Actu-Molenbeek # 64
(9 februari 2015)
Onlangs :
« Yassin2 », zo heet de tentoonstelling van twee
Molenbeekse kunstenaars : Yassin Bouzahda en
Yassine Belarbi. De eerste maakt karikaturen, de
tweede zwartwit- of roodwitportretten.
Kom tot en met 27 februari kijken in
Gemeenschapscentrum Maritiem
(Vandenboogaerdestraat 93).
Voorsmaakje op sur I like Molenbeek.

De Jef Mennekensplaats ondergaat een
metamorfose. Zopas kregen de bewoners het
herinrichtingsproject voorgesteld. Het omvat de
aanleg van een groot park.
Meer uitleg in deze video…

Drie Molenbeekse karateka’s namen dit
weekend in Zwitserland deel aan het Europees
karatekampioenschap. Yassine El Aalili en de
gebroeders Issam en Sabry Bellaraj verdedigden
onze Belgische kleuren met trots, ook al
keerden ze zonder medaille terug. Ontmoeting
met de sportievelingen en hun trainer Salah
Mesnaoui…

Halina Rogalinska vierde pas haar 101ste
verjaardag. Ze is afkomstig uit Poznam, een stad
in Polena. Deze voormalige onderwijzeres leeft
sinds 10 jaar bij haar dochter en schoonzoon in
Molenbeek.

Op komst :
De gemeente organiseert nu donderdag
12 februari om 18u een informatievergadering
over de geplande aanpassingen in de steenweg
op Merchtem naar aanleiding van de bezorgde
reacties van de ouders van de Sainte-Ursule- en
de Vier-Windenschool. De vergadering gaat over
het drukke verkeer in deze straat. Ze vindt
plaats in de Sainte-Ursule-school (Steenweg op
Merchtem 11).

Er komt een nieuwe inzamelingsactie van
grofvuil op zaterdag 14 februari van 8u tot 13u
in Park Village (Zaadstraat). Het volume van het
grofvuil mag niet meer bedragen dan 3 m3 per
gezin.

De ‘Morale Laïque de Molenbeek’ organiseert
op zaterdag 14 februari vanaf 13u het « fête de
l’enfant et du vivre ensemble » in de schuur
van het Karreveldkasteel. De toneelgroep van
school 5 en 11 (van Chantal Maes) voert een
spektakel op om 14u.
Na de donderdagmarkt, gaat ook de
zondagmarkt vanaf 15 februari opnieuw door op
haar vroegere plaats. Omwille van de werken
aan de Gemeenteplaats was deze markt immers
tijdelijk verplaatst naar het Sint-JanBaptistvoorplein.
Muzikale ontspanning op zondag 15 februari om
11u in het Gemeentehuis met het Muzikaal
uurtje en de prestatie van Angela Garcia-Lopez
(cello) en Julien Beurms (piano) die de werken
van Robert Schumann en Johannes Brahms.
Info : T. 02/415.96.12.

In de Franstalige gemeentelijke bibliotheek nr.1
(Tazieauxstraat 25) komt er een stage
« masques, totems et arts venus d’ailleurs »
voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Ze ontdekken er
realisaties uit Azië, Noord-Amerika, Afrika en
elders. Info : T. 02/414.48.99.

De documentaire « Patience, patience, t’iras au
Paradis » van de journaliste Hadja Lahbib wordt
op 19 februari om 19u vertoond in het Huis van
Culturen (Steenweg op Merchtem 67). Ze volgt
hierin een groep Marokkaanse vrouwen die in
de jaren 60 naar België kwamen.

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 naar : info@culture1080cultuur.be.

