documentaire over de straat voetbal cultuur in Antwerpen voor. De volkswijken van
Antwerpen zijn de achtergrond voor duizenden jongeren. Het is hier dat
ze opgroeien, dat ze leren leven, en vooral van een betere toekomst te
dromen. Een productie van Nummer10 – Duur 60’ – NL ondertitels FR

vrij 15/06/2018
17.30
Symposion - Filo Apero

> 20.30

Het GCM nodigt u uit Xoor en metafysische reis tussen het Zijn en het
Niet, om de essentie van het samenleven in de paginas van de
ilosoische discussie terug te Xinden.

vrij 22/06/2018
17.30 > 20.30

Spelletijes Apero

Een glas in gezelschap en
spelletjes om zich te amuseren.

vrij 29/06/2018
14.00 > 19.00

Prijsuitrijking

De gemeente van Molenbeek
rijkt een prijs uit voor de leerlingen
van de gemeentescholen die hun
Getuigschrift BasisonderYijs bereikt
hebben.
14u00 École 2
16u00 École 11
18u30 École 5

P ErmANENTE A CTIVITEITEN 2017-2018
Kinderen
> Kinderateliers op woensdag
Elke woensdag 14u00 – 16u00 bieden de animateurs van het GCM gevarieerde actiXiteiten Xoor kinderen aan. Info aan het onthaal.

© Tim Smith

Sportieve
Activiteiten
> Percussie en capoeira atelier 8-12 jaar
Elke maandag 17u00 - 18u00. Kom en ontdek de Braziliaanse cultuur terwijl u
plezier hebt! Een workshop gehost door Taynan Augusto
de OliXeira. Meer info aan het onthaal.

> Yogacursus
Elke dinsdag 10u00 – 11u00 (1 mei geen cursus).
Zin om goed de week te starten ? Hatha-Yoga en anti-stress, een cursus
voor iedereen toegankelijk en gegeven door Monique Stenuit.
InschrijXen ter plaats. Meer info aan het onthaal.
> Martial Arts initiatie workshop
Elke dinsdag Xan 16u10 tot 18u00 leert Khalid u de basis Xan zelfXerdediging.
InschrijXingen en informatie GSM 0465742515
> Cursus zelfverdediging
Elke woensdag 18u00 – 19u30. Verplicht inschrijven.
De XzY Art Voice stelt zelfXerdedigingscursussen Xoor met coach Abdelali Hasson. Voor mannen en vrouwen van 7 tot 77 jaar
InschrijXen en info artXoice.asbl@gmail.com of GSM 0485951373.
>Fiets initiatie workshop “Het Maritiem op de Fiets”
Elke donderdag van 10u00 tot 12u00 (beginners) et van 14u00 tot 16u00
(geavanceerde). Begeleid door Riet Naessens. INFO en INSCHRIJVINGEN
GSM 0486 791744 molembike@molembike.be
>Argentijnse tango cursus met Manu
Elke zaterdag van 13u30 tot 15u. De basis van Argentijns tango is samen
dansen. Het belangrijke is de relatie met de andere. Deze Yorkshop heeft
als doel iedereen te helpen om zijn eigen manier te dansen te vinden, in
het experimenteren en de uitwisseling. INFO en inschrijvingen :
tangodesnuages@gmail.com ; http://tangodesnuages.tumblr.com

permanente activiteiten 2017-18

> Naaicursus beginners
Elke maandag 13u00 – 16u00. Inschrijving verplicht.
Nacera Abassid leert u de basis van het naaien.
> Naaicursus niveau II
Elke dinsdag 13u00 – 16u00. Inschrijving verplicht.
Naaicursus niveau II begeleid door Nacera Abassid.

