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Sponsormaaltijd voor
Stichting ALEH in Israël

Kinderen met een beperking worden bij Stichting
ALEH in Israël verzorgd door Joden, Christenen,
Moslims, Bedoeïenen.

In de maanden:
Juni
Juli
Augustus
Organiseren wij géén Café Mondiaal ivm
vakantie.

Graag wil ik Isabella de Jager tijd vrij maken om
het werk van deze stichting te gaan ondersteunen.
Op 15 juni wordt met veel liefde en toewijding
een heerlijke sponsormaaltijd bereid door Chef
kok Jan Benning voormalig kok bij Chateau
Neercanne.

Vooraf een heerlijke Hete Joodse kippensoep
Wij hopen u in september weer bij Café Mondiaal Als hoofdgerecht Gestoofd rundvlees met
aubergines, wortel, ui, tomaat en courgettes.
te mogen begroeten.
Rijst en tafelzuur. Als nagerecht Yoghurt- mousse
met dadels, vijgen en honing.
Voor de zachte prijs van € 18,00 (exclusief
drankje )
De maaltijd wordt geserveert bij:
de Twee Gezusters in Heerlen
Putgraaf 3
Heerlen
begin 17.45 tot 20.00
Gelieve aan te melden met naam en bedrag,
vanwege het oogpunt op inkopen doen.
Rekeningnummer; NL87RABO 0170005151
Adm. Sociaal Fonds Heerlen.
Aanmelden kan tot 8 juni.
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De Dobbeltuin is een permacultuur-proeftuin. Er
is van alles te proeven. Van eetbare- geneeskrachtige planten en kruiden tot klein- en grootfruit. Er zijn de normale groenten die je ook in de
winkel ziet, maar ook bijzondere groenten, zoals
eeuwig moes, aardperen en yacon.
Bovendien groeien er veel verschillende eetbare
bloemen, en bloemen en kruiden waar je thee
van kan zetten.

Dit jaar doet 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.
We maken er een feestje van. Er wordt een
partytent opgezet met extra zitgelegenheid.
De toegang is gratis, tegen een kleine
vergoeding is er drinken en iets lekkers
verkrijgbaar.
Er wordt gezorgd voor koffie, thee, fris, lekkere
hapjes en soep.
Verder komt er een tentoonstelling over ecologische tuinieren en permacultuur.
Er worden rondleidingen gehouden om 12.00,
13.30 en 15.00.

Aan diversiteit geen gebrek. Er groeien meer dan
honderd verschillende bloemen, planten, struiken
en bomen.
Dit jaar wordt er gewerkt aan een leemoven om
buurtactiviteiten zoals pizza middagen te houden
met ingrediënten van de tuin met bijbehorend
nieuw terras. Daarnaast komt op de lange muur
een Mural. Er wordt een mooie poort gemaakt
met de naam van de tuin erop en een
informatiebord over de Dobbeltuin.
Daarnaast komt er een zeil in de vijver, zodat er
ook in de zomer water in de vijver blijft staan. Dit
zal nog meer de biodiversiteit vergroten en daar
doen we het voor. Er zullen libelles kunnen
groeien en kikkers, padden en salamanders en
nog veel meer.
Kom kijken en verbaast je over de biodiversiteit
en natuurlijke aanpak van de Dobbeltuin.
Meer informatie over Parkstad in Transitie, de
dobbeltuin of permacultuur is te lezen op:
http://parksjtad-in-transitie.nl/
Meer over Velt is te lezen op:
http://www.velt.nu/
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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 30 juni van 10.00 – 13.00 in:
Sam-Sam
Mijnzetellaan 6,
Heerlen
Wat is de bedoeling ?

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

U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog Telefonisch: 06-53562168 of via de mail:
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café
samen met de deskundigen proberen te
Meer informatie over het Repaircafé kunt u
repareren.
vinden op onze website:
www.repaircafeparkstad.nl en de
De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters,
facebookpagina onder repaircafeparkstad.
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.

