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Nederlandse internationaal opererende bedrijf
Arcadis dat betrokken was bij het voor milieu en
mensenrechten gigantische en desastreuze
stuwdamproject Belo Monte in Brazilië. Met een
oproep aan dit bedrijf om zich terug te trekken uit
dit project.
Regelmatig voert de pressiegroep Jewish Voice
for Peace in de Verenigde Staten actie tegen
bedrijven die in Israël werkzaamheden uitvoeren
die het Palestijnse conflict verscherpen
(bijvoorbeeld betrokken zijn bij meer Israëlische
nederzettingen in bezet Palestijns gebied of de
grensbewaking). Zij roepen dan op om aandelen
uit deze bedrijven terug te trekken. Een vergelijkbaar voorbeeld zijn de acties tegen het tot
eind 2016 ook in Limburg actieve Franse bedrijf
Veolia dat ook op negatieve wijze in Israël actief
was.
En met een demonstatie op 23 december 2017
vroegen enkele honderden mensen in Heerlen
het ABP te stoppen met investeren in het moederbedrijf Engie Electrabel van de Belgische
kerncentrales in Tihange en Doel.

Op 5 April 2018 organiseert Heerlen Mondiaal
de 49 ste editie van Café Mondiaal met als
thema: Geld voor verbetering
Deze editie begint om 19.30 en vindt ook deze
keer plaats in de Café Pelt gelegen aan het
Pancratiusplein 48 te Heerlen.
Geld is machtig. Wie geld heeft, kan dat inzetten
voor verbetering van slechte economisch
maatschappelijke situaties. Mee bewerkstelligen
dat bedrijven gaan Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Streven naar winst met schone
handen. Deze Café Mondiaal wordt gesproken
het inzetten van kapitaal, vermogen, aandelen
om het handelen van het bedrijfsleven te
beïnvloeden.
Een paar jaar terug heeft de Steungroep
Indianen in Brasil actie gevoerd tegen het

Naast publieksacties kan ook via de inzet van
vermogen en in het bijzonder van aandelen het
bedrijfsleven worden aangezet tot verbetering
van hun gedrag en handelen. Nogal wat bedrijven zijn daar gevoelig voor. De banken ASN
en Triodos Bank profileren zich hiermee.
Voor deze Café Mondiaal is een vertegenwoordiger uitgenodigd van het ABP. Het pensioenfonds is een grote vermogensbeheerder die
opereert op wereldschaal. Het belegd vermogen
bedraagt bijna € 400 miljard.
Het ABP geeft aan dat ze zorgvuldig omgaan
met dit vermogen. Zo lieten ze onlangs weten
dat het ABP niet meer investeert in de tabaksindustrie en in kernwapens. Daarmee zetten ze
een stap verder dan het eerder gehanteerde
uitgangspunt dat ABP het acceptabel vindt om
aandelen te hebben in bedrijven die binnen
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wettelijke kaders opereren. Zo beleggen ze al
langer niet in bedrijven die van doen hebben met
de verboden klusterbommen.
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Goede Vrijdag bij
Heerlen Mondiaal

Wanneer handelt volgens het ABP een bedrijf
maatschappelijk onverantwoord? Wanneer is
een actieve opstelling als aandeelhouder de
beste tactiek om maatschappelijk ongewenst
handelen van een bedrijf ‘van binnen uit’ veranderd te krijgen? Wanneer is het beter om de
desinvesteren? Hoe staat het ABP tegenover het
speculeren met voedsel? Kan het ABP (nog
meer) een voorbeeldfunctie hebben? En van
vinden ‘wij’, bezoekers van deze Café Mondiaal
daarvan?
Cafe Mondiaal
Deze aflevering wordt georganiseerd door Het
Vredesplatform Heerlen, Amnesty International
groep Parkstad en Heerlen Mondiaal.
Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.
van het ABP zal een korte inleiding verzorgen.
Daarin zal zij/hij uitleggen wat het beleggingsbeleid is van het ABP, dit in relatie tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Verder
neemt zij/hij actief deel aan het gesprek.
Definitie van desinvesteren (disinvestment): het
gebruik van het instrument van een economische
boycot om druk uit te oefenen op een overheid of
bedrijven om een verandering van beleid te bewerkstelligen of zelfs in het geval van overheden
om een regering te laten vallen.
Voor meer informatie over deze Café Mondiaal
kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com

