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Café Mondiaal: het basisinkomen
nuttig en haalbaar ?
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van het basisinkomen. Dit komt volgens Michel
van Gelder omdat men ofwel onvoldoende
inhoudsdeskundig is, men angst heeft voor het
onbekende, en/of een andere ideologie aanhangt
hoe onze maatschappij eigenlijk ingericht moet
zijn.
Verschillende financieringsmodellen laten zien
dat het invoeren van een basisinkomen financieel haalbaar is, andere berekeningen zijn minder positief. Het gaat hier dan ook primair om
een politieke keuze. Michel van Gelder is er in
ieder geval van overtuigd dat een basisinkomen
ook in Nederland haalbaar is en positief zal uitpakken.

Op donderdag 4 oktober 2018 organiseert
Heerlen Mondiaal de 52 ste editie van Café
Mondiaal met als thema: het basisinkomen
nuttig en haalbaar?
Deze editie begint om 19.30 en vindt ook deze
keer plaats in de Café Pelt, gelegen aan het
Pancratiusplein 48 te Heerlen.
Doet een basisinkomen armoede verdwijnen?
Maakt het basisinkomen ieder mens als vanzelf
waardevol? En vraagt de invoering alleen maar
om politieke daadkracht? Volgens Michel van
Gelder, die de inleiding van deze Café Mondiaal
verzorgt, wel.
Een basisinkomen, ook wel basiszekerheid
genoemd, voorziet iedereen die dat nodig heeft
van voldoende geld om te kunnen wonen, eten
en desgewenst te studeren, zonder verplichtingen. Uit eerdere experimenten blijkt dat een
basisinkomen niet leidt tot luiheid, maar juist tot
meer (betaalde) bedrijvigheid, betere schoolprestaties, minder (geestelijke) ziekte, minder
criminaliteit en politie-inzet, lagere gezondheidszorg en minder verzorgingsstaat bureaucratie.
De meerderheid in de landelijke en gemeentelijke politiek is nog geen voorstander

En hoe komen we tot de invoering van een
basisinkomen? Met voorzichtig experimenteren
voor bijstandsgerechtigden? En zet de gemeente
Heerlen met haar plannen tenminste een eerste
stap?
Café Mondiaal
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt
georganiseerd door Heerlen Mondiaal en
Parkstad in Transitie. Zoals gewoonlijk zal Harrie
Winteraeken de discussie leiden.
Michel van Gelder verzorgt de inleiding. Hij
woont en werkt als internist gespecialiseerd in
bloedziekten (hematologie) in Maastricht. En is
lid van de Partij voor de Dieren.
Door het werk van Rutger Bregman, journalist bij
De Correspondent, is hij zich gaan verdiepen in
de ins en outs van een basisinkomen. Hij raakte
overtuigd van de mens- en wereldverbeterende
mogelijkheden van een basisinkomen en hij zet
zich daarom in om de invoering van een basisinkomen te realiseren.
.
Voor meer informatie over deze Café Mondiaal
kunt u terecht bij:
Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com
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Dag van de Duurzaamheid 2018

Landelijk wordt voor de tiende keer, en daarom
een jubileum editie, de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd.
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Wat is er te doen ?
Informatie markt: stands met informatie over
afval en duurzame energie, o.a. Zero waste,
afvalcoach, Buurkracht en Parkstjtad in Transitie.
Presentaties: alles over warmtepompen en
windmolens,
Workshop: composteren.
Afval verwerken: Rd4 demonstreert nieuwe
hybride zijlader, shredderen van plastic, repair
café.
Jeugd: afvalrobots van lego, afvalspel,
kaasmaken, kratklimmen, puzzelwedstrijd.
Creatief met afval: kunst en kleren van afval.
Rondleiding: rondleiding hoeve Corisberg.
Prijsuitreiking: afvalminderen, puzzelwedstrijd.
Eten en drinken: vegetarische hapjes, vlaai,
koffie, thee enz.

In Parkstad organiseren de wijkvereniging van
Heerlerbaan(SBOH), De Seizoenen, Hoeve
Corisberg, Parksjtad in Transitie, gemeente
Heerlen en de Groen wijk op zondag 14 oktober
In Parijs is door bijna 200 landen afgesproken
van 11.00 – 16.00 nu voor de 4 de keer deze
dag op de prachtige lokatie Hoeve Corisberg aan om samen maatregelen te nemen om voor zover
nog mogelijk de temperatuurstijging op aarde
de Corisbergweg 1 in Heerlen.
door de klimaatverandering onder de 2 graden,
bij voorkeur zelfs onder de 1.5 graad te houden.
Dit jaar is het thema AFVAL.
Het verdrag is door de nationale regeringen van
de afzonderlijke landen geratificeerd. Helaas
Er is kunst met afval van Kazaa, workshop
composteren door Leo de Groot (wat doe je met heeft de VS zich teruggetrokken.
je keuken en tuinafval?), Pascal Braam verteld
over “afval voorkomen” (Zero Waste) en er zijn
afvalcoaches.

En wat doen wij als burgers ? Wachten we tot
onze regering wetten uitvaardigt of subsidie
geeft? Of gaan we aan de slag daar waar we
kunnen? Dan moet je wel weten wat je kunt doen
en, even belangrijk, wat je kunt laten.