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

Aanvullende informatie over de VPRO Tegenlicht
aflevering ‘Verslaafd aan het algoritme’ van 22
april 2018:
Bedrijven, en in toenemende mate ook overheden, zetten algoritmes in om bureaucratische
Op 19 juli 2018 wordt al weer de 8ste Tegenlicht processen te automatiseren. Deze algoritmes,
sets van instructies en regels die gevoed worden
Meet Up georganiseerd in Café Pelt.
door big data, bepalen ongemerkt meer en meer
ons leven. Zo bepaalt het algoritme van FaceDe avond start om 19.30 rondom de aflevering:
book welke (politieke) advertenties we te zien
‘Verslaafd aan het algoritme’
krijgen en zien grote groepen werknemers in de
We vinden het al zo gewoon. Zo maar even een on-demand-economie zelfs nooit meer een baas.
berichtje van Facebook dat je erop opmerkzaam Zij worden van sollicitatieprocedure tot ontslagaanvraag aangestuurd door een algoritme. Waar
maakt dat een van je contacten jarig is. Ergens
moeten ze klagen als er iets niet loopt zoals het
onzichtbaar op de achtergrond werken compuhoort?
ters, voor jou en voor iedereen en flitsen
onnoemlijk veel data door het netwerk van
glasvezel-kabels.
Onder wiskundigen en programmeurs begint het
besef te ontstaan dat de algoritmes die onder al
Krijg je die baan of een hypotheek? Wie wordt er deze geautomatiseerde beslissingssystemen
vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis?
liggen, niet neutraal zijn en mogelijk fouten
Algoritmes bepalen steeds vaker de grote beslis- bevatten. Want de slimme code mag dan
singen in ons leven. Want algoritmes zijn sneller weliswaar sneller kunnen beslissen dan mensen,
en efficiënter dan mensen. Maar nemen ze ook
de uitkomsten zijn niet alleen soms gebrekkig,
altijd betere beslissingen, of worden er op basis
maar soms ronduit gevaarlijk. Moeten we ons
van algoritmes betere beslissingen genomen?
wel blind laten leiden door de beslissingen van
En dat in een tijd dat veel meningen worden be- het algoritme?
paald op het gevoel en minder op basis van
gegevens en feiten. En hoe ziet een samenleving Voor meer informatie over deze Meet Up kunt u
eruit waarin we gestuurd worden door big data
terecht bij:
en computercodes?
Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com
Na de vertoning van deze aflevering gaan we
met de belangstellenden in gesprek over deze
Tegenlicht-aflevering, maar ook over hoe we in
onze eigen (dagelijkse) leefomgeving de werking
van algoritmes ervaren.
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Wandelroute "de Kluis" 5.5 km

In Juli 2018 organiseert moedercentrum
De Heksenketel weer een aantal incidentele
activiteiten:
Collage van je gezin
Deze wandelroute biedt je prachtige uitzichten in
een fraai Zuid-Limburgs landschap.
We starten bij de Kluis, vanwaar de route ons
langs over gemarkeerde paden voert, langs de
oever van de Geul, via holle wegen en weilanden
om dan via historisch Valkenburg terug naar de
Kluis terug te wandelen

Wanneer: maandag 11 juni
Vertrek : 13.00
Kosten : € 3,00 inclusief koffie/thee
Verzamelen bij MC de Heksenketel
Wat is er nou leuker dan een fotocollage van je
kids, kleinkinderen en/of jezelf op doek met verf
en versiering in de huiskamer of hal.

Aanmelden bij Cindy 045-5723372
Engeltje van klei

De Heksenketel biedt je deze gelegenheid om je
gezin op een hele aparte manier te vereeuwigen.
Kies uit je voorraad foto’s de leukste foto’s uit en
print ze of laat ze uitprinten in een copyshop,
maar misschien ken je ook iemand die een
printer heeft.
Het doek, de verf en de versiering zijn aanwezig
Wanneer: donderdag 7 en 14 juni
Tijd
: 13.00 - 15.00
Kosten : € 5,Aanmelden Cindy 045 – 5723372

Engeltjes die beschermen….
Lieve of ondeugende
voor jezelf of je kunt ze als cadeau aan iemand
schenken.
We maken ze van klei en dan verven we ze in

een kleurtje dat je zelf leuk vindt in twee dagen
De Inkijk
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Wanneer: donderdag 28 juni en de tweede
dag in overleg
Tijd
: 13.00 tot 15.00
Kosten : € 5,-

