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Café Mondiaal: Streven naar een
rechtvaardige orde

Op 3 Mei 2018 organiseert Heerlen Mondiaal de
50 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Streven naar een rechtvaardige orde.
Deze editie begint om 19.30 en vindt ook deze
keer plaats in de Café Pelt gelegen aan het
Pancratiusplein 48 te Heerlen.
Bij deze jubileumeditie van Café Mondiaal kijken
we terug en vooruit. Centraal staat het streven
naar een rechtvaardige wereldorde sinds 1945.
We doen dit aan de hand van een essay van
voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk.

website: www.heerlenmondiaal.nl
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Aan de orde komen onder andere het Handvest
van de Verenigde Naties uit 1945, de drie
‘ontwikkelingsdecennia’ van de jaren 60 tot de
jaren 80, de plannen voor een ‘Nieuwe
Internationale Economische Orde’ uit 1975, de
top van Rio de Janeiro met de Agenda 21 in
1992, plus de Millenniumdeclaratie en de
Millenniumdoelen van 2000 en tenslotte de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen, beide van de
Verenigde Naties.
Het is een geschiedenis met hoogte- en
dieptepunten. Rens Trimp zal iets vertellen over
hoe de denkbeelden over een rechtvaardige
orde in de tijd veranderden. In de discussie
willen we vooral ingaan op hoe we in de
toekomst ons streven naar een rechtvaardige
orde vorm kunnen geven.
Cafe Mondiaal
Deze aflevering wordt georganiseerd Heerlen
Mondiaal.
Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.
Rens Trimp zal de inleiding verzorgen.
Wie het essay "Streven naar een rechtvaardige
orde" van tevoren wil lezen, kan het vinden op
de website www.janpronk.nl.
Voor meer informatie over deze Café Mondiaal
kunt u terecht bij:
Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com
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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.

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

De Nederlandse hoofdpersonen zijn Dhr. Huub
Keybets werkzaam bij vluchtelingenwerk
Maastricht en bij Vlot / Vlotteam en dhr. Pol
Verhelle en zijn vrouw Monique.
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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voeren het Requiem voor Auschwitz (2009) van
de Limburgse Sinti componist Roger Moreno
Rathgeb uit.
Deze uitvoering is de eerste uitvoering ooit in
Limburg.
Roger Moreno Rathgeb zal bij de uitvoering zijn
compositie kort toelichten en het Ensemble
Conservatoire zorgt voor de muzikale begeleiding.
Enkele leerlingen van diverse Heerlense
middelbare scholen dragen teksten en gedichten
voor uit de Auschwitzcyclus geschreven door
Dick Gebuys.

“Geef vrijheid door’ is dit jaar het jaarthema van
het nationaal Comité 4 en 5 mei Nederland.
Het Comité 4 en 5 mei Heerlen zal ook dit jaar
een sfeervolle invulling verzorgen waarbij wij ons
dit jaar niet beperken tot 4 en 5 mei maar wij
organiseren een reeks van bijeenkomsten die
met vrijheid, verzet, onderduiken en vluchten te
maken hebben.
Het programma voor vrijdag 4 mei ziet er als
volgt uit:
18.30: Plechtige herdenkingsbijeenkomst in het
Raadhuis van Heerlen
- Korte overweging burgemeester dhr. Emile
Roemer
- Spreker Paul Glaser, auteur van het boek
“Dansen met de vijand”
- Voordracht Gedichten, door leerlingen van het
Sintermeerten College Heerlen.
- Muzikale omlijsting: Choir of Voices
19.30: Stille tocht naar de gedachteniskapel aan
de Akerstraat
20.00: Twee minuten stilte gevolgd door de Last
Post, Wilhelmus en een korte overweging
van burgemeester Emile Roemer
- Gedicht
20.45: Herdenkingsconcert in Parkstad Limburg
Theaters Heerlen:
De Heerlense Oratoriumvereniging en het
Koninklijk Mannenkoor Cecilia Vaals 1837
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Het programma:
GULPENER STAGE
The Brahms
Afterpartees
Rapper Donnie
Komodo
Kuenta i Tambu
Folk Road Show

PARKSTAD POPSTAD STAGE
Mt. Atlas
Vortex Surfer
LIANA
KORVO
Maxime & Glyn
Geoff Wyld
PANCRATIUSPLEIN-ZUID
C’est Ca – Fanfare Sans Sax

Op 5 mei viert Heerlen de vrijheid en organiseert
poppodium NIEUWE NOR in opdracht van
‘Comité 4 & 5 Mei Heerlen’, en in samenwerking
met Gemeente Heerlen, weer het jaarlijks Bevrijdingsfestival Heerlen.
Het gratis toegankelijke festival vindt plaats op
het Pancratiusplein-Zuid en sinds de editie in
2016 bestaat het festival uit twee podia en wordt
het plein aangekleed met verschillende foodtrucks.
Tijdens het bevrijdingsfestival treden vanaf 14.00
de hele dag verschillende artiesten en bands op.
Naast muziek wordt er stilgestaan bij de
bevrijding middels speeches en gedichten, en
wordt het Bevrijdingsvuur – dat door hardlopers
van AVON in Wageningen wordt gehaald –
ontstoken.

