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Café Mondiaal :  
Hoe moet de Zuid-Limburgse 
akkerbouw verduurzamen? 
 

                   
        
Op donderdag 2 februari organiseert Heerlen 
Mondiaal de 82 ste editie van Café Mondiaal met 
als thema: Hoe moet de Zuid-Limburgse ak-
kerbouw verduurzamen? 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in 
Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in 
Heerlen. 
 
Geleidelijk aan dringt het besef door dat de land-
bouw in Zuid-Limburg, net als in veel andere de-
len van Nederland, echt moet verduurzamen. 
 
De huidige, gangbare landbouw heeft te veel na-
delen, denk maar aan de stikstofproblematiek, 
(overmatig) gebruik van bestrijdingsmiddelen en 
de afname van de biodiversiteit, de waterafvoer 
bij hevige neerslag en modderoverlast, de over-
bemesting, vervuiling van lucht, grond- en opper-
vlaktewater en de afname van de genietbaarheid 
van het landschap.  
 
Ook voor de boer zijn er nadelen, zoals lage 
prijzen, een uitgeputte bodem die minder vocht 
kan vasthouden voor droge tijden, een smal 
evenwicht tussen de enorme kosten en 
noodzakelijke investeringen en het rendement.  
 
Lang zijn mechanisatie en schaalvergroting ge-
zien als dé wijze van economische vooruitgang.  

Boeren voor de bank. Daarbij wordt voor lief 
genomen dat veel kosten worden afgewenteld op 
de samenleving. 
 
Maar de inzichten zijn veranderd, onder andere 
door de klimaatverandering en de stikstofproble-
matiek.  
 
Op Rijksniveau wordt de verduurzaming van de 
landbouw al noodzakelijk gevonden en men 
streeft hierbij naar krimp van de intensieve vee-
teelt en een akkerbouw met een minder inten-
sief bodemgebruik: ‘natuur-inclusieve land-
bouw’, ‘kringlooplandbouw’ of ‘regeneratieve 
landbouw’. Bij deze vormen van akkerbouw is er 
evenwicht tussen inbreng en opbrengst, waarbij 
de kwaliteit van de bodem en de biodiversiteit 
zich herstellen. De biologische teeltmethoden 
kunnen hierbij als voorbeeld dienen. 
 
Maar hoe bereik je een 100 % duurzame land-
bouw in Zuid-Limburg? Met overtuiging, een zak 
met geld of regels? In ieder geval moet de duur-
zame boer ook in de toekomst aan zijn werk re-
delijk verdienen en voldoende voldoening over-
houden. Dat moeten boeren en samenleving 
samen realiseren, want het heeft geen zin om 
met omgekeerde vlaggen tegenover elkaar te 
staan: het noodsignaal van de boeren versus het 
noodsignaal van de natuur en de samenleving. 
Daar willen we het in deze Café Mondiaal over 
hebben. Biologische boer Norbert Huijts zal 
hierover zijn visie geven en deelnemen aan het 
gesprek. 
 
Café Mondiaal  

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt geor-
ganiseerd door HeerlenMondiaal.  

Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de dis-
cussie leiden. 

 

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Informatie over inleider Norbert Huijts: 
 
Tot eind 2017 was hij de eigenaar van biologisch 
akkerbouwbedrijf Kasteelhoeve Puth in Voeren-
daal.  
 
Ondanks dat hij nu met pensioen is blijft hij de 
biologische landbouw volgen.  
 
Op de blog http://www.kasteelhoeveputh.nl/blog 
schrijft Norbert wat hem bezig houdt op het 
gebied van de landbouw (vooral de noodzake-
lijke biodiversiteit), de energie transitie en zijn 
andere bezigheden. 
 

 
 

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

Harrie Winteraeken  

06-52375611    hwinteraeken@hotmail.com     

 
  

Eerste Nieuwsbrief 2023        
Missionair Overleg Parkstad  

 

De eerste Nieuwsbrief van 2023 van het Missio-
nair Overleg Parkstad met nieuws en aandacht 
voor activiteiten in februari en maart 2023 zal 
eerstdaags verschijnen en deze kan gedownload 
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). 
 

 

mailto:guus.prevoo@home.nl
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Winterhulp voor de Oekraïne 
 

           
 
Het platform VluchtelingBelangen Zuid-Limburg, 
recent toegetreden tot HeerlenMondiaal, vraagt 
uw aandacht voor de actie Limburg helpt/ Winter-
hulp voor de Oekraïne. 
 
Nu, bij het invallen van de winter en tempera-
turen tot min 20,  de situatie in de Oekraïne met 
de dag slechter wordt, komen een aantal Lim-
burgse Kerken, Scholen en Stichtingen in actie 
en slaan de handen ineen om te helpen.  
 
Door een gerichte inzamelactie van de meest 
noodzakelijke goederen en voedsel worden op 
een zeer directe weg bevriende kerken en stich-
tingen in de Oekraïne van hulp goederen en 
voedsel voorzien. 
 
De actie: 
 
Vanaf 1 februari kunnen  gedurende de winter-
maanden iedere vrijdag bij  diverse kerken en 
scholen  de gevraagde hulp goederen (*zie lijst) 
ingeleverd worden.   
 
Bij de scholen kunnen de leerlingen winterjassen 
jassen,  truien , slaapzakken e.d. direct bij de 
aanvang van hun schooldag inleveren.  
Bij de kerken al de vrijdagen in februari en maart 
tussen 13.00 en 15.00.  
 
De spullen dienen volledig intact en schoon te 
zijn, worden gesorteerd en gaan nog diezelfde 
vrijdag tot uiterlijk 17.00 uur of anders zater-
dagochtend tot 1200 uur ingeleverd worden bij 
een gezamenlijke inzamelpunt.   

Bij dit inzamelpunt zullen Oekraïense vluchte-
lingen,  geholpen door vrijwilligers de voorge-
sorteerde hulpgoederen op pallets stapelen 
waarna deze worden vervoerd naar het landelijk 
opvangcentrum en vandaar worden door ge-
stuurd naar de Oekraïne. 
 
