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Vorige week :
Een stem uit Molenbeek in ‘The Voice
Belgique’. Mehdi Jaba is zijn naam, in het
gewone leven student boekhouding. Met een
Arabisch liedje bekoorde hij de jury. Voor I like
Molenbeek, interpreteert hij « T’aime » van
Patrick Fiori !

De voormalige hangar van Net-Brussel aan de
Ninoofse Poort is nog slechts een hoop gruis. De
afbraak van deze bouwval is beëindigd maar de
arbeiders maken zich op voor het afgraafwerk.
De gemeente Molenbeek steunt het project van
de omwonenden die op die plaats een groene
ruimte willen.

Sinds de werken voor de bouw van het
stormbekken in 2011, is de Mirtenlaan te
Molenbeek erbarmelijke staat. De gemeente
gaat ze binnenkort volledig heraanleggen.
Voorstelling van het project dat ook het
mobiliteitsprobleem zal aanpakken …

Het is carnaval in de Molenbeekse straten. De
kinderen van de Windroosschool vormden een
kleurrijke stoet en doorkruisten verkleed en
gemaskerd door de straten van hun wijk. ‘t Was
ambiance troef ! Bekijk het op video !

Onlangs organiseerden ouders van de kinderen
van de Sainte-Ursule- en de Vier-Windenschool
een petitie om hun beklag te doen over het
verkeer in de steenweg op Merchtem :
autobestuurders rijden er overdreven snel. De
dienst Mobiliteit belegde daarop een
bijeenkomst om een verkeersproject voor te
stellen. In dat plan wordt het autoverkeer
tussen de Steenweg op Gent en de Parelstraat
opgeheven. Uitleg door Schepen van Mobiliteit,
Jan Gypers…

Vorige zaterdag 14 februari 2015 bracht de
gemeente hulde aan koning Albert I, 81 jaar
geleden tragisch omgekomen te Marche-lesDames. Schepen Sarah Turine ging bloemen
neerleggen aan de voet van de buste van de
Koning in het Albertpark.

Op komst :
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. De film komt
trouwens ook in de bioscoopzaal Vendôme uit
op 25 februari.
De dienst Nederlandstalige cultuur nodigt je uit
om op donderdag 19 februari te komen feesten
in de Sippelbergzaal (Sippelberglaan 1). Connie
en Micha brengen het spektakel “Lang zullen we
leven” dat je muzikale souvenirs uit de jaren 60
tot 80 doet herbeleven.

Dag van het verhaal op zaterdag 21 februari :
gemeentebibliotheek nr. 2 (gelegen in de
Begijnenstraat 103) ontvangt van 10u tot 12u
verhalenvertellers die nieuwe en oude albums
zullen voorstellen aan de kinderen (van 0 tot
5 jaar en van 4 tot 10 jaar).

Wijkcomité De Maritiem bereidt zich voor op
zijn grote rommelmarkt van 28 maart op de
Bevrijderssquare. In afwachting komen
snuffelaars op 28 februari samen in
Gemeenschapscentrum Maritiem
(Vandenboogaerdestraat 93).
Info en reservering : Jean-Louis Mahieux
T. 0471/13.45.83.

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.