Deze 9-koppige groep luistert de ceremonie
rondom het Bevrijdingsvuur op en speelt
vervolgens nog een heerlijke set blaasmuziek op
het Pancratiusplein, midden tussen het publiek.
Voor meer informatie:
https://nieuwenor.nl/programma/bevrijdingsfestiv
alheerlen2018
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Lezing ‘De Vergeten Holocaust’

Op woensdag 9 mei organiseert het Comité 4+5
mei Heerlen in de Aula van het Bernardinus
college een lezing: ‘’De Vergeten Holocaust’.

De lezing wordt gegeven door: Zoni Weisz.

Op zaterdag 14 april opende Burgemeester
Emile Roemer de, door gemeente Heerlen en
het Comité 4+5 mei Heerlen georganiseerde,
tentoonstelling van de Anne Frank Stichting
“Laat me mezelf zijn”.
De inleiding werd verzorgd door een afgevaardigde van de Anne Frank Stichting.
Deze tentoonstelling duurt verder van zondag 15 Programma
april t/m zondag 6 mei 2018 en is te bezoeken in
het gebouw van de voormalige Rabobank op de 19.00 inloop
hoek Promenade / Honingmanstraat in Heerlen. 19.30 start lezing
Openstelling op woensdag, donderdag, vrijdag
en zondag van 12.00 tot 16.00 uur.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken.

Voor de lezing moet men zich aanmelden via:
www.4en5meiheerlen.nl of
secretaris@4en5meiHeerlen.nl.
De lezing is gratis toegankelijk.
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Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op
dinsdag 1 mei 2018 een Afghaanse
solidariteitsmaaltijd.
U kunt op deze avond genieten van heerlijke
Afghaanse gerechten.
Op Zaterdag 19 mei 2018 zal door een vertegenwoordiger van de Gemeente Heerlen de
tentoonstelling Roma en Sinti: O Lungo Drom
(De Lange Weg) worden geopend.

De opbrengst van deze avond komt ten goede
aan het project Naaiatelier voor kansarme
vrouwen en kinderen in Afghanistan.

Deze tentoonstelling wordt mede georganiseerd
door het Comité 4+5 mei Heerlen en geeft een
beeld van de tradities, de vervolging en allerlei
voorbeelden uit het leven van de Roma en Sinti
door de eeuwen heen.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De inleidende lezing wordt verzorgt door: Peter
Joma.

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste
één dag van te voren aanmelden !

Deze tentoonstelling duurt van zaterdag 19 mei
tot en met zondag 27 mei en is te bezoeken in
het gebouw van de voormalige Rabobank op de
hoek Promenade / Honingmanstraat in Heerlen.

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi:

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de
woonkamer van de Corisberg, Corisbergweg
189b in Heerlen .

op: b.sediqi@hotmail.com
op 045-5422356 en op 06-53353803

Openstelling op woensdag, donderdag, vrijdag
en zondag van 12.00 tot 16.00 uur.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken.
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Film: “Joseph de Rebel, van
wanhoop tot verzet”