In Kiev worden de spullen herverdeeld naar de 
meest getroffen steden : Bachmut , Cherson en 
Odessa.  
 
De Stichting Hulp door genade organiseert sa-
men met de Oekraïense organisatie “Jeugd met 
een opdracht” de verdeling via verschillende 
kerken in het land. Ook zamelt zij in Nederland 
voor de mobiele gaarkeukens  in de Oekraïne 
aardappelen, wortels, soep in blik en of pak. (zie 
lijst)  
 
Voor het transport in Nederland en verder naar 
de Oekraïne kan men een financiële bijdrage 
storten op een later bekend te maken bankreke-
ning. Ook zal er de mogelijkheid zijn om cash 
geld te doneren bij diverse winkels in de deel-
nemende Limburgse steden en of dorpen.  
 
Gevraagd 
 
Kleding: 
Winterjassen  (volwassenen en kinderen) Truien, 
winterschoenen (wandelschoenen of snowboots) 
Handschoenen, mutsen en wollen sokken. 
Thermische onderkleding.   
 
Slaapzakken, 0 graden of lager ( geen 
zomerslaapzakken)  
Opblaasmatrassen  
 
Goederen: hoofdlampjes, met reserve batterijen, 
plastic mokken, borden en bestek, 
oplaadstations, powerbanks, batterijen, 
warmwaterzakken, thermoskannen 
 
Voedsel: in grootverpakking : aardappelen, 
wortelen, spitskool, soep in blik of gedroogd. 
Pakken chocomel, wafels en of peperkoek, 
verpakte gril- en of winterworst. 
 
Bij het verschijnen van deze Inkijk waren nog 
niet alle organisaties enz. bekend.  
 
Voor actuele informatie zie onze website: 
www.heerlenmondiaal.nl 
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Cursus natuurlijk moestuinieren 
 

 
 
Wil je ook je eigen biologische groenten en fruit 
verbouwen? De Werkgroep Permacultuur van 
Parksjtad in Transitie organiseert een cursus. Na 
het volgen van deze cursus kun je gelijk aan de 
slag in je eigen tuin, buurttuin of samentuin. 
Deze cursus wordt gegeven door Leo de Groot.  
 

                 
 
Leo is in 2012 begonnen met lesgeven. Na zijn 
Permacultuur Ontwerp Cursus (PDC), volgde hij 
een cursus lesgeven in permacultuur in Dene-
marken. Daarnaast heeft hij praktijkervaring door 
een eigen tuin en de Dobbeltuin in Heerlen. 
 
Permacultuur is leven in het besef onderdeel te 
zijn van de natuur en is leren van de natuur met 
als doel te voorzien in menselijke behoeften ter-
wijl we de gezondheid van ecosystemen verbe-
teren of in stand houden. Het heeft 3 ethische 
principes als basis: zorg voor de aarde, zorg 
voor de mensen, eerlijk delen. 
 
De cursus natuurlijk moestuinieren bestaat uit 10 
uur theorie in 4 bijeenkomsten en 2 praktijk-
dagen met 4 uur theorie en 6 uur praktijk. 
 
Behalve theorie wordt in de cursus samenwer-
kingsvormen gebruikt waarin men van elkaar 
leert. Het minimum aantal deelnemers is 8 en het 
maximum 14. 

Les 1 Algemene introductie: 3 ethische 
principes, 12 permacultuur principes, sectoren, 
waar komt de moestuin. 
 
Les 2 Aarde en vruchtbaarheid, wel of niet 
spitten, compost maken, grond verbeteren. 
 
Les 3 Soorten planten en zaad, zaaien, 
combinatieteelt, wisselteelt, opvolging, teeltplan. 
 
Les 4 Gewasbescherming, slakken, 
kruidengier, medewerkers, oogsten en bewaren. 
 
Als rode draad in de cursus loopt het maken van 
je eigen tuinontwerp. 
 
De cursus natuurlijk moestuinieren wordt gege-
ven op dinsdag 31 januari, 14 en 28 februari en 
14 maart van 19.30 tot 22.00 in het Transitie-
lokaal, Mijnzetellaan 6 Heerlen. 
 
De praktijkdagen zijn op zaterdag 15 april en 
zaterdag 13 mei van 10.00 tot 15.00 op de 
Dobbeltuin, Dobbelsteijnstraat Heerlen. 
 
Kosten naar draagkracht: €65,- , €85,- , €105,- , 
€125,- en € 140,- inclusief lesmateriaal en kof-
fie/thee. 
 
De tweede cursus natuurlijk moestuinieren wordt 
gegeven op maandag 6 en 20 februari en 6 en 
20 maart van 19.30 tot 22.00 in het Transitie-
lokaal, Mijnzetellaan 6 Heerlen. 
 
De praktijkdagen zijn op zaterdag 22 april en 
zaterdag 20 mei van 10.00 tot 15.00 op de Dob-
beltuin, Dobbelsteijnstraat Heerlen. 
 
Aanmelden bij: 
Leo de Groot mail: ljm.degroot(at)telfort.nl  
Voor meer informatie: 06-47311049 of bezoek de 
website: https://parksjtad-in-transitie.nl/ 
 

                          

https://parksjtad-in-transitie.nl/
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Een nieuwe tijd voor de oor-
spronkelijke volken van Brazi-
lië? 
 

 
Terwijl de nieuwe regering Lula het gevecht 
voortzet ter bescherming van de democratie in 
Brazilië (de media berichten hierover), maken de 
inheemse volken zich klaar voor nieuwe kansen 
en invulling van oude eisen.  
 
In een artikel van 18 januari vat Roberto Liebgott 
van CIMI de belangrijkste eisen voor de Volken 
nog eens samen.  
 
Verder hieronder enkele korte berichten over hoe 
de inheemse volken nu verder gaan. 
 

