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Café Mondiaal : de Amazone 
en de betrokkenheid van het 
ABP in Vale 
                       

   
    
     
Op donderdag 8 december organiseert Heerlen 
Mondiaal de 81 ste editie van Café Mondiaal met 
als thema: de Amazone en de betrokkenheid 
van het ABP in Vale. 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in 
Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in 
Heerlen. 
 
Het ABP is het grootste pensioenfonds van Ne-
derland en op hun website staan de twee be-
langrijkste doelstellingen van het fonds: 
1. We willen een goed pensioen voor iedereen. 
Nu en in de toekomst. Tegen een betaalbare 
premie. 
2. Als een van de grootste pensioenfondsen ter 
wereld is onze invloed groot. Daarom zorgen we 
dat onze beleggingen ook bijdragen aan een 
duurzame wereld. Want net zoals bij pensioen 
denken we niet alleen aan onszelf, maar ook aan 
de generaties die na ons komen. 
 
Het voornemen van het ABP om zich terug te 
gaan trekken uit de fossiele industrie en het 
bouwen van een groot windmolenpark passen 

zeker in de tweede doelstelling maar in dit Café 
Mondiaal wordt ook een voorbeeld besproken, 
waaruit blijkt dat het beleid ten aanzien van deze 
tweede doelstelling ernstige gebreken vertoont.  
 
Het ABP heeft grote belangen in Brazilië. Zo 
heeft het meer dan 400 miljoen dollar geïnves-
teerd in het mijnbouwbedrijf Vale. Dit bedrijf is 
verantwoordelijk voor honderden residudammen 
met giftig mijnafval, waarvan er veel onveilig zijn.  
 
In 2019 brak een dam bij Brumadinho door 
waarbij honderden doden vielen en rivieren ver-
giftigd werden. Vale heeft tot nu toe de slacht-
offers niet of onvoldoende gecompenseerd. Ook 
wordt weinig gedaan aan de beveiliging van de 
andere dammen. 
 
Veel organisaties willen daarom niet meer inves-
teren in Vale. Zo hebben Achmea, de Cardano 
group, de CZ-groep, Menzis en de pensioen-
fondsen Horeca en Catering, Vervoer en het 
pensioenfonds voor huisartsen het bedrijf op een 
zwarte lijst gezet. Maar de grootste investeerder 
ABP denkt nog steeds dat het als aandeelhouder 
meer invloed kan uitoefenen. 
 
De Amazonewerkgroep Heerlen heeft een al 
langer lopende discussie met het pensioenfonds 
ABP over hun beleggingen in Vale. In hun laatste 
brief stelde de werkgroep dat het vertrouwen van 
het ABP in Vale niet langer te verantwoorden is 
en dat het de investeringen in Vale nu echt zou 
moeten afstoten.  
Na een korte inleiding willen wij bespreken of 
zo’n oordeel terecht is. En zo ja, wat wij kunnen 
doen om te zorgen dat het ABP (en andere in-
vesteerders) ook Mensenrechten en milieu 
serieus nemen. 
 
Café Mondiaal  
Traditioneel staat de Café Mondiaal van decem-
ber in het teken van de Mensenrechten en wordt 
een relatie gelegd met de Dag van de Mensen- 
rechten van de Verenigde Naties op 10 decem-
ber.  

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Deze aflevering van Café Mondiaal wordt ge-
organiseerd door Amazonewerkgroep Heerlen, 
een samenwerkingsproject van de Andreas-
parochie, de Steungroep Indianen in Brasil en 
HeerlenMondiaal.  
 
De inleiding wordt verzorgt door Rens Trimp en 
zoals gewoonlijk is Harrie Winteraeken de ge-
spreksleider. 
 
Rens Trimp is lid van de Amazonewerkgroep 
Heerlen en van HeerlenMondiaal. Hij is al vele 
jaren actief op het gebied van ontwikkelings-
problematiek en Fairtrade. 

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal 
kunt u terecht bij: 

Harrie Winteraeken   
06-52375611    hwinteraeken@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humanistisch Café December  
 
 

        
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op woensdag 21 december 2022 
weer een nieuwe bijeenkomst van het 
Humanistisch Café.  
 