Op dinsdag 5 juni om 20.00 uur (zaal open
vanaf 19.45)
Kosten: €3,00 per persoon

Aanmelden Cindy 045 – 5723372

Vooraf aanmelden en/of informatie via email:
info@triple-goddess.nl

Wereldlunch Albanees

Workshop bloemschikken

Neem familie en/of vrienden mee naar deze
Albanese wereldlunch en geniet hier van.
Wat er op tafel komt blijft een verassing en is
altijd onder voorbehoud.
Wanneer : woensdag 27 juni
Tijd
: 12.00 - 13.00
Kosten : € 6,Aanmelden Cindy 045 – 5723372
Spirituele thema-avond: Brigitte met Grid

We gaan bloemschikken en met hulp kunt U een
leuk bloemstukje voor in huis maken.
Neem uw eigen potje of schaal mee en als u in
het bezit bent van een snoeischaar neem deze
dan ook mee.
Wanneer : Woensdag 20 juni
Tijd
: 19.00 – 21.00
Kosten : € 6,00

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
We gaan beginnen met het ervaren van
edelstenen op basis van zintuigen. Daarna gaan
we met de edelstenen een grid/krachtcirkel
bouwen. Het doel is om iedereen te laten
ervaren hoe je patronen kunt omzetten ter
ondersteuning.

http://www.mc-deheksenketel.nl/
Wij zijn ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Mc-deHeksenketel/247119558817026
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Vaste activiteiten van MC De
Heksenketel

Naast de incidentele activiteiten heeft
moedercentrum De Heksenketel ook vaste
activiteiten:
Maandag
10.00 - 12.00
11.00 – 15.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
Dinsdag
10.00 – 12.00
12.00 - 13.00
13.00 – 14.30
13.00 – 14.00

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

2e Hands kledingwinkel open
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Meditatie en energetische
reiniging
Buikdansen

juli 2018

pagina 7

Nederland actief in nieuwe
sojaroute van ontbossing, landroof en moord

Een vorig bericht ging over het onderzoek naar
betrokkenheid van Europese en Nederlandse
pensioenfondsen bij dubieuze landprojecten in
het Amazonegebied (zie artikel). Nu blijkt ook het
Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse
regering actief in Noord Brazilië bij – zoals velen
het zien – vernietiging van oerwoud en vertrappen van mensenrechten. Volgens minister Kaag
valt het wel mee; we zijn er bij dit soja-project
vooral voor de ‘duurzaamheid’, zo antwoordt ze
op Kamervragen…

