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(2 februari 2018)
Kortgeleden:
Molenbeekenaren van het Jaar 2017
De gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft de
prijzen van “Molenbeekenaren van het Jaar
2017” toegekend aan verschillende inwoners,
verenigingen, ondernemers, handelaars,… die
zich positief hebben onderscheiden tijdens het
afgelopen jaar in Molenbeek. De trofeeën
werden overhandigd door het College van
Burgemeester en Schepenen op dinsdag
30 januari in het Karreveldkasteel.
Hieronder vindt u de erelijst:
Samenleving: Molenbeekse helden
Said Eljebari en Youssef Ben Moussa
Gedurende de maand november, hebben deze
twee Molenbeekenaren een dame van de
verdrinkingsdood gered. Beiden hebben niet
geaarzeld om in het kanaal te duiken om ze te
helpen.

Economie: handel Matos & Kite Shop
Opgericht sinds 30 jaar in de Hertogin van
Brabantswijk, is de gespecialiseerde winkel
“Matos Surf & Kite Shop” een echte succes
story. De klanten komen uit de hele wereld om
kitesurf-, windsurf- en snowboardsplanken te
kopen. De beheerders van Matos Surf & Kite
Shop, Olivier Maes en Isabelle Adam, zijn trots
om in Molenbeek te wonen!

Sociale Economie: The Food Hub
In Molenbeek bestaat er voortaan en bio-markt
langs de Henegouwenkaai: The Food Hub. Dit
initiatief is het resultaat van een partnership
tussen FoodHub en vzw Atelier Groot Eiland.
Courgettes, witlof, aardappels, kazen, wijnen,
bieren… alles is bio!

Jeugd: Compagnie Ras El Hanout
De Compagnie Ras El Hanout heeft L’Epicerie,
een cultureel centrum gelegen in een oud depot
van de Beekstraat, gecreëerd om de jongeren bij
theater in te wijden en om hen een creatieve
scheppingsruimte aan te bieden. Het
toneelgezelschap heeft verschillende spektakels
opgericht en talrijke prijzen behaald.
Vereniging: Brass’Art
Sinds 22 maart 2017, brouwt een nieuwe ruimte
de culturen in het hart van Molenbeek: Brass’Art
Digitaal Café. Concerten, debatten,
ontmoetingen, tentoonstellingen, muzikale
improvisatie… Brass’Art brouwt alle genres!

Sportinvestering:
Tennis Club “Le Chalet” (Pascal Duquesne)
Brussels West Petanque Club (Freddy Mertens)
Dankzij de investering van Pascal Duquesne en
zijn team, herleeft vandaag het Tennis Club “Le
Chalet” meer dan ooit. De club biedt gratis
tennislessen aan voor de kinderen van “La Cité
Joyeuse”.
Ander mooi initiatief: het bollenveld heeft het
aantal pisten verdubbeld en een cafetaria
ingericht dank zij de inspanningen van de
Brussels-West Pétanque Club en zijn voorzitter
Freddy Mertens.
Participatie: Donateurs van het Momuse
Het eind van het jaar 2017 in Molenbeek stond
in het teken van de zolang verwachte opening
van het gemeentelijk museum “MoMuse” in het
gebouw van de Academie voor Teken- en
Visuele Kunsten in de Mommaertsstraat. Het
museum werd verrijkt dankzij talrijke
Molenbeekse donateurs, waartussen Mevrouw
Moucheron die het sportshirt en de short van
haar vader, voetballer van Daring Molenbeek,
aangeboden heeft!
Cinema: Stephan Streker
Sportconsultant en realisator, produceerde
Molenbeekenaar Stephan Streker een film
getiteld “Noces”. De film is tot stand in zalen
gekomen en werd door de kritiek verwelkomd.

Theater: Cie “Les Voyageurs sans Bagage”
Om het mogelijk gemaakt te hebben om
Shakespeare te herontdekken dank zij een leuk
toneelstuk: “L’Être ou ne pas l’Être”. Volle zaal in
november in het Huis van Culturen.