Deze editie gaat ook weer plaatsvinden bij: 
 
Café Pelt 
Pancratiusstraat 48 
Heerlen 
 
En begint om 19.00 uur en zal tot 21.30 duren.  
 
Deze editie van het humanistisch café staat in 
het teken van de midwinter viering. 
 
Er zullen voordrachten plaatsvinden en er 
worden hapjes geserveerd. 
 
Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op via: 
h.v.zuid.limburg@home.nl  ? 
 
Voor meer informatie: 
 
Elske Mooij 
h.v.zuid.limburg@home.nl 
06-52227260       
 
Https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/r
egio-zuid/zuid-limburg/ 
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Dag van de Mensenrechten – 
Write for Rights  
 

            
 
Voor de 10e keer organiseert Amnesty Internati-
onal rond 10 december, Wereld mensenrechten 
dag, wereldwijd de schrijfactie Write for Rights.  
 
Tijdens Write for Rights komen we in actie voor 
mensen die onterecht vastzitten of worden be-
dreigd vanwege hun werk, mening of om wie ze 
zijn en sturen wij honderdduizenden brieven naar 
koningen, ministers en presidenten en vragen 
hun een einde te maken aan onrecht.  
 
Ieder jaar levert dat succes op. Activisten komen 
vrij, discriminatie stopt, daders worden berecht. 
 
Ook Amnesty Parkstad organiseert een schrijf-
bijeenkomst op:  
zaterdag 10 december kun je vanaf 12.00 tot 
17.00 brieven komen schrijven in Glaspaleis 
Schunck*.  
Even voor 16:30 onderbreken wij het schrijven 
voor de fakkeloptocht door het centrum van 
Heerlen.  
Daarna, vanaf ca. 17:00 tot 20.00, schrijven wij, 
onder het genot van een kop soep en een brood-
je, verder bij De Twee Gezusters in de Lucius- 
hof. 
 
Schrijven helpt !  
De afgelopen 10 jaar hebben we dankzij onze 
Write for rights-acties veel bereikt. Enkele voor-
beelden: 
 
Bernardo Xaal Col uit Guatemala is vrij 
Eerder schreven wij brieven voor Bernardo Xaal 
Col. Na 4 jaar onterechte gevangenschap werd  

Bernardo op 24 maart 2022 vervroegd vrijgela-
ten. Hij was veroordeeld tot 7 jaar en 4 maanden 
cel omdat hij geweldloos de heilige rivier van de 
Q’eqchi’ Maya’s beschermde. Die gevaar liep 
door de bouw van twee waterkrachtcentrales. Na 
zijn vrijlating bedankte Bernardo iedereen die in 
actie kwam: ‘Ik ben ieder van jullie erg dankbaar. 
Jullie gaven me hoop op de gerechtigheid, vrij-
heid en gelijkheid.‘ 

 

Terdoodveroordeelde Magai Matiop Ngong is 
vrij 

Magai Matiop Ngong uit Zuid-Sudan was 15 jaar 
toen hij ter dood werd veroordeeld, nadat een af-
geketste kogel per ongeluk zijn neef doodde. In 
2019 schreven tijdens Write for Rights meer dan 
765.000 mensen brieven waarin ze opriepen zijn 
doodsvonnis in te trekken. Dat bracht in het land 
een discussie over de doodstraf op gang. Een 
half jaar later werd zijn doodvonnis ingetrokken. 
Op 22 maart 2022 werd hij vrijgelaten. 

Zie voor meer goed nieuws en informatie: 
dhttps://www.amnesty.nl/organiseren/successen 

Voor wie schrijven wij in 2022 ? 

Dit jaar schrijven wij voor: 

Shahnewaz Chowdhury (Bangladesh) 
Dorgelesse Nguessan (Kameroen) 
Luis Manuel Otero Alcántara (Cuba) 
Zineb Redouane (Frankrijk) 
Chow Hang-tung (Hong Kong) 
Vahid Afkari (Iran) 
Nasser Zefzafi (Marokko) 
Yren Rotela en Mariana Sepúlveda (Paraguay) 
Aleksandra Skochilenko (Rusland) 
Cecillia, Joanah en Netsai (Zimbabwe) 
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Schrijf een brief verander een leven 
 

 
 
Voor meer informatie over deze Write for rights 
zie onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/amnestyparkstad of 
neem contact op met onze voorzitter John 
Kusters johnkusters1@hotmail.com 
 

 
 
 

Op www.heerlenmondiaal.nl staat per persoon 
een motivering waarom voor hem/haar/hen wordt 
geschreven. 
 
