
Een uitgave van de mondiale groepen in Heerlen e.o.                         website: www.heerlenmondiaal.nl 

 

De Inkijk                                       nummer 2                februari  2019                                      pagina 1 

Café Mondiaal: Fairtrade onder 
vuur ? 
 

                
 
Op donderdag 7 februari 2019 organiseert 
Heerlen Mondiaal de 55 ste editie van Café 
Mondiaal met als thema: Fairtrade onder vuur 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt ook deze 
keer plaats in de Café Pelt, gelegen aan het 
Pancratiusplein 48 te Heerlen. 
 
Heerlen wil dit jaar ‘Fairtrade-gemeente’ worden. 
Bedrijven, scholen, maatschappelijke organi-
saties, de gemeenteraad e.a. hebben zich hier al 
achter gesteld. Het moet lukken ! Op weg gaan 
naar een stukje meer rechtvaardigheid in onze 
wereld…  
 
HeerlenMondiaal wil daarom tijdens het volgen-
de Café Mondiaal de kansen en mogelijkheden 
van Fairtrade nog eens onder de loep nemen.  
 
Want je kunt stellen dat de wereld verbeteren 
gewoon bij jezelf begint, ook als consument.  
 
Tegelijk weten we dat de ‘Nestlé’s’ van deze 
wereld de consument met mooie woorden en 
verhalen pogen gerust te stellen en zelfs te 
bedriegen; via ‘greenwashing’ van hun producten 
tot meer aankoop uit te nodigen.  
 
Wat betekent zo een keurmerk als ‘Fairtrade’ 
eigenlijk? Helpen Fairtrade en andere  

keurmerken om de economische verhoudingen 
in de wereld te veranderen? En is het ook altijd 
‘zuivere koffie’ ? Er is ook regelmatig kritiek op 
het keurmerk Fairtrade. Gaan de koffieboeren en 
hun land ermee echt op vooruit? Daar zijn de 
meningen verdeeld over. En andere keurmerken: 
beloven UTZ en anderen wel voldoende? En 
maken ze waar wat ze beloven? Hoe duurzaam 
zijn de aluminiumcups van Nespresso eigenlijk?  
 
Café Mondiaal 
 
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt 
georganiseerd door HeerlenMondiaal in 
samenwerking met de werkgroep Fairtrade 
Heerlen. Wim van Kempen zal een korte 
inleiding verzorgen. Harrie Winteraeken is zoals 
gewoonlijk de gespreksleider.  
 
Heerlen heeft net zoals de gemeenten Beek-
daelen en Brunssum een werkgroep Fairtrade. 
Nieuwe medewerkers hiervoor zijn van harte 
welkom ! 
 
Fairtrade (koffie, thee, chocola): het keurmerk 
Fairtrade richt zich op arme producenten: kleine 
boeren en arbeiders. De missie van Fairtrade is 
om met steun van de consument de handel 
eerlijker te maken en de positie van boeren en 
arbeiders in de keten te versterken, om zo een 
duurzame en rechtvaardige wereld dichterbij te 
brengen. 
 
Voor meer informatie over deze Café Mondiaal 
kunt u terecht bij:  
 
Wim van Kempen   045-5722503 
wimvankempen@kpnplanet.nl 
 
of 
 
Harrie Winteraeken  06-52375611    
hwinteraeken@hotmail.com 

http://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, gegeven door 
Leo de Groot,  Natuurlijk moestuinieren.  
 
Na het volgen van deze cursus kun je gelijk aan 
de slag in je eigen tuin, buurttuin of samentuin.  
 

Leo is in 2012 begonnen met lesgeven. Na zijn 
Permacultuur Ontwerp Cursus (PDC), volgde hij 
een cursus lesgeven in permacultuur in Dene-
marken (Permaculture Education Course). 
Daarnaast heeft hij praktijk ervaring door een 
eigen tuin en de Dobbeltuin in Heerlen. 
 

Permacultuur is leven in het besef onderdeel te 
zijn van de natuur, is leren van de natuur met als 
doel te voorzien in menselijke behoeften terwijl 
wij de gezondheid van ecosystemen verbeteren 
of in stand houden en 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 samenwerk-
ingsvormen gebruikt waarin men van elkaar 
leert.  
 