Een “Cruyff Court” zal opgebouwd worden in het
Muzenpark van Molenbeek. Voorgesteld in de
loop van de aanslagen van Parijs door Unico Van
Kooten en Ahmed Larouz, dit project om een
mini-voetbalveld voor kinderen te creëren wordt
door de gemeente ondersteund. De inwijding
wordt in de loop van de maand maart voorzien.

De voetpaden van de Edmond Machtenslaan
worden vernieuwd. De werkzaamheden die in de
loop van de maand maart en voor een duur van
70 werkdagen zullen beginnen, werden op
woensdag avond door Schepen van Openbare
Werken Jan Gypers en Burgemeester Françoise
Schepmans voorgesteld. De renovatie, die per
weggedeelte verwezenlijkt wordt, zal van de kant
Mettewie beginnen om tot de Brigade Pironlaan
door te gaan.
Voorts zullen lantaarnpalen eveneens op de
middenberm toegevoegd worden ten einde de
verlichting van de laan te versterken.

Foto’s van de Sportroffeën onlangs toegekend
door de gemeente aan sporters, trainers, clubs
en Molenbeekse vrijwilligers.

Infrabel bouwt een “academie” aan het
Weststation in Molenbeek. Binnen drie jaar zal zij
alle personen ontvangen die bereid zijn om zich
aan de beroepen van de spoorwegen te vormen.
Reportage.

Binnenkort :
Het Gemeenschapscentrum Maritiem
(Vandenboogaerdestraat 93) stelt op vrijdag 2
februari vanaf 17:30 uur, een Bretons aperitief
met muziek en allerlei specialiteiten van
Bretagne voor!
Meer info:
www.facebook.com/events/320892491764204

De nieuwe meervoudige middelbare scholen
(615 Gentsesteenweg en 175 Jean Dubrucqlaan)
openen hun deuren op zaterdag 3 februari van
10:00 tot 15:00 uur.
Het zal de gelegenheid zijn om de scholen te
bezoeken en om het pedagogische team te
ontmoeten.
Het Karreveldkasteel (Jean de la Hoeselaan 3)
organiseert een muzikaal vieruurtje op zaterdag
3 februari vanaf 13:30. Verhaaltjes worden
voorzien voor kinderen tussen 0 en 9 jaar evenals
verschillende ateliers. Het vieruurtje volgt met
het concert van “Ma Mia Forêt”.

Het Gemeenschapscentrum Maritiem zet zijn
Molenzinnema voort op zaterdag 3 februari om
18:30 met de film « David » van Joël Fendelman.
De geschiedenis: Daud, een jonge Moslim, groeit
op in Brooklyn en wordt, per toeval, vriend met
een groep jonge Joden. Daud en Yoav zijn door
een eerlijke vriendschap verbonden.

Het Huis van Culturen (4 Mommaertsstraat)
organiseert op zaterdag 3 februari om 20:00 uur
een muzikale gebeurtenis met “Kompost”
(workshop opera) en Sawt (jazz fusion). Infos :
www.culture1080cultuur.be

Een klassieke muziekconcert zal op zondag
4 februari om 14 :00 uur plaatsvinden in het
Karreveldkasteel: Quatuor Matt (viool, alto,
violoncel en piano).

Nog steeds op zondag 4 februari om 16:00 uur in
het Karreveldkasteel, zullen de “Contes au
Château” de kinderen verenigen rond het
spektakel “Dessous la Table” van en met Corinne
Pire.

In verband met Sint-Valentijn, ontvangt The Blue
Flamingo (jazzconcerten) Philip Catherine en
Ghalia Benali op 9 en 10 februari om 19:00 uur in
het Karreveldkasteel (Jean de la Hoeselaan 3).
Reservering: 0493 / 02.30.80.
http://blueflamingofestival.be
Cultuur in Molenbeek ? U bent op het goede adres !
Cultureel portaal van Molenbeek www.culture1080cultuur.be geeft eveneens een
gratis informatiebrief uit. Wilt u het ontvangen? Geeft u ons uw mailadres, alsmede
uw naam en uw voornaam aan info@culture1080cultuur.be