Trouw en de Groene Amsterdammer kwamen
voorbije weken met het onderzoek van Platform
voor Onderzoeksjournalistiek Investico, waarin
15.00 – 16.00
van die zorg voor zogenaamde duurzaamheid
weinig terug te vinden is. Er is juist sprake van
Woensdag
enorme milieuschade en (Inheemse)
10.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
gemeenschappen worden verdreven van hun
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch en ( laatste woensdag v/d grond.
maand wereldlunch)
Met de Corridor Norte wil Brazilië een nieuwe
13.00 – 14.30 Hulp bij formulieren invullen
stap zetten om soja uit het Amazonegebied op
14.00 – 16.00 Knoppenproject (alleen op
de wereldmarkt te brengen. Landen als
afspraak)
Nederland helpen om rivieren begaanbaar te
maken, nieuwe zeehavens aan te leggen,
Donderdag
spoorlijnen en wegen door het regenwoud aan te
09.00 - 12.00 Nederlandse Conversatie Les
leggen. Met ons belastinggeld werd in 2013 een
09.30 - 10.30 Yoga
inventarisatie aan mogelijkheden betaald en nu
10.00 – 12.00 2e Hands kledingwinkel open
zijn de contracten voor Arcadis en Boskalis
11.00 - 12.00 Zumba/Bodyfit
binnen! Andere Nederlandse bedrijven worden
12.00 - 13.00 Lunch
door Den Haag aangemoedigd en begeleid om
eveneens deel te nemen. Zorgen om het milieu,
Vrijdag
Op vrijdag zijn er géén activiteiten
mensenrechten? Dat is de verantwoordelijkheid
van de Braziliaanse regering, aldus Kaag.
En laat die Braziliaanse regering op dat gebied
nu net niet zo’n goede naam hebben! Wat doe je
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dan als NL-regering en als bedrijfsleven met een
mooie pagina over MVO? Je zegt dat het op
papier allemaal klopt, dat de vergunningen er
zijn, dat er op die papieren geen woonplaatsen
van Inheemse gemeenschappen staan, enz.
De Groene/Trouw: “maar de projecten leiden tot
ontbossing, landroof en moord. En Nederland
weet dat.”
Uit het onderzoek van Investico: “De afgelopen
vijf jaar zijn er in de Amazone-deelstaat Pará al
zeker tien nieuwe sojahavens gebouwd. Er staan
nog minstens 58 nieuwe havens gepland. Deze
havens zijn onderdeel van het grootste
infrastructuurproject in de Amazone sinds de
militaire dictatuur van 1964-1985. Nieuwe spoorlijnen en geasfalteerde wegen zullen duizenden
kilometers woud gaan doorkruisen. Deze ‘Corredor Norte’ moet ervoor zorgen dat soja uit het
midden van Brazilië snel en goedkoop naar
buitenlandse markten kan worden verscheept,
om daar als voer te dienen voor varkens, koeien
en kippen.” (De Groene). Nederlandse havens
Rotterdam en Amsterdam kunnen zo de import
van steenkool mooi vervangen door die van soja.
De Groene:
“Wegenbouwers hakken zich een weg door het
woud, waarna houthandelaren, veeboeren en
sojaboeren het nabijgelegen bos kappen en
gemeenschappen verdrijven. Na enkele jaren
trekt de weg niet langer door bos, maar door
uitgestrekte, dorre vlaktes met koeien en soja.
(…) “
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transparantie in het proces, de illegale
ontbossing, milieuvervuiling in de rivieren en
vissterfte, inkomensverlies voor de vissers,
gewelddadige conflicten met de grootgrondbezitters enz.
“ Het zijn de Braziliaanse bedrijven die de wet
overtreden, maar de Nederlanders krijgen
opdrachten voor projecten die er zonder die
criminaliteit waarschijnlijk niet waren geweest.”
Weerstand tegen de aanleg van de Corridor
Norte bestaat er in binnen- en buitenland. Zo
dreigde Noorwegen om de subsidie op de conrole tegen ontbossing in te trekken en lopen er in
Brazilië processen tegen bedrijven om hun illegale activiteiten. Maar de krachtsverhouding
loopt heel scheef. Zo hebben we een Minister
van Landbouw die tegelijk de grootste
sojaonderne-mer van het land is (en een bedrijf
in Rotterdam heeft). En de coupe-president
Temer koopt alle politieke steun bij de agrarische
sector in parlement en land om zich maar
overeind te houden blijven. In Den Haag lijkt men
alleen oog voor korte termijn-steun aan het
bedrijfsleven te hebben.
Bronnen en citaten uit:
• De Groene Amsterdammer: Onderzoek Vuile
handen in Brazilië
‘Duurzaamheid is slechts een verhaaltje’ - door
Karlijn Kuijpers, 25 april 2018, nr. 17
•Trouw, 12-5-18: Kaag ziet geen reden tot
ingrijpen bij sojaroute

Tijdens de regering Lula ging de ontbossing
tussen 2004 - 2012 met meer dan tachtig proVoor meer informatie:
cent omlaag. Met de nieuwe boswet is illegale
www.indianeninbrasil.nl
boskap oogluikend toegestaan, het staatstoezicht is zo goed als wegbezuinigd. Het aantal
bosbranden neemt weer sterk toe. Het ecosysteem is uit balans.
Vissers worden zo nodig met geweld van gebieden langs de rivieren verwijderd, Indianen worden
voortaan als indringers op hun grond gezien. Ze
hebben zogenaamd ‘geen landrechten”.
Volgens het onderzoek weet Buitenlandse Zaken
allang dat de aanleg van nieuwe sojawegen en
de nieuwe havens niet te verbinden is met
‘duurzaamheid’ en mensenrechten. Men spreekt
er o.a. over de ontwrichting van de samenleving
die plaatsvindt in het gebied, het verlies aan land
voor de Indianen, de corruptie en het gemis aan
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Interview met Fadhel

Heerlijk Afghaans eten !!

Onder de titel: ”Een moslim uit Irak over andere
moslims, Marokkanen en opvoeding” verscheen
er in Dagblad De Limburger op 25 mei 2018 een
interview met Fadhel Al Hassouni, voorzitter van
Stichting ICMP.

