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Recent:
Molenbeek heeft erg geleden wegens haar imago in
het begin en aan het einde van het jaar 2015, eerst
door de verijdelde aanslagen in Verviers, vervolgens
door de aanslagen in Parijs. Geconfronteerd met de
media-aandacht en de kritiek op Molenbeek, hebben
de inwoners blijk gegeven van veel
terughoudendheid: ze toonden hun solidariteit met
de slachtoffers van de aanslagen en tegelijkertijd
verwierpen ze vastberaden het etiket van de
thuisbasis van het terrorisme.
Op de woensdag volgend op de aanslagen in Parijs,
werd een grote bijeenkomst georganiseerd op de
Gemeenteplaats waarbij verschillende duizenden
inwoners bijeenkwamen, van alle leeftijden en uit alle
wijken. Ze hadden de volgende boodschap: “We zijn
allemaal Molenbeekenaars!”.
Volgens de krant Le Soir, die het klassement
opgesteld heeft van "100 persoonlijkheden van het
jaar 2015", worden de inwoners van Molenbeek
geklasseerd op de tweede plaats!

De installatie van nieuwe bewakingscamera's
wordt in alle Molenbeekse wijken vervolgd.
Ter herinnering: de gemeente beschikte over 69
verouderde camera's, en heeft besloten deze te
vernieuwen en haar netwerk aan apparatuur te
verrijken. In totaal zullen 120 camera's
operationeel zijn tegen maart, allemaal
uitgerust met veelvoudige functionaliteiten.
De gemeente koopt eveneens 40 zogenaamde
intelligente camera's die problematische
situaties opsporen en melden. Ten slotte zullen
er ook 5 mobiele camera's komen die vooral
bestemd zijn voor het opsporen van vervuilers.
Kerstmis bij La Chaîne de l'Amitié, dat betekent
het weerzien van vrienden, een leuke sfeer en
een lekkere maaltijd. Op vrijdag 25 december
heeft de vereniging, nogmaals, mensen
bijeengebracht: bejaarde personen maar ook
alleenstaanden die een aangename namiddag
wilden doorbrengen, Kerstmis waardig.
"Elk jaar zijn we tevreden over het succes",
meent Julien De Lathouwer, voorzitter van de
vzw en bijgestaan door een mooie ploeg van
vrijwilligers. "Wij organiseren eveneens andere
feesten zoals het feest van Sint-Valentijn. Deze
evenementen zijn van belang voor de mensen".

Mohamed Boulef en Yaassine Moutaacim,
twee jonge Molenbeekenaars, wonnen de
wedstrijden kickboksen bij een internationaal
tornooi dat op het einde van het jaar in China
plaatsvond.
Voor Mohamed Boulef was dit niet de eerste
keer: hij had reeds de titel van wereldkampioen
in K-1 behaald. Klein souvenir op video...

Amal Amjahid (20 jaar) traint in Cens Academy
te Molenbeek en behaalde voor de derde keer
de titel van wereldkampioen in Jiujitsu.
Ontmoeting...

Wat gaat komen:
De "Jasmijnrevolutie" is in bloei, ook al is de
democratische procedure nog broos. Hoe een
nieuw sociaal plichtsgevoel tot stand brengen
na de puinhoop die achtergelaten is door een
dictatuur? Dit is de vraag die de Tunesische
artiesten boeit. Deze laatsten getuigen via hun
werk over de democratie in hun land, ter
gelegenheid van het festival "Moussem Cities:
@Tunis".
Onder de voorgestelde culturele ontdekkingen,
is er het concert van JAWHAR, op woensdag
13 januari om 20u, in het Huis van Culturen.
Tussen Arabische liedjes en dreunen volgens de
stijl van Nick Drake, heeft Jawhar een eigen stijl
die bestaat uit folk-soul.

De dienst Nederlandstalige Cultuur organiseert,
in samenwerking met de dienst Sociale Actie,
een feestelijk evenement op donderdag 14
januari vanaf 14u30, in Sippelberg
(Sippelberglaan 1), met zanger Yves Segers. Hij
vertolkt er Vlaamse en internationale hits.

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 e-mailadres, naam en voornaam
naar: info@culture1080cultuur.be