Thuis Schrijven 
 

           
 
Ook dit jaar bied Amnesty u weer de gelegenheid 
om brieven thuis te schrijven. 
 
Via:   
 
https://www.amnesty.nl/organiseren/materialen-
bestellen-w4r-individueel 
 
kunt u hiervoor een pakket bestellen.  
 
Online Schrijven 
 
Amnesty bied nu ook aan om online brieven te 
schrijven. 
 
Ga hiervoor naar: 
 
https://www.amnesty.nl/write-for-rights/cases 
 
Amnesty International afdeling Parkstad Limburg 
en HeerlenMondiaal nodigen u van harte uit om 
mee te schrijven te Heerlen. 
 
Muzikaal optreden 
 
Dit jaar zal gedurende de schrijfactie er een 
muzikaal optreden zijn van het Maastrichtse 
koor: Stem des Volks 
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Adventsactie 2022 – 
Een goede start voor ieder 
kind 

 
 
Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de 
katholieke kerk om geld in te zamelen voor men-
sen in nood.  
 
Dit jaar gaat de campagne over een goede start 
in het leven voor ieder kind.  
 
Elk jaar overlijden wereldwijd vijf miljoen kin-
deren onder de vijf jaar aan de gevolgen van 
ondervoeding en zo’n 150 miljoen jonge kinderen 
lopen een blijvende ontwikkelingsachterstand op.  
 
Dankzij effectieve hulp zijn al mooie resultaten 
behaald. De kindersterfte verminderde sinds 
1990 met veertig procent en het aantal kinderen 
met een groeiachterstand daalde met ruim een 
kwart. 
 
Vroege ontwikkeling is van levensbelang 
De eerste vijf levensjaren van kinderen zijn be-
palend voor hun lichamelijke, emotionele en ver-
standelijke ontwikkeling.  
 
Voor een goede start hebben ze gezonde voe-
ding nodig, een veilige woonplek, toegang tot 
gezondheidszorg en aandacht voor hun ontwik-
keling.  
 
Ondanks de bereikte resultaten zijn de bedrei-
gingen voor jonge kinderen in grote delen van de 
wereld nog onacceptabel groot. 
 
Hoe helpt Adventsactie ? 
Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die 
bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van jon-
ge kinderen.  
 
In Sierra Leone krijgen ouders zaden voor voe-
dingsrijke planten en voorlichting over gezonde 
voeding.  
 

In de DR Congo steunen we een project dat 
straatkinderen een veilige plek biedt en ze her-
enigt met hun familie.  
 
Een ziekenhuis in Somalië krijgt apparatuur om 
infectieziekten bij kinderen aan te pakken.  
 

 
Dr. Siyad Mohamed Ali-controleert ademhaling kind 

 
In El Salvador steunen we een project dat zorg-
medewerkers en ouders leert jonge kinderen te 
stimuleren in hun ontwikkeling.  
 
Steun deze projecten van Adventsactie en 
doneer: 
 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, 
Den Haag 
 
Meer informatie: www.adventsactie.nl     
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ATD Vierde Wereld 
wens/kerstkaarten bestellen 
 

            
 
Zoals ieder jaar in december kunt u bij ATD de 
Vierde Wereld wens/kerstkaarten kopen of 
bestellen. 
 
Iedere kaart die u koopt voor uzelf, familie, 
vrienden of anderszins geeft een sprankje hoop, 
kennis, liefde, idealisme, cultuur op plaatsen in 
de wereld waar armoede heerst.  
 
De opbrengst is voor straatbibliotheken, werk-
plaatsen waar mensen hun beroep kunnen leren, 
plekken waar de jongste kinderen les krijgen ter-
wijl hun ouders begeleid worden en andere cul-
turele acties in landen in de hele wereld. 

                                      

                          
 
Nr. 391 “Ouders” en Nr. 464 “Oh Dennenboom” 
 
 

Kijk op onze website voor onze collectie 
wens – en kerstkaarten, waarvan hier enkele  
zijn afgebeeld.  
 