Een aantal groepen in Parkstad Limburg dat
zich, verenigd binnen Heerlen Mondiaal,
bezighoudt met mondiale thema’s, viert sinds
jaren samen de Goede Vrijdag. Goede Vrijdag
gaat over lijden, mensenrechten, strijd en inzet,
verbondenheid en solidariteit.
Dit jaar vieren wij goede vrijdag op 30 maart
2018 in het Savelbergklooster, Gasthuisstraat
2, 6411 KE Heerlen
Dit jaar staat de Goede Vrijdagbijeenkomst in het
teken van de Afrikaanse Ubunto-levensfilosofie
en het Vastenactie-hongerdoek ‘Ik ben omdat wij
zijn’ van de Nigeriaanse kunstenaar Chidi
Kwubiri.
Dit doek dat vooral ‘solidariteit’ uitbeeldt zal ons
met medewerking van. Guus Prevoo,
projectleider Vastenactie, door de viering leiden.
Programma:
14.30 ontvangst met koffie / thee.
15.00 welkom – viering met muzikale omlijsting.
Vanaf ± 15.45 uur: gelegenheid tot napraten.
Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom.
Meer info: 045-5412448 (Ans Houben)
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werkzaam bij Stichting Vlot, trekken zich het lot
van de jongens aan, helpen ze met aanvragen
bij de IND en geven hulp in de vorm van advies,
afleiding en dagelijkse boodschappen.
Als alleenstaande minderjarige vreemdelingen
kregen Ghullam, Keiber en Noori een speciale
(amv-) status maar deze is inmiddels verlopen.
Voor de jongens is er weinig zicht op een verblijfsvergunning in Nederland en ze mogen niet
werken of studeren. Dus vullen ze hun tijd met
wachten, sporten en rappen.
Het betreft een hartverwarmende docu waarin de
verledens van de drie jongens worden verbeeld
middels mooie animaties. Gemaakt door
studenten van de HAN.
De Nederlandse hoofdpersonen zijn Dhr. Huub
Keybets werkzaam bij vluchtelingenwerk
Maastricht en bij Vlot / Vlotteam en dhr. Pol
Verhelle en zijn vrouw Monique.

Op 14 mei 2018 vertonen:
Heerlen Mondiaal,
Stichting 4 en 5 mei Heerlen,
Filmhuis De Spiegel
Stichting Vlot,
Amnesty International groep Parkstad,
samen de documentaire: ONDERKOMEN
in
Filmhuis De Spiegel
Bongerd 18,
6411 JM Heerlen
Deze documentaire van eigen bodem laat het
werk van de Heerlense Stichting Vlot zien en
opent de ogen voor mensenrechten.
Het verhaal in deze documentaire van
Jacqueline van Vugt gaat over 3 jongens Ghullam, Keiber en Noori, die toen zij minderjarig
waren, zonder ouders, van Afghanistan naar
Nederland vluchtten.
Inmiddels zijn ze al jaren in afwachting van een
verblijfsstatus en wonen ze in een vervallen
sloopflat vlak bij Maastricht. Drie gepensioneerde Maastrichtenaren, allemaal als vrijwilliger

Onderkomen is geselecteerd voor de competitie
Dutch Movies Matter en maakt deel uit van
themaprogramma's On the Move en Amnesty
Selection.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 – 20.00 Inloop bij Filmhuis de Spiegel,
20.00 – 20.15 Welkom en inleiding door
Dick Gebuys die de verdere
avond ook modereert.
20.15 – 21.15 Start documentaire Onderkomen
21.15 – 21.30 Gelegenheid tot het stellen van
vragen aan:
dhr. Rob Gulpen,
mevr. Wendy Vencken en mevr.
Irini Biba
Allen werkzaam bij stichting Vlot / Vlotteam
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Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft
om te repareren kan gewoon een kijkje komen
nemen, de koffie en de thee staan klaar.
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 !

