Actu-Molenbeek # 97
(9 maart 2016)
Recent:
Een blij gebeuren in verrassende
omstandigheden: er is een baby geboren
in het fast-foodrestaurant “Adam Food”
gelegen in het Weststation te Molenbeek.
De uitbater, die geholpen heeft bij de
bevalling, vertelt hoe het allemaal ging in
een video op I like Molenbeek !
De gemeente heeft het project van de
“gemeentelijke zonale
stedenbouwkundige verordening”
voorgesteld aan de bewoners en de
handelaars van de Gemeenteplaats.
Doelstelling: het oorspronkelijke aspect
terugbrengen naar deze plaats.
Verschillende inrichtingen hebben
betrekking op de gevels en de etalages.
Uitleg van schepen Olivier Mahy...
De Tirolers hebben voor de sfeer gezorgd
in de Gemeentelijke Feestzaal Sippelberg
op 25 februari jongstleden. De senioren
van Molenbeek begaven zich zonder
aarzelen op de dansvloer. Klein overzicht
op video.

De vernissage van de tentoonstelling “50
Portretten van Brussel in Parijs en vice
versa” van fotograaf Christophe Vootz
bracht schoon volk naar het
Karreveldkasteel op vrijdag 4 maart:
Viktor Lazlo, Nicole Croisille, Alain
Leempoel, Jacqueline Bir, Ben Hamidou,
Zidani, Gerald Watelet...
De tentoonstelling is toegankelijk tot 16
maart. Fotoreportage...

De culturele vereniging Ras El Hanout
(letterlijk “een mengeling van kruiden”),
zes jaar geleden opgericht, stelt
spektakels voor die een zeker succes
kennen, zoals “381 dagen” of recenter
“Buitenlands fruit”. Het team, waarvan
onder andere Salim Haouach deel
uitmaakt, heeft vandaag de ambitie om
een cultureel en artistiek centrum op te
richten, genaamd “De Kruidenierszaak”,
in een oude opslagplaats in de Beekstraat
in Molenbeek.
Meer info op deze video...

De kinderen van het 5de en het 6de
leerjaar van de gemeentescholen 9 en 13,
die deelnemen aan het project “voetbal –
scholen”, geleid sinds twee jaar in
Molenbeek door de Stichting Constant
Vanden Stock, kregen op
woensdagnamiddag 2 maart het bezoek
van... Youri Tielemans, de speler van de
Sporting Anderlecht!

Concert van de professoren van de
Academie voor muziek en
voordrachtkunst van Molenbeek!
Overzicht van Acagala op video...

Een nieuwe plaag verdwijnt uit het
landschap van de Ninoofse Poort. Na de
afbraak in januari 2014 van de buiten
dienst gestelde hangar van Net Brussel, is
het nu de beurt aan de vroegere
industriële parfumerie en verschillende
andere – verlaten – gebouwen, om
hetzelfde lot te ondergaan.
Het “startschot” voor deze afbraak werd
officieel gegeven op maandag 7 maart.
Deze werken betreffen niet enkel het
ontmagnetiseren en de afbraak van de
gebouwen tussen de Ninoofsesteenweg
en de Rechthoekstraat, maar ook de
bodemverontreiniging. Na deze
voorbereidende werken, zal de ruimte in
de Ninoofse Poort er helemaal nieuw
uitzien. Zoals gewenst door de gemeente
Molenbeek, komt een groot park van
twee hectare in het hart van dit blok,
waar 165 bomen en enkele waterstralen
voor versiering zullen zorgen.
Videoreportage...

Wat gaat komen
Deze week vindt u de Molenbeek Info in
uw brievenbus. Het thema: het
Samenleven, met twee pagina's over de
Molenbeekenaar van het Jaar ... en het
bezoek van de Koning aan Molenbeek!
Een primeur: de “cover” van de krant!
Hij is reeds beschikbaar op de website.

In het kader van het programma
"Commerce 2020" (Pact 2020 in
Vlaanderen), stelt de gemeente een
vormende workshop voor over het thema:
"Welk sociaal netwerk voor mijn
handelszaak?", op initiatief van de schepen
van Economische Ontwikkeling, Ahmed El
Khannouss, UCM en UNIZO, met de steun
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Men stelt er de verschillende bestaande
sociale netwerken en hun
eigenaardigheden voor om het promoten
van een handelszaak op de best mogelijke
manier aan te passen.
Op donderdag 10 maart om 20u in het
restaurant “Les Uns et les Autres” (Graaf
van Vlaanderenstraat 13)

