Actu-Molenbeek # 62
(26 januari 2015)

Onlangs :
In het kader van een onderzoek dat radicale
milieus viseerde, verrichtte de Federale Politie
onlangs huiszoekingen in Molenbeek
huiszoekingen. Naar aanleiding hiervan werd
het terreurdreigingsniveau opgevoerd tot
niveau 3. Als gevolg hiervan is enkel het
centrale politiecommissariaat in de
Briefdragerstraat, dat geniet van een
versterking van de veiligheid, open. De
commissariaten Mettewie en Maritiem, de
politieantenne Liverpool en de jeugdantenne
zijn gesloten voor het publiek, behalve voor
persoenen die worden opgeroepen. Dit
terreurdreigingsniveau blijft ten minste van
kracht tot en met 9 februari.

Op maandag 26 januari startte de afbraak van
buiten gebruik gestelde hangar aan de Ninoofse
Poort met het weghalen van het dak (dat asbest
bevat). De werf zou drie weken moeten duren.
Videoreportage…

De senioren koken in Molenbeek… Reportage
over de kookworkshop die onlangs plaatvond in
de feestzaal van de Sippelberg. Op het menu
stond er choucroute !

Gemeenschapscentrum Maritiem vierde op
vrijdag 16 januari feest met een
nieuwjaarsdiner in een sfeervolle muzikale
omlijsting !

Woensdag 14 januari stond er aan station Graaf
van Vlaanderen voor de metropassagiers een
leuke verrassing te wachten, bedacht en in
mekaar vier gestoken door jeugdhuis « La J », de
AJM en Centrum West met steun van de MIVB:
muziek, jongleurs, en dansjes uitgevoerd door
de kleinste ketjes van Molenbeek ! Verder kon
je ook een muntthee krijgen om je op te
warmen en de winterkou te verjagen …

Vorige zaterdag brouwde de Tamarisschool een
feestje op het thema van de tijd die voorbijgaat.
Naargelang de eeuw waren de onderwijzeressen
gekleed in verschillende stijlen.
Fotoalbum op I like Molenbeek.

De donderdagmarkt van de gemeente is
opnieuw naar haar vertrouwde en historische
Gemeenteplaats gekeerd. Omwille van de
herinrichtingswerken op deze plaats, waren de
marktkramers een tijdlang verhuisd naar de
Sint-Mariastraat. Zij zijn nu zeer tevreden !
Reportage…
Op dezelfde markt kon je op donderdag
22 januari ook terecht voor een
sensibiliseringsactie rond energiebesparingen.
Enkele Koreaanse sportlui, beoefenaars van
taekwondo, hebben deelgenomen aan een
training in Molenbeek. Ze waren hier op
uitnodiging van New World Taekwondo (van
Hafid Kaddouri) en gaven een schitterende
demonstratie ten beste in de Decocksportzaal.
Vijf Molenbeekse kunstenaars, voor wie
schilderen een passie is, stellen hun werken
tentoon in het Huis van Culturen tot en met
7 maart. Deze “Club van Vijf” heeft zelfs samen
een schilderij gemaakt. Kom het bewonderen…

Op komst :
Op donderdag 5 februari om 18u30 komt er in
gemeenteschool 16 (Carl Requettelaan 20) een
informatievergadering voor de bewoners van
de Mirtenlaan. Daar wordt hen het plan voor de
heraanleg van deze weg voorgesteld. Het
studiebureau zal ook aanwezig zijn.

De Sportverdiensten zijn bedoeld om
Molenbekenaars in het zonnetje te zetten die
zich het afgelopen jaar in een sportdiscipline
hebben onderscheiden. Ze worden op vrijdag
30 januari om 18u uitgereikt in de feestzaal van
de Sippelberg. Meer info : T. 02/412.37.36.

The Blue Flamingo, uitgevoerd in samenwerking
met MuseBoosting, brengt op festivaltonen
hulde aan getalenteerde jazzmuzikanten. Het
vindt plaats op 30 en 31 januari om 19u30 in de
zaal van de Schuur van het Karreveldkasteel
(Jean de la Hoeselaan 3). Op het programma van
vrijdag 30 januari staat Chrystel Wautier en op
dat van zaterdag 31 januari Louvat Bros.
Prijs : 10 euro (verminderde tarief aan 7,50
euro). Reservaties? T. 0493/02.30.80.
Op enkele weken tijd en in aansluiting op
“Molenbeek 2014” hebben de leerlingen van 7C
van het Ursulineninstituut van Molenbeek zich
getransformeerd in historicus, fotograaf,
geluidstechnicus en regisseur om zo op zoek te
gaan naar sporen – visueel of met geluid – van
enkele juweeltjes van het Molenbeekse
filmpatrimonium. Zij zullen hun gefilmde werk
voorstellen tijdens de tentoonstelling
“Flashback op de Molenbeekse film”. Van 2 tot
en met 13 februari kunnen bezoekers
voorwerpen en documenten rond dit thema
bewonderen in het Huis van Culturen
(Mommaertsstraat 4)
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 emailadres, naam en voornaam naar : info@culture1080cultuur.be.