Het minimum aantal deelnemers is 8 en het  
maximum 16. 
 
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 
gegeven op: 
maandag 11, 25 februari,  
Maandag 11, 25 maart  
van 19.30 tot 22.00 in het Transitie-lokaal, 
Mijnzetellaan 6 Heerlen. 
 
De praktijkdagen zijn op: 
zaterdag 13 april  
zaterdag 11 mei  
van 10.00u tot 15.00u op de Dobbeltuin, 
Dobbelsteijnstraat Heerlen. 
 
Kosten: Vrijwilligers Parksjtad in Transitie €35,- 
anders €55,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee. 
 
Aanmelden bij: 
Leo de Groot ljm.degroot(at) telfort.nl  
 
Voor meer informatie: 
 
https://parksjtad-in-transitie.nl/ 
 
of 
 
06-47311049 
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Kinderpardon: druk zetten op 

politiek helpt 

 

Door: Frank Rochette 
          Harrie Winteracken 
 
Op vrijdag 18 januari jl. werden wij verrast door 
berichten in de media dat het CDA voor een ver-
ruiming of versoepeling is van het kinderpardon. 
Het CDA is om. 
 
De laatste tijd veel druk op het CDA uitgeoefend, 
deels vanuit de eigen leden zoals vanuit Over-
ijssel en Limburg. Maar ook vanuit de kerken en 
andere acties, waar ze ook gevoelig voor zijn, 
zeker ook omdat het harde standpunt van het 
CDA al erg wrong bij grote delen van de achter-
ban. 
 
HeerlenMondiaal, een aantal hieraan deelne-
mende organisaties en diverse lezers van De 
Inkijk hebben onlangs een brief gestuurd aan 
staats-secretaris Mark Harbers waarin een 
klemmend beroep op hem en het kabinet werd 
gedaan om te komen tot een verruiming of ver-
soepeling van de kinderpardonregeling.  
 
Daarmee gaf men ook aan dat men het totaal 
niet eens was hoe er nu met de betreffende 700 
kinderen wordt omgegaan. 
 
Velen hebben deze brief ook gestuurd naar de 
woordvoerders van de Tweede Kamer fracties, 
waaronder mevrouw Madeleine van Toorenburg 
van het CDA. 
 
Door de gekozen actievorm van brieven sturen 
naar veel mensen, mag je er vanuit mag gaan 
dat ze niet allemaal even hard doel zullen treffen, 
maar je bent onderdeel van een groter geheel, 
en dat geheel is wel succesvol geweest. 
 
Het is niet te bepalen wat nu het meeste invloed 
heeft gehad op de ommezwaai van het CDA. Zo  

is er ook een partijcongres aanstaande, waar 
men natuurlijk niet wil dat er tweespalt ontstaat 
bij zo'n feestje dat kracht en eenheid moet uit-
stralen.  
 
Er komen tenslotte ook verkiezingen aan. Maar 
geloof maar dat alles wordt meegewogen bij een 
dergelijk politiek heikel punt als het 
kinderpardon. Dus ook de brieven die naar 
mevrouw van Toorenburg zijn gestuurd. 
 
We zijn er echter nog lang niet. De politiek is 
geactiveerd. Maar staatssecretaris en VVD'er 
Harbers heeft gezegd dat hij het bestaande be-
leid blijft uitvoeren en daarbij de uitkomsten van 
eerder ingesteld onderzoek afwacht. Daarbij zet 
de VVD vooralsnog 'de hakken in het zand'. 
Maar CDA, D66 en ChristenUnie hebben wel 
een meerderheid in de coalitie en met de linkse 
partijen een meerderheid in de Tweede Kamer.  
 
Van belang is in ieder geval dat het uitzetten van 
kinderen op korte termijn stopt. 
 
Om dit te bereiken is er door De Goede Zaak 
een nieuwe petitie gestart die vliegtuigmaat-
schappijen oproept om niet mee te werken aan 
het uitzetten van kinderen. 
 
Deze petitie vindt u op: 
 

https://actie.degoedezaak.org/petitions/vliegmaat
schappijen-werk-niet-mee-aan-uitzettingen-
kinderpardon 
 
Maar met deze brievenactie is weer bewezen dat 
druk uitoefenen op de politiek wel kan werken. 
(Amnesty International bewijst dat overigens ook 
keer op keer.)  
 
