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(30 maart 2015)
Vorige week:
De school “Aux Sources du Gai Savoir” (nr. 1112) deed een spektakel op zaterdag 28 maart.
Leerlingen en leerkrachten hebben spektakels
voorgesteld over films die een stempel gedrukt
hebben op de cinemageschiedenis.

Het feest van de Albanese vereniging Vatra
vond op zaterdag plaats in de Sippelbergzaal. De
kinderen van de Albanese taalschool (die
cursussen geeft in de gemeenteschool 13)
hebben voor hun tevreden ouders gedanst en
gezongen.

De ploeg van de “beloftes” van de Royal White
Star Bruxelles heeft zondag een wedstrijd
gespeeld tegen Club Brugge in de halve finale
voor de Beker van Brabant. Ondanks het verlies,
was er veel ambiance om de jonge spelers te
steunen.
Er werd ook een gala georganiseerd om de reis
van de ploeg U13 te financieren. Deze ploeg
neemt binnenkort deel aan een internationaal
toernooi in Frankrijk.

Een interreligieus concert, georganiseerd door
de Foyer en de vereniging Beltud in de Sint-JanBaptistekerk in Molenbeek, heeft op vrijdag
27 maart de Turkse muziekgroep Soufie Sarband
bijeen gebracht, alsook The Brussels Chamber
Choir (onder leiding van Helen Cassano) en...
een draaiende derwisj, met een geweldige
akoestiek. Het christelijke, moslim- en joodse
gezang hebben de ramen én de harten van het
publiek.
Overzichtje in video op I like Molenbeek !

De gemeente Molenbeek heeft drie Twizy’s
gekocht, 100% elektrische wagens die zullen
dienen voor de dienst Openbare Netheid.
Voorstelling door de schepen Olivier Mahy…

In Molenbeek is het leren van het burgerschap
reeds een realiteit, voornamelijk via de
kinderraad. Deze verenigt de afgevaardigden
van tien gemeentescholen. Er wordt hier
gepraat, er worden voorstellen gedaan
betreffende hun school maar ook hun wijk en
het leefmilieu. Op woensdag 25 maart hebben
de kinderen zich er voor de laatste keer
verenigd om het jaaroverzicht op te maken en
om enkele projecten te beginnen voor de
volgende raad. Reportage…

De Molenbeekse kinderen hebben trommel
voor vrede gespeeld op maandag 23 maart op
de Gemeenteplaats. Ze hebben heel veel lawaai
gemaakt !

De gemeente Molenbeek opent begin volgende
schooljaar haar zestiende gemeenteschool
(kleuter- en lagere school). Deze school telt
450 plaatsen, en ligt op de hoek van de
Bonnestraat en de Mariemontkaai. Andere
nieuwigheid: in deze school komt een
taalimmersie in het Nederlands! Dit project
begint vanaf het schooljaar 2015-2016, met
twee klassen in de derde kleuterklas, 12 uur
Nederlandse les per week. In 2016-2017 gaan
de kinderen van deze twee klassen naar het
eerste leerjaar en worden en zullen er twee
nieuwe klassen met taalimmersie in de derde
kleuterklas gevormd worden. Zo zullen er elk
jaar twee bijkomende klassen bestaan.
Meer informatie over de inschrijving:
T. 02/410.56.21, van 9u tot 12u in de week.

Wat zal komen:
Brussel Mobiliteit nodigt de bewoners en de
handelaars van de Steenweg op Gent uit om
hun de renovatiewerf uit te leggen die op
20 april van start gaat in het weggedeelte tussen
de Karreveld- en de Mahatma Gandhilaan. De
vergadering vindt plaats op woensdag 1 april
om 19u30 in de Sippelbergzaal
(Sippelberglaan, 1).
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Op het affiche van ciné-club van de Franstalige
bibliotheken (telkens een film aangepast aan
een roman): “The homesman” (2014) van en
met Tommy Lee Jones. De voorstelling vindt
plaats op 1 april om 17u in het
gemeenschapscentrum Maritiem.
(Vandenboogaerdestraat, 93).

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

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

Een abecedariumtentonstelling uitgevoerd
door de leerlingen van het 2de leerjaar van de
school Tamaris, de leerlingen van het
Alfacollectief en de vzw Le Piment, vindt plaats
van 1 tot 21 april in bibliotheek 2, gelegen
Begijnenstraat, 103.

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.

Op zaterdag 4 april zal de Steenweg op Gent
zwart zien van volk voor de traditionele
lentebraderij. Van 8u tot 20u, doen de
Molenbeekenaars hun “shopping” en proeven
ze van “wereldsmaken”! Deze braderij wordt
georganiseerd aan het kanaal aan de Zwarte
Vijvers, door de handelaarsvereniging.

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.

