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Kroedwusj-wandeling 2022 
 

 
 
De St-Josephparochie Heerlerbaan organiseert 
in samenwerking met IVN Heerlen en het Missi-
onair Overleg Parkstad op zaterdag 13 augus-
tus 2022 de jaarlijkse kroedwusj-wandeling een 
wandeling om deze mooie traditie voort te zetten. 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Een kroedwusj bestaat uit zeven kruiden, in de 
regel twee graansoorten (tarwe en rogge), twee 
geneeskrachtige kruiden (boerenwormkruid en 
duizendblad), twee onweer werende kruiden (al-
sem en koninginnekruid of alternatieven zoals 
bijvoet, wilgenroos of huislook) en walnotenblad, 
dat bestaat uit zeven blaadjes. Er zijn echter een 
heleboel regionale verschillen. 
 
De kruiden worden bijeengebonden met een 
touw van 7 el, een oude lengtemaat (één el is 
69,4 cm). Zowel het aantal van zeven kruiden, 
het walnotenblad met zeven blaadjes als de 
lengte van het touw verwijzen naar volledigheid 
(vergelijk ook met de zeven sacramenten en de 
zeven werken van barmhartigheid).  
 

Het verhaal gaat dat de zeven kruiden zijn aan-
getroffen in het graf van Maria en daarom vindt 
de jaarlijkse kroedwusj-zegening plaats op of.                                                                        
rondom 15 augustus, Maria Ter Hemelopneming. 
 
De kroedwusj wordt in huis of op zolder opge-
hangen en moet mogelijk onheil zoals bliksemin-
slag, brand en ziekte afwenden. 
 
Het vertrek van de wandeling is om 11.00 bij de 
St.-Josephkerk. Wij gaan onder leiding van en 
met uitleg van het IVN Heerlen op pad om deze 
kruiden te plukken en te binden.   
 
Bij het beeld van Maria in de Boskapel in Imsten-
rade wordt de kroedwusj gezegend.  
 

 
 
Na afloop is er een gezellig samenzijn met kof-
fie/thee en iets lekkers.   
 
Voor meer informatie: 
 

Ans Houben (ajhouben@hetnet.nl) 

of 

Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl). 

  

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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 Nieuwsbrief 2022          
Missionair Overleg Parkstad 
Verschenen 

 

Onlangs verscheen de vierde Nieuwsbrief van 
2022 van het Missionair Overleg Parkstad met 
nieuws en aandacht voor activiteiten in augus-
tus en september 2022 en deze kan gedown-
load worden van de site: www.missionairoverleg-
parkstad.nl            

 

Wie deze Nieuwsbrief tweemaandelijks in zijn of 
haar e-mailbox wil terugvinden, kan een mail 
sturen aan: 

Ans Houben (ajhouben@hetnet.nl) 

of 

Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl). 

 

Vuur en Soep avond 

 

Op zaterdag 27 augustus is het nieuwe maan 
en organiseren wij weer een Vuur & Soep avond 
op de Dobbeltuin voor de gezelligheid en verbin-
ding met mensen. 

Samen maken we een soep ! 

Breng wat groente en/of kruiden mee (bio / uit 
eigen tuin / uit het wild) en eigen eetgerij. 

Ook muziekinstrumenten zijn welkom ! 

Wij zorgen voor het vuur, de pan en wat kruiden-
thee. 

De inloop is van 18.00 tot 18.30. 

Voor meer info en aanmelden:  

https://parksjtad-in-transitie.nl/vuur-soep-
avonden-dobbeltuin/ 
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Nieuwsbrief juli Parksjtad in 
Transitie 
 

          
 
Van Parksjtad in Transitie verscheen hun 
nieuwsbrief van juli. 
 