Het is daarom van belang dat deze brievenactie 
wordt voortgezet en dat ook een volgende keer 
weer volop aan zo'n actie wordt meegedaan.  
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VPRO Tegenlicht Meet Up: 
Future fashion 
 

              
   
Op dinsdag 26 februari 2019 wordt al weer de 
12de Tegenlicht Meet Up georganiseerd in Café 
Pelt. 
 
De avond start om 19.30 rondom de aflevering:  
Future Fashion.  
 
Ieder jaar worden meer dan 100 miljard nieuwe 
kledingstukken geproduceerd. Een derde daar-
van wordt niet verkocht, nooit gedragen en ver-
snipperd of verbrand. In de wereldwijde wedloop 
naar de snelste productie voor de laagste prijzen 
heeft de mode- en kledingindustrie zich ontwik-
keld tot een duizelingwekkend systeem van Fast 
Fashion. Dat systeem is niet alleen gebaseerd 
op uitbuiting, maar ook verantwoordelijk voor 10 
% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Hoe kunnen 
we de mode veranderen met behoud van het 
plezier ? 
 
Tijdens deze VPRO Tegenlicht Meet Up wordt 
de aflevering ‘Future fashion’ vertoond. Daarna 
wordt een korte inleiding gehouden. Wij zoeken 
nog hiervoor een inleider uit de kledingbranche 
in Parkstad Limburg. Daarbij gaat onze voorkeur 
uit naar iemand die daadwerkelijk handelt in 
kleding met gedegen keurmerken waarvan ook 
de productieomstandigheden acceptabel zijn 
(bijvoorbeeld Fairtrade).  
 
In het daarop volgende gesprek zal ook aan de 
orde komen hoe men als consument in Heerlen 
kan bijdragen aan de transitie in de kleding-
branche. 
 
MEET UP  
 
Zoals gewoonlijk opent Erik Duijsings de bijeen-
komst, is Harrie Winteraeken de gespreksleider 
en Frits Pelt de gastheer. 

Rondom de documentaires van het VPRO-pro-
gramma Tegenlicht worden her en der in den 
lande Meet Ups georganiseerd. 
 
Aanvullende informatie over de VPRO Tegenlicht 
aflevering ‘Future fashion’ van zondag 9 decem-
ber 2018:  
Tegenlicht toont vijf future fashion-pioniers die 
hun industrie toekomstbestendig maken door te 
experimenteren met nieuwe stoffen, hergebruik 
en hi-tech design. Hun ‘mode van de toekomst’ 
gaat veel verder dan duurzaamheid alleen. Zij 
dwingen ons ook om anders te kijken naar 
schoonheid en naar de rol die kleding in ons 
leven speelt. Zo presenteert het Britse duo Vin + 
Omi tijdens de Fashion Week in Londen een 
haute couture collectie gemaakt met stoffen op 
basis van planten en plastic flessen. Het Amster-
damse label Hacked By experimenteert met 
hergebruik van kledingoverschotten, in samen-
werking met de grote modeketens die deze 
overschotten produceren. En de Vlaamse ont-
werper Jasna Rokegem presenteert de mogelijk-
heid van kleding, die iedere ochtend opnieuw ge-
maakt wordt door een 3D-printer. Of dragen we 
straks allemaal dat ene ultieme kledingstuk, dat 
met onze stemmingen mee verandert, ons tegen 
bacteriën beschermt, zichzelf repareert en nooit 
meer gewassen hoeft te worden ? 
 
Gedreven door de markt spuwt de fast fashion 
draaimolen bijna wekelijks nieuwe collecties uit. 
De productietijd tussen de catwalks in Parijs, 
Londen en Milaan en de kledingrekken van de 
grote ketens als H&M en Zara is almaar korter. 
Mode is voor iedereen betaalbaar en bereikbaar 
geworden, maar we kopen veel te veel en de 
kledingindustrie vervuilt de planeet. De 
overschotten van geretourneerde en niet-
verkochte kledingstukken hopen zich op. Zelfs 
Afrikaanse landen willen de afgedankte nieuwe 
kleding niet meer hebben, omdat het de interne 
productie verstoort. Elke seconde wordt wel 
ergens een vrachtwagen vol nieuwe textiel 
verbrand. Uit die molen stappen blijkt lastig, 
zowel voor consumenten als voor ontwerpers en 
producenten. Toch kan het anders. 
 