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op
dinsdag 5 juli 2018 een Afghaanse
solidariteitsmaaltijd.

Het interview is er 1 uit de reeks Allochtonen in
Limburg gemaakt door Sjors van Beek.
“Fadhel Al Hassouni is Irakees. Maar het
gesprek gaat deels over Marokkaanse jongeren.
Waaiert uit naar opvoeding, discriminatie, de
islam en moslims in Nederland.”
"Ikzelf ben als moslim in Nederland altijd door
iedereen met respect behandeld”, zegt de 64jarige Fadhel. "Echt, nooit slechte ervaringen
gehad. Nederland is niet anti-moslim”. Al zijn de
verhoudingen tussen bevolkingsgroepen de
laatste jaren wel verslechterd, weet Fadhel. "In
de jaren zestig, zeventig, tachtig, zelfs nog
negentig waren er helemaal geen problemen.
Maar sinds de moord op Van Gogh, en daarna al
die aanslagen, terreur, salafisten… Moslims zijn
sindsdien in Nederland wél in een slechter licht
komen te staan”.
Lees het gehele interview op:
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180525_0006
2631/een-moslim-uit-irak-over-andere-moslimsmarokkanen-en-opvoeding

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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COLUM: De film Onderkomen
Door

: Maurice Meyers
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mei Heerlen samen met Heerlen Mondiaal,
Amnesty International Parkstad, Stichting Vlot en
Filmhuis De Spiegel deze film vertoont in het
filmhuis. Ook voor de tweede wereldoorlog was
onze gastvrijheid voor Joodse vluchtelingen uit
Duitsland maar dun.
Door interview en animaties en rap komt dit
confronterende verhaal op ons af. Het maakt ons
ongemakkelijk en laat ons nadenken. Volgend
jaar is Limburg 75 jaar bevrijd en geen groter
cadeau zou zijn als dit probleem zou zijn
opgelost.
Hoe kun je een kind niet vertrouwen op zijn
woord? En hoe kun je bewijs leveren uit een land
dat in oorlog is?
Ik heb diep respect voor de vrijwilligers van Vlot.
Pol, Monique en Huub.
Ook wijs ik op de actie comités zoals Don’t send
Afghans back en Amnesty International.
Tevens denk ik dat het ook goed is om stil te
blijven staan en te werken aan onze rechtstaat
en mensen in verdrukking te ondersteunen.
Comite75jaarbevrijding@prvlimburg.nl

Op 14 mei 2018 was ik een van de bezoekers
Zoekt initiatieven rondom de bevrijding en
van de film Onderkomen in Filmhuis “De Spiegel” democratie..
In Heerlen.
Deze film van Jacqueline van Vugt legt een
vinger op een pijnlijke plek . Stelt vooral vragen
aan onze samenleving. Hoe gastvrij zijn wij?
Noori, Ghullam en Keiber waren 12, 13 en 14
jaar toen ze alleen van Afghanistan naar Europa
vluchtten. Onafhankelijk van elkaar werden ze
door de marechaussee in Nederland opgepikt.
Kinderen getraumatiseerd. Een kind vlucht niet
zo maar. De IND wil maar niet hun vluchtverhaal
geloven. Ze mogen niet blijven, maar ze kunnen
ook niet terug.
In Maastricht wonen ze met hulp van de Stichting
Vlot langs de A2 in Maastricht in een sloopflat.
Drie gepensioneerde bekommeren zich om hun.
Zij maken het –humane- verschil.
Deze film zou verplichte kost moeten zijn voor
onze politici. Het is goed dat het comité 4 en 5

Van de redactie:
Maurice Meyers (Kerkrade) is een betrokken
persoon, lid van Amnesty International, en was
jaren geleden al actief voor/met vluchtelingen in
de Werkgroep Keer het Tij Parkstad. Ook was hij
actief voor het Generaal Pardon en de actie
26.000 gezichten
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Magic Music Night:
Shouvick Mukherjee en Souvik
Datta

Op donderdag 7 juni vanaf 20.30 organiseert
het Cultuurhuis Heerlen weer een Magic Music
Night.
Na een geslaagd debuut in het Cultuurhuis in
oktober 2017 komt dit Indiase duo graag terug
voor een reprise. Deze 2 virtuose Indiase musici
spelen Indiaas klassiek op hoog niveau.

juli 2018
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Garden of life

Op 8, 9, 10 en 11 juni vertoont Filmhuis De
Spiegel de film Garden of Life (2017) van regisseur
Marco Niemeijer.