          
 
In deze nieuwsbrief is er aandacht voor: 
 

 Dag / Festival van de Duurzaamheid 31-07-
2022 

 29 juli Vuur & Soep avond op de Dobbeltuin 

 30 juli Repair Café in Bocholts 

 Fair Future Generator in september van start 

 Open Dag Dobbeltuin was een feestje 

 Eerste Groendak in Heerlen is een feit 

 Stadswerkplaats 
 
Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen ?  
 
geef u dan op via: https://parksjtad-in-transitie.nl/ 
 
Of stuur een mail naar:  
 
parksjtadintransitie@gmail.com 

Nieuwsbrief  
MC de Heksenketel 
 

 
 
Onder de naam Digi express geeft MC De Hek-
senketel haar nieuwsbrief uit. 
 
De juli versie is onlangs verschenen met al het 
laatste nieuws van MC de Heksenketel en kan 
bekeken worden via:  
 
https://www.mc-
deheksenke-
tel.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=cl
ick&data=WyIxNCIsIjE3bmtvbTZ3NmcyczRjOHN
zb2tjd3NjdzRnMDRzc2dvIiwiMzEiLCI1Y2M5M2
M3N2VlZDkiLGZhbHNlXQ 
 
Het is volop zomer dus tijd om er lekker op uit te 
gaan en naar buiten te gaan! 
 
In deze nieuwsbrief staan o.a.  tips om er op uit 
te gaan zonder dat het meteen veel geld kost ! 
 
Voor meer informatie: 
 
Mc de Heksenketel,  
Mijnzetellaan 6   
Heerlen 
 
06-18956083 
 
http://www.mc-deheksenketel.nl/ 
 
Wij zijn ook te vinden op Facebook: 
 
https://www.facebook.com/pages/Mc-de-
Heksenketel/247119558817026 
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Eerste GroenDak in Heerlen is 
een feit 
 

          

Bij Het Parapluiehuis in Heerlen, gelegen aan de 
Saroleastraat, is een GroenDak aangelegd met 
o.a. medewerking van Parksjtad in Transitie en 
de Stadstuin Heerlen.  

 

Volgens de sateliet-foto’s, is dit het eerste 
GroenDak in Heerlen. 

Hiermee wordt geholpen om het centrum van 
Heerlen te vergroenen. Het project werd ge-
steund door de Gemeente Heerlen.  

De bestaande daken zijn speciaal hiervoor aan-
gepast, in totaal 90m2. Per m2 dak kan meer 
dan 30 liter water extra vastgehouden worden, 
vergelijkbaar met 15 regentonnen! Samen ma-
ken we de stad koeler en klimaatbestendig! 

30% van de energie verdwijnt via het dak bij een 
slecht geïsoleerd huis. Het keukendak is daarom 
voorzien van 10cm (Rc=4.5) isolatie. Samen met 
de 5cm die er al zit en het groene dak zorgt dat 
voor een lekker koel huis in de zomer en hoeft er 
weinig verwarmd te worden in de winter. De 
nieuwe koepels hebben 4-dubbel glas en geïso-
leerde opstanden. 

Er komen zonnepanelen op het dak. Samen met 
een warmtepomp en WTW installatie, wordt een 
goede energie efficiëntie bereikt. Kortom Het 
Parapluiehuis wordt erg duurzaam opgeknapt. 
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Open dag Dobbeltuin was een 
feestje 
 

 
 
De Dobbeltuin kijkt terug op een geslaagde 
Open dag op zaterdag 11 juni. 
 
Deze open dag was, door de verwachte regen 
op zondag 5 juni, bijna een week uitgesteld en 
dat was een goede beslissing. 
 
Vanaf 14.30 begon het behoorlijk te regenen tot 
± 17.00. 
 
Helmut en Leo waren op 5 juni toch naar de 
Dobbeltuin gegaan om een regenpijp van het 
dak van Samen Delen (de buren) naar de vijver 
aan te leggen. Dat was goed uitgepakt want de 
vijver was weer op niveau gekomen daardoor. 
 
Op 5 juni waren nog 12 bezoekers gekomen 
voor de Open dag. Ze hebben een praatje ge-
maakt, even rond gewandeld en sommigen zijn 
toch nog een tijd gebleven. 
 
Op zaterdag 11 juni waren er ± 60 bezoekers. 
 
