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Café Mondiaal :  
Generatie Vrede 

 

                         
 

 
 
     
Op donderdag 8 september organiseert Heer-
len Mondiaal de 78ste editie van Café Mondiaal 
met als thema: Generatie Vrede 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in 
Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in 
Heerlen. 
 
De Vredesweek 2022 is van zaterdag 17 tot en 
met zondag 25 september en heeft als thema: 
‘Generatie Vrede’.  
 
Wat betekent dat thema? In een ‘voorbereiden-
de’ Café Mondiaal gaan wij hierop in. 
  
De ‘huidige’ vredesbeweging heeft zijn wortels in 
de 70’er en 80’er jaren van de vorige eeuw, on-
der andere via de strijd tegen de Neutronenbom, 
en protesten tegen de plaatsing van kernwapens 
voor de middellange afstand Kruisraketten, 
Pershing 2- en SS20-raketten in Europa. Sinds-
dien zijn er talrijke oorlogen en gewapende con-
flicten geweest en nog momenteel gaande (Oe-
kraïne, Syrië, Afghanistan, Jemen, Hoorn van 
Afrika, enzovoort) en heeft de vredesbeweging 
inmiddels meer generaties.  
 
Henk Dado van het Vredesplatform Heerlen zal 
in een korte inleiding terug- en vooruitkijken en 
onder andere de vredesacties door de jaren  

heen in historisch perspectief plaatsen en hij zal 
aandacht besteden aan de vrede-bedreigende 
ontwikkelingen op dit moment. Wat zijn de actue-
le zorgen, onder andere van de huidige jonge 
generaties-X, -Y en -Z? 
 
Vervolgens zal tijdens een levendige sessie van 
gedachten worden gewisseld over de al dan niet 
succesvolle rol van activisme door oudere en 
jongere generaties. Welk handelingsperspectief 
is er? 
 
Er wordt op basis van interactieve stellingen ge-
discussieerd over de mogelijkheden om invloed 
uit te oefenen op de politiek, het sentiment en op 
de oplossing van problemen. Een smartphone is 
gewenst voor een optimale beleving. Iedereen 
(oorlogskinderen, babyboomers, veertig- en vijf-
tigers, generatie-X, -Y of -Z) is van harte welk 
welkom. 

Café Mondiaal  

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt geor-
ganiseerd door Vredesplatform Heerlen en Heer-
lenMondiaal. Henk Dado van het Vredesplatform 
verzorgt de korte inleiding en begeleidt ons ge-
durende de interactieve sessie. Zoals gewoonlijk 
zal Harrie Winteraeken de discussie leiden. 

Het Vredesplatform Heerlen is ook ‘Ambassade 
van Vrede’ van PAX: 
https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-
heerlen.  

Meer informatie over de Vredesweek 2022 over 
het algemeen kunt u vinden op 
https://www.vredesweek.nl/  

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

Harrie Winteraeken  06-52375611    hwinterae-
ken@hotmail.com  

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Stiltekring voor Vrede 

 

 

                       

Vredesplatform Heerlen organiseert in samen-
werking met HeerlenMondiaal en het Missionair 
Overleg Parkstad een Stiltekring op de eerste 
dag van de Vredesweek 2022, zaterdag 17 
september.  
 
Deze Stiltekring vindt plaats op de kruising van 
de Promenade en de Honigmannstraat van 
12.00 tot 12.30.  
 
De Stiltekring wordt georganiseerd om alle men-
sen die onder oorlog of gewapend conflict lijden, 
een boodschap van hoop en kracht te sturen.  
 
Wij denken in het bijzonder aan Oekraïne, Syrië, 
Afghanistan, Jemen en de Hoorn van Afrika. 
 
Vredesorganisatie PAX en de Ambassades van 
Vrede organiseren dit stil protest op veel plaat-
sen in heel Nederland.  
 
Een Stiltekring is een krachtig statement tegen 
oorlog en een symbool van een gezamenlijke 
wens of hoop om conflicten te stoppen. In stilte 
betuigt men solidariteit met miljoenen mensen en 
hun enorme leed in conflictgebieden. Dit geza-
menlijke initiatief legt de nadruk op geweldloos 
verzet, steun voor democratiseringsbewegingen 
en leven in vrede en vrijheid. 
 
Wij hopen dat veel mensen hun steun komen 
betuigen voor een wereld waarin vrede de bo-
ventoon voert. Hoewel het protest in stilte ge-
beurt, worden mensen wel uitgenodigd om. 

vlaggen of borden met vredeswensen mee te 
nemen.  

Rondom de Stiltekring zullen enkele leden van 
het Vredesplatform het winkelende publiek aan-
spreken (even) mee stil te staan. 

 

Het Vredesplatform Heerlen is ook ‘Ambassade 
van Vrede’ van PAX: 
https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-
heerlen.  

 

Meer informatie over de Vredesweek 2022 over 
het algemeen kunt u vinden op 
https://www.vredesweek.nl/  

Voor meer informatie over de stiltekring of over 
de andere activiteiten in deze vredesweek kunt u 
terecht bij: 

Harrie Winteraeken  06-52375611    hwinterae-
ken@hotmail.com 

 

      

 

mailto:hwinteraeken@hotmail.com
mailto:hwinteraeken@hotmail.com
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Vredesweek 2022 in Heerlen: 
Walk of Peace en  
Vredes-treffen 
 

   
 
Op de eerste Vredeszondag van de 
Vredesweek 2022, zondag 18 september, 
organiseren het Vredesplatform Heerlen, 
HeerlenMondiaal en het Missionair 
Overleg Parkstad tezamen met het 
Apostolish Genootschap een Vredeswan-
deling of Walk of Peace en een Vredes-
treffen. 
 