Op vrijdag 11 maart, “teleporteert” artiest
Jeremy Bailey (Canada) zich naar
Molenbeek om de bewoners van de
gemeente te ontmoeten en te vragen hoe
het met hen gaat. Vanuit zijn studio in
Toronto, bestuurt Jeremy zijn menselijke

avatar op de Gemeenteplaats om
voorbijgangers te gaan ontmoeten en een
gesprek met hen aan te gaan.
Vertrek om 18u van deze “Master/Slave”
prestatie vanuit iMAL (Koolmijnenkaai
30 ). In het kader van het festival
“Connecting Cities”.
De Gemeenteschool Tamaris
(Condorlaan 1) ontvangt de snuffelaars op
de 3de editie van haar overdekte braderie
op zaterdag 12 maart van 8u tot 15u.
Bar en kleine restauratie ter plaatse.
Plaats (2m): 10 euro.
Info: T. 02/412.12.30.
In het kader van de 70 jaar Italiaanse
immigratie naar Molenbeek, stelt het
plaatselijk historisch centrum van
Molenbeek “Molenbecca” van 16 maart
tot 16 april, een reeks foto's tentoon die
dateren van de tijd van de eerste Italiaanse
immigranten in Molenbeek: Benvenuti
Amici!
In de Nederlandstalige gemeentelijke
bibliotheek “De Boekenmolen” Hovenierstraat 47A.
Vernissage op 16 maart om 18u00.
Gratis inkom.
Info: 02/410.03.62
sint-jans-molenbeek@bibliotheek.be

De gemeente Molenbeek en Net Brussel
stellen u een buurtdienst voor om uw
afval weg te brengen. Deze
dienstverlening, aangeboden aan de
Molenbeekenaren, wordt gedurende één
week georganiseerd.

Collection Molenbecca

Waar en wanneer?
14/03: Vier-Windenstraat
15/03: Vandenboogaerdestraat
16/03: Carl Requettelaan
17/03: Zaadstraat (Park Village)
18/03: Berchemstraat
Uren: van 9u00 tot 18u00
Praktische modaliteiten:
 U moet uw identiteitskaart bij hebben
 Sorteer uw afval op voorhand per
categorie
 Opgelet: enkel huishoudelijk afval
wordt aanvaard.
 Maximaal aanvaard volume: 3m³
Gratis nr. van Net Brussel 0800 981 81
In het kader van de "Semaine du cerveau"
(Week van de Hersenen), organiseert de
Adviesraad van de Senioren van
Molenbeek, op maandag 14 maart om
19u, een conferentie "Le cerveau, ce mal
connu?" (De hersenen,
onbekend?) gegeven door Jean Christophe
Bier, adjunct-kliniekhoofd, dienst
Neurologie in het Erasmusziekenhuis. Deze
vindt plaats in het Gemeenschapscentrum
Maritiem (Vandenboogaerdestraat 93)
Wijkinfo: de Ribaucourtstraat, tussen de
Leopold II laan en de Opzichterstraat,
wordt van 14 tot 25 maart een
eenrichtingsstraat (naar de laan toe), ten
gevolge van de plaatsing van een waterput
voor onderzoek door Vivaqua.

Het Huis van Culturen onthaalt het
circusfestival “Up”, georganiseerd door
Espace Catastrophe op verschillende
Brusselse culturele plaatsen.
Het spektakel "The Intruder" (vanaf 10
jaar), vindt plaats op 16 en 17 maart om
19u. "Full HD" (vanaf 12 jaar) is
geprogrammeerd op 18 maart om 19u.
Inlichtingen en tarieven: T. 02/415.86.03
De Brusselse zanger Christian Vidal komt
op donderdag 17 maart om 14u30 zijn
grootste successen delen met de
Molenbeekenaren in de Sippelbergzaal
(Sippelberglaan 1), dit zijn
klassiekers zoals “Angélique”, “Sérénade”
en “De je t’aime je t’aime”. Samenwerking:
Dienst Sociale Actie en de vzw MOCA.
Tarief: 1 euro
Info: 02 412 06 32

Ter gelegenheid van de 70-jarige
overeenkomst Italië-België, kom op
ontdekking van “Little Italy” in Molenbeek
dankzij een drie uur durend geleid bezoek.
De deelnemers ontdekken er het
“verleden” en het “heden” van de
Italianen van Molenbeek. Vertrek: op
18 maart om 14u vanuit het
Gemeentehuis van Molenbeek
(hoofdingang). Door vzw AlterBrussels,
organisator van WorldCity Trip in de stad.
Voor de 70 jaar Italiaanse immigratie, vindt
eveneens een concert plaats met het trio
“Le Tre Sorelle” van Turijn, dat heilige
liederen vertolkt, op vrijdag 18 maart om
20u in de Sint-Jan-Baptistkerk (Sint-Jan-
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Baptistvoorplein).
Dit wordt gevolgd door de voorstelling van
Ensemble Ranine, bestaande uit de
Molenbeekenaar Abid Bahri, Parijse
zangeres Naziha Meftah alsook drie andere
muzikanten. De beide gezelschappen
bereiden samen een muzikale afsluiting
voor bij deze gelegenheid.
Een organisatie van de Foyer met de
gemeente Molenbeek, het Huis van
Culturen, de Sint-Jans-Baptistkerk, Aria
Pagana, Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Vol tarief: 10 EUR - Verminderd tarief: 5
EUR
Info: T. 02/411.74.95

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