11 Juni was tevens een tuintjes wandeling in 
MSP. Door 4 tuinen werden er bezoekers ont-
vangen.  
 
Er was een uitgestippelde route om De Moestuin 
aan de Limburgiastraat, Stadslandbouw De Gulle 
Grond aan de Govert Flinckstraat, De Heldevier 
achter zorgcentrum de Regenboog en de Dob-
beltuin aan de Dobbelsteijnstraat te ontdekken. 
 
In de Dobbeltuin was het om 11.00 al een drukte 
van belang. Terwijl Leo met de rocket-oven bezig 
was, Christien en Ellen met de catering en Marjo  

de eerste bezoekers verwelkomde, gaf Helmut 
een rondleiding door de tuin. 
 

 
Leo verteld over de tuin 
 

Het was prachtig weer: niet te warm en geen 
regen. Helaas niet zo veel kinderen voor de 
workshop vilten en de andere kinderactiviteiten. 
Het was reuze gezellig en de bezoekers hebben 
zich erg met de tuin en elkaar geamuseerd. 
 

 

De catering werd erg op prijs gesteld. Er was 
vers gebakken pruimenvlaai met pruimen uit ei-
gen tuin, amuse van gegrilde paprika en vers 
gebakken broodjes. Alles is opgegaan. 

De gehele dag werden er rondleidingen gegeven 
door Helmut en Leo tot wel 16.30. Het liep wat 
langer uit dan gepland maar het was de moeite 
waard. 

Voor meer informatie: 

https://parksjtad-in-transitie.nl/ 
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Indianen scholen zich over 
landrechten 
 

 
 
  
Ook in het verre Tefé, in de Braziliaanse deel-
staat Amazonas, zijn de Indianen zich ervan be-
wust dat ze in een land leven waar ze moeten 
strijden voor hun recht op grond.  
 
Van 28 - 30 juni j.l. vonden er in het centrumstad-
je aan de Solimões-rivier trainingsdagen plaats, 
waar vertegenwoordigers uit 15 dorpen aan zij-
rivieren en van 5 verschillende volken aan deel-
namen. 
 

 
 

 
 
De opening van de workshop gebeurde met lie-
deren, dansen, krachtige toespraken en een eer-
betoon aan overleden inheemse leiders en indi-
genisten die een belangrijk stempel drukken op  

de strijd van de Indianen en hun bestaan van-
daag. 
 
Tijdens de dagen werd er gewerkt aan vele be-
langrijke onderwerpen, zoals het leren een diag-
nose op te stellen van de situatie in je inheem-se 
dorp, de inheemse territoriale rechten in de 
huidige Braziliaanse politieke context en de 
Grondwet van 1988, de Inheemse Rechten zoals 
verwoord in Conventie 169 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO); de afbakening van land 
en de situatie van inheemse gebieden in Brazilië; 
en zo vele aspecten meer m.b.t. de strijd om 
grond. 
 
Inheemse docente Valcidheice Pereira Kokama 
gaf als motivatie voor haar deelname aan de 
workshop aan: “de strijd en prestaties van in-
heemse volken worden gerealiseerd vanuit de 
kennis, zowel die voortkomt uit onze tradities als 
die wordt opgedaan in de vergaderingen en 
workshops vandaag. Onze rechten moeten 
worden gerespecteerd. Wij leven in tijden van 
onzekerheid, van aanvallen op de democratie, 
op ons lichaam, onze cultuur, onze bossen, onze 
rivieren.  
 
Deelname aan deze training zal ons helpen om 
meer kennis te verwerven en de weg te leren 
gaan om respect bij onze autoriteiten en hand-
having van onze rechten op te eisen. 
 
Francisca Cardoso, van Cimi,: “We leven in 
Brazilië in een conjunctuur waar inheemse 
volken het doelwit zijn van een anti-inheemse 
regering, en die vanaf haar eerste dag volledig in 
strijd heeft gehandeld met inheemse rechten en 
geweld heeft ingezet”. 
 