ATD de Vierde Wereld Zuid-Limburg nodigdt u
van harte uit voor een film van Caroline Glorion
over waardig-heid en mensenrechten en de
oorsprong van de werelddag van verzet tegen
extreme armoede en sociale uit- sluiting op 17
oktober.
Wij vertonen deze film op 24 mei in de
Andreasparochie op de Palestinastraat 326 te
Heerlen. De film begint om 19.30 en de zaal gaat
open vanaf 19.00. Wij vragen geen entree maar
een vrije gave wordt gewaardeerd.
“Ik heet Joseph, Joseph Wresinski. Ik woon in
een voorstad van Parijs tussen gezinnen die me
op een pijnlijke manier herinneren aan mijn
jeugd. We leven op elkaar gepakt in de vele
krottenwijken rond de steden. Als we in het
nieuws komen stellen ze ons voor als onaangepasten, ongeletterden, vluchtelingen. De vuile
snoeten van de kinderen zorgen voor minachting
en angst. Ik ben hier aalmoezenier. Ik weet dat
alles wat ik onderneem nutteloos is zolang ze
afhankelijk blijven van liefdadigheid. Daar had ik
als kind het meest onder geleden. Het was
vernederend altijd je hand te moeten ophouden.
Ik kon het niet verdragen dat ik anders was.”
Dit zijn de openingszinnen van de film,
geïnspireerd op een periode uit het leven van
Joseph Wresinski, de grondlegger van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld. Het
verhaal speelt zich af eind jaren vijftig, begin
jaren zestig in een sloppenwijk nabij Parijs, Noisy
le Grand. De film laat zien wat de personages
drijft. We zien hun onderlinge tegenstellingen,
hun gevoelens, hun hoop en hun lijden onder de
meest erbarmelijke omstandigheden, die het
gevolg zijn van sociale uitsluiting en armoede.
De film ontleent zijn kracht aan de ongebruikelijke samenwerking tussen professionele
acteurs en amateurs waaronder jongeren en
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kinderen, die zelf in hun leven armoede hebben
meegemaakt. De inbreng en ervaringen van
deze mensen werd gebruikt om de dialogen en
scènes te versterken. Allen voelden zich
verantwoordelijk om de strijd van Joseph
Wresinski en de gezinnen in Noisy le Grand zo
goed mogelijk te verbeelden.
“Waardigheid en de trots samen geknokt te
hebben, dat is wat we gewonnen hebben. We
zetten de strijd voort en we laten onze stem
horen, want het is nog niet voorbij. Armoede blijft
verwoestend.” Aldus Joseph Wresinski
Voor meer info:
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of
045-5325092
Caroline Glorion werkt voor de Franse televisie
en snijdt in haar talloze reportages vooral
onderwerpen aan rond mensenrechten. Ze heeft
vele andere films op haar naam staan.
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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 26 mei van 10.00 – 13.00 in:
Dienstencentrum Op de Boor
Wilhelminastraat 19,
Bocholtz
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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Rondom de documentaires van het VPROprogramma Tegenlicht worden her en der in den
lande Meet Ups georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten waar over een uitzending van Tegenlicht wordt nagepraat. Tegenlicht Meet Ups zijn in
beginsel vormvrij. Het enige vereiste is dat er
een onderwerp aan de orde komt uit een
aflevering van VPRO Tegenlicht.
In café Pelt vinden regelmatig publieksactiviteiten plaats zoals de Quiznight, de talkshow Noa de Mes en Café Mondiaal. De Tegenlicht Meet Ups sluiten hier ‘naadloos’ op aan.

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
Op 22 mei 2018 wordt al weer de 7de Tegenlicht beginsel vinden de Meet Ups (buiten de
vakantieperiodes) één keer per maand plaats op
Meet Up georganiseerd in Café Pelt.
een dinsdagavond. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Harrie Winteraeken.
De avond start om 19.30 rondom de aflevering:
‘Woede als wapen’
Informatie over de VPRO Tegenlicht aflevering
‘Woede als wapen’, uitgezonden op 17-12-2017:
Woede. Een woord dat in de 21e eeuw vaak de
“De Indiase schrijver Pankaj Mishra, geboren en
ronde doet. Woede van de lone wolf en woede
getogen in India, maar sinds 2006 woonachtig in
van nationalisten. Woede die is aangewakkerd
Londen, publiceerde in 2017 het boek ‘Tijd van
door Trump, Brexit, IS en Catalaanse
woede: een geschiedenis van het heden’. Hierin
separatisten.
probeert hij te duiden waar de door hem zo genoemde ‘golf van paranoïde haat’ vandaan komt.
Woede en boosheid zijn ook in onze
samenleving herkenbare drijfveren. Denk aan de Tegen wie die woede gericht is en waar deze de
laatste decennia toe heeft geleid.
taal van extreme politici en reaguurders op de
sociale media over misstanden van allerlei aard.
Maar boosheid ‘stay angry!’ en verontwaardiging Met de blik van een relatieve buitenstaander
observeert Mishra de diepe identiteitscrisis waar
kunnen ook leiden tot sociale actie.
het Verenigd Koninkrijk sinds Brexit in verzeild
geraakt is. Een land dat nog steeds verdeeld
In deze Tegenlicht aflevering probeert Pankaj
wordt door grote klassentegenstellingen en geen
Mishra het fenomeen van ‘woede als wapen’ te
afstand heeft kunnen nemen van haar koloniale
verklaren. Hij neemt ook als voorbeeld de Hinverleden. Een land waar de politieke elite
doe-suprematie in India. Waar komt die woede
vandaan en hoe kan deze tot iets goeds leiden? vervreemd is geraakt van haar electoraat en
waar xenofobie een nieuwe opleving lijkt door te
maken.”
MEET UP
Het is op dit moment nog niet bekend wie de
(korte) inleiding zal houden.
Zoals gewoonlijk opent Erik Duijsings de
bijeenkomst, is Harrie Winteraeken de
gespreksleider en Frits Pelt de gastheer.