De kaarten zijn met envelop en kosten € 1,- per 
stuk. 
 

                    

           
 
Nr. 477 “De wereld gezien door de ogen van de 
kinderen” en   
Nr. 461 “Kribbe” 
 
U kunt de kaarten bestellen bij: 
Marion Braad,  
Baanstraat 4,  
6372 AG Landgraaf, 
 
06-39681282 of 
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl   
 
Ook kunt u ze bestellen via de website: 
www.atd-vierdewereld.nl/winkel/             
 
Op 4 december is ATD de 4de wereld aanwezig 
op de kerstmarkt in de Caumerbron met een 
stand waar onze wenskaarten en andere aardig-
heidjes voor de kerst voor een kleine prijs te 
koop zijn.  
 
De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor onze 
creatieve activiteiten.  
 
Kijk ook eens op onze website:  
www.atd-vierdewereld.nl 
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Even Voorstellen  
 

    
 
               
Het Vlotteam (en haar voorgangers) is een 
organisatie waarmee HeerlenMondiaal goede 
banden onderhoud en graag mee samenwerkt. 
 
December is traditiegetrouw de maand van 
mensenrechten (zie eerder in deze Inkijk) en dus 
ook van vluchtelingen. 
 
Daarom deze maand in onze rubriek even 
voorstellen: Het Vlotteam. 
 

      
 
Tegen het eind van 2022 lijkt het mij zinvol terug 
te kijken op ons werk in de afgelopen jaren. De 
trouwe lezers van Heerlen Mondiaal hoef ik niet 
uit te leggen hoe lang wij ons al bezighouden 
met uitgeprocedeerde asielzoekers, in onze pan-
den in Heerlen en Maastricht of bij particulieren 
en kerken. 
 
Van een vrijwel volledige vrijwilligersorganisatie 
is Vlotteam bij de overgang in 2017 naar het 
Leger des Heils een organisatie geworden met 
professionals in de kern en een schil van trouwe 
vrijwilligers erom heen. De meeste van die pro-
fessionals komen uit de eigen kweekvijver. 
 
De leiding over dat Vlotteam is in 2019 overgaan 
van Pol Verhelle, met enkele tussenstappen, 
naar Sietske Stamhuis. Zij is alweer sinds januari 
2021 de bezielende leidinggevende van onze 
organisatie. 
 
Na het vertrek van Hub Keybets is ons team  

begin 2022 versterkt met een juridische Intaker 
uit de rijen van het Leger des Heils. Zij beoor-
deelt dossiers van potentiele klanten om te zien 
of er een juridische perspectief is, nog een kans 
om een nieuwe asielprocedure te starten. Dat is 
namelijk nog steeds voorwaarde om klant van 
Vlotteam te worden.  
 
Ook hebben wij nog steeds enkele ‘huisadvoca-
ten’ die de verdere juridische begeleiding doen, 
nadat onze Intaker een positief advies heeft af-
gegeven. 
 
In Heerlen hebben wij twee woonpanden, zoals 
ook in Maastricht. De kamers in Heerlen (eigen-
dom van de gemeente Heerlen, 14 kamers) en 
Maastricht (eigendom van een woningcorporatie, 
8 kamers) zijn voortdurend volledig bezet, er zijn 
steeds mensen op de wachtlijst.  
 
Voor de financiering van ons werk, de meeste 
kosten zijn de leefgeldvergoedingen aan klanten 
en de personeelslasten, kunnen wij nog steeds 
met succes terugvallen op subsidies van de ge-
meenten Heerlen en Maastricht, aangevuld met 
een exploitatiebijdrage van het landelijke Leger 
des Heils. 
 
Vlotteam is al een tijd een hechte samenwerking 
aangegaan met de Dienst Terugkeer en Vertrek 
(DT&V), de IND, het IOM (hulp bij vrijwillige 
terugkeer), gemeente Maastricht als regisseur en 
organisaties als WereldWijd.  
 
