Actu-Molenbeek # 66
(23 februari 2015)
Vorige week :
De kleintjes in Molenbeek hebben zich niet
verveeld tijdens de carnavalvakantie.
Gemeenschapscentrum Maritiem organiseerde
een stage waar de kinderen konden zingen en
dansen met echte kunstenaars.

Om de week in schoonheid af te ronden trok er
een carnavalsstoet rond op de Gemeenteplaats
op vrijdag 20 februari. Ondanks de regen was
het één en al ‘ambiance’ ! Overzicht van dit
kleurrijk feest op video.

De vzw LES (Cel ter bestrijding van sociale
uitsluiting) nam onlangs op de Sippelberg het
initiatief voor een intergemeentelijk toernooi
voor minivoetbal voor kinderen. Het ging er fel
aan toe want de ploegen waren aan elkaar
gewaagd. Het team Dubrucq (Maritiemwijk)
won uiteindelijk en ging aan de haal met de
beker ! Natuurlijk kregen alle deelnemers een
medaille. Reportage…

Op 21 februari 2014 werd Soulaïmane Jamili
door een metro gegrepen. Ter nagedachtenis
van zijn omgekomen zoon bracht de familie een
gedenksteen aan voor de ingang van
metrostation Ossegem.

Connie en Micha waren van de partij op het
feest dat de Nederlandstalige cultuurdienst op
touw zette op donderdag 19 februari in de
Sippelbergzaal (Sippelberg). De (talrijke !)
deelnemers haalden hun hartje op aan de
muzieksouvenirs van de jaren 60 tot 80.

Op komst :
In het vooruitzicht van de herinrichtingswerken
van het Sint-Remipark (kruispunt van de PierreVictor Jacobs- en de Opzichterstraat) die op
maart straten, organiseert vzw JES op zaterdag
28 februari een feest van 14u tot 16u. De
bewoners krijgen hier ook informatie over de
toekomstige ruimte. Info : 02/412.36.13.
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Ook in de Mexicostraat komt er een een
nieuwe groene ruimte. Voor meer info vindt er
een bijeenkomst plaats in aanwezigheid van de
architect en de landschapsarchitect op zaterdag
28 februari van 14u tot 16u in de
Mexicostraat, 13. Info : T. 02/412.36.49.
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Internationale numerieke dia’s van auteurs van
de Koninklijke Fotoclub Germinal van Sint-JansMolenbeek en van Club Riva Bella van
Eigenbrakelde worden tentoongesteld in het
kader van het “Festival 3-2-1” op zaterdag
28 februari om 15u in de Schuur van het
Karreveldkasteel (Jean de la Hoeselaan 3).

Wijkcomité De Maritiem maakt zich op voor
zijn grote rommelmarkt op 28 maart op de
Bevrijderssquare. In afwachting vinden de
snuffelaars hun gading op zaterdag 28 februari
in Gemeenschapscentrum Maritiem
(Vandenboogaerdestraat 93).
Info en reservaties : Jean-Louis Mahieux
T. 0471/13.45.83.

Van 2 tot en met 6 maart vindt de week van de
boom plaats. De Molenbeekse scholieren
nemen dan deel aan boomplantacties in de
gemeente, bijgestaan door de gemeentelijke
tuiniers. Meer info op : T. 02/412.36.86.

Het Huis van Culturen brengt het stuk “Djihad”
van Ismaël Saïdi, met Reda Chebchoubi, Ben
Hamidou en Shark Carrera, op de planken. Deze
komedie gaat over de avonturen van drie
Brusselaars die de djihad gaan voeren in Syrië.
Ze drijft de spot met allerlei clichés rond religies.
Vijf data zijn voorzien voor deze maand,
namelijk op 1, 2, 9, 16 en 23 maart.

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.