5 Hoofdpunten voor een nieuw beleid: CIMI 

1. Bestrijden van de honger. 

2. Hervatten toewijzen van grondgebieden. 

3. Uitbannen van geweld jegens de volken. 

4. Garanderen van exclusief gebruik van de 
eigen gronden door de Volken. 

5. Verbetering van (eigen) voorzieningen 
voor onderwijs, gezondheidszorg, wonen 
en economie. 

Korte berichten 

Voor de oorspronkelijke volken kwam met de 
nieuwe regering een droom uit: de realisatie van 
het Ministerie van Inheemse Volken, met een 
minister uit eigen kring:  Sônia Guajajara. 

Bovendien verschenen bij de FUNAI, de Rege-
ringsinstantie voor Inheemse Zaken, als nieuwe 

directeur de levendige kleuren van Joênia Wapi-
chana - die de geschiedenis van het land bin-
nenging als de eerste inheemse vrouw die werd 
gekozen als federaal afgevaardigde.  

10 januari: Na een aanslag op twee tieners van 
hun gemeenschap, besluit het Mura-volk het ge-
bied waarvan zij verdreven waren en waar de 
jongeren kastanjes aan het verzamelen waren, 
opnieuw in bezit te nemen. Het grondgebied was 
eerder illegaal en gewelddadig bezet door boe-
ren, die het inheemse land gebruikten voor het 
fokken van vee en buffels, visserijactiviteiten en 
illegaal toerisme. (Deelstaat Amazonas). 

12 januari: het Akroá Gamella-volk in de deelsta-
ten Maranhão e Piauí veroordeelt in een verkla-
ring de poging tot staatsgreep In Brasilia. 

16 januari: leiders van het Karipuna-volk in de 
noordelijke deelstaat Rondõnia bieden bij Justitie 
een verklaring aan over "de situatie van extreme 
kwetsbaarheid en bedreiging voor de fysieke 
integriteit van geïsoleerde volken en de Karipu-
na”. Dit vanwege de permanente aanwezigheid 
van indringers in hun gebieden, goudzoekers en 
houtkapbedrijven." 

12-17 januari: Bijeenkomst van vertegenwoordi-
gers van meerdere volken van de noordelijke 
deelstaat Maranhão. Onderwerpen: de nieuwe 
situatie met de regering Lula, de onderlinge sa-
menwerking, het belang van de eigen grondge-
bieden en de culturele eigenheid. 
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Informatiebijeenkomst        
Vastenactie-project 2023  

 

Een tiental parochies in de dekenaten Kerkrade 
en Heerlen wil tijdens de Vastenactie van 2023 
(van Aswoensdag 22 februari tot en met Paasza-
terdag 8 april 2023) zich inzetten voor de in-
richting van een agro-ecologische modelboerde-
rij in Mombassa, Kenia.  

Op deze modelboerderij worden zogenaamde 
animatoren opgeleid. Na hun opleiding gaan de-
ze vrouwen en mannen terug naar hun dorpen 
om daar boerinnen en boeren te begeleiden bij 
ecologische vormen van landbouw.  

Deze ecologische vormen van landbouw moeten 
een alternatief bieden aan de kleinschalige land-
bouw, die door de aanhoudende droogte in Ke-
nia vanwege de klimaatverandering voor grote 
problemen staat. 

Op dinsdag 7 februari 2023 houdt het Missio-
nair Overleg Parkstad een informatieavond over 
het land Kenia en deze agro-ecologisch model-
boerderij.  

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt 
gehouden in de Theresiazaal van de Twee Ge-
zusters, Putgraaf 3 te 6411 GT Heerlen.  

Iedereen is welkom, maar aanmelding vooraf via 
het emailadres ajhouben@hetnet.nl wordt op 
prijs gesteld.  

Tijdens de bijeenkomst is er een internetverbin-
ding met pater Peter Ndegwa CSSP in Kenia, die 
tekst en uitleg zal geven over de inrichting van 
de modelboerderij en het verdere project.  

De uit Eygelshoven-Kerkrade afkomstige Mgr. 
Bert van Megen, pauselijk nuntius in Kenia, kent 
pater Peter Ndegwa goed en beveelt het project 
van harte aan. 

 

Splitsing PIT: Stadswerkplaats 
eigen stichting 
 

                

Via deze weg wenst stichting Parksjtad in Transi-
tie iedereen een mooi, gezond en vredevol jaar 
toe.  

Dit jaar,2023, is voor onze stichting het jaar van 
de verandering want er gaat daadwerkelijk iets 
veranderen.  

Zoals bekend is sinds 2022 werkgroep Stads-
werkplaats Heerlen volop actief geworden bin-
nen onze stichting en deze werkgroep doet het 
zo goed en heeft zoveel aanloop dat we er al 
snel achter kwamen dat zij zowel organisatorisch 
als financieel een erg grote stempel drukt op de 
gehele stichting. Met name het bestuur had hier 
veel last van. Er is dan ook besloten om te split-
sen.  

Op kantoor van notaris van Thoor te Kerkrade en 
met dank aan notaris van Thoor is op 23-12-
2022 de 2de stichting in het leven geroepen, 
stichting Parkstad in Transitie (zonder de “j”) 
waaronder de werkgroepen Permacultuur en 
Repair Café Parkstad actief zullen blijven.  

Stadswerkplaats Heerlen zal onder de oude 
stichting actief blijven en zal t.z.t. haar naam 
gaan veranderen in stichting Stadswerkplaats 
Heerlen. De stichting statuten zullen voor de 
nieuwe stichting onveranderd blijven. 

Op de foto's (zie website HeerlenMondiaal) de 
ondertekening van de stichting statuten door het 
bestuur. Vooralsnog zijn de bestuursleden voor 
beide stichtingen dezelfde mensen. Er wordt nog 
gezocht naar nieuwe bestuursleden. 

 

mailto:ajhouben@hetnet.nl
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Vastenactie 2023:              
Steun voor een ecologische 
modelboerderij in Kenia 

 
De klimaatverandering slaat hard toe in het Oost-
Afrikaanse Kenia. Het land wordt al jaren geteis-
terd door een langdurige droogteperiode.  
 
De Keniaanse bisschoppen dringen aan op door-
tastende maatregelen tegen die droogte. De 
gangbare landbouwmethoden, waarbij veel water 
nodig is, zijn niet meer geschikt voor kleinscha-
lige landbouw, waar vooral arme boerinnen en 
boeren en hun gezinnen afhankelijk van zijn om 
te overleven. Het percentage mensen in armoe-
de is de laatste paar jaren dan ook flink opgelo-
pen. 
 