Het team van Repair café Parkstad Limburg is
weer present en wel:
Op zaterdag 31 maart van 10.00 – 13.00 in:

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige
mensen op het gebied van het repareren van
elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die
een keer in de maand ons team willen versterken.
Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.
Meer informatie:

Dienstencentrum Op de Boor
Wilhelminastraat 19,
Bocholtz

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

En

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

Op zaterdag 21 april van 10.00 – 13.00 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
repareren.
De reparateurs, zoals elektriciens, 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
duurzame samenleving maar bovenal willen de
vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat
samen repareren leuk, en vaak heel gemakkelijk
is.

Meer informatie over het Repaircafé kunt u
vinden op onze website:
www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina
onder repaircafeparkstad.
Kijk ook eens op de landelijke website,
www.repaircafe.nl.
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worden. Daarna is er gelegenheid tot gesprek.
MEET UP
Rondom de documentaires van het VPRO-programma Tegenlicht worden her en der in den
lande Meet Ups georganiseerd.
De Tegenlicht Meet Ups in café Pelt worden
georganiseerd door een klein groepje mensen
dat momenteel bestaat uit Erik Duijsings, Frits
Pelt, Cynthia Smeets en Harrie Winteraeken. In
beginsel vinden de Meet Ups één keer per
maand plaats op een dinsdagavond.

Op 17 april 2018 wordt al weer de 6de
Tegenlicht Meet Up georganiseerd in Café Pelt.
De avond start om 19.30 rondom de aflevering:
‘De donut economie’
Markten zijn inefficiënt en groei is niet alles
zaligmakend: tijd voor een nieuw economisch
model.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw was er
een kleine stroming die de ‘Economie van het
genoeg’ propageerden. Ze waren onder andere
geïnspireerd door het rapport ‘Grenzen aan de
groei’ van de Club van Rome. De ongebreidelde
consumptie moest worden omgebogen.
Er is sindsdien veel gebeurd, een aantal ontwikkelingen ten goede maar over het algemeen zijn
de problemen er niet minder geworden.
Sinds enkele jaren groeit de economie weer!
Maar de CO2-uitstoot en de ongelijkheid stijgen
helaas net zo hard. We kennen de grondstoffenen energiecrisis. Wat is hier aan te doen? De
Britse econoom Kate Raworth gebruikt een
krachtig beeld voor een nieuwe circulaire economie: de donut. Onze economische activiteiten
zouden niet uit de bocht moeten vliegen, maar
groeien binnen grenzen, in een ideale cirkel.
Bij deze Tegenlicht Meet Up kijken wij naar de
aflevering ‘De donut economie’ daarna zullen wij
een ‘Limburgse econoom’ de gelegenheid geven
om zijn mening te geven over deze uitzending en
aangeven hoe dit naar onze streek vertaald kan

Informatie over de VPRO Tegenlicht aflevering
‘De donut economie’ van 26-11-2017:
Staat ons economische gedrag in dienst van
groei en winst of dient het de mens en planeet?
Met die vraag ging econoom Kate Raworth,
onderzoeker aan het ‘Environmental Change
Institute’ in Oxford, aan de slag. In plaats van
opgaande lijnen en stijgende grafieken ontstond
een andersoortig ideaalbeeld: onze economie
zou moeten functioneren volgens het model van
de donut.
Hoe dat precies in zijn werk gaat, beschreef
Raworth in het boek ‘Doughnut Economics’, dat
bij de kenners een ware cultstatus heeft bereikt.
Raworths pleidooi voor de ‘donut economie’ trekt
het credo dat economische groei voor
duurzaamheid komt in twijfel: er zijn harde
grenzen aan wat je de planeet nog kunt
aandoen. Vanaf de start van je onderneming
moet je circulair denken en handelen. Wie zó
onderneemt, blijft bijvoorbeeld ónder het
ecologisch plafond van maximaal 1,5 graden
Celsius opwarming van de aarde en tegelijkertijd
bóven een sociale ondergrens van het
minimumloon voor werknemers.
Met behulp van videofragmenten, diverse ronde
attributen en een bijzondere tafel toont Kate
Raworth aan hoe onze economie fundamenteel
anders kan worden gestructureerd. Wél met
groei, maar dan binnen de gestelde grenzen. Of
is de werkelijkheid toch vierkanter?
Voor meer informatie over deze Meet Up kunt u
terecht bij:
Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com
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Frivole dikke dame van klei

