Actu-Molenbeek # 70
(23 maart 2015)
Vorige week:
70 jaar getrouwd! Deze topprestatie in
Molenbeek was de verdienste van Meneer en
Mevrouw Wynants-Lievens. De feestvierders
hebben onlangs hun platina huwelijksverjaardag
gevierd met hun naasten in het
Karreveldkasteel. Ze hebben geschenken en
bloemen ontvangen van de schepen van
Burgerlijke Stand Ann Gilles-Goris.

Tientallen kinderen van de gemeentescholen
waren op maandagmorgen bijeengekomen voor
de jaarlijkse actie “Vredetrommels”. Bedoeling:
zoveel mogelijk lawaai maken door “stop de
oorlogen!” te roepen. Ze hadden hun kleine
geïmproviseerde trommel bij en ze zongen
liedjes en gedichtjes voor de vrede.

“Heure musicale”, deze zondagnamiddag in het
Gemeentehuis. Onder de leiding van Félix
Snyers, heeft het concert het trio “La Lettera
amorsa” verenigd met Laura Pok, Bernard
Zonderman en de sopraan Céline Vieslet.

In het hart van het historisch centrum van de
gemeente, de Stadstuin (Jardin urbain) is een
groene ruimte, onderhouden door de vzw La
Rue en de wijkbewoners, waar men gezelligheid,
uitwisselingen en ontmoetingen kweekt. Ze
maken er compost, planten er tomaten en sla,
verzamelen regenwater,… Op zaterdag
21 maart, eerste dag van de lente, stond de tuin
in beroering voor zijn “open deuren”. De groene
vingers bezochten er de nieuwsgierigen van hun
tuintje en boden ze thee en pannenkoeken aan.
Het nieuwe uithangbord van de Stadstuin,
gemaakt door de samenwerking van de
kinderen van de huiswerkschool met de vzw La
Rue, en die aan de ingang van de Finstraat
uithangt, werd eveneens onthuld aan het
publiek.

Niets anders dan verenigde smaken op de
reusachtige tafel op de speelplaats van de
Sainte-Ursule school. Op zaterdag 21 maart was
er het speciale feest “wereldsmaken” met
schotels uit Marokko, Congo, Togo, … Op het
menu: van kip in bladerdeeg tot couscous en
andere lekkernijen … klaargemaakt door de
mama’s van de scholen.

Zonnecroissant in Molenbeek tijdens de
zonsverduistering op vrijdag 20 maart …

Een nieuwe crèche werd vorige week
ingehuldigd in Molenbeek: Molentje ligt in de
Jean-Baptiste Decockstraat en wordt beheerd
door de gemeentelijke vereniging Molenketjes.
Videoreportage en bezoek met de schepen
Annalisa Gadaleta.

Wat zal komen:
De dienst Franstalige cultuur stelt aan
liefhebbers een begeleid bezoek aan de
tentoonstelling Chagall voor, een overzicht van
de verschillende facetten van zijn kunst, in het
Museum van de Schone Kunsten
(Regentschapsstraat, 3). Het bezoek vindt plaats
op donderdag 26 maart om 14u. Aangezien het
aantal deelnemers beperkt is, is reservatie
nodig. Prijs: 10 euro.
Reservatie verplicht: T. 02/415.96.12.

De Foyer organiseert reeds voor de 10de keer,
interreligieuze concerten. Voor deze editie heeft
de vzw samengewerkt met de vzw BELTUD
“Association d’amitié belgo-turque”. Dit jaar,
gaat dit door op 27 maart 2015 in de Sint-JanBaptistekerk (Sint-Jan-Baptistevoorplein). We
zullen kunnen luisteren naar componisten van
drie godsdiensten (islam, jodendom en
christendom). De draaiende derwisjen nemen
eveneens deel aan het evenement.
Prijs: 10 EUR.
Reservatie: T. 02/411.74.95.
Het festival “En avant la jeunesse” groepeert de
spektakels die tijdens het jaar gemaakt worden
bij de workshops van de vzw “Ras El Hanout”,
met de jongeren van een beetje van overal in
Brussel, met als bedoeling om van theater een
middel tot uitdrukking te maken. Het festival
gaat door van 27 tot 29 maart in het Huis van
Culturen. Programma…

Op het affiche van cineclub van de Franstalige
bibliotheken (telkens een film gemaakt uit een
roman): “The homesman” (2014) van en met
Tommy Lee Jones. De film gaat door op 1 april
om 17u in het gemeenschapscentrum Maritiem
(Vandenboogaerdestraat, 93).

Op woensdag 1 april van 13u tot 17u,
organiseert de “Brede School” een mooi feest
op de Gemeenteplaats met circus,
theaterworkshops, straatanimatie en
balspelletjes.
In het Scheutbospark (ingang via de Louis
Mettewielaan, 200) zullen er ook verscheidene
sport- en natuurspelletjes plaatsvinden.
Info: T. 02/563.05.79.

MolenDance! Van woensdag 1 tot zaterdag 4
april, viert het Huis van de Culturen het
dansfeest en stelt een hele reeks spektakels,
begeleide parcours, battles, enz. voor. Het
programma staat ook in de agenda van de
laatste Molenbeek Info.

De internationale dag van de Roma,
georganiseerd door de vzw Strijd tegen de
Sociale Uitsluiting, vindt plaats op zaterdag
4 april van 14u tot 19u op de Gemeenteplaats.
Er zal animatie zijn en ook spelletjes voor de
kinderen, circus, gastronomie van de Balkans,
concerten en straatspektakels.

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.