De paters Spiritijnen in Mombassa willen vanuit 
hun evangelische opdracht arme mensen in twee 
parochies, die door hen bediend worden, onder-
steunen om alternatieve vormen van landbouw 
op een ecologische basis te ontwikkelen waar-
door de voedselonzekerheid en armoede flink 
verkleind kan worden.  
 

 
 
De eerste fase van hun werk is de aanleg van 
een agro-ecologische modelboerderij op het 
terrein van hun klooster in Mombassa, de twee-
de grootste stad van Kenia. 
 
Hier worden dan zogenaamde animatoren 
opgeleid die leren hoe bijvoorbeeld spaarzaam 
water te gebruiken, inheemse groenten zonder 
gebruik van kunstmest te kweken en biologisch 
kippen te houden.  

Na hun opleiding gaan deze animatoren terug 
naar hun parochies om het geleerde verder te 
geven aan de boerinnen en boeren ter plekke 
waarbij zij steeds vanuit de paters Spiritijnen 
begeleid zullen worden. 
 
De uit Eygelshoven-Kerkrade afkomstige pause-
lijk nuntius voor Kenia, aartsbisschop Bert van 
Megen, kent de Spiritijnen en hun werkzaamhe-
den goed en heeft veel vertrouwen in pater Peter 
Ndegwa CSSP, de rector van het klooster en de 
leider van het project.  
 
Pater Ndegwa is niet alleen een expert in ecolo-
gische landbouw, maar hij heeft zich ook verdiept 
in leerplannen om arme mensen te begeleiden 
om deze noodzakelijke alternatieve landbouw-
methodes in de praktijk te brengen.  
 
Mgr. Van Megen beveelt dit project dan ook bij 
iedereen van harte aan. 
 
Het Missionair Overleg Parkstad wil met een 
tiental parochies in Parkstad de aanleg van deze 
ecologische modelboerderij bekostigen waarvoor 
een bedrag van € 15.515,-  nodig is.  
 
Uw bijdrage is van harte welkom en kan over-
gemaakt worden op bankrekening NL21 INGB 
0003 0000 46 t.n.v. Vastenactie bisdom 
Roermond onder vermelding van projectnummer 
2022-089.  
 
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook deponeren in 
een van de collectebussen in de kerk of tijdens 
de speciale collecte tijdens de vieringen in het 
Vastenactieweekend. 
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Even Voorstellen  
 

    
 
In onze rubriek even voorstellen deze maand: 
Aman-Iman. 
 

      
 
Aman-Iman komt uit het Tamasheq, een van de 
talen die gesproken wordt in Niger. Het Ta-
masheq wordt door de Toeareg of wel Imas-
haghen (nobel en vrij) gesproken. 
 
De betekenis van Aman-Iman is: water is leven. 
 
Niger ligt in West Centraal Afrika en het dorp 
Inadougoum ligt in departement Tchintabaraden, 
midden in de woestijn de Sahel, een van de 
droogste gebieden op onze aarde. 
 
Rondom het dorp realiseren wij samen met de 
inwoners van het gebied verschillende projecten, 
die de levensstandaard van Inadougoum en de 
omringende dorpen zal verbeteren. 
 
Stichting Aman-Iman wil de levenssituatie van de 
mensen in Inadougoum en de omliggende dor-
pen in Niger verbeteren. 
 
Het verbeteren van de levensverwachting en 
levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en 
kinderen in de regio Tchintabaraden, door de 
realisatie van toegang tot schoon drinkwater, 
educatie, sanitaire voorzieningen, landbouw, 
moestuinen zelfredzaamheid en duurzame ont-
wikkeling.    

   
 
Stichting Aman-Iman is officieel gevestigd in 
Maastricht en werd in 2007 opgericht na een be-
zoek van onze voorzitter Abakoula Argalaless 
met zijn gezin aan zijn familie in Inadougoum. 
 
Abakoula is opgegroeid in het dorp Inadougoum 
aan de rand van de woestijn in Niger. Hij hoedde 
de kudde en trok door de woestijn met kamelen 
en bekwaamde zich verder in het vervaardigen 
van nomadententen. 
 
Als 10-jarig jongetje verloor hij zijn vader die om-
kwam bij het graven van een waterput. Tijdens 
de werkzaamheden stortte de putwand in en 
werd hij bedolven onder een dikke laag zand. 
Wat een waterput had moeten worden, werd nu 
het graf van zijn vader. 
 
In 1991 kwam Abakoula naar Nederland en ver-
bleef een jaar in Voerendaal, in afwachting van 
zijn verblijfsvergunning. 
 
Abakoula woont nu samen met zijn vrouw in 
Maastricht. Ze hebben samen drie schatten van 
kinderen.  
 
Meer dan vijfentwintig jaar geleden begon 
Abakoula zijn loopbaan in Nederland als tenten-
maker bij de firma Klinkenberg en firma Stassar. 
Sinds enkele jaren werkt Abakoula bij de firma 
Soons in Maastricht.  
 
Zijn vakmanschap, opgedaan in zijn dorp, en 
zeker zijn persoonlijke sociale eigenschappen, 
hebben hem tot een uitstekende afdelingsleider 
gemaakt. 
 
Bezoek onze website voor al onze projecten en 
activiteiten: www.aman-iman.nl 
 

 

www.aman-iman.nl
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Repaircafé weer present  
in Parkstad 
 

 
 
Het team van Repair Café Parkstad Limburg is 
ook deze maand weer present in Parkstad en 
wel: 

Op zaterdag 25 februari van 10.00 – 12.30 in: 

Sam-Sam 
Mijnzetellaan 6 
Heerlen 

Wat is de bedoeling ? 

U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog 
dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café 
samen met de deskundigen proberen te repare-
ren. 

De reparateurs, zoals elektriciëns, naaisters, 
timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig 
zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers. 