In april 2018 organiseert moedercentrum
De Heksenketel weer een aantal incidentele
activiteiten:

Onze dikke ladies van klei waren in het verleden
zo’n groot succes, dat we nog een bijzondere
dikke dame workshop gaan aanbieden met weer
een andere uitstraling en met een persoonlijke
touch.
Wanneer : 12 en 26 april
Tijd
: 13.00 tot 15.00
Kosten : € 10,-Lentebloemstuk
Ja hoor, je zou het niet zeggen, maar de lente
komt er toch echt aan !
Heerlijk toch om nu met die prille lenteverkondigers een prachtig bloemstuk te creëren
naar eigen stijl.
Die fleurige kleuren toveren de kille winter
rechtstreeks naar het verleden !
Ook meedoen? Breng zelf een bakje of vaas
mee en eventueel wat versierseltjes.
Wanneer : 11 april
Tijd
: 19.00 tot 21.00
Kosten : € 5,-

Voor meer informatie en aanmelden van deze
activiteiten kunt u terecht bij:
Cindy 045-5723372 of
mcdeheksenketel@gmail.com
Mc de Heksenketel,
Mijnzetellaan 6
Heerlen
http://www.mc-deheksenketel.nl/
Wij zijn ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Mc-deHeksenketel/247119558817026
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Heerlijk Afghaans eten !!

Naast de incidentele activiteiten heeft
moedercentrum De Heksenketel ook vaste
activiteiten:
Maandag
09.30 - 12.00
11.00 - 15.00
12.00 - 13.00
12.30 - 14.30
13.00 - 14.30

2e Hands kledingwinkel open
Chinees dansen
Lunch
Computerles
Hulp bij formulieren invullen

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op
dinsdag 3 april 2018 een Afghaanse
solidariteitsmaaltijd.
U kunt op deze avond genieten van heerlijke
Afghaanse gerechten.

Dinsdag
09.30 - 12.00
10.00 – 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
13.00 - 14.00

2e Hands kledingwinkel open
Naailes
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Meditatie en energetische
Reiniging.

Woensdag
09.30 - 12.00
10.30 - 11.30
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
14.00 - 16.00

2e Hands kledingwinkel open
Callanetics
Lunch en (laatste woensdag v/d
maand wereldlunch)
Hulp bij formulieren invullen
Knoppenproject (alleen op
afspraak)

De opbrengst van deze avond komt ten goede
aan het project Naaiatelier voor kansarme
vrouwen en kinderen in Afghanistan.
De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50
U bent om 18:00 uur van harte welkom in de
woonkamer van de Corisberg, Corisbergweg
189b in Heerlen .
Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste
één dag van te voren aanmelden !
Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi:
op: b.sediqi@hotmail.com
op 045-5422356 en op 06-53353803

Donderdag
09.00 - 12.00
09.30 - 10.30
09.30 - 14.00
11.00 – 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
13.00 - 14.30
Vrijdag

Nederlandse Conversatie Les
Yoga
2e Hands kledingwinkel open
Zumba/Body Fit
Lunch
Breien
Hulp bij formulieren invullen

Op vrijdag zijn er géén activiteiten
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rijke bestaan komen aan bod: haar muzikale
samenwerking met Harry Belafonte en Paul
Simon, haar vijf huwelijken en haar overlijden in
2008, twee dagen nadat ze afscheid had genomen van haar Nederlandse fans.

In hun nieuwe theaterconcert brengen de African
Mamas samen met Leoni Jansen een muzikaal
eerbetoon aan de zangeres die Zuid-Afrika hoop
gaf. Miriam Makeba.
Dankjewel Miriam Makeba
Zoals Nelson Mandela de vader van Afrika wordt
genoemd, zo staat Miriam Makeba bekend als
Mama Africa. Met muziek, zang en inspirerende
verhalen vertellen de African Mamas en Leonie
Jansen over Makeba’s strijd tegen apartheid,
waardoor zij 30 jaar lang verbannen werd uit
haar thuisland.

