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De derby van het jaar, de legendarische "Daring-Union", vindt plaats op
vrijdag 23 december om 20u in het Edmond Machtensstadion. RWDM tegen
de Union saint-gilloise, plezier gegarandeerd! Het RWDM-dorp zal trouwens
in zijn kerstoutfit gehuld zijn voor de gelegenheid.
Voorverkopen: op wonsdag 21/12 tussen 16u en 19u aan het secretariaat van
RWDM, Sluistribune, alsook in verchillende cafeetjes: Espérance, New Daring,
Bon Coin, Panorama, Brasserie Mérode, Federatie fanclubs RWDM.

Recent:
De gemeente huldigde de Jeugdpool in op de
Leopold II-laan 170. Deze ruimte wil een platform
zijn voor ontmoetingen voor jongeren waar ze
projecten tot een goed einde kunnen brengen. De
verenigingen beschikken er trouwens over lokalen.
Meer info in de video ...

Na de verlichtingen, wordt Molenbeek in deze
periode ook mooi gemaakt met kerstbomen.
Zo hebben de kinderen van de vzw “De Molenketjes”
twee kerstbomen versierd met slingers en papieren
sterretjes in de inkomhal van het Gemeentehuis.

De laatste editie van Molenbeek Info ligt deze week
in uw brievenbus.
Het aanvraagformulier voor de premie voor "enige
eigenaars" zal bij de krant zitten.
Niet te missen!

De Molenbekenaren hebben talent!
Voorbeeld: Manzul Akhmedov (22 jaar). Als
aanhanger van de “Street work-out”, neemt hij,
samen met zijn groep, deel aan de wedstrijd
“Belgium's Got Talent”, die uitgezonden wordt op
VTM! Hier zien we hem in de halve finale.
Ontmoeting ...

Het duurzame wijkcontract “Rond Leopold II”
voorziet drie belangrijke projecten: de volledige
vernieuwing van de Ribaucourtstraat; de oprichting
van een sporthal, een bokszaal en een
kinderdagverblijf met 84 plaatsen op de
Koolmijnenkaai; en ten slotte, de bouw van drie
woningen op een terrein in de Mexicostraat.
De maquettes werden aan de buurtbewoners
voorgesteld bij een feestje in het Huis van Culturen.
Woordje uitleg door schepen Jan Gypers ...

De Kerstmarkt 2016 van Molenbeek was fantastisch:
we zijn gespaard gebleven door de regen (en zelfs de
kou). Deze kerstmarkt bracht mooi volk mee naar het
Karreveldkasteel.
Enkele foto's op onze facebookpagina

Wat gaat komen:
De Kerst wordt gevierd in het GCM
(Vandenboogaerdestraat 93) op vrijdag 16 december
om 15u30. Naast een grote keuze aan originele
geschenken gemaakt door de bewoners van de
Maritiemwijk, is de Kerstmarkt een gezellige plaats
waar u, met een drankje in de hand,
degustatiestandjes en spelletjes voor kinderen kunt
vinden. Gratis inkom.

Op zaterdag 17 december van 10u tot 20u, vieren
alle handelaars van de Gentsesteenweg en de
Gemeenteplaats feest.
Verschillende animatie en degustaties worden
aangeboden aan de klanten. De Gentsesteenweg
tussen het kanaal en de Zwarte Vijvers wordt
geblokkeerd voor de gelegenheid.

Mis de goede zaakjes niet in het
Gemeenschapscentrum Maritiem (GCM)op zaterdag
17 december van 8u tot 15u. Het Wijkcomité
“Marie-Rose” organiseert er een braderie.
Reservatie verplicht via mail naar:
jeanlouismahieux@hotmail.com , of telefonisch na
19u: 02/425 65 68 en 0471/13 45 83.

“Les Enfants de Dom Juan” is een uitvoering die
exclusief kan ontdekt worden in het Huis van
Culturen (Steenweg op Merchtem 67).
Dit stuk kwam tot stand door het Brocolitheater. Het
brengt Ben Hamidou en Sam Touzani samen, twee
komedianten die Molenbeek goed kennen.
Het vertelt het verhaal van een onwaarschijnlijke
vriendschap tussen Nordine, theaterconciërge en
Pierre, een rondtrekkende artiest
Reportage met de artiesten...
Overblijvende data 16, 17 december om 20u en 18
december om 15u.
Tarieven: 5 / 10 EUR Info: T.02/415.86.03.

Op zondag 18 december om 15u, is er een
conferentie over “De artistieke avant-gardes: een
verhaal over de transnationale kunst” door Pascale
Schoune, professor Kunstgeschiedenos aan de
Academie voor Teken- en Visuele Kunsten van SintJans-Molenbeek.
Deze conferentie is georganiseerd door Molen
Besace en vindt plaats in het karreveldkasteel. Jean
de la Hoeselaan 3).
“Classique Ici !” Het Kaliste-Kwartet, een kwartet
met piano, ontvangt u op dinsdag 20 december vanaf
18u30 met een gratis drankje en trakteert u op het
concert van 19u tot 20u in de foyer van het Huis van
Culturen (Mommaertsstraat 4).
Op het programma: Mozart, Thilloy en Lekeu.
Reservaties: T. 02/411.52.37.
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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 uw emailadres, naam en voornaam naar: info@culture1080cultuur.be.