Voor meer informatie over deze Meet Up kunt u 
terecht bij:  
 
Harrie Winteraeken  
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com 
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Repaircafé 2 maal in Parkstad 

  
Het team van Repair café Parkstad Limburg is 
deze maand 2 maal present in Parkstad en wel:  
 
In een nieuwe locatie in Kerkrade 
op zaterdag 9 februari van 10.00 – 13.30 in: 
 
HUB,  
Martin Buberplein 15,  
Kerkrade 
 
En  
 
Op zaterdag 23 februari 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 de website: www.repaircafeparkstad.nl 
en de facebookpagina onder repaircafeparkstad.  
 
Kijk ook eens op de landelijke website, 
www.repaircafe.nl. 
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Migratiemuseum Heerlen Update 
                

 
Door: Hanna –Maria Minderhoud 
 
Op het moment dat deze Inkijk verschijnt is het 
Migratiemuseum Heerlen 2 maanden open en 
gaat het richting de sluiting.  
 
Maar eerst zijn er nog mooie evenementen zoals 
de Marokkaanse en Italiaanse middagen maar 
ook een kroegcollege en verschillende rond-
leidingen.  
 
Op de website van het Migratiemuseum is alle 
informatie te vinden van alle activiteiten.  
 
Het museum is een groot succes. Al meer dan 
700 bezoekers zijn langs geweest. Wij hebben 
prachtige verhalen gehoord én opgetekend, er 
zijn mooie stukken toegevoegd aan de collectie 
en indringende gesprekken over met name de 
hedendaagse migratie zijn gevoerd.  
 
Met een kleine en zeer trouwe groep vrijwilligers 
lukt het om alle activiteiten en openingsuren te 
bemannen. Ondanks dat er geen verwarming is 
klagen de vrijwilligers nooit en zijn ze stuk voor 
stuk enthousiast over wat ze allemaal mee 
maken in het museum.  
 
De meest gestelde vraag is “Wat gaat er na 28 
februari (sluitingsdatum) gebeuren ?”.  
 
Aanvankelijk was het antwoord, “niks”, maar we 
zijn zo gemotiveerd, geïnspireerd door de 
verhalen en importantie van het onderwerp dat 
we nu bezig zijn met een vervolg.  
 

Er is nog niks zeker en het zal nog flink wat 
voeten in de aarde hebben voor een vervolg 
maar als wij een pop-up museum kunnen realis-
eren in Heerlen, dan moet een permanente 
tentoonstelling toch ook lukken !  
 
Houdt de website: 
 
www.migratiemuseum heerlen.nl en Facebook in 
de gaten voor updates over de acties. 
 
Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief 
via info@migratiemuseumheerlen.nl . 
 
Want we kunnen het vervolg niet alleen realis-
eren, daar hebben we het publiek, uw steun hard 
bij nodig.  
 
Het Migratiemuseum Heerlen is open elke 
woensdag, zaterdag en zondagmiddag van 
12.00-18.00 uur op het Maanplein 52 in Heerlen 
 

 
 
Noot: Hanna-Maria Minderhoud is 
vrijwilligster/suppoost bij het Migratiemuseum en 
was nauw betrokken bij de voorbereiding en het 
tot standkomen van het migratie museum 
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Tot slot enkele foto’s : (met dank aan Fons Bus) 
 

                  
 

      
 

                  
 

             

Heerlijk Afghaans eten !! 
   

       
 
Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op 
dinsdag 5 februari 2019 een Afghaanse 
solidariteitsmaaltijd.  
 
U kunt op deze avond genieten van heerlijke  
Afghaanse gerechten.  
 
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 
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ATD Nieuwjaarswens 
 
 
 
 
 

ATD VIERDE WERELD ZUID LIMBURG wenst 
iedereen een gezegend en vredig 2019.  
 
Wij gaan door om samen een inclusieve samen-
leving te realiseren. Een samenleving waarin er 
tijd voor ontmoeting, aandacht, een luisterend 
oor, warmte en vriendelijkheid voor elkaar is.  
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 
komen we samen in de huiskamer van de 
Andreasparochie, Palestinastraat 326.   
 
