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Recent:
Bij de start van het nieuwe schooljaar in september
2017, zullen twee nieuwe middelbare scholen elk
5 klassen van het eerste middelbaar openen: de
“Middelbare School Plurielle Karreveld”
(Gentsesteenweg 615) en de “Middelbare School
Plurielle Maritime” (Jean Dubrucqlaan 175).
Dit innoverend project komt voort uit een
partnerschap tussen de Federatie Wallonië-Brussel,
de Gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Sint-AgathaBerchem, het collectief van leerkrachten vzw “Ecole
ensemble” en de ULB. Deze vereniging maakte de
oprichting mogelijk van een vzw "Le Pouvoir
Organisateur Pluriel", bestaande uit professionelen
van het onderwijs en bevoegd voor de organisatie
van deze 2 scholen.
Teneinde het project voor te stellen aan de
geïnteresseerde ouders en kinderen, nodigen de
promotoren hen uit op twee informatiesessies:
Op 7 februari 2017 om 19u
in het Gemeenschapscentrum Maritiem,
Vandenboogaerdestraat 93 - 1080 Brussel
Op 9 februari om 19u,
Gentsesteenweg 615 - 1080 Brussel.
Website: www.popluriel.be
Videoreportage.

Op dinsdag 31 januari heeft de Gemeente
Molenbeek in het Karreveldkasteel de
prijzen uitgereikt van de
Molenbekenaren van het Jaar 2016. Deze
prijzen belonen economische,
maatschappelijke en culturele actoren,
inwoners, handelaars en verenigingen
voor hun handelingen gedurende het
voorbije jaar.
De palmares bevindt zich op de
facebookpagina van de gemeente.
Een bijzondere hulde werd gebracht aan
Loubna Lafquiri, de Molenbeekse vrouw
die haar leven verloor in de aanslagen op
Maalbeek. Haar echtgenoot Mohamed El
Bachiri las een gedicht voor Molenbeek.

Zoals elk jaar werden de meest
verdienstelijke Molenbeekse sporters
beloond door de gemeente bij een
avondje georganiseerd in de feestzaal
Sippelberg.
Van de jonge ploeg van de RWDM Girls
(beste vrouwenploeg) gaande tot Futsal
Molenbeek (beste mannenploeg), Amal
Amjahid (wereldkampioene jiujitsu),
Tanguy Cosyns (Daring Hockey en
internationale Belg bij de Red Lions), de
Final FX Dance School, trainer Houry
Khalid (Cens Academy), en veel andere
sporters toonden aan hoe sport leeft in
Molenbeek!
Foto's op facebook.

Wat gaat komen:
Een tentoonstelling over het thema “beweging”, tot
stand gebracht door het Atelier Paloke, wordt van 3
tot 5 februari van 9u tot 17u gehouden in de
Elizabethzaal van het Karreveldkasteel
(Jean de la Hoeselaan 3).
Info: T. 02/415.86.03.
Op zondag 5 februari om 15u, in het Karreveldkasteel
(Jean de la Hoeselaan 3), gezellig bij kamermuziek.
Op het programma: het kwartet Zerkalo vertolken de
werken van Mozart, Webern, Chostakovitch.

MolemZinnema is een (gratis) cinemafestival gewijd
aan Molenbeek. Het vindt plaats in het
Gemeenschapscentrum Maritiem
(Vandenboogaerdestraat 93).
Op het affiche:
03/02 > 19h00
“La couleur du sacrifice” - Mourad Boucif
03/02 > 20h30
“Les hommes d’argile” - Mourad Boucif
11/02 > 18h00 “Les Barons” - Nabil Ben Yadir
19/02 > 18h00
“La Marche” - Nabil Ben Yadir
25/02 > 18h00
“Le tout nouveau testament” - Jaco Van Dormael
10/03 > 18h00
Kortfilms

Om de allerkleinsten een plezier te doen, opent de
tweede editie van de Petite Nuit du Conte
(sprookjesnacht) op zaterdag 4 februari om 14u, in
een fabelachtige wereld in het Huis van Culturen
(Mommaertsstraat 4).
De lieve artiesten van de Pont des Arts komen op
ontmoeting bij de jongsten en maken een mengeling
van bewegingen en voorwerpen.
De groteren ontdekken er de verhaaltjes van Julien
Staudt en Catherine Vanandruel.
Vanaf 18 maanden ... tot 6 jaar.
© Cécile Balate

Acagala, het groot jaarlijks feest van de Académie
de Musique et des Arts de la Parole de MolenbeekSaint-Jean, herenigt de leerlingen van de klassen van
muziekopleidingen (blaasinstrumenten,
snaarinstrumenten, ...), theater, zang, koor,
kamermuziek, begeleidend gitaarensemble,
vioolensemble, cello-ensemble, accordeonensemble.
Op 5 februari vanaf 10u, volgen de concerten elkaar
heel de dag op in het Huis van Culturen.
Info en prijs.

De vereniging Molen Besace brengt een conferentie
over het stripverhaal: de vergelijking tussen de FransBelgische stripverhalen en de Amerikaanse comics
door Joël Saucin, professor aan IHECS. Deze
conferentie vindt plaats op zondag 5 februari om 15u
in de Schuur van het Karreveldkasteel (Jean de la
Hoeselaan 3). Prijs: 5 euro.
Reservatie verplicht: T. 0473/59.85.89.

Het “Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles”
(RML-B) stelt activiteiten voor rondom diabetes
voor diabetici en hun naasten, geleid door een
gezondheidsexpert.
 Donderdag 09/02 : Laten we van nul beginnen bij
diabetes
 Donderdag 27/04: Diabetes Laten we het doen
bewegen!
 Donderdag 15/06: Diabetes: mijn wijk als
bondsgenoot
Deze gratis workshops vinden plaats in het Huis van
Culturen van 14u tot 16u.

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.

