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Café Mondiaal:  
Het nieuwe gemeentelijk mondiaal 
beleid ? 
 

 
 
Op 1 Maart 2018 organiseert Heerlen Mondiaal 
de 47 ste editie van Café Mondiaal met als 
thema: het nieuwe gemeentelijk mondiaal 
beleid ? 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt ook deze 
keer plaats in de Café Pelt gelegen aan het 
Pancratiusplein 48 te Heerlen. 
 
Op 21 maart aanstaande zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen in Heerlen. Dat kan een mijl-
paal zijn voor het gemeentelijk mondiaal beleid. 
Hoe kunnen mondiale thema’s hun doorwerking 
krijgen in het Heerlense gemeentelijke beleid en 
wat hebben de Heerlense politieke partijen (in 
hun programma’s) hierover de burger te melden? 
De nieuwe raadsperiode biedt namelijk via een 
coalitieovereenkomst en collegeprogramma 
mogelijkheden om het mondiale beleid een 
nieuwe impuls te geven. 
 
De politieke partijen die aan de gemeenteraads-
verkiezingen in Heerlen deelnemen, zijn uitge-
nodigd om aan te geven wat zij vinden van het 
tot nu toe gevoerde gemeentelijke mondiale be-
leid en wat ze van plan zijn hieraan te verander-
en. Ze zijn ook gevraagd om voor de volgende 
deelonderwerpen uittreksels op te sturen van 
hun verkiezingsprogramma: duurzame ont-
wikkelingsdoelen, Parkstad Fair Trade Regio,  
 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
vluchtelingenbeleid en integratie van allochtonen 
en armoedebeleid, klimaatverandering plus 
vrede en veiligheid. Als ze in hun (beknopte) 
verkiezingsprogramma aan een of meerdere 
onderwerpen geen aandacht hebben besteed, 
zijn ze verzocht hier alsnog een mening over te 
geven. 
 
We zullen de verschillende partijen onderling 
vergelijken en zo nodig uitnodigen er een reëel 
haalbaar schepje er bovenop te doen. Daarnaast 
zullen we ook enkele stellingen ter bespreking 
voorleggen. 
 
Cafe Mondiaal 
 
Deze aflevering wordt georganiseerd door 
Heerlen Mondiaal. 
 
Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreks-
leider.  
 
Voor meer informatie over deze Café Mondiaal 

kunt u terecht bij:  

 
 
Harrie Winteraeken  
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com 
 
      
          
          

 
 

 

http://www.heerlenmondiaal.nl/
mailto:hwinteraeken@hotmail.com
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Café Mondiaal Extra:  
De Sleepwet 
 

 

 
Op 13 Maart 2018 organiseert Heerlen Mondiaal 
in samenwerking met Amnesty International 
Parkstad een extra (48 ste) editie van Café 
Mondiaal met als thema: De Sleepwet 
 
Deze extra editie van Café Mondiaal begint om 
19.30 en vindt plaats in de grote zaal van De 
Twee gezusters (Luciushof) gelegen aan de 
Putgraaf 3 te Heerlen. 
 
Op 21 maart aanstaande worden we niet alleen 
naar het stemlokaal ‘gelokt’ voor de gemeente-
raadsverkiezingen. Er vindt dan ook een raad-
gevend referendum plaats over de nieuwe Wet 
op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de 
zgn. Sleepwet.  
 
Zo kunnen er wat algemene vragen worden 
gesteld, zoals: wordt de opkomst hoog genoeg, 
omdat het referendum samenvalt met de ge-
meenteraadsverkiezingen? En is het onderwerp 
een referendum waard? 
 
Maar belangrijker: wat is het belang van deze 
nieuwe inlichtingenwet? Waarom is deze zo 
noodzakelijk? Waarom moeten de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 
meer bevoegdheden krijgen ter bescherming van 
onze veiligheid? Is het voor een betere be-
scherming van militaire missies en ontdekken we 
sneller wat vijanden zoals IS van plan zijn? 
Kunnen meer terroristische of cyberaanslagen 
worden voorkomen? Krijgen onze regering en 
volksvertegenwoordigers betere controlemoge-
lijkheden? En verdienen deze overheidsdiensten 
van ons alle vertrouwen? We hebben toch niets 
te verbergen, sinds we alles behalve onze bank-
gegevens op Facebook zetten? 
 