Piraten 
In de debatten ging het ook over de aanvallen 
van piraten op dorpelingen en gemeenschappen 
langs de rivieren. De gemeenschappen hebben 
als enige manier van voortbewegen de rivierweg, 
die constant situaties van geweld kent. Besloten 
werd hierover een klachtendocument op te stel-
len en de bevoegde autoriteiten om noodmaat-
regelen te vragen. 
 
Voor meer informatie: 
 
www.indianen-in-brasil.nl 
www.cimi.org.br 
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HOOP: Het verhaal van een 
schilderij 
 

            
 

Don Julián 

Toen ik in Cusco, Peru werkte, vroegen ze me 
om mijn laatste twee jaar door te brengen in 
Cuyo Grande, een klein dorpje in een landelijk 
gebied. 
 
Daar ging ik altijd met Teodoro, een medestand-
er, op bezoek bij gezinnen die in armoede leven. 
De persoon die het verst van Cuyo woonde was 
Don Julián Quispe. Als je op een rustig tempo 
liep, duurde het een uur om bij zijn huis te komen 
van waar we woonden, maar op het tempo van 
Don Julián duurde het maar 20 minuten.  
 
Toen we hem elke week bezochten, was Don 
Julián erg gastvrij en had hij ons meestal veel te 
vertellen. Hoewel zijn eerste taal Quechua was, 
deed hij altijd zijn best om in het Spaans te 
spreken. Hij wist, zo ontdekten we, veel over de 
geschiedenis van Cuyo Grande. 
 
Ik besteedde veel aandacht aan bepaalde woor-
den of zinnen die mensen in armoede gebruik-
ten. Deze  begon ik op te schrijven, denkend dat 
de woorden een schilderij konden worden.  
 
Tijdens een van onze bezoeken, zei Don Julián 
iets dat me is bij gebleven: 
 
"Als je niets te eten hebt of als je ziek wordt, als 
je geen vrienden hebt, niemand – dan moeten 
we nooit de hoop verliezen. Soms hebben we 
het gevoel dat alles instort, om ons heen naar 
beneden valt. Ook dan moeten we de hoop niet 
verliezen. Soms lijkt het alsof alles misgaat voor 
ons. Maar zelfs als de aarde zinkt, mogen we 
de hoop niet verliezen." 
 
 
 

Wo o r d e n  i n s p i r e r e n  e e n  s c h i l d e r i j  
En zo werd dit schilderij, Esperanza (Hoop), 
geboren. Op de foto stelt de boom een persoon 
voor die lijdt ondanks de schoonheid om hem 
heen. Vaak voelen we ons alleen, zonder de wil 
om te leven. De zinkende planeet aarde illus-
treert die momenten waarop we gewoon niet 
verder kunnen, wanneer we het gevoel hebben 
dat het leven zijn betekenis heeft verloren. 
 
Het water staat voor het leven, maar kan ook de 
dood zijn. Toch zien we in de boom zonder bla-
deren iets dat geboren wordt en bloeit. Ondanks 
de omstandigheden leeft het en wil het blijven le-
ven. De verschillend gekleurde vlinders zijn beel-
den van hoop dat het leven op een dag beter zal 
worden. En de kleuren in elke vlinder zijn de vele 
verschillende soorten menselijke ervaringen 
gedurende het hele leven. Ieder mens is anders 
– iedereen heeft zijn eigen manier van handelen, 
denken, doen en zien. 
 

Laat anderen niet verdrinken 

Vandaag de dag hebben zoveel mensen 
dierbaren verloren aan het Coronavirus, aan 
oorlogen, aan honger, aan klimaatverandering.  
 
Zoals Don Julián placht te zeggen: “Laten we de 
hoop niet verliezen. Laten we de hoop niet ver-
liezen dat we verder komen en hier samen door-
heen komen.” 
 
Het is belangrijk dat mensen verenigd zijn in 
solidariteit, vertrouwen houden dat alles goed 
komt. 
 
Zoals Don Julián altijd zei: “Zelfs als alles om 
ons heen instort, moeten we bij elkaar blijven. 
Vandaag kunnen we de wereld vertellen dat we 
verenigd zijn.” 
 
