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Repaircafé in Parkstad 

  
 
Het team van Repair café Parkstad Limburg is 
weer present en wel:  
 
Op zaterdag 25 augustus 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. 
 
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 !  
 

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 versterk-
en. 
 
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 
vinden op onze website: 
www.repaircafeparkstad.nl en de 
facebookpagina onder repaircafeparkstad.  
 
Kijk ook eens op de landelijke website, 
www.repaircafe.nl. 
 
 
 

 
 

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Open Dag Dobbeltuin 2018 groot 
succes !! 

 
 
Dit jaar deed de Dobbeltuin, een iniatief van 
Parkstad in Transitie, weer mee met de VELT 
Open Ecotuindagen en wel op zondag 3 juni 
van 11.00 tot 16.00. 
 
Deze gratis toegankelijke open dag werd door 
circa 60 mensen bezocht en de aanwezige 
vrijwilligers hadden het er druk mee. 
 
Er werdt gezorgd voor koffie, thee, fris, lekkere 
hapjes en soep. 
 

 
 
Ook was de zelfbouw windmolen van Repair 
Cafe Parkstad te zien. 
 

 
 
Voor meer info: https://parksjtad-in-transitie.nl/ 

Stadswerkplaats bij iba-parkstad 
ingediend 

 
 
Het nieuwe project van Parksjtad in Transitie, 
“De Stadswerkplaats”, is bij iba-parkstad 
ingediend bij het onderdeel ‘Bewoners maken 
Parkstad’. 
 
De Stadswerkplaats is het eerste en originele 
plan van Parksjtad in Transitie in de zoektocht 
naar een vaste plek.  
 
Die vaste plek is ondertussen gevonden echter 
niet geschikt voor een echte werkplaats. Voor het 
windmolenproject van Repair Café is dit echter 
onontbeerlijk. Dit meegenomen en met het oog 
op onze doelstellingen is het plan door Remco 
Wijckmans herschreven met een grotere opzet 
en wel Parkstad gemeente breed.  
 
In dit plan werken diverse organisaties, scholen, 
bedrijfsleven en gemeente aan een breed 
aanbod van technische faciliteiten. Een plek voor 
ontwikkeling en ontplooiing, voor jong en oud, 
autochtoon of migrant. Duurzaamheid en sociale 
cohesie gelden als de basiswaarden: waar je 
kennis kunt opdoen maar ook achter-laten, waar 
de buurman je basis houtbewerking kan leren 
maar waar een buurtgenoot je ook kan leren 
programmeren of helpen met de bouw van een 
3D printer. 
 

 
 
Voor meer info: https://parksjtad-in-transitie.nl/ 

 



  De Inkijk                                       nummer 7               augustus 2018                                   pagina 3  

Vooraankondiging 

Fairtrade markt 
 

 
 
Vooral op initiatief van de PLUS-markten is er 
een actie gaande om van Heerlen een fairtrade 
gemeente en van Parkstad een fairtrade regio te 
maken. Heerlen Mondiaal is vertegenwoordigd in 
de werkgroep die dit wil realiseren.  
 
Om dit initiatief te steunen, organiseren we op 
zaterdag 8 september een fairtrade markt op de 
Markt in Heerlen.   
 
Ook zal er aandacht zijn voor de Duurzame 
Ontwikkelings Doelen waarvan fairtrade er een 
is. 
 
Er zullen in ieder geval kramen zijn van Heerlen 
Mondiaal, Wereldwinkel Landgraaf, PLUS en de 
Dobbeltuin. Ook het Vredesplatform is present 
met een activiteit.  
 
Robin Zalm geeft een djembé workshop. Het 
Vredeskoor en Kumpo verzorgen de muzikale 
omlijsting. 
 
Iedereen is uiteraard van harte welkom.  
 
Meer informatie komt in de Inkijk van september.  
 

  

Vooraankondiging 

Landelijke ontmoetingsdag 

 

 

 

 

 

 
Op  zaterdag 22 september  van 11.00 tot 16.00 
organiseert  ATD Vierde Wereld haar landelijke 
ontmoetingsdag in de Andreasparochie.  
 
Normaliter wordt deze dag georganiseerd op het 
ontmoetingscentrum ´t Zwervel in Wijhe, maar 
daar vinden op dat moment hoognodige reno-
vaties plaats en om deze dag toch door te kun-
nen laten gaan zijn wij (de lokale groep alhier 
van ATD en de Andreas) gevraagd deze dag te 
organiseren. 
 
Ontmoeting is voor mensen van de Vierde 
Wereld heel belangrijk. Door anderen (lotge-
noten, vrienden, professionals enz.) te leren ken-
nen en samen uit te wisselen over wat  armoede 
met mensen doet voelt men zich gesterkt en ge-
steund. Beseft men dat men niet alleen staat in 
de strijd tegen armoede en deze schending van 
de rechten van de mens. 
 
Wij willen van deze dag een gezellige en ont-
spannen dag maken waar iedereen zich welkom 
voelt en op  haar/zijn manier iets van zichzelf kan 
laten zien en delen.   
 
Hoe deze dag er uit gaat zien weten we nog niet 
precies maar wat wij wel al weten is, dat wij 
iedereen op z´n Zuid Limburgs willen ontvangen 
met koffie en vlaai en ander lekker gebak.  
 
Eind juli begin augustus hopen wij het 
programma rond te hebben. 
 
Uiteraard zijn de mensen van de Andreas-
parochie en mensen vanuit de wijk ook van harte 
uitgenodigd.  
 
Wilt u een steentje bijdrage? Een handje hulp is 
altijd welkom. 
.  
Voor meer info: zuid-limburg@atd-
vierdewereld.nl of Marion Braad 045-5325092  
 
Meer informatie komt in de Inkijk van september.  

mailto:zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl
mailto:zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl


  

Colofon  
 

De Inkijk Augustus 2018 is een uitgave van  
Heerlen Mondiaal.  
 
De Inkijk wordt gratis per email aan de 
abonnee’s verstuurd. 
 
redacteur: Frank Rochette 
Email      : rochette.frank@gmail.com 
 
Voor gratis email abonnement:  
mail naar Frank Rochette. 
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Agenda Augustus 2018 
 
Za  25  Repaircafé Parkstad 
            SamSam 
            Mijnzetellaan 6 
            Heerlen  
            10.00 – 13.00 
 
 

 