De wandeling start om 14.00 en heeft als 
startpunt de Vredeskapel aan de Aker-
straat/Joods monument op de Akerstraat 
in Heerlen en het Vredestreffen op het 
Bekkerveld, begint om ± 14.45.  
 
Ook nu is de Vredesweek onverminderd 
actueel en blijft het nadenken over ‘Vrede’ 
in het groot en het klein hoogstnoodzake-
lijk. Er zijn tal van conflicten en zorgen 
waar Vrede dringend gewenst is.  
 
Vanzelfsprekend denken we aan de 
oorlogen in Oekraïne, Syrië, Afghanistan, 
Jemen en de Hoorn van Afrika. Maar ook 
in onze samenleving zijn er diverse con-
flicten en problemen die verbonden zijn 
met gebrek aan Vrede zoals (klimaat) 
vluchtelingen, sociale onvrede en huiselijk 
geweld. Werken aan meer Vrede in de 
wereld en in onze samenleving is pure 
noodzaak willen we een vreedzame 
toekomst veiligstellen. 

Programma: 
 
14.00 Start Vredeswandeling/Walk of Peace bij 
de Vredeskapel/het Joods monument aan de 
Akerstraat 
 
Onderweg zal tijdens twee korte tussen-stops 
worden ingegaan op de problema-tiek van 
vluchtelingenopvang en waar vluchtelingen zich 
zorgen over maken (Jan Daems), plus een 
toekomst voor       Oost-Afrika en in het bijzonder 
over een biologisch landbouwproject in Kenia 
(Guus Prevoo). 
 
14.30  Aankomst op het Bekkerveld, koffie en 
thee; er zijn enkele informatiekraampjes. 
 
14.45  Start minimanifestatie ‘Vredestreffen’ met 
korte toespraakjes, enkele gedichten door me-
vrouw Han Weinberg, een paar vredesliedjes 
door het koor van het Apostolisch Genootschap, 
een optreden van Paul van Loo en afsluitend het 
lied Imagine, gezongen door Henk Dado. 
 
15.50  Afsluiting en gezellig napraten. 
 
Meer informatie: 
 
• Het Vredesplatform Heerlen is ook ‘Ambassade 
van Vrede’ van PAX: 
https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-
heerlen. 
 
• De Vredesweek 2022 is van zaterdag 17 tot en 
met zondag 25 september. Het thema van de 
Vredesweek 2022 is ‘Generatie Vrede’. Meer 
informatie over de Vredesweek 2022 over het 
algemeen kunt u vinden op 
https://www.vredesweek.nl/ 
 
• Voor meer informatie over de activiteiten in het 
kader van de Vredesweek 2022 in Heerlen op 17 
en 18 september kunt u zich wenden tot Harrie 
Winteraeken. 
 
Harrie Winteraeken 
06-52375611 
hwinteraeken@hotmail.com 
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Het Repaircafé komt          
naar Heerlen 

 

Het team van Repair Café Parkstad Limburg 
komt ook deze maand weer naar Heerlen en wel: 

Op zaterdag 24 september van 10.00 – 
12.30 in: 

Sam-Sam 
Mijnzetellaan 6 
Heerlen 

Het team ontvangt u graag weer met uw nog 
dierbare defecte artikelen, spullen die anders in 
de container of in de best-zak zouden belanden, 
wij proberen ze weer te repareren zodat ze weer 
een tijd mee kunnen. 

Samen met u wil het team van enthousiaste vrij-
williger repareren. 

Ook is er koffie en tijd voor een gesprek. 

Repareren is tegenwoordig steeds belangrijker 
niet alleen voor het afval maar ook door de stij-
gende prijzen. Fabrikanten maken het echter niet 
makkelijk, vaak is een artikel niet of heel moeilijk 
open te krijgen. 
 
Echter de vrijwilligers van Repaircafé Parkstad 
Limburg zijn niet voor 1 gat te vangen en daarom 
kom naar het repaircafé in SamSam met die 
stofzuiger waarvan de startknop het niet meer 
doet, die boormachine die niet meer klopt maar 
ratelt, die naaimachine die alleen maar lust en 
niet meer naait.  
 
Ons advies is, als u komt, kom niet te laat. Een 
reparatie neemt meestal de nodige tijd in beslag.  
 
 

                 

Non-profit 

Repaircafé is een non-profit organisatie en een 
Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met 
vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een 
werkgroep van Parksjtad in Transitie. 

Vrijwilligers ! 

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige men-
sen op het gebied van het repareren van elektri-
sche apparaten, fietsen, klokken e.d. die een 
keer in de maand ons team willen versterken. 

Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar. 

Meer informatie: 

Voor vragen over of het aanmelden van bijv. een 
reparatie kunt u contact opnemen. 

Telefonisch: 06-53562168 of via de 
mail: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com 

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vin-
den op: 

www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagi-
na onder repaircafeparkstad. 

Kijk ook eens op de landelijke website, 
www.repaircafe.nl. 

         

mailto:repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
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Asielstop is unfair en 
leugenachtig 
 
Het platform vluchtenlingen belangen Europa 
heeft onlangs het onderstaande manifest 
uitgegeven. 
 
Een groep Limburgse VVD-gemeenteraadsleden 
uitte onlangs haar ‘grote zorgen over de enorme 
toe- en instroom van asielzoekers’, waardoor 
‘onze gemeenten kraken onder de hoge instroom 
-cijfers naast alle andere problematieken’.  
 