Voor meer informatie over deze Meet Up kunt u
terecht bij:
Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com
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Incidentele activiteiten van MC De
Heksenketel in Mei

In mei 2018 organiseert moedercentrum
De Heksenketel weer een aantal incidentele
activiteiten:
Tevenerheide 5km

mei 2018

pagina 10

Wereldlunch Surinaams

Neem familie en/of vrienden mee naar deze
Surinaamse wereldlunch en geniet hier van.
Wat er op tafel komt blijft een verassing en is
altijd onder voorbehoud.
Wanneer: woensdag 30 mei
Tijd
: 12.00 - 13.00
Kosten : € 6,Aanmelden Cindy 045 – 5723372
Moederdag Bloemstuk

Deze heide ligt vlak over de grens bij onze
Oosterburen.
We wandelen over gemakkelijk begaanbare
paden
tussen heide en bos.
Ook zijn er geen hellingen dus iedereen kan mee
met deze heerlijke wandeling.

Wij gaan voor Moederdag een lief, vrolijk
bloemstukje maken. Neem a.u.b. een eigen
schaal op potje mee. Voor de rest zoals oase en
bloemen, zorgen wij voor.

Wanneer: maandag 14 mei
Vertrek : 10.00
Kosten : € 3.00 inclusief koffie/thee

Wanneer: woensdagavond 9 mei van
Tijd
: 19.00 tot 21.00
Kosten : € 6,00

Aanmelden en verzamelen: MC de Heksenketel
045 - 5723372 (Cindy)

Vooraf aanmelden bij Cindy tel: 045-5723372
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Vaste activiteiten van MC De
Heksenketel

Naast de incidentele activiteiten heeft
moedercentrum De Heksenketel ook vaste
activiteiten:
Van vrijdag 18 mei t/m zondag 27 mei hebben
wij pinkstervakantie.
Op maandag 28 mei zijn wij weer open.

Voor meer informatie en aanmelden van deze
activiteiten kunt u terecht bij:

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

Dinsdag
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

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)

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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Vooraankondiging
Open Dag Dobbeltuin
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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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El Dunya Festival 2018
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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.
Het Mondiaal Centrum in Maastricht organiseert
ook dit jaar weer Festival El Dunya.

Graag wil ik Isabella de jager tijd vrij maken om
het werk van deze stichting te gaan ondersteunen.

Op Hemelvaartsdag, 10 mei 2018, vindt dit weer
plaats in het Stadspark in Maastricht tussen de
Graanmarkt en de Vijfkoppen.

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
Als hoofdgerecht
Gestoofd rundvlees met aubergines, wortel, ui,
tomaat en courgettes.
Rijst en tafelzuur.
Als nagerecht
Yoghurtmousse met dadels, vijgen en honing.
Voor de zachte prijs van € 18 euro( exclusief
drankje )
De maaltijd wordt geserveert bij:

Het terrein ligt tegen de Onze Lieve Vrouwe
stadswal aan. Het ligt bovenop een parkeergarage, maar je kunt ook gebruikmaken van de
parkeergarage bij Plein 1992 en te voet over de
Hoge Brug de Maas oversteken naar het terrein.
De Mondiale en Duurzame markt begint om
10.00 en eindigt om 18.00.
Het Podiumprogramma begint om 13.00 uur en
eindigt rond 19.30

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.

Colofon

Agenda mei 2018

De Inkijk Mei 2018 is een uitgave van
Heerlen Mondiaal.

Di
.

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 juni nummer verschijnt omstreeks:
1
Sluiting kopij. 22

juni
Mei

2018
2018

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

Do 3 Café Mondiaal: Streven naar een rechtvaardige orde
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30
Vr

4 Dodenherdenking
19.30 Gemeentehuis Heerlen

Za

5 Bevrijdingsfestival
14.00 Pancratiusplein Zuid

Wo 9 Lezing: De vergeten Holocaust
Aula van het Bernardinus college
Akerstraat
Heerlen
Door: Zoni Weisz
Wo 9 Moederdag Bloemstuk
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
19.00 – 21.00
Do 10 El Dunya Festival
Stadspark
Maastricht
Wo 11 Lentebloemstuk
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
19.00 – 21.00
Ma 14 Film: Onderkomen
Filmhuis De Spiegel
Bongerd 18,
6411 JM Heerlen
Ma 14 Wandeling Tevenerheide
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
10.00 Verzamelen bij de Heksenketel
Di 22 VPRO Tegenlicht Meet up: ‘Woede als wapen’
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30
Do 24 Film: Joseph de Rebel
Andreasparochie
Palestinastraat 326
Heerlen
Za 26 Repaircafé Parkstad
Diensten Centrum Op de Boor
Bocholtz
10.00 – 13.00
Wo 30 Wereldlunch surinaams
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
12.00 -13.00