                

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan 
een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is 
om mensen enthousiast te maken voor een duur-
zame samenleving maar bovenal willen de vrij-
willigers van het Repair Café laten zien dat sa-
men repareren leuk, en vaak heel gemakkelijk is.  

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 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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Berichten van ….. Amnesty 
 

 

Deze maand vraag Amnesty u aandacht via 2 
berichten en een vooraankondiging.  

Bedrijven: respecteer mensenrechten en 
steun IMVO-wet 

Kleding, elektronica, koffie, chocola… achter 
veel producten die wij dagelijks gebruiken gaan 
mensenrechtenschendingen schuil: lage lonen, 
gedwongen arbeid, kinderarbeid. 
 
In januari 2023 is in de Tweede Kamer een wet 
besproken die hier een einde aan wil maken 
(initiatiefwetsvoorstel van CU, PvdA, SP, Groen-
Links, Volt en D66, zie: christenunie.nl/wvdio), de 
IMVO-wet: Internationaal Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen.  
 
Deze wet verplicht bedrijven om rekening te 
houden met mens en milieu. Van bedrijven wordt 
verwacht dat zij risico’s op mensenrechten-
schendingen of milieuschade in kaart brengen, 
voorkomen en oplossen. 
 
Noodzaak wetgeving 
Onlangs heeft een klein aantal bedrijven zich 
kritisch uitgesproken tegen deze wet. Volgens 
die bedrijven gaat het proces te snel. Amnesty 
International benadrukt dat deze wet het leven 
van talloze mensen kan verbeteren en dat langer 
wachten geen optie is.  
 
Tara Scally van Amnesty International: ‘We kun-
nen niet langer wachten op Europa; in Nederland 
ligt wetgeving klaar, het is belangrijk dat we die 
aannemen en implementeren. Er zijn miljoenen 
mensen van wie dagelijks de mensenrechten 
worden geschonden. Denk alleen al aan alle 
kinderen in Congo die kinderarbeid verrichten in 
mijnen, zodat wij kunnen appen en bellen.’ 
 
Oproep aan bedrijven 
Er zijn gelukkig veel innovatieve bedrijven die 
wél meegaan met de tijd. Zij zien verantwoord 
ondernemen als vanzelfsprekend en als een  

kans. Amnesty International roept bedrijven op 
hun voorbeeld te volgen en het initiatiefwets-
voorstel te steunen. Dit voorstel zorgt voor een 
gelijk speelveld zodat deze bedrijven geen last 
meer hebben van oneerlijke concurrentie. Scally: 
‘Deze wet is namelijk goed uitvoerbaar voor 
bedrijven. We hopen dan ook dat zij deze wet 
steunen en mensenrechten serieus nemen’. 
 
Van Dnipro naar Lviv en weer terug: deze 
evacuatietrein is de levensader van Oekraïne 
 
Ook in het nieuwe jaar gaat de oorlog in Oek-
raïne helaas onverstoord door. Gelukkig zijn ook 
daar lichtpuntjes te vinden, bijvoorbeeld in de 
vorm van de Oekraïense Spoorwegen.  
 
De spoorwegen zijn het belangrijkste transport-
middel van Oekraïne geworden, voor zowel 
burgers als het leger. Treinen vervoeren tonnen 
voedsel naar de steden, vormen mobiele zie-
kenhuizen, brengen soldaten met verlof naar hun 
geliefden en weer terug naar het front, en helpen 
mindervaliden een veilig heenkomen zoeken.  
 
Als een stad heroverd is op de Russen, wordt zo 
snel mogelijk de spoorverbinding hersteld, als 
een ader die weer aangroeit, en dit allemaal 
dankzij de 350 duizend mensen die bij de 
Ukrzaliznytsia werken, plus nog een heleboel 
vrijwilligers.  
 
Zij worden inmiddels als helden beschouwd 
maar hun werk is ook niet ongevaarlijk. Door de 
oorlog zijn er naar schatting al duizend omgeko-
men en dat aantal neemt dagelijks toe. Het is 
een groot wonder dat de treinen nog altijd rijden. 
 
De Italiaanse fotograaf Sandro Maddalena, die al 
sinds 2014 regelmatig in Oekraïne werkt en dicht 
bij de mensen weet te komen, heeft dat indrin-
gend in beeld gebracht, zoals de foto’s laten 
zien. 
 
De spoorwegen helpen natuurlijk ook mensen 
het land ontvluchten. Op Amsterdam Centraal 
staan op het perron waar de internationale 
treinen uit Duitsland arriveren nog altijd mensen 
van de gemeente met blauwgele bordjes 
omhoog, om die vluchtelingen te ontvangen en 
naar een opvangplek te brengen. Om van een 
eindstation een nieuw vertrekpunt te maken.  
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Het treinstation van Lviv 
 

 

 
Vrijwilligers helpen mindervaliden uitstappen op een perron van het 
station van Lviv. Deze passagiers zijn net Zaporizja ontvlucht vanwege de 
onveilige situatie daar 
 

 

 
Op het station van Lviv verwelkomt een jonge vrouw haar vriend, net 
terug uit de oorlogszone. 

 

 

  

Maart = collecte ! 
 
Van 13 t/m 18 maart 2023 is het weer de jaar-
lijkse collecteweek van Amnesty. De collecte is 
voor Amnesty een onmisbare bron van inkom-
sten. Wij zijn onpartijdig en onafhankelijk. Om die 
onafhankelijkheid te kunnen garanderen, nemen 
we voor onze acties en onderzoek geen geld aan 
van de overheid of van politieke en religieuze 
groeperingen. Daarom is de collecte zo belan-
grijk. 
 
Ben je al collectant? Je coördinator of wijkhoofd 
neemt uiterlijk februari contact met je op. 
Kloppen je gegevens niet? Geef het door aan je 
coördinator of wijkhoofd of stuur een e-mail naar 
collecteservice@amnesty.nl. Wil je zelf collectant 
worden? Neem dan contact op met: 
Kees van Veen, een van de collectecoördina-
toren van Amnesty Parkstad: 045-5670028 / 06-
42311835 c.van.veen@home.nl 
 
 
Meedoen? 
 