Er wordt gesproken over woningnood en over 
veiligelanders. Men vraagt de Tweede Kamer-
fractie van de VVD om ‘dringend te werken aan 
een beperking bijvoorbeeld door middel van een 
asielstop en het versnellen van de stroperige 
asielprocedures’. 
 
Zeker dat laatste punt herkennen wij ten volle. 
Inderdaad: asielzoekers staan nu op platgetrapt 
en bevuild gras buiten de poort te wachten tot 
zelfs hun procedure maar begint (hierover wor-
den heel duidelijke termijnen gesteld in de Dub-
lin-akkoorden en in het Vluchtelingenverdrag 
waaraan Nederland zich heeft verbonden). 
 
Wij maken mensen mee die jarenlang niets an-
ders mogen doen dan wachten: geen inburger -
ing, geen lessen Nederlandse taal, geen bij- of 
omscholing, geen sollicitatie. 
 
Mensen die dolgraag willen werken aan de toe-
komst van henzelf en van het land waarheen ze 
zijn gevlucht. En dat terwijl zowat alle sectoren in 
de Nederlandse samenleving staan te trappelen 
om nieuw personeel.  
 
Ook het huisvestingsprobleem herkennen we. 
Het is verschrikkelijk dat in een steeds meer neo-
liberaal bestuurd Nederland grote groepen men-
sen jarenlang tevergeefs wachten op goede 
huisvesting. Woningen zijn een beleggingsobject 
geworden, veelal onbereikbaar voor de gewone 
Nederlander, die niet meekan in het overbie-
dingsspel waartoe in 2021 de woningmarkt is 
verworden. Daartegen hadden vier kabinetten- 
Rutte in twaalf jaar heel veel kunnen doen. 
Woningnood combineren met een ‘enorme toe- 
en instroom van asielzoekers’ is unfair en leu-
genachtig. Het vloekt met de feiten.  

Onlangs maakte het CBS de cijfers bekend over 
immigratie in Nederland. In de eerste helft van 
2022 kwamen 195.200 immigranten naar Neder-
land. De hoofdrol is uiteraard weggelegd voor 
Oekraïners: vier op de tien. 
Asielzoekers (19.165 personen) vormen met 
minder dan 10 % slechts een klein deel van de 
totale immigratie. Met een ‘asielstop’ kun je de 
woningnood in Nederland dus nooit oplossen. 
 
Buiten deze twee categorieën blijven nog 50 % 
andere immigranten over (ruim 97.000). 
Daaronder bijvoorbeeld Oost-Europese 
werknemers van Nederlandse bedrijven die het 
soms niet zo nauw nemen met humane 
huisvesting. Studenten en kennismigranten die 
Nederland hard nodig heeft. Niet te vergeten 
recruitees van Nederlandse wereldleiders 
als DSM en ASML. Of ook de Polen zonder wie 
we in Limburg een stuk minder asperges 
uit de grond krijgen. Moeten we dan ook voor 
deze categorieën een stop invoeren? 
 
Gelukkig laat de VVD ook een menselijker geluid 
horen. Wij waarderen staatssecretaris van der 
Burg, die met alle moeite nieuwe kansen zoekt 
waar zijn voorgangers sinds 2015 azc´s hebben 
afgeschaald en opgeheven. 
 
De laatste dagen is er veel gebeurd. Artsen 
zonder Grenzen had de trieste primeur om voor 
het eerst in een West-Europees land in actie te 
moeten komen (hand in hand met andere in-
stanties en particulieren die te hulp blijven 
schieten). Daarnaast maakte VVD-kamerlid 
Daan de Neef een zeer duidelijk statement. En 
eindelijk werd er iets verbeterd aan de gevaar-
lijke hygiënische omstandigheden in Ter Apel.  
 
Eerste lichtpuntjes op weg naar een humaner 
Nederland ? 
 
Wij kijken uit naar een politiek van opbouw en 
niet van stemmingmakerij. 
 
Het vervolg van dit manifest leest u op onze 
website: www.heerlenmondiaal.nl 
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Lezing:  
de troost van de natuur 

 
 
Het apostolisch genootschap Heerlen organi-
seert op zondag 11 september een lezing met 
als titel: de troost van de natuur. 
 
De lezing begint om 11.30 (inloop vanaf 11.00), 
vindt plaats op de  Meezenbroekerweg 11 a te 
Heerlen en wordt gegeven door: Dick de Vos. 
 
Voor de toegang vraagt men een vrije gave. 
 
Mensen hebben verhoudingen met de natuur. 
Veel mensen ervaren haar als overweldigend en 
voelen zich een nietig deel van een groter ge- 
heel. Tegelijk zetten zij de natuur naar hun hand 
en voelen ons erboven verheven.  
 
De corona¬lockdowns zorgden voor een her- 
waardering voor de natuur, maar daardoor ook 
voor platgetreden paden in natuurgebieden. Is 
de natuur onmisbaar? Waarom is de natuur let-
terlijk heilzaam en hoe komt het dat we de natuur 
soms als troostrijk kunnen ervaren?  
 
Auteur en vogelgids Dick de Vos gaat in op deze 
en andere vragen en laat zien hoe ons beeld van 
de natuur door de eeuwen heen is veranderd. 
 
De middag wordt opgeluisterd door de vrolijke 
klanken van het koor Pure Voices onder leiding 
van Gerda van Elsäcker. 
 

 

 

Dick de Vos (1958) is schrijver van een aantal 
boeken over natuur waarvan er meerdere zijn 
genomineerd voor de Jan Wolkersprijs voor het 
beste natuurboek: zoals Wat zingt daar, de 
Veldgids Vogelzang en de Ode aan de Nachte-
gaal. 
 