Of wegen de mogelijke nadelen zwaarder dan de  

voordelen?  
 
Critici stellen dat er met de nieuwe wet onnodige 
en zelfs gevaarlijke mogelijkheden ontstaan door 
het ‘slepen’ van enorme hoeveelheden gegevens 
die ‘ze’ van de kabel kunnen kopiëren, ook die 
van ‘gewone burgers’? En kunnen deze 
gegevens ook in verkeerde handen vallen? Je 
weet maar nooit wat die weinig transparante 
veiligheidsdiensten zoal doen.   
 
We zullen de verschillende standpunten en voor- 
en nadelen onderling vergelijken. Zo kunt u 
wellicht meer gefundeerd uw keuze maken op 21 
maart. 
 
Cafe Mondiaal 
 
Deze aflevering wordt georganiseerd door 
Heerlen Mondiaal en Amnesty International 
groep Parkstad. 
 
Kees van Veen van Amnesty International groep 
Parkstad zal de korte inleiding verzorgen 
 
Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreks-
leider.  
 
Voor meer informatie over deze Café Mondiaal 

kunt u terecht bij:  

 
Harrie Winteraeken  
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com 
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VPRO Tegenlicht Meet Up 
‘Radicaal in Birmingham’ 
 

         
 
 
Op 27 februari wordt al weer de 5de Tegenlicht 
Meet Up georganiseerd in Café Pelt. 
 
De avond start om 19.30 rondom de aflevering: 
‘Radicaal in Birmingham’ 
 
De geradicaliseerde Islam pas niet in onze 
samenleving. Daarover bestaat waarschijnlijk 
consensus. Maar hoe gaan we om met moslims 
die extreme vormen van de Islam aanhangen? 
Want die wonen ook in onze omgeving.   
 
Zo nu en dan komen er mensen terug uit Syrië 
en Irak, die daar Islamitische Staat hebben on-
dersteund. Voor ex-strijders is het duidelijk. Die 
moeten naar de strafrechter. Maar vrouwen en 
kinderen? En hoe om te gaan met moslims 
(imams) die de gewapende strijd in Nederland 
prediken of de Koran / Sharia boven de Neder-
landse wet stellen?  
 
We kijken naar VPRO Tegenlicht aflevering 
‘Radicaal in Birmingham’ en verplaatsen ons dan 
naar onze streek. Welke voorbeelden zien we in 
en rondom Heerlen? Hoe kan radicalisering 
worden tegengegaan?  
 
Vervolgens is er gelegenheid tot gesprek en 
discussie. 
 
MEET UP 
 
Een vertegenwoordiger van het het Provinciaal  

Platform voor Diversiteit PPD Limburg is uitge- 
nodigd om de korte inleiding te houden en daar-
na prominent aan het gesprek deel te nemen. 
 
Rondom de documentaires van het VPRO-pro-
gramma Tegenlicht worden her en der in den 
lande Meet Ups georganiseerd. Dit zijn bijeen-
komsten waar over een uitzending van Tegen-
licht wordt nagepraat. Tegenlicht Meet Ups zijn in 
beginsel vormvrij. Het enige vereiste is dat er 
een onderwerp aan de orde komt uit een aflever-
ing van VPRO Tegenlicht. 
 
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.  