Ik ben er zeker van dat als Don Julián nog 
zou leven, hij ons zou zeggen dat we anderen 
niet moeten laten verdrinken. Hij zou ons 
aanmoedigen om elkaar bij de hand te nemen 
en samen verder te gaan. 
 
Door Guillermo Diaz, ATD Vierde Wereld, 
Volontair en schilder.  
Uit de internationale nieuwsbrief van ATD Vierde 
Wereld.  
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La Esperanza (Hope), 2011 © Guillermo Diaz / ATD 

Vierde Wereld / CJW AR0201602058 

 

Het Pegasus-project 

 

1 jaar Pegasus-project: spyware-crisis duurt 
voort omdat industrie niet wordt aangepakt 

 
Een jaar na de onthullingen van het Pegasus-
project zorgt het ontbreken van een wereldwijd 
moratorium op de verkoop van spyware ervoor 
dat de surveillance-industrie nog steeds onge-
hinderd zijn gang kan gaan.  

Het Pegasus-project onthulde hoe regeringen 
over de hele wereld de Pegasus-spyware van de 
NSO Group gebruikten om mensenrechtenacti-
visten, politiek leiders, journalisten en advocaten 
onder onwettig toezicht te plaatsen. Het project 
is een samenwerking van Amnesty International 
en mediaorganisaties wereldwijd. Na herhaalde 
oproepen om de surveillance-industrie te regule-
ren, zijn er enkele stappen in de goede richting 
gezet. Maar overheden hebben nog onvoldoen-
de gedaan om mensenrechtenschendingen te-
gen te gaan. 

Overheden moeten méér doen 
‘Een jaar nadat de onthullingen over Pegasus-
spyware de wereld schokten, is het alarmerend 
dat surveillance-bedrijven nog steeds op grote 
schaal profiteren van mensenrechtenschendin-
gen’, zegt Danna Ingleton van Amnesty Interna-
tional. ‘Het Pegasus-project maakte duidelijk dat 
actie dringend nodig was om een uit de hand 
gelopen industrie te reguleren. Maar bescha-
mend genoeg hebben regeringen wereldwijd nog 
steeds geen actie ondernomen om deze digitale 
surveillance-crisis grondig aan te pakken. De 
onwettige gerichte surveillance van mensenrech-
tenverdedigers en maatschappelijke organisaties 
is een instrument van onderdrukking.’ 

Telefoons geïnfecteerd 
Het Pegasus Project was een samenwerking van 
journalisten van zeventien mediaorganisaties in 
tien landen, gecoördineerd door Forbidden Sto-
ries. Het Security Lab van Amnesty International 
gebruikte geavanceerde digitale forensische  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/the-pegasus-project-how-amnesty-tech-uncovered-the-spyware-scandal-new-video/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/the-pegasus-project-how-amnesty-tech-uncovered-the-spyware-scandal-new-video/
https://www.amnesty.nl/actueel/pegasus-project-enorm-data-lek-onthult-dat-spyware-van-israelische-nso-group-werd-gebruikt-om-activisten-journalisten-en-politieke-leiders-wereldwijd-op-de-korrel-te-nemen
https://www.amnesty.nl/actueel/pegasus-project-enorm-data-lek-onthult-dat-spyware-van-israelische-nso-group-werd-gebruikt-om-activisten-journalisten-en-politieke-leiders-wereldwijd-op-de-korrel-te-nemen
https://www.amnesty.nl/actueel/pegasus-project-franse-president-macron-en-andere-wereldleiders-mogelijk-doelwit-van-nso-spyware
https://forbiddenstories.org/
https://forbiddenstories.org/
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tests en onderzoeks methodologieën om te be-
wijzen dat tientallen telefoons over de hele we-
reld waren geïnfecteerd. Het afgelopen jaar ont-
dekte het Security Lab de inzet van Pegasus in 
de Westelijke Sahara en Polen. Daarnaast be-
vestigde het Security Lab gevallen waarbij Pega-
sus op onwettige wijze werd gebruikt tegen men-
sen. Dat gebeurde onder meer in  El Salva-
dor, Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden, 
Polen en Spanje. Onwettige surveillance schendt 
het recht op privacy en kan ook het recht op vrij-
heid van meningsuiting, vereniging en vreedza-
me vergadering schenden. 