Van 1989 tot 1999 is Dick de Vos redacteur, 
waarvan een deel hoofdredacteur geweest van 
Ons Maandblad, de voorloper van de Stroom. 
 
Na een studie Algemene Literatuurweten-
schappen heeft hij gewerkt op verschillende fun-
cties in de communicatie als organisatieadviseur 
in het bedrijfsleven. 
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JAAROVERZICHT 2021 GE-
WELD TEGEN INHEEMSE 
VOLKEN VAN BRAZILIÉ 
 

 
Om het onrecht tegen de Inheemse Volken aan 
te klagen en te bestrijden publiceert CIMI jaarlijks 
het Jaarverslag Geweld. Hierin komen met cijfers 
de verschillende vormen van geweld aan de 
orde. Voor dit verkiezingsjaar is een balans van 
het optreden van de regering Bolsonaro extra 
belangrijk. 
 

 

 
De inleiding op het jaaroverzicht is tegelijk een 
samenvatting: ”De invasies van Inheemse Ge-
bieden namen in 2021 opnieuw toe, in een con-
text van geweld en aantasting van rechten. De 
regering faciliteert het door instellingen die voor 
controle en assistentie zouden moeten zorgen te 
sluiten.” 
 
CIMI stelt vast dat de regering Bolsonaro in haar 
3

de
 jaar consequent haar beleidslijn met de oor-

spronkelijke volken voortzet: geen afbakening 
van nieuwe inheemse gronden en ook geen be-
scherming van eerder toegekende territoria. Dit 
betekent verergering van het scenario voor de 
Volken, dat al gewelddadig en angstaanjagend 
was. 
 
Zo is 2021 het zesde opeenvolgende jaar dat in-  

vasies toenemen, gebieden ingepikt worden en 
illegale exploitatie van hulpbronnen en schade 
aan eigendommen toenemen.  
 
CIMI registreerde in 2021 een aantal van 305 
van dergelijke gevallen, die 226 inheemse ge-
bieden in 22 deelstaten van het land betroffen. 
(Ter vergelijking: in 2020: 263 gevallen van inva-
sie, in 201 gebieden, in 19 deelstaten.)  De cij-
fers over 2021 zijn bijna drie keer zo hoog als die 
van 2018, toen 109 van dergelijke gevallen ge-
teld werden.   
Naast de toename in cijfers van gevallen en ge-
bieden die werden getroffen door de illegale ac-
tie van o.a. goudzoekers, houthakkers, jagers, 
vissers en ritselaars, intensiveerden de indrin-
gers hun aanwezigheid en hun sjoemelactivitei-
ten in de inheemse gebieden. Deze situatie werd 
heel expliciet bij b.v. de Munduruku in Pará en 
de Yanomami in Roraima en Amazonas. 
 
In het Yanomami gebied zijn naar schatting meer 
dan 20.000 goudzoekers aanwezig. Deze indrin-
gers begonnen met systematische, gewapende 
aanvallen tegen de inheemse gemeenschappen, 
met terreur en moord, onder meer op kinderen. 
Hoe vaak de inheemse bevolking ook protes-
teerde en zich bij de overheid beklaagde, deze 
negeerde alles en bleef de mijnbouw in de ge-
bieden aanmoedigen. Waarmee de overheid ook 
niet optrad tegen de overdracht via de goudzoe-
kers van corona en malaria onder de Inheemse 
gemeenschappen. In  het Munduruku-gebied 
richtte de terreur zich in het bijzonder op vrou-
wenorganisaties. 
 
Diverse vormen van geweld 
Het rapport registreert in vergelijking met 2020 
een toename van 15 van de 19 categorieën van 
geweld die onderzocht worden.  
 
Er waren 176 moorden op inheemse mensen en 
148 zelfdodingen - het hoogste aantal ooit gere-
gistreerd. De onderzoekers wijten dit ook aan de 
algemene context en de politiek van afbraak en 
verwaarlozing door de overheid. 
 
In het eerste hoofdstuk komt ‘Het Geweld tegen 
het Inheems Grondgebied” (Patrimonium) aan de 
orde.  
 
Het niet-toekennen door de staat van gronden 
waarop de Oorspronkelijke Volken recht hebben: 
871 gevallen. Verder: conflicten om het recht op  
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de grond (118 gevallen), invasies en illegale ex-
ploitatie van natuurlijke hulpbronnen (305 geval-
len). 
 
Hoofdstuk 2 gaat over ‘Geweld tegen Personen’. 
Daarbij gegevens als machtsmisbruik (33); 
doodsbedreiging (19); diverse andere bedreigin-
gen (39), moord (176), doodslag (20), lichamelijk 
letsel (21), racisme en etnische discriminatie 
(21), poging tot moord (12) en seksueel geweld 
(14).  
 
Hoofdstuk 3 behandelt ‘het falen en de verwaar-
lozing door de overheid’: in onderwijs en ge-
zondheidszorg (o.a. de tegenwerking van de re-
gering bij de corona-vaccinatie en de grote kin-
dersterfte).  
 
In hoofdstuk 4 aandacht voor de volken die (vrij-
willig) geïsoleerd leven. De regering Bolsonaro 
doet er alles aan om ook deze gebieden voor 
exploitatie open te gooien. De invasies hier be-
reikten ten minste 28 van de bekende 117 ge-
bieden. 
 
(Hiermee een korte samenvatting van dit Jaar-
boek 2021. In deze samenvatting gaan we niet 
expliciet in op het aandeel van westerse bedrij-
ven enz. in de vele vormen van structureel ge-
weld dat de Oorspronkelijke Volken treft). 
 