In dat verband worden casussen ingebracht die 
uitzichtloos lijken en wordt bezien hoe toch nog 
een oplossing in Nederland mogelijk is of dat 
terugkeer, liefst vrijwillig, de enige optie is. Het is 
uiteindelijk de klant die kiest voor terugkeer of 
voor MOB (vertrek met onbekende bestemming). 
In het lopende jaar zijn zo twee klanten vrijwillig 
teruggekeerd, met financiële hulp van het IOM, 
naar hun land van herkomst. Tot dit jaar lukte dat 
maar uiterst sporadisch. 
 
Ook nemen wij deel aan zogenaamde ROT’s 
(ronde tafel overleggen), waarin wij met partners 
uit de Veiligheidshuizen kiezen voor een multi-
disciplinaire aanpak van probleemgedrag van 
ongedocumenteerden of om, in de jeugdzorg, te 
komen tot omgangsregelingen voor klanten die 
hun kinderen willen zien opgroeien. 
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Vlotteam vangt, op jaarbasis, 38-40 klanten op 
(gemiddelde over de jaren 2017-2021). Van deze 
klanten hebben er jaarlijks gemiddeld 5 een 
verblijfsvergunning gekregen, vooral te danken 
aan de vasthoudendheid van een van onze 
‘huisadvocaten’, Petra Kramer. Vlotteam steekt 
daarbij sterk af van het landelijk gemiddelde. 
 
Wellicht dat ik in een komende uitgave van De 
Inkijk en op de website van Heerlen Mondiaal 
wat aandacht mag besteden aan enkele recente 
ontwikkelingen, zoals de Chavez-procedure, 
gericht op gezinsvorming, en de groeiende groep 
klanten die op basis van een huwelijk een 
verblijfsvergunning hadden, maar die werd 
ingetrokken toen het huwelijk voortijdig strandde. 
 
Dit artikel werd geschreven door: Rob Gulpen 
Van het Vlotteam. (06-25765013) 
 
 

 
Links het kantoor van het Vlotteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaste activiteiten van  
MC De Heksenketel 
 

 
 
Maandag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
11.00 - 15.00     Chinees dansen 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Dinsdag 
10.00 - 12.00    2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
12.00 - 13.00     Lunch 
15.00 – 16.00    Buikdansen 
 
Woensdag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                           afspraak)        
12.00 - 13.00     Lunch en ( laatste woensdag v/d 
maand wereldlunch)  
 
Donderdag 
09.00 - 12.00    Nederlandse Conversatie Les 
09.00 - 11.00    Naailes      
09.30 - 10.30    Yoga 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
10.00 - 12.00    2e Hands kledingwinkel open 
12.00 - 13.00     Lunch 
13.00 - 15.00     Handwerken 
 
Vrijdag        Op vrijdag zijn er géén activiteiten 
 
Mc de Heksenketel,  
Mijnzetellaan 6   
Heerlen 
 
06-18956083 
 
http://www.mc-deheksenketel.nl/ 
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Film: R.M.N. 
 

            
 
Op woensdag 21 december 20.00 en zondag 
29 december om 20.00 vertoont Filmhuis De 
Spiegel de film: R.M.N. 
 
Roemenië, 2022   
Duur         : 127 minuten 
Regie        : Christian Mungiu  
Met           : Judith State,  
                    Marin Grigore en  
                    Macrina Barladeanu 
 
Kijkwijzer :  12 jaar 
                    Grof taalgebruik    
                    Drugs/alcohol misbruik 
                    Discriminatie                  
 

              
 
Vlak voor Kerstmis zegt Matthias zijn baan in 
Duitsland op om terug te keren naar zijn ouderlij-
ke dorp in Transsylvanië. Hij wil zich meer be-
zighouden met de opvoeding van zijn zoon Rudi 
en verlangt ernaar om zijn ex-geliefde Csilla 
weer te zien.  

Eenmaal thuis aangekomen blijkt de rust in de 
gemeenschap hevig te zijn verstoord door de 
komst van buitenlandse arbeiders, ingehuurd 
door de bakkerij waarvan Csilla de manager is. 
 
In R.M.N. kijkt regisseur Christian Mungiu naar 
de effecten van globalisering en de leegloop van 
wat ooit als een van de randgebieden van Euro-
pa gold. Tradities raken vergeten, regio’s worden 
overeind gehouden door de instroom van Euro-
pese subsidies. Ook in Matthias’ geboortedorp in 
Transsylvanië zijn de meeste jonge mensen 
weggetrokken, het zijn de buitenlanders die hun 
plaats innemen. 
 