Deze huiskamer is voor ons een plek geworden 
waar wederzijds respect en waardigheid de 
boventoon voeren, waar geluisterd wordt en 
waar men gezien en gehoord wordt, waar 
gebouwd wordt aan wederzijds vertrouwen, het 
is een plek waar vriendschappen ontstaan, het is 
een plek waar een ieder zichzelf mag zijn.  
 
 
Activiteiten : 
- Jaarlijkse viering op 17 oktober, de Werelddag  
   van verzet tegen extreme armoede en uitslui-  
   ting. 
- Partnerschappen stimuleren op alle niveaus  
  van de samenleving   
- Bewustwording stimuleren ten aanzien van   
  armoede lokaal, landelijk en in de wereld, door 
  samen na te denken over maatschappelijke  
  vraagstukken en door kennis vanuit de ervar- 
  ingen van de armsten uit te drukken en door te 
  geven. 
- Cultuur, kunst en schoonheid samen ervaren  
  voor een gemeenschappelijke ontwikkeling. 
- Ontplooiing, verantwoordelijkheid en daad- 
  kracht van alle actief betrokkenen ondersteun- 
  en. 
 
 
Meer weten:  
 
www.atd-vierdewereld.nl  
 
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl 
contactpersoon:  Marion Braad    045-5325092 

Vooraankondiging: 

Vastenactie 2019 
 

 
 

 
 
De vastenactie 2019 loopt van: 6 maart t/m 20 
april en de parochies uit Heerlen zetten zich in 
voor een eigen project  in Nepal. 
 
Het thema is: " Samen sterk, Samen aan het 
werk " . 
 
Het doel is: het afbouwen van een middelbare 
school in Thali, deze is gelegen naast de 
dependance van de basisschool, die reeds 
gerealiseerd is . 
 
De 30 helpende handen van Jeugdkring Chrisko 
uit Heerlen hopen de middelbare school met de 
steun en inzet van de parochies uit Heerlen te 
kunnen realiseren. 
 
Voor meer info:  
 
Ans Houben    ajhouben@hetnet.nl 
 

 

mailto:ajhouben@hetnet.nl
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Incidentele activiteiten van MC De 
Heksenketel in februari   
 

 
 
In januari en februari 2019 organiseert 
moedercentrum De Heksenketel weer een aantal 
incidentele activiteiten: 
 
Carnavalsmasker of hoed versieren 
 

          
 
De gekke, dolle dagen van de carnaval komen 
eraan en dan is het leuk om een vrolijk zelf-
gemaakt masker of hoed op te zetten. Wij gaan 
die dan ook maken met allerlei creatieve veert-
jes, glitter, wat u maar wilt. 
 
Wanneer: donderdag 7 februari 
Tijd         : 13.00 – 15.00  
Kosten   : € 5,- 
 
Aanmelden via:  045-5723372 uiterlijk maandag 
4 februari 
 
Wereldlunch Marokkaans 
 

            

Al eens gehoord van onze verleidelijke en geurig 
smakende wereldlunches? 
  
In de Heksenketel bereiden wij elke maand een 
wereldlunch voor alle mensen in de wijk en ook 
daarbuiten.  
 
Het is een lunch  met specifieke gerechten uit 
één bepaald land en deze oorspronkelijke 
gerechten worden bereid door een uit dat land 
afkomstige kokkin. Het zijn dus zeer authentieke 
gerechten, die door onze charmante kookster 
voor u worden geserveerd. 
 
Deze lunch komt elke maand uit een ander land 
en dus ook steeds een kookster uit een ander 
land, vandaar de naam wereldlunch. 
 
Deze maand gaan wij een gerecht maken uit de 
Marokkaanse keuken. Neem gerust uw vrienden 
of familie mee want het wordt vast weer een 
hele gezellige lunch. 
 
(Gerechten zijn onder voorbehoud) 
 
Wanneer: woensdag 30 januari  
Tijd         : 12.00 – 13.00  
Kosten   : € 6,- per persoon 
 
Aanmelden verplicht via  045-5723372 
 
Wandeling Tevenerheide 
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Een natuurgebied aangelegd door de mens. 
Door het uitbaggeren van kiezel, zand en klei 
ontstond er een enorm natuurgebied waar je niet 
uitgekeken komt.  
 
