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Vorige week :
Als jongeren van Centrum West en senioren
van Residentie Fuchsias elkaar ontmoeten,
zorgt dat voor leerzame, leuke gesprekken,
doorspekt met wat melancholie… vooral als de
herinneringen bovenkomen. Reportage…

In de Pastorijstraat nr.19, vlakbij het Sint-JanBaptistvoorplein, heeft de gemeente een
studiezaal ingericht. Leerlingen uit het
secundair die een rustige ruimte zoeken om hun
huistaken te maken en hun lessen te leren
kunnen hier terecht. Voorstelling door de
schepen van Jeugd Sarah Turine.

Op de werf voor de renovatie van het
gemeentelijk zwembad Louis Namèche draait
alles op volle toeren. Voor de inhuldiging, die
voor het einde van dit jaar is gepland,
organiseerde schepen van Sport Ahmed
El Khannouss met Beliris een werfbezoek voor
de sportclubs …

In de Schuur van het Karreveldkasteel kon je
terecht voor het festival “3-2-1” (dia’s), een
organisatie van ‘Royal Photo-Club Germinal’ van
Molenbeek. Overzichtje op video…

Elke laatste vrijdag van de maand is het
aperitiefuur in Gemeenschapscentrum
Maritiem. De wijkbewoners kunnen er elkaar
dan ontmoeten van 17u tot 20u, rond een
glaasje en patisserie en in een losse sfeer !
Volgende afspraak : 27 maart !
Adres : Vandenboogaerdestraat 93.

Vlakbij de Leopold II-laan heeft de gemeente ter
hoogte van de Mexicostraat nr.13 een
braakliggend terrein overkocht van Claude
Barzotti (een bekend Waalse charmezanger).
Binnenkort is het geen clandestien stort meer.
De gemeente voert er een project uit dat ze
onlangs voorstelde aan de bewoners. Aan de
ene kant komt er een gebouw (GVL + 3) met
twee woningen van vier kamers en een studio.
Daarnaast legt ze een openbaar park aan. De
werf start in 2016 en duurt een jaar.

Op komst :
“La Voix des Femmes”, een organisatie die zich
al 20 jaar inzet voor de verbetering van de
vrouwenrechten, nodigt vrouwen uit om na te
denken over hun plaats in de maatschappij. Het
resultaat is een tentoonstelling “La force des
femmes” (“Sterke vrouwen”) die plaatsvindt in
de VK (Schoolstraat 76) op 6 maart vanaf 9u00.
Het evenement eindigt met muziek en dans
(van 13u tot 16u).

Vrijdag 6 maart vanaf 20u is het Open Stage des
Petits Belges in het Huis van Culturen (steenweg
op Merchtem 67). Jongeren treden er op het
voorplan, er is de ‘open mic’, de ‘open beatbox’,
een imrpovisatiespel … en ook een “special
guest” in de persoon van Benny B ! de
onvergetelijke zanger van “Vous êtes fous !”
staat vanaf 22u op de scène.
Info : T. 02/415.86.03.

“Aan welke eisen inzake confessionele
neutraliteit moet de school van morgen
beantwoorden ?”. Dat is het thema van het
‘XXVIIème Colloque de la laïcité’ op zaterdag
7 maart in de Schuur van het Karreveldkasteel
vanaf 9u30. Bij de sprekers : burgemeester
Françoise Schepmans, de voorzitter van de
‘Amis de la Morale Laïque’, Hermine
Gulhagopian, en de adjunct-algemeen-secretaris
van het ‘Centre d’Action Laïque’, Benoît Van der
Meerschen. Er zijn debatten gespreid over de
hele dag.

Van 2 tot 6 maart vindt de 18e editie van de
Week van de boom plaats. De Molenbeekse
scholieren nemen dan deel aan de aanplanting
van bomen (twintig in totaal) in de gemeente.
Ze worden hiervoor bijgestaan door de
gemeentelijke tuiniers.
Meer info : T. 02/412.36.86.

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.