‘Zeer gewelddadige vorm van censuur’ 
Amnesty International doet al jaren onderzoek 
naar onwettige surveillance. Er is steeds meer 
bewijs dat regeringen daarmee mensenrechten 
schenden en dat bedrijven profiteren van onwet-
tig gericht toezicht. 

Hicham Mansouri, een Marokkaanse journalist 
die in Frankrijk woont, beschreef het gevoel 
doelwit te zijn van spyware als volgt: ‘een zeer 
gewelddadige vorm van censuur, omdat we ons-
zelf ontzeggen ons over veel onderwerpen te 
uiten, zowel in een professionele als persoonlijke 
context. Dat is hun doel: je paranoïde maken, je 
isoleren van mensen en je opsluiten in een ge-
vangenis.’ 

Amnesty’s oproep 
‘We blijven aandringen op een wereldwijd mora-
torium op de verkoop, overdracht en het gebruik 
van spyware totdat er wettelijke waarborgen op 
het gebied van de mensenrechten van kracht zijn 
die het gebruik ervan reguleren’, zegt Danna In-
gleton. Staten moeten zich volgens internatio-
naal recht houden aan bindende verplichtingen 
om niet alleen de mensenrechten te respecteren, 
maar ook om hen te beschermen tegen misbruik 
door derden, waaronder particuliere bedrijven. 

Vraag de politiek om dit te stoppen en teken 
de petitie! 
Als je in Nederland opkomt voor een eerlijke wo-
ningmarkt, protesteert tegen de coronamaatrege-
len of je inzet tegen discriminatie, kun je online in 
de gaten gehouden worden door de NCTV (Nati-
onale Coördinator Terrorismebestrijding en Vei-
ligheid).  

 

De overheidsdienst NCTV maakt nepaccounts 
aan, volgt mensen online en deelt analyses met 
de politie of gemeentes. Daar moeten ze mee 
stoppen. Niemand hoeft te weten wat jouw poli-
tieke voorkeur is of hoe je denkt over het co-
ronabeleid. 

Roep de Tweede Kamer op om het online 
volgen van mensen een halt toe te roepen! 
De NCTV maakt analyses over de veiligheid van 
Nederland, onder andere met gegevens van de 
politie en geheime diensten. Die mogen je alleen 
volgen met goede redenen en onder toezicht. De 
minister van Justitie wil de wet aanpassen zodat 
de NCTV je ook mag bespioneren, maar zonder 
goede controle. Dit zet de deur open voor sur-
veillance van mensen die niets te maken hebben 
met terrorisme of dreigingen voor de veiligheid. 
Dit is gevaarlijk: het is een schending van je pri-
vacy en kan ervoor zorgen dat vreedzame acti-
visten niet meer durven op te komen voor hun 
mening. 

 

Teken hier de petitie: 
https://www.amnesty.nl/forms/pet-nctv 

 

  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/morocco-western-sahara-activist-nso-pegasus/
https://www.amnesty.nl/actueel/gebruik-van-pegasus-spyware-om-politici-te-hacken-is-bedreiging-voor-maatschappelijk-middenveld-polen
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/01/el-salvador-pegasus-spyware-surveillance-journalists/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/01/el-salvador-pegasus-spyware-surveillance-journalists/
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/11/devices-of-palestinian-human-rights-defenders-hacked-with-nso-groups-pegasus-spyware-2/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/spain-pegasus-spyware-scandal-reveals-risk-of-intelligence-services-acting-with-total-impunity/
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Agenda Augustus 2022 
 
 
Za  13  Kroedwusj-wandeling 2022 

            St. Josephkerk 
            Dr. Clemens Meulenmanstraat  
            Heerlen 
            Vertrek: 11.00 
 
Za  27  Vuur en Soep avond 

            Dobbeltuin 
            Dobbelsteijnstraat  
            Heerlen 
            Vanaf 18.00 
 
 

 

 
 

 