Het enorme gebied strekt zich uit langs vennen, 
moeras en bossen maar heeft veel meer te 
bieden.  
 
Deze route is te volgen via de paaltjes met de 
witte streep. 
 
Wanneer: woensdag 20 februari 
Tijd         : 10.00  
Kosten   : € 3,-  (inclusief koffie/thee) 
 
Verzamelen en vertrekken bij MC de 
Heksenketel. 
 
Vooraf telefonisch aanmelden via: 045-5723372, 
uiterlijk donderdag 14 februari! 
 
Wandeling gaat door bij minimaal 4 personen, 
ook a.u.b. bij aanmelding aangeven of u over 
eigen vervoer beschikt. 
 
Voor meer informatie en aanmelden van deze 
activiteiten kunt u terecht bij:   
 
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-de-
Heksenketel/247119558817026 
                     

                   

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 
11.00 - 15.00     Chinees dansen 
12.00 - 13.00     Lunch 
09.30 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
13.00 - 14.00     Verwenzorg (alleen op 
afspraak) 
 
Dinsdag 
10.00 – 12.00    2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                           afspraak)        
12.00 - 13.00     Lunch 
09.30 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
13.00 - 14.00     Meditatie en energetische  
                          reiniging 
15.00 – 16.00    Buikdansen 
 
Woensdag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                           afspraak)        
10.30 - 11.30     Callanetics 
12.00 - 13.00     Lunch en ( laatste woensdag 
v/d maand wereldlunch)  
09.30 - 12.00      Hulp bij formulieren invullen 
13.00 – 14.30     Verwenzorg (alleen op  
                           afspraak) 
 
Donderdag 
09.00 - 12.00    Nederlandse Conversatie Les 
09.30 - 10.30    Yoga 
09.30 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                           afspraak)   
10.00 - 12.00     Naailes      
10.00 - 12.00   2e Hands kledingwinkel open 
11.00 - 12.00    Zumba/Bodyfit 
12.00 - 13.00    Lunch 
09.30 - 12.00    Hulp bij formulieren invullen 
13.00 - 15.00    Breien 
 
Vrijdag        Op vrijdag zijn er géén activiteiten 



 

Colofon  
 

De Inkijk Februari 2019 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. 
 
Het maart nummer verschijnt omstreeks: 
 
                         1 maart       2019 
Sluiting kopij.  21 februari    2019 
 
 
 

       
 

Agenda januari 2019 
 
Wo 30  Wereldluch Marokkaans 

            MC de Heksenketel 
            Mijnzetellaan 6 
            Heerlen 
            12.00 -13.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda februari 2019 
 
Di  5   Solidariteitsmaaltijd  
           Heerlijk Afghaans eten 
.          Corisbergweg 189b  
           Heerlen  
            Aanvang: 18.00 
 
Do  7  Café Mondiaal: Fairtrade onder vuur 

           Café Pelt 
           Pancratiusplein 48 
           Heerlen 
           Aanvang: 19.30 
 
Do  7 Carnavalsmasker of hoed versieren 

          MC de Heksenketel 
          Mijnzetellaan 6 
          Heerlen 
          13.00 -15.00  
 
Za  9  Repaircafë Parkstad 

          HUB 
          Martin Buberplein 15 
          Kerkrade 
         10.00 – 13.30 
 
Ma 11  Cursus Natuurlijk moestuinieren 
           Transitielokaal 

            Mijnzetellaan 6 
            Heerlen 
 
Wo 20 Wandeling Tevenerheide 

            MC de Heksenketel 
            Mijnzetellaan 6 
            Heerlen 
            10.00  Verzamelen 
 
Za  23  Repaircafë Parkstad 

            Sam Sam 
            Mijnzetellaan 6 
            Heerlen 
           10.00 -13.00 
 
Ma 25  Cursus Natuurlijk moestuinieren 
           Transitielokaal 

            Mijnzetellaan 6 
            Heerlen 
 
Di   26  VPRO Tegenlicht Meet up: Future Fashion 

            Café Pelt 
            Pancratiusstraat  48 
            Heerlen  
            Aanvang: 19.30 
 

 