 

Informatie over de VPRO Tegenlicht aflevering 
‘Radicaal in Birmingham’ van 12-11-2017:  
In Birmingham, de tweede stad van Engeland, is 
één op de vijf inwoners moslim. Stigmatisering 
en uitsluiting zorgen ervoor dat jonge moslims er 
gevoelig zijn voor de boodschap van jihad-
rekruteerders. Een aanzienlijk aantal veroord-
eelde islamisten heeft een connectie met 
Birmingham, in de Engelse media ook wel het 
‘Jihadi Capital’ genoemd. Om radicalisering te 
voorkomen start de Britse regering in 2003 met 
het anti-radicalisering-programma ‘Prevent’. Doel 
van het programma is het vroegtijdig signaleren 
van radicalisering door het verzamelen van 
informatie uit de eigen moslimgemeenschap. 
Onderwijzers, welzijns-werkers, geestelijk leiders 
en ouders worden ingeschakeld om de eerste 
signalen van radic-alisering te herkennen en te 
melden. Sinds 2015 geldt er een wettelijke 
verplichting voor bijvoor-beeld leraren om 
jongeren die zich verdacht gedragen 
daadwerkelijk aan te geven. Gevolg is, dat de 
gemeenschap een verlengstuk van het 
opsporingsapparaat dreigt te worden. 

 

Voor meer informatie over deze Meet Up kunt u 

terecht bij:  

 

Harrie Winteraeken  
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com 
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Amnesty Collecte 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ook dit jaar vindt in maart de jaarlijkse collecte 
plaats voor Amnesty International en wel van  
11 t/m 17 maart.  
 
Waarom collecteren ? 
Met giften zoals tijdens de collecte, wordt het 
werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt. 
Om onafhankelijk te blijven ontvangt  Amnesty 
géén subsidies van overheid en multinationals en 
is zij geheel aangewezen op giften. 
 
Opbrengst  2017 
De collecte bracht in 2017 in geheel Nederland € 
1.432.569,- op. 
 
Wilt U helpen ? 
Er is dringend behoefte aan collectanten.  
 
Kunt u zich anderhalf tot twee uur vrij maken in 
die week en wilt u ons helpen met collecteren 
meldt u zich dan aan als collectant bij Kees van 
Veen.  
 
Hij is collectecoördinator voor Kerkrade en 
Landgraaf, maar kan u in contact brengen met 
de coördinator van uw regio. 
 
Voor meer info en Aanmelden:  
Kees van Veen   c.van.veen@home.nl 
 

                                   
 

Pelgrimstocht Lopen voor Zambia 
 

 
 
Op zaterdag  3 maart 2018 lopen mensen van 
parochies uit Heerlen en Landgraaf een pelgrims 
tocht in het teken van vastenactie 2018. 
 
Een pelgrimstocht ter bezinning op onszelf en 
onze levensstijl, maar ook ter ondersteuning en 
aandacht voor het vastenactieproject Zambia. 
Via de vastenactie kunnen wij de plaatselijke 
zusters in het Mbala-disctrict helpen in hun 
missie: onderwijs, ziekenzorg, HIV-bestrijding en 
met aandacht voor de minderbedeelden in onze 
eigen omgeving. 
 
De start is om 11.00  bij de St. Josephkerk ,Dr. 
Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan en lopen dan 
een mooie route van ruim 5 km. 
 
Iedereen is welkom !! 
 
Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van 
de St. Josephkerk een gezellig samenzijn onder 
het genot van een broodje en koffie.  
  
Uw vrije gave is welkom voor het project Zambia. 
 
De vastenperiode laat ons groeien en leert ons 
delen, in die zin, is het fijn als u iets meeneemt 
voor in de levensmiddelenmand. Deze is be-
stemd voor de minderbedeelden in verschillende 
parochies.  
 
U kunt zich opgeven bij: 
 
Ans Houben, 
045-5412448 ajhouben@hetnet.nl 
 
Hanny van der Wouw-Vrehen,  
045-5322181  hvrehen@ziggo.nl 
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Repaircafé in Bocholtz 
 

 
 
Het team van Repair café Parkstad Limburg is 
deze maand weer present:  
 
Op zaterdag 31 maart van 10.00 – 13.00 in: 
 
DienstencentrumOp de Boor 
Wilhelminastraat 19, 
Bocholtz 
 
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. 
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Opknappen Dobbeltuin tijdens  
NL doet 
 

 
Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 
2018, samen met duizenden organisaties in het 
land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland.  
 
