Actu-Molenbeek # 86
(9 oktober 2015)
Recent:
Feestelijke inhuldiging van de politiezone
Brussel-West, gebouwd aan de kruising van
Steenweg op Gent en Mettewielaan: zo'n 700
personen bezochten het gebouw ingehuldigd in
het bijzijn van minister van Binnenlandse Zaken,
Jan Jambon.
Reportage in foto's en op video...

De Adviesraad van Senioren van Molenbeek,
opgestart door de dienst Sociale Actie, wees
twee medevoorzitters aan: Luc Van Butsele,
welbekend in de Maritiemwijk, en Jacqueline
Rorsvort.

De gemeente Molenbeek bracht een mooie
hulde aan de herinnering en werk van Pal
Halter (1920-2013) door de ruimte aan het
kruispunt van Louis Mettewie- en Edmond
Machtenslaan naar hem te noemen. De
inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van de
echtgenote en de dochter van Paul Halter (die
eveneens als Ereburger van de gemeente werd
aangewezen in 2005).
Foto’s en video op I like Molenbeek.

Het Gemeenschapscentrum Maritiem onthaalt
in zijn inkomhal de tentoonstelling van
kunstenaar-schilder Shokofeh Noshiravan, een
Iraanse kunstenaar die in België woont.
Tentoonstelling tot 23 oktober in het GCM.
(Vandenboogaerdestraat 93, 1080 Molenbeek),
van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.
Gratis inkom. Tel.: 02/421.16.02.

Molenbeek is solidair met Congo. Een avond
van steun aan het weeshuis Gün Günna, in het
zuiden van Kivu, is georganiseerd in
samenwerking met de gemeentedienst
Internationale Betrekkingen. Deze avond vond
plaats op zaterdag 3 oktober in het
Gemeenschapscentrum Maritiem. Alle
inkomsten van die avond worden besteed aan
schoolhulp voorde kinderen.
Tijdens twee dagen, op vrijdag 2 en zaterdag 3
oktober, kleedde Molenbeek zich in de kleuren
van India om de verjaardag van Gandhi en de
internationale dag tegen geweld te vieren.
Na een conferentie van anti-geweld
organiseerde de gemeente gisteren, via de
wedstrijd van de vereniging Kalavati, een
culturele dag in het Huis van Culturen. Er werd
gedanst, gezongen (Raphaëlle Brochet) en
geproefd van Indische lekkernijen... Er waren
talrijke amateurs aanwezig!

Zaterdag 3 oktober vierde Liverpoolstraat feest:
springkasteel, spelletjes voor kinderen, muziek,
wafels, barbecue en thee, alle ingrediënten om
een leuke tijd te beleven onder inwoners.
Alle foto’s...

De Brusselse honderdjarige, Antoinette Mélis,
die in het rusthuis Paloke te Molenbeek
verblijft, vierde op vrijdag 2 oktober haar 108ste
verjaardag. Zoals vorig jaar kwam ze per koets
naar het Karreveldkasteel, samen met haar
trouwe vriendin Camille Schmidt en de
directrice van het rusthuis. Ze werd onthaald
door burgemeester Françoise Schepmans en de
schepen van Burgerlijke Stand Ann Gilles-Goris.
Een verrassing wachtte op haar: Thierry Dailly,
manager van RWDM, overhandigde haar het
shirt van de club aan de honderdjarige die in
Molenbeek geboren is! Foto's en video...

Wat gaat komen:
Jazz wordt in de bloemetjes gezet op vrijdag 9
en zaterdag 10 oktober in het Karreveldkasteel!
Het is tijd voor Blue Flamingo, georganiseerd
door de vereniging MuseBoosting.
Op het programma om 19u30:
9 oktober: Lorenzo Di Maio Group
10 oktober: Jan de Haas Vibes Quartet
adres: Jean de la Hoeselaan 3

Francofaune, het festival van de muzikale
biodiversiteit, komt naar het Huis van Culturen
(Steenweg op Merchtem) op vrijdag 9 oktober.
Om 20u30 kunnen de liefhebbers kijken naar
het spektakel "Nothing that Is Everything" van
Zita Swoon Group. Juist ervoor: de jonge rapper
L. King El Patrone (foto) zingt zijn liedjes,
geïnspireerd door zijn leven in Beekkantwijk.

De Sint-Remiruimte bevindt zich juist achter de
kerk met dezelfde naam en ligt op de hoek van
Opzichter- en Pierre-Victor Jacobsstraat. Deze
ruimte werd volledig heringericht en is nu een
gezellige plaats toegankelijk voor iedereen! Kom
op ontdekking van deze nieuwe ruimte
ontworpen om gezinnen te verwelkomen.
De inhuldiging vindt plaats op zaterdag
10 oktober. Een hele reeks animatieactiviteiten
vinden plaats van 14u tot 17u: dansworkshop
(door het huis van Culturen en Sociale
Samenhang), slackline (door vzw JES), initiatie
tot boks in een ring in het park (door Brussels

Boxing Academy), workshop van Capoeira en
percussie (door vzw LES) en veel andere
verrassingen. Voor de fijnproevers is er ook veel
om te proeven!

Zoals ieder jaar organiseert vzw Kids' een galaconcert

waarvan de inkomsten gaan naar gehandicapte
en benadeelde kinderen van de Cité Joyeuse - Le
Foyer des Orphelins - Le Centre Arnaud Fraiteur
gelegen te Molenbeek.
Het concert van Brussels Swing Society vindt
plaats op vrijdag 16 oktober om 20u30 in de
Schuur van het Karreveldkasteel Jean de la
Hoeselaan 3).
Inkom: 25 euro. Reservaties: 02/469.03.82
Conferentie-debat op dinsdag 13 oktober om
19u met Jan Reynaers, politicoloog (VUB) en lid
van het comité van Mouvement B Plus, over het
thema "Vrijheid en Gelijkheid op taalgebied
gingen nooit goed samen in België". Dit vindt
plaats in de Ridderzaal van het Karreveldkasteel.
(Jean de la Hoeselaan 3) Info: T. 02/468.57.57.

Gemaakt voor het Festival En Avant Jeunesse
2015, en beloond door de prijs van de jury, vindt
het stuk "Le procès de la jeunesse Acte 2",
geregisseerd door Yousra Dahry, plaats op
vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober om 19u30 in
het Huis van Culturen (Mommaertsstraat 4).
Productie: vzw Ras El Hanout
Met de steun van de Jeugdpool en Schepen van
Jeugd van de gemeente
Info: 02/415.86.03

Cultuur in Molenbeek? U bent aan het juiste adres.
De culturele site van Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, geeft ook een gratis
culturele nieuwsbrief uit. Wilt u hem ontvangen? Stuur ons dan gewoon je emailadres, naam en voornaam naarinfo@culture1080cultuur.be.