Doe mee aan onze acties en help ons in onze 
strijd voor een betere wereld !  
 
Op deze pagina zie je alle lopende acties:  
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie. 
 
Ook kun je je op deze pagina aanmelden voor 
spoedacties, die krijg je dan via de mail.  
 
Voor meer informatie over Amnesty Parkstad zie 
onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/amnestyparkstad 
 
of neem contact op met onze voorzitter John 
Kusters johnkusters1@hotmail.com 
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ATD Vierde Wereld  
Aanbieden boek 
 

            
Het boek van Annie van den Bosch: “Recht op 
bescherming van het gezin”, Over schrijnende 
armoede en uithuisplaatsing van kinderen, werd 
op 18 januari 2023 aangeboden aan Peter van 
Zutphen Wethouder van sociale zaken en welzijn 
in Heerlen. 
 
ATD Vierde Wereld Zuid Limburg had hem daar-
toe uitgenodigd om het bij hun in ontvangst te 
nemen. Helaas had de wethouder, maar één 
uurtje de tijd.  
 

 
 
Wij vinden het belangrijk dat hij het boek gaat 
lezen, omdat kinderen uit huis worden geplaatst 
op grond van andere criteria, terwijl armoede 
heel vaak de belangrijkste oorzaak is. 
 
Door de instellingen wordt vaak niet naar de 
ouders geluisterd. Het gaat er om dat ze 
geholpen worden bij hun problemen en als 
volwaardige en gelijkwaardige  gesprekspartners 
gezien worden. Door de toeslagenaffaire is het 
probleem van het uithuisplaatsen van kinderen 
naar buiten gekomen. Als oorzaak werd door de 
getroffen ouders de schuldenproblematiek 
ontstaan door het terugvorderen van de 
kindertoeslag aangegeven.  Alleen al de  

beschuldiging dat je als fraudeur werd aange-
merkt leverde al behoorlijk wat stress op. Het uit 
huis plaatsen gebeurt al veel langer, maar de 
belangrijkste oorzaak armoede is nooit erkend 
geworden en mogelijk nog steeds niet of te 
weinig, daarom is dit boek geschreven om dat 
aan te tonen.  
 
Wat doet de gemeente Heerlen om armoede te 
voorkomen? Wij weten dat er veel pleisters ge-
plakt worden maar daarmee wordt de oorzaak 
van armoede niet aangepakt. 
 
Wij plakken veel pleisters. Daar ontkomen we 
niet aan. Allereerst denkt hij door mensen aan 
werk te helpen, waarmee ze voldoende inkomen 
kunnen verdienen en daardoor niet afhankelijk 
zijn van allerlei toeslagen en regelingen, te voor-
komen dat mensen in een armoedeval terecht 
komen.  
 
Voor Heerlen Noord is er een project bedacht, 
omdat daar veel armoede en laaggeletterdheid 
is, om mensen vanaf baby 25 jaar te volgen en 
begeleiding aan te bieden, in de vorm van onder-
wijs en goede voorzieningen. Wij hopen daar-
mee ook uithuisplaatsing te voorkomen.  
 
Mochten er zich toch problemen voordoen dan 
hebben we voor de jeugd tot 18 jaar JenS, (Jong 
en Sterk).  Dit is een overkoepelende organisatie 
waaronder allerlei instellingen vallen  zoals 
Alcander, Xonar, Radar, Mondriaan enz. Deze 
staan met de voeten in de modder en kijken wat 
een gezin en kind nodig hebben. Jens heeft de 
zorg om oplossingen aan te bieden en kijken of 
er wel of geen specialistische hulp nodig is. En 
voor mensen boven de 18 jaar is er Stand by, dit 
is ook een overkoepelende organisatie waar-
onder Schuldhulpmaatje van Alcander valt. Zij 
kunnen bijv. helpen bij het aanvragen van allerlei 
regelingen voor mensen die een inkomen 
hebben tot 120% van het minimum.  
 
Formulieren worden vaak toch nog als te inge-
wikkeld  ervaren en op de lange duur worden 
mensen moe om steeds weer opnieuw voor het-
zelfde te moeten aanvragen, terwijl hun situatie 
niet veranderd.  
 
Kijk ook eens op onze website:  
www.atd-vierdewereld.nl 
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Incidentele activiteiten van MC De 
Heksenketel in januari 
 

 
 
In februari 2023 organiseert moedercentrum De 
Heksenketel weer een aantal incidentele 
activiteiten: 
 
Epoxy sieraden maken 
 

              
 
Een prachtig sieraad is mooi, maar hoe mooi is 
het als je het zelf hebt gemaakt? 
Tijdens deze workshop gaan we onze eigen 
sieraadhanger maken door middel van epoxy 
hars. In deze hars leggen we leuke kleine din-
getjes. Om deze vervolgens uit te harden met 
een UV-lamp. 
 
Neem gerust kleine dingetjes mee om in de hars 
te leggen.Denk aan gedroogde kleine bloemet-
jes, mini schelpjes,glittertjes enz 
 
Ook wij zullen zorgen dat er een klein aanbod is 
om in te gieten. 
 
Inschrijven kan individueel of met vrienden, 
collega’s buren of familie! 
 
Doe dit wel tijdig want vol is vol! 
 
Wanneer : donderdag 9 februari                
Kosten    : € 6,00 
Van          : 13.00 tot 15.00 

 

BLOEMSCHIKKEN VALENTIJN 
 

 
 
Gedurende het jaar het jaar organiseren wij di-
verse seizoensgebonden workshops. 
 
Tijden deze leuke workshops in het kader van 
o.a. Valentijnsdag, waar gezelligheid en creatief 
bezig zijn voorop staan, wordt gewerkt met 
mooie materialen en bloemen. Wees je eigen 
Valentijn of creëer iets moois voor iemand die je 
wilt verrassen! 
 
Vergeet niet je eigen vaas, pot of schaal mee te 
nemen! De workshops zijn geschikt voor 
iedereen die van bloemen houdt. 
 
Inschrijven kan individueel of gezellig met 
vrienden,collega’s buren of famillie.  
 