Doet u ook mee? Staat op hun website en dit 
jaar heeft de werkgroep Permacultuur van 
Parksjtad in Transitie zich voor de 2e keer 
aangemeld bij het Oranje Fonds. 
 
Vorig jaar is er tijdens de vrijwilligersdagen van 
NL doet compost op de bedden aangebracht, 
zie:  
http://parksjtad-in-transitie.nl/vrijwilligersdagen-
dobbeltuin-groot-succes/  
 

 
 
Dit jaar zijn de paden aan de beurt voor 
onderhoud. 
  

Omschrijving klus: 
 
De Dobbeltuin is een permacultuur proeftuin 
opgezet door de werkgroep permacultuur van 
Parksjtad in Transitie, heeft een oppervlakte van 
1225 m2 en ligt aan de Dobbelsteijnstraat, 
midden in een wijk in Heerlen.  
 
Het is een stadslandbouw project dat steeds 
meer de kant van een voedselbos opgaat. 
 
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart willen wij er 
aan de slag. Wij beginnen om 10.00 tot 16.00. 
Er wordt gezorgd voor koffie, thee, water, brood-
jes en soep. 
 
Voor de volgende klussen zoeken wij vrijwilligers: 
 
De paden zijn begroeid en dat willen we 
vervangen door houtsnippers. De paden moeten 
daarvoor worden schoongemaakt met behulp 
van een vork. Na het losmaken van de 
begroeiing, zal de aarde er worden af geschud  
waarna de begroeiing op de composthoop kan. 
 
Daarna kunnen de houtsnippers ingereden 
worden. 
 
Er is een schuilhut die nog voor een gedeelte van 
een stenen vloer moet worden voorzien. 
 
Van boomstammetjes en planken, 3 banken en 
een tafel maken. 
 
Het afknippen van de dode plantenresten. 
 
Behalve het afknippen van de dode planten-
resten zijn de werkzaamheden fysiek zwaar. 
 
Gewenste resultaat: 
- Schone paden voorzien van houtsnippers. 
- Een schuilhut met een stenen vloer. 
- 3 banken en een tafel, van natuurlijk materiaal. 
- Een nette tuin. 
 

 

 

http://parksjtad-in-transitie.nl/vrijwilligersdagen-dobbeltuin-groot-succes/
http://parksjtad-in-transitie.nl/vrijwilligersdagen-dobbeltuin-groot-succes/
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Vooraankondiging 
Goede Vrijdag bij  
Heerlen Mondiaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solidariteitsviering rondom het thema:  
lijden-mensenrechten-strijd en inzet, 
verbondenheid en solidariteit 
 
Informatie – bezinning – actie 
 
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 
 
Meer informatie volgt in de volgende Inkijk ! 

               

Vaste activiteiten van MC De 
Heksenketel 
 

 
 
Naast de incidentele activiteiten heeft 
moedercentrum De Heksenketel ook vaste 
activiteiten: 
 
Maandag 
 
09.30 - 12.00      2e Hands kledingwinkel open 
11.00 - 15.00      Chinees dansen 
12.00 - 13.00      Lunch 
12.30 - 14.30      Computerles 
13.00 - 14.30      Hulp bij formulieren invullen 
 
Dinsdag 
 
09.30 - 12.00      2e Hands kledingwinkel open 
10.00 – 12.00     Naailes 
12.00 - 13.00      Lunch 
13.00 - 14.30      Hulp bij formulieren invullen 
13.00 - 14.00      Meditatie en energetische  
                           Reiniging. 
 