Nog altijd wordt Miriam Makeba herinnerd als de
vrouw die de Afrikaanse muziek de wereld in
stuurde en die Zuid-Afrika in zware tijden perspectief bood. Daarom heet het concert :
Siyabonga Makeba, oftewel Dank je wel Miriam
Makeba.
Het concert in Heerlen vind plaats op:
Donderdag 21 maart 2018
Aanvang 20.00
Theater Heerlen – Rabozaal
Voor meer informatie en bestellen kaarten:
https://www.plt.nl/programma/the-africanmamas/21-03-2018-2000?gclid=EAIaIQobChMIt9xtJvu2QIVDZkbCh3FPwbuEAAYAiAAEgKTSPD
_BwE

Boegbeeld
Op het ritme van Makeba’s hits als Pata Pata,
Malaika en de Clicksong brengen de African
Mamas de kracht en de moed van hun
boegbeeld tot leven. Alle kanten van haar kleur-
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Nepal en zullen we bouwen aan klaslokalen voor
vervolgonderwijs, waarmee de kansen op betaald werk en een loopbaan toenemen voor de
leerlingen.
Wil jij ook meewerken aan een betere toekomst
voor deze kinderen? Kom dan met familie en
vrienden naar onze Nepal dag, volg workshops
en snuffel langs de kraampjes. Een gezellige
middag uit voor jong en oud !

Kom naar de Nepal dag in het gemeenschapshuis te Heksenberg en sponsor zo het project '30
In de workshops kun je o.a. leren momo’s bakhanden helpen Nepal'.
ken, vriendschapsbandjes knopen, Nepalees
dansen en leren metselen.
Elke euro zal goed besteed worden voor de
bouw van klaslokalen voor vervolgonderwijs in
Toegang Gratis !!!
het Nepalese dorpje Thali.
Wanneer ?
15 april 2018
Hoe laat ?
Tussen 11.00 en 17.00
Waar ?
Gemeenschapshuis Heksenberg
Hei Grindelweg 84
6414 BT Heerlen
Er is voldoende parkeergelegenheid.

Meer informatie:
Wij zijn te vinden op facebook onder
dertighandenhelpennepal

In 2016 en 2017 zijn wij met 30 helpende handen
naar Nepal gereisd. Hier hebben wij onze
handen aangeboden in het dorp Thali, net buiten
de hoofdstad Kathmandu waar wij de basis
school aardbevingsbestendig gemaakt en het
jaar daarop voorzieningen hebben aangelegd.
Nu is het tijd om een nieuwe stap te zetten: we
willen voorkomen dat de kinderen vanuit de
basis-school alsnog in de landbouw of
dienstensector verdwijnen, zonder uitzicht op
een toekomst.
Daarom gaan we in juli 2018 opnieuw naar
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Pedrito's Latin Kitchen

Op 24 maart vindt de Landelijke Opschoon dag
plaats in heel Nederland.
Op deze dag wordt de strijd aangebonden tegen
zwerfafval.
Buurten, scholen enz doen mee.
Op www.supportervanschoon.nl is te zien welke
acties er in uw buurt/gemeente worden
gehouden.

Op zondag 25 maart begint om 14.30 het
optreden van Pedrito's Latin Kitchen in het
Cultuurhuis Heerlen.
Pedrito’s Latin Kitchen vertolkt nummers van o.a
tito puente, new cool collective, poncho sanchez.
Deze achtkoppige band brengt tijdens deze
middag een variatie van mambo tot boogaloo en
latin jazz. Kom, geniet en sluit de week in stijl af
met Zuid-Amerikaanse vibes!
De band bestaat uit:
Tim Deamen (trombone); Tim Paters (tenorsax);
Marc Huynen (trompet); Kris Förster (piano);
Robin Zalm (timbales); Joeri Kalkhoven (drums);
George Boon (bas); Peter( Pedrito) Blom
(conga’s/ vocale)
Voor meer informatie en bestellen van kaarten:
https://www.cultuurhuisheerlen.nl/programma/pe
dritos-latin-kitchen
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ongelimiteerd gebruikt kunnen worden in verschillende muziekstijlen van traditionele WestAfrikaanse muziek tot Jazz.
Line-up:
Andra Kouyaté: n'goni, bas n'goni, lead vocals
Mani Batteur (Emmanuel Boulabi Caron):
drums
Guimba Kouyaté: gitaar
Seydou Millimono: basgitaar
Chérif Soumano: kora
Zaterdag 14 april 2018
Aanvang 20:45 uur
Zaal open: 20:00 uur
Entrée: € 13,50