Doe dit wel tijdig want vol is vol! 
 
Wanneer: maandag 13 februari  
Kosten   : € 8.00 
Van         : 19.00 tot 21.00  
 
Tot drie dagen vooraf aanmelden tel 06-
18956083 
 
 

  



De Inkijk                                              nummer 2          februari 2023                                    pagina 14 

BLOEMSCHIKKEN CARNAVAL 
 

 
 
Laat je talent tot bloei komen in de Heksenketel 
tijdens de gezellige workshop bloemschikken 
met als thema carnaval.  
 
Deze creatieve workshop wordt gegeven door 
onze eigen Esmeralda en zoals iedereen weet 
staat zij garant voor een mooie avond gevuld 
met plezier en kennis. 
 
Ook hier is het de bedoeling om je eigen vaas, 
pot of schaal mee te nemen ! 
 
De workshop is geschikt voor iedereen die van 
bloemen houdt.  
 
Inschrijven kan individueel of gezellig met 
vrienden, collega’s, familie of buren. 
 
Doe dit wel tijdig wan vol is vol ! 
 
Wanneer: donderdag 16 februari  
Kosten   : € 8.00 
Van         : 19.00 tot 21.00  
 
Tot drie dagen vooraf aanmelden tel 06-
18956083 

Carnavals vakantie 
 

 
 
Binnenkort hebben wij carnavals vakantie en is 
de Heksenketel gesloten van: 
 
vrijdag 17 februari t/m zondag 26 februari 
 
Op maandag 27 februari zijn wij weer open ! 
 
 
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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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature Begeleiding yogales 
(M/V) 
 

 
 
Moedercentrum de Heksenketel is met ingang 
van februari 2023 op zoek naar een begeleider 
(m/v) voor onze wekelijkse yogales. De huidige 
begeleidster gaat met een welverdiend pensioen. 
 
We zoeken iemand met een grote passie voor 
yoga. Een diploma is geen vereiste. Ook iemand 
die zelf jarenlang yoga heeft gedaan en het een 
uitdaging vindt om dit anderen te leren, is wel-
kom als begeleider.  
 
Op dit moment is de wekelijkse les op de don-
derdag van 09.30 uur tot 10.30 uur. Mocht dit 
tijdstip of deze dag een probleem opleveren, dan 
kan in overleg met de groep en met de leiding 
van De Heksenketel samen gekeken worden of 
er ook andere mogelijkheden liggen.  
 
Voor deze yogales is een vrijwilligersvergoeding 
mogelijk van maximaal € 13,00. Het vergoeden 
van reiskosten is helaas niet mogelijk. 
 
Lijkt het je leuk om een enthousiast en gezellige 
groep vrouwen les te geven? Zo ja, dan zit je 
hier goed!  
 
Stuur een mail, waarin je jouw belangstelling 
kenbaar maakt met vermelding van jouw yoga-
ervaring naar mcdeheksenketel@gmail.com Wij 
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je 
op! 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op 
de website: 
mc-deheksenketel.nl 
 
Graag zoveel mogelijk delen! 
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Film: Return to dust 
 

            
 
Op donderdag 2 en zaterdag 11 februari 20.00 
vertoont Filmhuis De Spiegel de film: Return to 
dust 
 
China, 2022   
Duur         : 131 minuten 
Regie        : Ruijun Li 
Met           : Renlin Wu, Hai-Qing en Guangrui  
                   Yang 
Kijkwijzer :  9 jaar 
                   Angst                
 

              
 
Ma en Cao zijn twee verschoppelingen van 
middelbare leeftijd. Zij is gehandicapt en hij is 
een zwijgzame boer die niets meer bezit dan een 
ezel. Op hun leeftijd nog alleenstaand te zijn is 
ondenkbaar op het platteland van China. 
Wanneer ze dan ook een last worden voor hun 
families, besluiten die, tegen de wil van Ma en 
Cao in, om een gearrangeerd huwelijk te 
regelen. 
 

Wat in eerste instantie een gedoemde relatie lijkt, 
groeit geleidelijk uit tot een bijzondere liefde op 
latere leeftijd. Samen ontdekken Ma en Cao de 
kleine geneugten van het dagelijks leven en 
slaan ze zich door armoede en tegenslagen 
heen. Ze renoveren een van de verlaten huizen 
van het dorp, maar moeten met lede ogen aan-
zien dat dit kort daarna afgebroken wordt als 
onderdeel van het ambitieuze verstedelijkings-
programma dat het afgelopen decennium in 
China heeft plaatsgevonden. 
 
De veelgeprezen Chinese regisseur Li Ruijun 
laat een teder verhaal zien over de transforme 
rende aard van liefde, en de veerkracht om 
tegen de conventies van de samenleving in te 
gaan.  
 
Return to Dust is volledig opgenomen in de 
provincie Gansu, tegen de achtergrond van 
majestueuze zandduinen.  
 
De film was vorig jaar de grootste verrassing in 
de hoofdcompetitie van het Filmfestival van 
Berlijn. 
 

 
 
Trailer: https://youtu.be/B8z7iChs8cc 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1536/retu
rn-to-dust/ 
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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Film: Trois Couleurs Bleu 
 

            
 
Ter gelegenheid van de gloednieuwe restauraties 
van Trois Couleurs: ( drie delen) Bleu, Blanc en 
Rouge en La Double Vie De Véronique vertoont 
Filmhuis de Spiegel in februari en maart in een 
klein retrospectief de belangrijkste speelfilms van 
de Poolse grootmeester Krzysztof Kieslowski. 
 
Op: vrijdag    3 februari  20.00 
       zondag 12 februari  14.00  
        
start het Filmhuis De Spiegel met het eerste deel 
van de film Trois Couleurs: Trois Couleurs 
Bleu. 
 