Naai, Koken
en
Ontmoeting

> Retouchecursus
Elke donderdag 13u00 – 16u00. Inschrijving verplicht.
Begeleid door Nacera Abassid.
> Kopje koffie
Iedere woensdag 09u00 – 12u00 in de polyvalente zaal. Geen inschrijving
nodig. Begeleid door Fatima Raïss, de ochtendkoier Xan het GCM stelt
beurtelings thematische- en recuperatieworkshops voor.
> Kookworkshop “Knabbel & Babbel”
Elke vrijdag 09u00 – 12u00. Vrije deelname. Gezellig kookplezier: workshops
begeleid afYisselend door Fatima Raïss.
> BIO workshop
Twee zondagen per maand van 12u00 tot 16u00 begeleidt Rahma een kooken plantageatelier in de Parckfarm kas. Voor meer informatie 0487536292.

> Brocante Marie-Rose
Elke Xierde en Xijfde zaterdag Xan de maand
21 april
28 april
26 mei
23 juni
30 juni

7u00 - 18u00
8u00 - 15u00
8u00 - 15u00
8u00 - 15u00
8u00 - 15u00

Maritiemwijk (Grote Brocante)
Square Libérateurs
Square Libérateurs
Maasstraat
Square Libérateurs

> Wijkcomité “Het Maritiem”
Elke eerste maandag Xan de maand Xan 19u30 tot 22u00 (behalXe festiXiteiten)
9 april 2018

7 mei 2018

1 juni 2018

> Tire ton plan !
Een radioprogramma voor en door jongeren, iedere woensdag van 18u tot 19h.
> Radio Maritime
Wij Xertrekken je in studio of bij kinderYagen te ontmoeten :
radiomaritime@gsara.be . Iedere donderdag 11u00 - 12u00, Radio Panik 105.4 FM

Permanente activiteiten 2017-18

Kunst
> Workshop kunstinitiatie (AIA)
Elke woensdag 09u00 – 12u00 en 14u00 – 17u00. Inschrijving verplicht.
Yolanda Sanchez de Vera geeft een initiatie tot Xerschillende
technieken : schilderen, boetseren, tekenen.
> Cursus aquarel
Elke vrijdag 13u00 – 15u00 en 15u00 – 17u00 twee aquarelcursussen gegeven
door Tim Smith met de hulp Xan Winsor & NeYton. Info aan het onthaal.

> Verhalenwoensdag
18/04 - 16/05 - 20/05 : 14u00 - 15u00.
Gratis, reservatie gewenst. Georganiseerd in samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek – Het GCM verwelkomt ouders en kinderen van 5
tot 8 jaar voor een voorleesmoment.
Reservaties : biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

> Schoolbegeleiding

Schoolbegeleiding

Elke maandag, dinsdag en donderdag.
Alfabetisering
De schoolbegeleiding wordt gehost door Patrick
en Talen
Serrien en biedt aan de jongeren een plaats waar ze
hun schoolwerk in goede omstandigheden
kunnen uitvoeren.
- 20 kinderen van het 4de tot het 6de lager van 15u30 tot 18u00
- 25 adolescenten van het eerste tot het 3de middelbaar van 18u00 tot 20u00

> Alfabetiseringscursus + “Alfaculturele”

Iedere maandag en dinsdag 13u30 - 16u00, een alfabetiseringscursus in het
Frans begeleid door Malika Arassi. Elke donderdag van 13u30 tot 16u00,
biedt Malika een “alfaculturele” module met conXersatietafels, educatieXe
uitstapjes en andere culturele activiteiten aan.

> Workshop Nederlands voor beginners

Een parcours in het Nederlands voor beginners begeleid door Isabella Eisenberg. Elke donderdag 9u00 – 12u00. Meer info aan het onthaal.

> Workshop Engels voor beginners

Twee parcours in het Engels voor beginners begeleid door Isabella Eisenberg. Een keer per Yeek. Meer info aan het onthaal.

Het GemeenscHapscentrum maritiem
93, Vandenboogaerdestraat
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onthaal maan - don 9u00 - 17u00
tel. 02.421.16.00

Met de
steun van de
gemeente
Sint-Jans
-Molenbeek, de
COCOF en het
Grootstedenbeleid.

contact.ccm@molenbeek.irisnet.be
https://ccmaritime.wordpress.com
CCM - Centre Communautaire Maritime
c.c. maritime