THEATER LANDGRAAF presenteert i.s.m.
Stichting Wereldmuziek in Limburg op zaterdag
14 april vanaf 20.45 een African rootsnight met
Andra Kouyaté & Magic Foli (Mali).
Andra Kouyaté is afkomstig uit een grote familie
van griots in Mali. Op 7-jarige leeftijd is hij begonnen met het spelen van de Jeli N’goni. Hij is
de jongere broer van Bassekou Kouyaté, die
gezien wordt als de meest succesvolle n’goni
speler ooit. In 2005 heeft hij samen met zijn
broer Bassekou Kouyaté de groep N’goni Ba
opgericht en met hem over de hele wereld
getoerd. Andra is een bekend en gewild muzikant en heeft gespeeld met veel bekende artiesten als Rokia Traoré, Ali Farka Touré, Toumani
Diabaté, Habib Koité, Oumou Sangaré, Dee Dee
Bridgewater, Deltas en Tiken Jah Fakoly.
In 2012 heeft Andra Kouyaté zijn eerste solo
album ‘Saro’ uitgebracht, waaraan veel bekende
Malinese artiesten hebben mee gewerkt.
Andra is een virtuoos op de Jeli N’goni en Tama
(talking drum) en is de uitvinder van 2 nieuwe
instrumenten: de bas N’goni en de N’goni met
dubbele hals. Deze instrumenten maken een
nieuwe manier van spelen mogelijk, totaal
verschillend van de traditionele manier. Zijn benadering van muziek, zijn sensitiviteit, creativiteit,
charisma en zijn kracht en muzikale techniek
maken van hem een virtuose multi-instrumentalist.
Andra Kouyaté en Magic Foli laten ons zien en
horen hoe traditionele instrumenten

Rootseetcafé:
Voorafgaand aan het concert Roots eetcafé
(18.30 - 20.00 uur)
Afrikaans eten voor € 14,00 p.p. (deelname
alleen mogelijk via : reservering@swil.nl
inschrijven t/m 11 april)
African dance-night:
En……na afloop natuurlijk weer verder swingen
tijdens de African dance-night met d.j. Rik, le
professeur d’ambiance.
Reserveren:
ALLEEN CONCERT: Theater Landgraaf: 0455310929 (Ma t/m Vr 10:00-12:00 uur)
info@theaterlandgraaf.nl
CONCERT EN ROOTS EETCAFE: Stichting
Wereldmuziek in Limburg : reservering@swil.nl

Colofon

Agenda april 2018

De Inkijk April 2018 is een uitgave van
Heerlen Mondiaal.
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De Inkijk wordt gratis per email aan de
abonnee’s verstuurd.
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: rochette.frank@gmail.com
Voor gratis email abonnement:
mail naar Frank Rochette.
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3 Solidariteitsmaaltijd
Heerlijk Afghaans eten
Corisbergweg 189b
Heerlen
Aanvang: 18.00

Do 5 Café Mondiaal: Geld voor verbetering
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30
Wo 11 Lentebloemstuk
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
19.00 – 21.00
Za 15 Nepal Dag 2018
Gemeenschapshuis Heksenberg
Hei Grindelweg 84
6414 BT Heerlen
11.00 – 17.00
Di 17 VPRO Tegenlicht Meet up: ‘De donut economie’
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30
Do 12 +
Do 26 Frivolle Dikke Dames van Klei
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00
Za 21 Repaircafé Parkstad
SamSam
Mijnzetellaan 6
Heerlen
10.00 – 13.00

Agenda maart 2018
Do 21 African Mama’s
Parkstad Limburg Theater
Burgemeester van Grunsvenplein 145
Heerlen
Za 24 Landelijke Opschoondag
Zo 25 Pedrito's Latin Kitchen
Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg 20
Heerlen
Vr 30 Goede Vrijdag Viering
Savelbergklooster
Gasthuisstraat 2
6411 KE Heerlen
Za 31 Repaircafé Parkstad
Dienstencentrum Op de Boor
Wilhelminastraat 19
Bocholtz
10.00 – 13.00