Frankrijk, 1993 
Duur         : 94 minuten 
Regie        : Krzysztof Kieslowski 
Met           : Juliette Binoche,  
                    Benoît Régent   
                    Florence Pernel 
Kijkwijzer :   12 jaar 
                     Angst                  
 

              
 
Julie overleeft een verkeersongeluk waarbij ze 
haar man Patrice, een gevierd componist, en 

haar dochtertje verliest. Julie ervaart deze ge-
beurtenis als een nieuwe scheidslijn in haar le-
ven. Ze rouwt niet, ze wil het geen plek in haar 
leven geven. In plaats daarvan breekt ze volledig 
met haar oude leven en verhuist naar Parijs om 
daar een in haar ogen vrij bestaan te leiden. 
Maar haar oude leven laat zich niet zomaar af-
schudden; het verleden dient zich aan in de vorm 
van een onvoltooide compositie van haar man. 
 
Trois Couleurs: Bleu is meer dan alleen een zin-
derende film over verdriet; het is ook een verhaal 
van bevrijding, wanneer Julie probeert het ver-
leden van zich af te schudden nadat ze de waar-
heid over haar echtgenoot onder ogen ziet. Het 
is ook een overweldigende zintuiglijke ervaring, 
prachtig geschoten door cinematograaf Slawomir 
Idziak en met een buitengewone soundtrack van 
Zbigniew Preisner. 
 
In dit eerste deel van de drieluik geeft Kieslowski 
zijn visie op het eerste beginsel van de Franse 
republiek: vrijheid. Trois Couleurs: Bleu werd 
toentertijd overladen met internationale filmprij-
zen, waaronder de Gouden Leeuw op het film-
festival van Venetië. Ook de jonge hoofdrolspeel-
ster Juliette Binoche viel meermaals in de prij-
zen. 
 
 

          
 
Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=b5hhlNPLGo
8 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1543/trois
-couleurs-bleu/  
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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Film: Trois Couleurs Blanc 
 

            
 
Op: vrijdag  17 februari  20.00 
       zondag 26 februari  14.00  
        
vertoont het Filmhuis De Spiegel het tweede deel 
van de film Trois Couleurs: Trois Couleurs 
Blanc. 
 
Frankrijk, 1994 
Duur         : 92 minuten 
Regie        : Krzysztof Kieslowski 
Met           : Zbigniew Zamachowski,   
                   Julie Delpy   
                   Janusz Gajos 
Kijkwijzer :   12 jaar 
                     Geweld                  
 

              
 
Karol, een Poolse kapper in Parijs, wordt na een 
half jaar huwelijk met de beeldschone en rijke 
Dominique gedumpt vanwege zijn impotentie. Na 
de uitspraak van de rechtbank verliest Karol 
alles: zijn geloof in de liefde, zijn vrouw, plus de 
kapsalon waarin hij al zijn spaarcenten had 
geïnvesteerd. 
 
Hij kan niet terug naar zijn vaderland want hij 
heeft geld noch paspoort en bovendien zit de  

politie hem op de hielen. Mikolaj, een landgenoot 
die hij in de metro leert kennen, schiet hem te 
hulp. Terug in Polen stort Karol zich op diverse 
projecten en beseft hoe hij de liefde van zijn ex-
vrouw kan herwinnen. 
 
Krzysztof Kieslowski's tweede deel van zijn ver-
pletterende trilogie over vrijheid, gelijkheid en 
broederschap is een prikkelende komedie waarin 
de kleur wit overheerst.  
 
Dit keer staat zijn visie op het tweede beginsel 
van de Franse republiek centraal: gelijkheid, 
alhoewel ‘ongelijkheid’ hier meer van toepassing 
is. 
 
Trois Couleurs: Blanc is zowel een donkere 
komedie over de economische ongelijkheden 
van Oost- en West-Europa, als een sublieme 
mijmering over ontspoorde liefde.  
 
Op het Filmfestival van Berlijn van 1994 won 
Kieslowski onder andere de Zilveren Beer voor 
beste regisseur. 
 
            

   
 
Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=b5hhlNPLGo
8 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1544/trois
-couleurs-blanc/ 
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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Agenda februari 2023 
 
Wo    1 Start actie: Winterhulp voor de Oekraïne 
 
Do     2 Café Mondiaal: Hoe moet de Zuid-Limburgse  
                                       Akkerbouw verduurzamen? 
             Café Pelt 
             Pancratiusstraat 48 
             Heerlen 
             19.30 
 

Do     2  Film: Return to dust 
             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 20.00 
 
Vr     3  Film: Trois Couleurs Blue 
             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 20.00 
 
Di     7  Informatiebijeenkomst Vastenactie-project 2023 
             Luciushof/De Twee Gezusters 
             Theresiazaal Putgraaf 3 
              Heerlen 
             19.30 
 
Do    9    Epoxy sieraden maken 
               Mc de Heksenketel,  
               Mijnzetellaan 6   
               Heerlen 
               13.00 – 15.00 
 
Za     11  Film: Return to dust 
               Filmhuis De Spiegel 
               Stationsplein 5 
               Heerlen 
               Aanvang: 20.00 
 
Zo     12  Film: Trois Couleurs Blue 
               Filmhuis De Spiegel 
               Stationsplein 5 
               Heerlen 
               Aanvang: 14.00 
 
Ma    13  Bloemschikken Valentijn 
               Mc de Heksenketel,  
               Mijnzetellaan 6   
               Heerlen 
               19.00 – 21.00  
 
Di    14   Cursus natuurlijk moestuinieren 
               Transitie Lokaal 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
              19.30 – 22.00 
 
Do    16  Bloemschikken canaval 
               Mc de Heksenketel,  
               Mijnzetellaan 6   
               Heerlen 
               19.00 – 21.00  
 
Vr     17  Film: Trois Couleurs Blanc 
               Filmhuis De Spiegel 
               Stationsplein 5 
               Heerlen 
               Aanvang: 20.00 
 
Zo     26  Film: Trois Couleurs Blanc 
               Filmhuis De Spiegel 
               Stationsplein 5 
               Heerlen 
               Aanvang: 14.00 
 
Ma    28  Cursus natuurlijk moestuinieren 
               Transitie Lokaal 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
              19.30 – 22.00 
 
Za     25  Repair café 
               Sam-Sam 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
              10.00 – 12.30 
 
 

 

 