Meer informatie over het rapport (of het 
downloaden ervan) leest u op: 
 
https://cimi.org.br/2022/08/relatorioviolencia2021
/  
 
Voor meer informatie: 
 
www.indianen-in-brasil.nl 
www.cimi.org.br 

De vlag gaat weer in top 

 
op 24 september wordt er door Global Goals 
weer een landelijke Vlaggen dag georganiseerd. 
 
Iedere gemeente die bij Global Goals is aange-
sloten wordt uitgenodigd om op deze dag de 
Global Goals vlag te hijsen en hieromheen een 
activiteit te organiseren. 
  
Omdat gemeente Heerlen de campagne 
Gemeente4GlobalGoals ondersteunt en de 
SDG's wil gebruiken om bewustwording te 
vergroten van thema’s zoals duurzaamheid 
willen wij dit jaar op 21 september de vlag hijsen 
op het onlangs gerenoveerde Burgemeester van 
Grunsvenplein in Heerlen.  
 
Thema's als Fairtrade, maar ook luchtkwaliteit en 
Inclusiviteit kunnen aan bod komen. 
 
Het tijdstip van het hijsen van de vlag voor 
Global Goals is nog niet bekend en het verdere 
programma is eveneens nog niet bekend.  
 
Meer informatie zal als deze bekend wordt op 
onze website: www.heerlenmondiaal.nl of op die 
van de gemeente Heerlen: www.heerlen.nl 
verschijnen. 
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Incidentele activiteiten van MC De 
Heksenketel in september 
 

 
 
In september 2022 organiseert moedercentrum 
De Heksenketel weer een aantal incidentele 
activiteiten: 
 
Herfstbloemstuk 
 

                    
 
♪♫♫...Het is weer voorbij die mooie zomer, die 
zomer die begon zowat in mei ♪♫♫....., het 
mooie liedje van Gerard Cox is weer van 
toepassing. 
Ook de herfst, met zijn adembenemende kleuren 
die overal schitteren in het zonnetje, kun je in 
huis halen met een oogstrelend bloemstuk dat 
pronkt op je tafel. 
Allerlei materialen zijn hier aanwezig waarmee je 
je bloemstuk zelf kunt samenstellen. Een schaal, 
vaas, kom of pot moet je zelf meenemen. Als je 
zelf nog leuke, decoratieve spulletjes hebt kun je 
die natuurlijk ook meebrengen 
 
Wanneer : Donderdag 29 september  
Tijd          : 19.00 – 21.00 
Kosten    : € 8,-  
 
Tot 3 dagen vooraf aanmelden via 06-18956083 
 
Voor meer informatie: 
 
Mc de Heksenketel,  
Mijnzetellaan 6   
Heerlen 
 
http://www.mc-deheksenketel.nl/ 

 

Vaste activiteiten van MC De 
Heksenketel 
 

 
 
Naast de incidentele activiteiten heeft 
moedercentrum De Heksenketel ook vaste 
activiteiten: 
 
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) 
 
Vrijdag        Op vrijdag zijn er géén activiteiten 
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Humanistisch Café 
 
 

        
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op woensdag 21 september 2022 
weer een nieuwe bijeenkomst van het 
Humanistisch Café.  
 
Deze editie gaat ook weer plaatsvinden bij: 
 
Café Pelt 
Pancratiusstraat 48 
Heerlen 
 
heeft als thema:  
Vredesweek’ – Heerlen 
 
En begint om 19.00 uur en zal tot 21.30 duren.  
 
Aan de hand van stellingen gaan wij met elkaar 
in gesprek over onze houding ten aanzien van 
vluchtelingen 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Humanistisch Verbond: 
Leesclub 

 

      
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert ook een Leesclub waar boeken 
worden gelezen en de humanistische aspecten 
worden besproken. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op: 
 
maandag 6 september, 14.00 – 16.00  
 
Besproken wordt dan het boek Sloop van Anna 
Enquist 
 

 
 
De bijeenkomsten vinden plaats bij een van de 
groepsleden, deze keer op de  
Koning Clovisstraat 47 te Maastricht. 
 
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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PODIUM ROYAL: Racisme en 
discriminatie in Parkstad 
 
In september start Podium Royal haar tweede 
seizoen met debatten en discussies in de Royal.  
 
In de loop van dit jaar staan al een aantal inter-
essante thema’s gepland met prominente gast-
en maar wij starten met een avond over racisme 
en discriminatie in Parkstad. 
 
Zwart, blank, geel, bruin, hetero, homo, lesbisch 
of anderszins, christen, moslim. Hoe tolerant is 
Parkstad? In hoeverre spelen ras, geloof, land 
van herkomst en seksuele voorkeur een rol in 
onze samenleving? Worden mensen die anders 
zijn uitgesloten of valt het met racisme en 
discriminatie in ons gemoedelijke zuiden wel 
mee? Willen wij elkaar echt leren kennen of gaan 
we de ander liever uit de weg? Welke hindernis-
sen moeten er nog overwonnen worden voor er 
sprake is van een echte inclusieve samenleving.  
 
Dat zijn de onderwerpen van Podium Royal op 
dinsdag 6 september om 20.00. 
 
Gespreksleider Michael Berg ontvangt in de  
Royal bioscoop twee gasten:  
Marie José Moers en Kenneth Moesquit. 
 
Marie José Moers is blank, lesbisch, sociaal 
historicus en voormalig onderwijsinspecteur.  
 
Kenneth Moesquit is donker, hetero, werd ge-
boren op Curaçao en woont al 33 jaar in Neder-
land, de laatste jaren in Hoensbroek.  
 