Woensdag 
 
09.30 - 12.00      2e Hands kledingwinkel open 
10.30 - 11.30      Callanetics  
12.00 - 13.00      Lunch en (laatste woensdag v/d 
                           maand wereldlunch) 
13.00 - 14.30      Hulp bij formulieren invullen             
14.00 - 16.00     Knoppenproject (alleen op 
                           afspraak) 
 
Donderdag 
 
09.00 - 12.00     Nederlandse Conversatie Les                          
09.30 - 10.30     Yoga 
09.30 - 14.00     2e Hands kledingwinkel open 
11.00 – 12.00     Zumba/Body Fit 
12.00 - 13.00      Lunch 
13.00 - 15.00      Breien 
13.00 - 14.30      Hulp bij formulieren invullen 
 
Vrijdag        Op vrijdag zijn er géén activiteiten 
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Incidentele activiteiten van MC De 
Heksenketel in Februari   
 

 
 
In maart 2018 organiseert moedercentrum De 
Heksenketel weer een aantal incidentele 
activiteiten: 
 
Mozaïek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een kunstig gekleurd meubelstuk, schaal, vaas, 
schilderij etc. in je huis en...zelf gecreëerd!  
 
Wat je allemaal niet met mozaïek kunt doen en 
je kunt de kleuren naar eigen keuze kiezen. 
Warme kleuren of juist de koelere tinten. 
 
 Als u zelf een tafeltje, dienblad, of ander 
huisraad meebrengt, en een hamer en tang, 
helpen ervaren mensen je verder, zodat het een 
uniek werkstukje oplevert. 
  
Wanneer: donderdag 1 en 15 maart 
Tijd         : 13.00 - 15.00  
Kosten   : beide € 3,- 
 

 

Wandeling Schinveld  6.35 km 
 

     
 
Welkom in het prachtige Zuid-Limburg en in het 
bijzonder de gemeente Onderbanken. Deze 
route voert jullie door het prachtige gebied van 
de Schinvelderbossen.  
 
We wandelen langs het Nonke Buusjke waar we 
oude vakwerkhuisje  bekijken, al verder dwalend 
door het dal van de Rode Beek en genietend van 
al het moois wat we tegen komen. 
 
Wanneer: woensdag 21 maart 
Vertrek   : 13.00  
Kosten   : € 3,00 inclusief koffie/thee 
 
Aanmelden en verzamelen bij MC de 
Heksenketel 
 
Wereldlunch Duits            
 

      
 
Wij reizen dit keer naar Duitsland om voor jullie 
een heerlijke Duitse lunch te bereiden. Jullie zijn 
welkom om samen met ons van deze lunch te 
komen genieten. Neem eventueel vrienden of 
familie mee.                                            
  
Wanneer: woensdag  28 maart 
Tijd         : 12.00 - 13.00  
Kosten   : € 6,-  
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Lente bloemstuk maken 
 
          

 

 
Die eerste tere lentebloemen zijn altijd zo 
hartverwarmend. De zomer, waar je reikhalzend 
naar uit kijkt, duurt nu niet lang meer.  
 
Na die koude wintertijd komen dan de eerste 
tekenen van het nieuwe leven onder de grond 
aan het licht. Maak nu die prille lentelevens tot 
een heerlijk voorjaarsstukje.  
 
Breng zelf een schaal of eigen decoratie mee. Je 
kunt rekenen op deskundige hulp bij de 
Heksenketel. 
 
Wanneer: donderdag 29 maart  
Tijd         : 13.00 - 15.00  
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-de-
Heksenketel/247119558817026     
 
 
 
 

 Heerlijk Afghaans eten !! 
 

    
 
Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op 
dinsdag 6 maart 2018 een Afghaans 
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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Onderzoek relatie Europese 
pensioenfondsen en grond-
speculatie in Brazilië 
 

 
 
Wordt uw pensioengeld ingezet bij 
grootschalige speculatie met landbouw-
gronden en landroof in Brazilië?  
 
Een internationale delegatie bezocht januari j.l.  
Amsterdam, Brussel, Berlijn en Stockholm om de 
onderzoeksresultaten hieromtrent opgedaan in 
Brazilië voor te leggen en verder uit te diepen.  
 
De delegatie  sprak met regeringsautoriteiten en 
met de betrokken pensioenfondsen in  
de Europese landen. 
 