De oude man en de tuin. Een puur en ontroerend
portret van een oude man die zijn einddagen
doorbrengt in zijn tuin. Alzheimer heeft van de
wereldreiziger een beschouwende tuinman geSitarspeler Shouvick Mukherjee en tabla-virtuoos maakt. Terwijl de seizoenen verglijden, keert Leo
Souvik Datta mogen ongetwijfeld tot de top van
langzaam weer terug naar het begin. Alsof je het
de hedendaagse, nieuwe generatie (klassiek)
omgekeerde proces van het opgroeien van een
Indiase musici worden gerekend.
kind van nabij meemaakt, versterkt door het
verkleuren en kaal worden van de natuur.
Het in oktober j.l. aanwezige publiek sprak enkel
in superlatieven over het talent van deze nog
'Planten doen allemaal hun best', legt Leo uit aan
het begin van de zomer, terwijl zijn handen onderzeer jonge muzikanten. Komt en dompelt u
zoekend glijden langs een manshoge struik, 'Ze
onder in een weldadig bad vol Indiase geuren,
zijn net als kleine kinderen. Wees aardig, wees
kleuren en bovenal (betoverende) klanken.
zacht, maar verwacht geen dingen waaraan ze niet
kunnen voldoen.'
Voorverkoop €12, avondkassa €15
Gefascineerd door de tederheid waarmee Leo
omging met de planten en bloemen en hoe dat
samen viel met zijn Alzheimer en het verlies van
controle over zijn leven, besloot bekroond
filmmaker Marco Niemeijer zijn schoonvader een
jaar lang te filmen in zijn tuin. De ex-leraar weet
zijn eigen situatie in het begin nog vaak raak en
poëtisch te duiden. 'Eigenlijk ben ik een vluchteling'. Terwijl ook dat minder wordt en de verwarring
en aftakeling toenemen, ontkom je toch ook niet
aan een gevoel van schoonheid en verbondenheid
van onszelf met de natuur. In al zijn intimiteit staan
Leo en de tuin voor iets groters.
Voor meer informatie of tickets bestellen:
https://www.filmhuisdespiegel.nl/programma/982/
garden-of-life/

Colofon

Agenda juli 2018

De Inkijk Juli 2018 is een uitgave van
Heerlen Mondiaal.

Di
.

De Inkijk wordt gratis per email aan de
abonnee’s verstuurd.

Di

redacteur: Frank Rochette
Email
: rochette.frank@gmail.com

5 Spirituele thema-avond: Brigitte met Grid
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
20.00

Do 7 Magic Music Night: Shouvick Mukherjee en Souvik Datta
Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg
Heerlen
Begint: 20.30

Voor gratis email abonnement:
mail naar Frank Rochette.
Het augustus nummer verschijnt omstreeks:
1 augustus
Sluiting kopij. 21 juli

5 Solidariteitsmaaltijd
Heerlijk Afghaans eten
Corisbergweg 189b
Heerlen
Aanvang: 18.00

2018
2018

Do 7 Collage van het gezin
Do 14 Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 – 15.00
Vr

8 Film: Garden of Life
Filmhuis De Spiegel
Bongerd 18
Heerlen
20.00
Deze film draait ook op: 9,10 en 11 juni

Ma 11 Wandelroute de kluis
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 verzamelen bij de Heksenketel
Vr 15 Sponsormaaltijd voor Stichting Aleh
de Twee Gezusters in Heerlen
Putgraaf 3
Heerlen
Van:17.45 tot 20.00
Di 19 VPRO Tegenlicht Meet up: ‘Verslaafd aan het algoritme’
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30
Wo 20 Workshop Bloemschikken
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
19.00 – 21.00
Wo 27 Wereldlunch Albanees
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
12.00 – 13.00
Do 28 Engeltje van Klei
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 – 15.00
Za 30 Repaircafé Parkstad
SamSam
Mijnzetellaan 6
Heerlen
10.00 – 13.00