Met de door hem zelf ontwikkelde ‘Moesquit-
methode’ probeert hij mensen met elkaar te 
verbinden. 
 
De avond bestaat uit drie delen. Een gesprek 
met de gasten, een debatronde met het publiek 
en tot slot een goed glas wijn of bier in de foyer. 
 
Podium Royal wil een ontmoetingsplek zijn voor 
mensen die onder het genot van een drankje, 
zonder afleidende muziek, met elkaar in gesprek 
kunnen gaan over actuele maatschappelijke en 
culturele thema’s. 
 

 

Vuur en Soep avond 

 

Op zaterdag 25 september 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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Vooraankondiging:  
17 oktober 2022 
 

            
 
17 oktober werd door de VN uitgeroepen tot de 
Werelddag van verzet tegen extreme armoede. 
 
Rondom deze dag organiseert ATD de vierde 
wereld een aantal activiteiten: 
 
Op dinsdag 11 oktober wordt er in het Juphuis, 
Schandelerstraat 81 te Heerlen 
en op donderdag 13 oktober in Kerkrade een 
maaltijd verzorgd door Arend van der Heijden. 
De ATD Vierde Wereld zal daar vertellen over 
wat ze doet en wie ze zijn. 
Ook zullen we onze liederen gaan zingen. 
En we gaan in gesprek met de mensen die daar 
de maaltijd nuttigen over waardigheid. 
Waardigheid voor jezelf.  
Waardigheid voor de ander.  
Waardigheid voor de omgeving en de aarde. 
 
 
Op zondag 16 oktober gaan een paar mensen 
van de ATD Vierde Wereld naar de landelijke 
bijeenkomst in Nijmegen bij de muur waar op 11 
februari 2017 de steen geplaatst is n.a.v. de 
100ste geboortedag van Joseph Wresinski en de 
start van de wereldcampagne van ATD Vierde 
Wereld ‘Stop armoede. Samen voor 
waardigheid’: 

“Ons enige wapen is 
LIEFDE voor de mensheid, 

HARTSTOCHT voor 
gerechtigheid en vrede.” 

 
 
Op woensdag 12 oktober gaan we tulpen 
maken van papier met een citaat van de ATD 
Vierde Wereld, Andreaskerk, Palestinastraat 326 
te Heerlerbaan. Hierbij bent u van harte welkom 
van 13.30 uur tot 16.30 uur.  
 
Op maandag 17 oktober gaan we met onze 
groep deze tulpen plaatsen in de wijk 
Heerlerbaan. 

Vooraankondiging: 
BENEFIETVOORSTELLING 
VOOR OEKRAÏNE 
 
Op 14 en 15 oktober wordt er in het Cultuurhuis 
in Heerlen een benefietvoorstelling 
georganiseerd voor de Oekranië. 
 
Anna Mitriaieva en Stephanie Visch organiseren 
deze voorstelling en hebben een keur aan 
limburgse artiesten verzameld die belangenloos 
zullen optreden: 
 
Anna Mitriaieva (dans) 
Bas van Dooren (theater techniek) 
Floor Bosman (zang) 
Floor Hover(zang, gitaar) 
Henk Hover (Presentatie, gitaar, zang) 
Ivo Rosbeek (Piano, zang) 
Mo Jones (Piano, zang, manusvanalles ) 
Paul Logister (Journalist, acteur, zang) 
Patty Pam Pam/Pieter Roberts (Queen, zang, 
acteur, danser, ontwerper, kunstenaar, etc…) 
Raymond Clement (Cabaretier) 
Roel van Wijk(Trompet) 
Tim Daemen (Trombone) 
Tim Paters (Saxofoon) 
Stephanie Rijpkema (Dans) 
Linda Smeets (zang) 
Pim Raaijmakers (2X Gitaar, bas en drums) 
Mala ( Zang en gitaar) 
Gwen van Genderen (Zang) 
Martha Anna Kirch (dans) 
(Stéphanie Visch/dans en choreografie) 
 
Alle opbrengst zal worden besteed voor voedsel, 
medicijnen, basis behoeften en wederopbouw in 
nauwe samenwerking met de Oekraïense Am-
bassade in Den Haag. Zij zullen zorgdragen dat 
dit in Oekraïne goed en op de juiste plek terecht 
komt. 
 
Voor kaartjes  
Cultuurhuis Heerlen  
 
14 oktober  
https://www.cultuurhuisheerlen.nl/programma/be
nefietvoorstelling-voor-oekraïne 
15 oktober  
https://www.cultuurhuisheerlen.nl/programma/be
nefietvoorstelling-voor-oekraïne-1 