Een groep van 30 specialisten op het gebied van 
mensenrechten en plattelandsontwikkeling had  
vorig jaar september in de noordelijke deelstaat 
Tocantins en de aangrenzende staten de 
schadelijke gevolgen op sociaal en milieugebied 
van de massieve toename van monocultuur van 
soja en suikerriet onderzocht.  Die uitbreiding 
gaat gepaard met toe-eigeningsprocessen, 
grondspeculaties en het  vervalsen van eigen-
domspapieren. Extra choquerend is dat hierbij 
ook geld van Europese pensioenfondsen 
gebruikt wordt, m.n. uit Duitsland, Zweden en 
Nederland. 
 
Het verder onderzoek in Europa moet aan het 
licht brengen hoe de complexe financiële 
stromen hier werken en vooral ook hoe de 
bestaande mechanismen aangepakt kunnen 
worden. Vaak vindt dit onzichtbaar plaats. 
Niettemin gaat het om enorme kapitalen (US$ 32 
biljoen in de hele wereld). 
 
Het vervolg van dit artikel is te lezen op: 
 
www.indianeninbrasil.nl 
 
www.heerlenmondiaal.nl 

NO BLUES 
 

         
 
Op zaterdag 3 maart komt No Blues vanaf 
20.30 naar de ING zaal van het Parkstad 
Limburg Theater in Heerlen.     
 
Het woord arabicana vind je in geen enkele 
muziekencyclopedie, tenzij in combinatie met de 
groep NO blues. Want wat ooit begon als een 
terloops experiment ontpopte zich tot een vol-
slagen nieuwe muziekstijl. Ze noemden deze stijl 
zelf arabicana, als aanduiding voor hun unieke 
mix van americana (folk, blues, country) en 
Arabische muziek. 
 
Oh Yeah Habibi 
Ook op het nieuwste album Oh Yeah Habibi slaat 
NO blues een brug tussen oost en west, en 
vloeien Maas, Jordaan, Nijl, Rijn en Mississippi 
samen tot één meanderende muziekdelta. Qua 
vorm overheersen de pure klanken van gitaar, 
ud, contrabas en percussie. Maar, anders dan in 
het verleden haakt NO blues qua thematiek in op 
de actualiteit. Bassist Anne-Maarten van Heuvel-
en hierover: "We merkten hoe na de aanslag op 
Charlie Hebdo onze muziek op het podium een 
andere energie meekreeg. We waren muzikaal 
gezien al een politiek statement, maar willen dat 
nu ook tekstueel opvolgen. We zijn nooit een 
politieke band geweest, maar zijn ook geen 
wegkijkers.” 
 
Voor meer informatie en reserveren van kaarten: 
 
https://www.plt.nl/programma/no-blues/03-03-
2018-20-30 
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Landelijke demonstratie 
“Geen racisme in de raden” 
 

 
 
Op 18 maart 2018 organiseert het Comite 21 
maart een grote landelijke demonstratie onder de 
titel ”Geen racisme in de raden”. 
 

           
 
Nederland verhardt. Mensen die hier al decennia 
wonen, worden als bedreiging neergezet. 
Werkzoekende jongeren worden op basis van 
hun achternaam afgewezen. En er zou in ons 
land geen plek zijn voor mensen die vluchten 
voor oorlog, armoede of klimaatchaos. Moslims 
en vluchtelingen worden zo gebruikt als bliksem-
afleider voor groeiende sociaaleconomische 
onzekerheid en stijgende prijzen. 
 
De drijvende kracht achter deze ontwikkeling zijn 
partijen die oproepen op tot ‘minder Marokkanen’ 
of waarschuwen tegen ‘homeopathische verdun-
ning’ van ‘het Nederlandse volk’. 
 
Regeringspartijen gaan mee met deze zonde-
bok-politiek. Zo ontlopen zij de verantwoordelijk-
heid voor de gevolgen van hun afbraak- en  

oorlogspolitiek. 
 