De gelauwerde Roemeense regisseur schildert 
een fascinerend, kleurrijk en schurend portret 
van het leven in een multiculturele streek waar 
niet alleen de geschiedenis sporen heeft achter-
gelaten, maar ook de hedendaagse Europese 
politiek een vergaande invloed uitoefent op het 
leven van de bewoners. 
 
R.M.N. is de Roemeense afkorting voor MRI. 
Een MRI is een onderzoek om binnenin het 
lichaam te kijken. 
 

 
 
Trailer: https://youtu.be/Ai9wAfXpcro 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1517/r-m-
n/ 
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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Kerst en Nieuwjaarswens  

 

Het bestuur en de deelnemende organisaties 
van HeerlenMondiaal wil iedereen: 
 
 

 
 
Prettige Kerstdagen en een gelukkig, 
vreedzaam en gezond 2023 !!  
 
wensen.  
 
De Inkijk verschijnt normaal alleen in januari als 
er voldoende berichten zijn.  
 
Het eerste volgende nummer verschijnt daarom 
omstreeks 1 januari 2023. 
 
Kopij kan tot uiterlijk: 20 december 2022 gemaild 
worden naar: rochette.frank@gmail.com  
 
Berichten voor onze website kunt u ook mailen 
aan het bovenstaande emailadres. 
 
 

 
 

Vuur en Soep avond 

            

Woensdag 23 december is de laatste Vuur & 
Soep avond op de Dobbeltuin van dit jaar. We 
maken er een bijzonder evenement van. Zoals 
bij alle andere Vuur & Soep avonden op de Dob-
beltuin is het nieuwe maan en doen we het voor 
de gezelligheid en verbinding met mensen. 

Inloop 17.00-17.30.  

Samen maken wij een soep ! 

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

Traditioneel wordt er rond een vuur muziek ge-
maakt, gezongen en verhalen verteld. Ook ge-
dichten zijn welkom evenals muziekinstrumen-
ten!  

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

Plaats: Dobbeltuin, Dobbelsteijnstraat Heerlen. 

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

Voor meer info en aanmelden:  

https://parksjtad-in-transitie.nl/vuur-soep-
avonden-dobbeltuin/ 

                  



Colofon  
 

De Inkijk december 2022 is een uitgave van  
HeerlenMondiaal.  
 
De Inkijk wordt gratis per email aan de abonnees 
verstuurd. 
 
Redacteur: Frank Rochette 
Email        : rochette.frank@gmail.com 
 
Voor gratis email abonnement:  
mail naar Frank Rochette. 
 
Het januari nummer verschijnt, bij voldoende 
kopij, omstreeks: 
 
                         1 januari         2023 
Sluiting kopij:  20 december    2022 
 
 
 
 
 

                
 
 
 

Agenda December 2022 
 
 
Zo   4  Kerstmarkt 

           Caumerbron  
           Corisbergweg 197 
           Heerlen 
          10.00 -16.00 
 
Do   8  Café Mondiaal: de Amazone en de betrokkenheid van 
                                       het ABP in Vale 

            Café Pelt 
            Pancratiusstraat 48 
            Heerlen 
            19.30 
 
Za   10  Write for Rights 
             Glaspaleis/Schunck 

             Bongerd 
             Heerlen 
             12.00-17.00 
 
Za   10  Fakkeloptocht door Heerlen 
             Start: 

             Glaspaleis/Schunck 
             Bongerd 
             Heerlen 
             17.30 
 
Za   10  Write for Rights (het vervolg) 
             2 gezusters/Luciushof 

             Putgraaf 
             Heerlen 
             18.00 – 20.00 
 
Wo   21 Humanistisch Café: Midwinter viering 

             Café Pelt 
             Pancratiusstraat 48 
             Heerlen 
             19.00 
 
Wo   21 Film: R.M.N. 

             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 20.00 
 
Wo  23  Vuur en Soep avond 

              Dobbeltuin 
              Dobbelsteijnstraat  
              Heerlen 
              Vanaf 17.00 
 
Zo    29 Film: R.M.N. 

             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 20.00 
 
 

 

 