https://www.facebook.com/stephanie.visch?__cft__%5b0%5d=AZVC25NJwJUAJut3iOPqzL3aR9fSVgk96T-pmRz8SkKcf4-UQNsCpZws3faVpkgNAJi4QvENRA27RMNSNe6HVIFRcOM_qZoGxxWFmEHtXwnXUE50Nv-43W2U0dXz3hdSOQA&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cultuurhuisheerlen.nl%2Fprogramma%2Fbenefietvoorstelling-voor-oekra%C3%AFne-1%3Ffbclid%3DIwAR2PJKmaO9HvQGBohM6Of_WDn3z5LSPwClfIXWJrAQXbWKyhQfAaeE74Dgs&h=AT0W8h0zVKffiF-n6_kxfzQ7-Br2o9QsUP2VIP48b9GyQ3WdcZTl0fnKf14U7o5zwEPQ0LO1Xq21LJtztCFzLwO_FbD8N3OLr0ZiU5mxjfnWdvG5UDtk8fbbUmQUieNq76pSObak9KumWIT1Zos&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1skWb7RchlW20kTFJVPwUxnTO3gSp8ahf5xaYUlrR0oruDP8fzOnUMSDumYxbLHDTIQFaFWzttuqeQ7wYEm4_ScXjzQ6SKGPeG_7WUJd-XqK10hbJHsvpNDJH5cnKB7TUowlMw7DZ8WjmYqt3Xm7-ThgM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cultuurhuisheerlen.nl%2Fprogramma%2Fbenefietvoorstelling-voor-oekra%C3%AFne-1%3Ffbclid%3DIwAR2PJKmaO9HvQGBohM6Of_WDn3z5LSPwClfIXWJrAQXbWKyhQfAaeE74Dgs&h=AT0W8h0zVKffiF-n6_kxfzQ7-Br2o9QsUP2VIP48b9GyQ3WdcZTl0fnKf14U7o5zwEPQ0LO1Xq21LJtztCFzLwO_FbD8N3OLr0ZiU5mxjfnWdvG5UDtk8fbbUmQUieNq76pSObak9KumWIT1Zos&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1skWb7RchlW20kTFJVPwUxnTO3gSp8ahf5xaYUlrR0oruDP8fzOnUMSDumYxbLHDTIQFaFWzttuqeQ7wYEm4_ScXjzQ6SKGPeG_7WUJd-XqK10hbJHsvpNDJH5cnKB7TUowlMw7DZ8WjmYqt3Xm7-ThgM
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Gangbare landbouw moet 
omgevormd worden 

 
Nu de boeren zijn gestopt met de doldriestere 
acties, en de gesprekken onder leiding van Jo-
han Remkens op gang lijken te komen, wil ik 
graag met het onderstaande overzicht aangeven 
waarom de intensieve gangbare landbouw zo 
broodnodig moet veranderen. Er moet een forse 
omwenteling of transitie van het grootste deel 
van de landbouwsector worden gerealiseerd. 
Omdat de problemen mee veroorzaakt zijn door 
het handelen van boeren, is het gerechtvaardigd 
te verlangen dat de landbouw ook loyaal aan 
verbeteringen meewerkt. Het algemene doel van 
deze transitie is dat de landbouw zodanig gaan 
produceren dat er amper negatieve effecten zijn 
voor de omgeving of naar de toekomst toe.  
 
‘Stikstof’ (N) staat niet op zichzelf, met de afna-
me van de soortenrijkdom in natuurgebieden als 
belangrijkste probleem. Er is overmatige uitstoot 
van stikstofoxiden (NOx) waaronder nitraat (NO3) 
en van ammoniak (NH3), methaan (CH4) en 
lachgas (N2O). Ook de uitstoot van fijnstof uit 
stallen (deels gerelateerd aan ammoniak) is pro-
blematisch. Stankoverlast is op z’n minst hinder-
lijk. Technische maatregelen zijn in de praktijk 
onvoldoende effectief gebleken.  
 
Aan de stikstofproblematiek is het grote mest-
overschot verbonden. Lange tijd heeft er over-
bemesting plaatsgevonden en nog steeds is niet 
overal sprake van ‘evenwichtsbemesting’. Er is 
onvoldoende capaciteit voor alternatieve mest-
verwerking en er vindt mestfraude plaats door 
het illegaal afvoeren van mest. Door de vermes-
ting van het (diepere) grondwater is ons drinkwa-
ter met nitraat (NO3

-) vervuild.  
 
De klimaatbalans is ook negatief en niet alleen 
vanwege het gebruik van fossiele brandstoffen 
door landbouwmachines en in tuinderskassen. 
Lachgas en methaan zijn veel sterkere broeikas-
gassen dan kooldioxide (CO2). Door de intensie-
ve akkerbouw nemen de hoeveelheid organische 
stof en daarmee de koolstofbuffer in de bodem 
fors af. Dat is ook slecht voor de bodemkwaliteit 
en de bodemstructuur. In Zuid-Limburg is een 
extra negatief effect dat de intensief benutte  

bodem bij steeds vaker voorkomende hevige 
neerslag minder water opneemt, waardoor er 
meer risico is op water- en modderoverlast. 
Door de klimaatverandering neemt de verdroging 
van de natuur toe (met meer bos- en heidebran-
den), maar de grootschalige kunstmatige bere-
gening van akkerbouwgewassen draagt in grote 
gebieden fors bij aan de verlaging van het 
grondwaterpeil.   
 
Het verbeteren van het dierenwelzijn binnen de 
intensieve veehouderij gaat zeer langzaam. Het 
overgrote deel van de jaarlijks 450 miljoen dieren 
in Nederland heeft geen natuurlijke leefomge-
ving. Beter Leven 1-ster van de Dierenbescher-
ming is zeker geen topkeurmerk, maar meer een 
compromis voor de ‘overgangsperiode’. Daar-
naast zijn de met duizenden in een stal gehuis-
veste varkens en kippen vatbaar voor dierziektes 
(varkenspest, vogelgriep) met regelmatig ruiming 
tot gevolg. En er komen nog veel te vaak stal-
branden voor. 
 
Door de stikstof maar ook vanwege het gebruik 
van pesticiden en antibiotica, draagt de land-
bouw bij aan de vermindering van de biodiversi-
teit. Er zijn nu in onze streken 75 % minder in-
secten dan enkele tientallen jaren geleden en de 
tendens is zwaar negatief. Denk ook aan de ac-
ties tegen de bijensterfte. 
De import van grote hoeveelheden veevoer (so-
ja) zorgt voor een grote druk op het beschikbare 
landbouwareaal en de voedselbeschikbaarheid 
elders. De sojateelt is mede oorzaak van de ont-
bossing van het Amazonegebied (inclusief 
schendingen van mensenrechten van inheemse 
volken). 
 