Door deze verharding en groeiende onverdraag-
zaamheid zien we meer incidenten tegen bijvoor-
beeld moslims, joden en lhbt+ers. 
 
Het Comite 21 Maart komt op vóór economische 
en sociale rechtvaardigheid, behoorlijk bestuur 
en transparante besluitvorming, en we strijden 
tégen discriminatie en racisme.  
 
Ook op 21 maart, de Internationale Dag tegen 
Racisme en dit jaar ook de dag waarop de 
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. 
  
Wat kun je doen? 
Spreek je op 21 maart met je stem uit tegen 
racisme, en roep familie en vrienden op 
hetzelfde te doen. 
 
Mobiliseer vanuit je gemeente voor het landelijke 
protest op 18 maart en kom in actie tegen elke 
vorm van racisme, discriminatie en uitsluiting. 
 
Sluit je aan bij de internationale actiedag tegen 
racisme door op zondag 18 maart in Amsterdam 
mee te lopen in onze demonstratie! 
 
Meer weten of het manifest willen ondertekenen: 
http://21maartcomite.nl/ 
 
Zie ook de facebookpagina Limburg in Actie 
 
Vanuit Maastricht zal een groep met gezamenlijk 
vervoer reizen naar de demonstratie. 
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Agenda Februari 2018 
 
Za  24  Repaircafé 
            SamSam 
            Mijnzetellaan 6 
            Heerlen  
            10.00 – 13.00 
 
Di   27  VPRO Tegenlicht Meet up: ‘Radicaal in Birmingham’ 
 
          Café Pelt 
           Pancratiusstraat  48 
           Heerlen  
           Aanvang: 19.30 

Agenda Maart 2018 
 
Do   1  Café Mondiaal: Het nieuwe gemeentelijke mondiaal beleid ? 
            Café Pelt 
            Pancratiusstraat  48 
            Heerlen  
            Aanvang: 19.30 
 
Do   1  Mozaiëk 
            Moedercentrum De Heksenketel 
            Mijnzetellaan 6 
            Heerlen  
            13.00 – 15.00 
 
Za   3  Pelgrimstocht Lopen voor Zambia 
            Start: 
            St. Josephkerk 
            Dr. Cl. Meulemanstraat 
            Heerlen 
            11.00  
 
Za   3  No Blues 
            Parkstad Limburg Theater             
            Burgemeester van Grunsvenplein 145 
            Heerlen 
            20.30  
 
Di    6   Solidariteitsmaaltijd  
            Heerlijk Afghaans eten 
.           Corisbergweg 189b  
            Heerlen  
            Aanvang: 18.00  
 
Vr   9 en Za 10 
            Opknappen Dobbeltuin 
            Dobbelsteijnstraat  
            Heerlen 
           10.00- 16.00  
 
Zo 11 Start Amnesty Collecte 2018 
 
Di  13  Café Mondiaal: De Sleepwet 
            Grote zaal van de Twee Gezusters (Luciushof) 
            Putgraaf 2 
            Heerlen  
            Aanvang: 19.30 
 
Za 18   Landelijke demonstratie “geen racisme in de raden” 
            Amsterdam 
           13.00 
 
Wo 21 Internationale dag tegen Racisme 
 
Wo 21 Wandeling Schinveld 
            Moedercentrum De Heksenketel 
            Mijnzetellaan 6 
            Heerlen  
            Vertrek: 13.00  
 
Wo 28  Wereldlunch Duits 
             Moedercentrum De Heksenketel 
             Mijnzetellaan 6 
             Heerlen  
             12.00 – 13.00 
 
Do 29   Lentebloemstuk maken 
             Moedercentrum De Heksenketel 
             Mijnzetellaan 6 
             Heerlen  
             12.00 – 13.00 
 
Vr   30 Goede Vrijdag Viering 
 
Za  31  Repaircafé 
            Dienstencentrum Op de Boor 
            Wilhelminastraat 19 
            Bocholtz 
            10.00 – 13.00 
 
 
 



 