Naar mijn mening is er geen toekomstperspectief 
voor de huidige intensieve gangbare landbouw. 
Maar er is zeker perspectief voor de landbouw 
en dus ook voor de boeren die willen verande-
ren. Nu al bewijzen zo’n 2.500 boeren dat met 
zorg voor hun bedrijf en de omgeving goed land-
bouw kan worden bedreven en daar ook veel 
voldoening uit kunnen halen.  
 
Het vervolg van dit artikel (langere versie) vind u 
op onze website: www.heerlenmondiaal.nl 
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Act for Global Goals 2022 
 

 
 
Wij zijn de generatie die een einde gaat maken 
aan de klimaatcrisis. Die armoede, honger, ra-
cisme, seksisme en oorlog de wereld uit helpt.  
 
Met de Sustainable Development Goals (SDG’s) 
of Duurzame Ontwikkelings Doelen als kompas 
kunnen we zorgen voor een betere toekomst 
voor onze mensen en planeet. 
 
Uitnodiging 
Werk jij met je organisatie, initiatief, overheid, 
school of bedrijf ook aan een sociale en 
duurzame toekomst? Doe dan mee met de lan-
delijke SDG Actiedagen en zet jezelf op de 
kaart. Samen laten we Nederland duurzaam 
bruisen. 
 
Waarom? Duurzame doelen 
De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn 
zeventien doelen om van de wereld een betere 
plek te maken in 2030. Ze zijn bedacht door de 
Verenigde Naties en ondertekend door 193 lan-
den, waaronder Nederland. De SDG’s functione-
ren als een gezamenlijk kompas voor mondiale 
uitdagingen zoals armoede, genderongelijkheid, 
beter onderwijs, behoud van biodiversiteit, eerlij-
ke energietransitie, circulaire economie en aan-
pak van de klimaatcrisis. 
 
SDG Actiedagen in Zuid-Limburg: Act for 
Global Goals 2022 
In Zuid-Limburg besteden diverse organisaties,  

duurzame initiatieven, scholen en bedrijven 
aandacht aan de duurzame ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) van 23-25 September 2022, waarbij 
scholen en kennisinstellingen er voor kiezen om 
de verbinding te leggen met 10 oktober 
(nationale schooldag voor de duurzaamheid). Dit 
doen we onder de noemer: Act for Global Goals. 
 
Programma 2022 
Act for Global Goals 2022 vindt plaats van 23 t/m 
25 september 2022 (voor scholen tot 10 oktober, 
de Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs) 
op verschillende locaties.Tijdens het Act for Glo-
bal Goals weekend staat ontmoeten en verbin-
den centraal, om van daaruit gezamenlijk in actie 
te komen. 
 
In diverse Global Goals gemeenten (o.a. Val-
kenburg, Heerlen en Maastricht) wordt 
traditioneel de SDG vlag gehesen op vrijdag 23 
september. Hiermee laten gemeenten zien 
dat ze de duurzame doelen steunen. 
 
In Heerlen wordt dit jaar op 21 september de 
vlag gehezen 
 
In Maastricht vindt op vrijdag 23 september tus-
sen 15-18.30hr een SDG Inspiratiemiddag/ 
Netwerkborrel plaats voor lokale sociaal-
maatschappelijke organisaties, buurt initiatieven, 
verenigingen, bedrijven, raadsleden en burgers 
die bijdragen aan een sociale en duurzame 
toekomst. Tijdens de bijeenkomst wordt dieper 
ingegaan op wat de SDG’s voor Maastricht 
en Zuid-Limburg betekenen en hoe we duur-
zaam kunnen samenwerken. 
 
In Valkenburg en in Maastricht wordt op zaterdag 
24 september (en op zondag 25 september ook 
in Maastricht) een duurzame SDG Doe-dag ge-
organiseerd. Iedereen die bijdraagt aan een van 
de duurzame doelen komt op die dag in actie en 
draagt zijn of haar steentje bij aan een betere 
wereld.  
 
Het vervolg van dit artikel vind u op onze websi-
te: www.heerlenmondiaal.nl 
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Agenda September 2022 
 
 
Di    6  Podium Royal: Racisme en discriminatie in Parkstad 

            Royal Theater 
            Stationstraat 5 
            Heerlen 
            Aanvang 20.00 
 
Do   8  Café Mondiaal: Generatie Vrede 

            Café Pelt 
            Pancratiusstraat 48 
            Heerlen 
            19.30 
 
Zo  11  Lezing: De troost van de natuur 

            Meezenbroekerweg 11 a 
            Heerlen 
            Start: 11.30 (zaal open 11.00) 
 
Za  17  Stiltekring voor de vrede 

            Kruising Honingmanstraat/Promenade 
            Heerlen 
            12.00 – 12.30 
 
Zo  18  Vredeswandeling/vredes-treffen 

             Vredekapel  
              Akerstraat 
              Heerlen 
              Start: 14.00 
 
Do  21  Humanistisch Café Mondiaal: Vredesweek Heerlen 

             Café Pelt 
             Pancratiusstraat 48 
             Heerlen 
             19.00 
 
Za  24    Repair café 

              Sam-Sam 
              Mijnzetellaan 6 
              Heerlen 
             10.00 – 12.30 
 
Za  25  Vuur en Soep avond 

            Dobbeltuin 
            Dobbelsteijnstraat  
            Heerlen 
            Vanaf 18.00 
 
 

 

 
 

 