Voor de kinderen is er een puzzelronde, een
RD4 afvalspel, een workshop kaasmaken door
Cathy Huynen, kratklimmen met de scouting,
workshop robot en afvalscheiden door lego leage De dag van de duurzaamheid, zondag 14
oktober, is de kans om hierachter te komen.
en boogschieten en blikgooien door de Wombats. Er is een prijsuitreiking van de afvalcoachMeer informatie over de Dag van de Duures en een prijsuitreiking van de puzzelronde.
zaamheid staat op:
Verder staat de RD4 er met een elektrische
vuilniswagen, is er uitleg van het Repair Café
over het zelf maken van een windmolen, een
workshop warmtepompen en rondleiding
Boerderij.
Er zijn diverse informatiestands van o.a. plastic
schredderen, Parksjtad in Transitie, Groene Wijk
Duurzaam / Buurkracht.
De winkel van de Boerderij is open en er wordt
voor een hapje en een drankje gezorgd

https://parksjtad-in-transitie.nl/dag-van-deduurzaamheid-14-oktober/
www.heerlenmondiaal.nl
www.groenewijkduurzaam.com
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VPRO Tegenlicht Meet Up:
‘Rendement van geluk’

Op dinsdag 30 oktober 2018 wordt al weer de
9ste Tegenlicht Meet Up georganiseerd in Café
Pelt.
De avond start om 19.30 rondom de aflevering:
‘Rendement van geluk’’
Er is een revolutie gaande in het bedrijfsleven,
waarbij niet de winst maar de maatschappelijke
betekenis van de onderneming vooropstaat. De
nieuwe betekenis-economie draait sinds de crisis
in 2008 op ‘happy start-ups’ en het zaaien van
geluk. Hoe kan een bedrijf dat veroorzaken en
wat is daarvan weer het rendement?
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Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op
dinsdag 2 oktober 2018 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
Momenteel wordt nog gezocht naar iemand die
woonkamer van de Corisberg, Corisbergweg
in een korte inleiding zijn visie en ervaringen met 189b in Heerlen .
dit onderwerp kan geven.
De tiende VPRO Tegenlicht Meet Up zal
overigens plaatsvinden op 20 november. Het is
nog niet bekend welke uitzending van Tegenlicht
dan centraal zal staan.
MEET UP
Zoals gewoonlijk opent Erik Duijsings de bijeenkomst, is Harrie Winteraeken de gespreksleider
en Frits Pelt de gastheer.
Rondom de documentaires van het VPRO-programma Tegenlicht worden her en der in den
lande Meet Ups georganiseerd.
Voor meer informatie over deze Meet Up kunt u
terecht bij:
Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com

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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Werelddag van verzet tegen
extreme armoede en uitsluiting
in Heerlen
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Woensdag 17 oktober is er een
solidariteitsmaaltijd om 18.00. Welkom
vanaf 17.30. Deze vindt plaats in de St.
Andreasparochie, Palestinastraat 326 te
Heerlen. Kosten van de maaltijd is naar
draagkracht tussen de € 2,50 en € 7,50.
Zaterdag 20 oktober om 18.00 viering
St. Andreasparochie.
Zondag 21 oktober om 10.30 viering St.
Andreasparochie.
Na de viering willen wij u graag ontmoeten
bij een kopje koffie en een stukje gebak.

Op alle dagen zal er een infostand zijn met
boeken en kaarten.
Mogen wij op uw aanwezigheid rekenen?

ZOLANG JE NIET NAAR MIJ LUISTERT.
‘Armoede is een collectief probleem.’ ‘Door
armoede wordt mensen onrecht aangedaan.’
‘Armoede is een schending van de rechten van
de mens.’
Hoe belangrijk goed luisteren is kunnen mensen
die in armoede leven duidelijk verwoorden.
Helaas ervaren ze in onze samenleving vaak
het tegenovergestelde, dat er niet of slecht
geluisterd wordt. Hoe kan men dan werkelijk
weten wat deze mens nodig heeft zodat hij/zij tot
zijn recht komt ?
“Echt luisteren doe je met je oren maar vooral
met je hart, zonder commentaar en vooroordeel,”
zegt een van de mensen die al generaties lang in
armoede leeft. “Echt luisteren is niet makkelijk,
maar ook wij hebben ontdekt dat je je hierin kunt
oefenen.”
Tijdens deze Werelddag is luisteren het thema
waar we met jullie over willen praten.
Samen met de Andreasparochie geven we op
een geheel eigen wijze invulling aan dit thema
tijdens onderstaande dagen.

Graag even aanmelden voor de maaltijd voor 10
oktober.
Voor meer informatie of als u niet kunt of wilt
komen, mag u ook een maaltijd sponsoren:
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of
045-5420179 (Joke de Munter),
045-8886198 (Jozé Kersten).
Voor de viering in de St. Andreaskerk hoeft u
zich niet aan te melden.
Voor meer informatie:
https://www.atd-vierdewereld.nl/waar-zijnwij/groep-zuid-limburg/
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Werelddag van verzet tegen
extreme armoede en sociale
uitsluiting in Limburg

In de Provincie Limburg zal dit jaar aandacht
voor armoede zijn, in de maand oktober begin
november, maar vooral rond de werelddag van
verzet tegen extreme armoede en sociale
uitsluiting op 17 oktober.
Wij als ATD Vierde Wereld zijn uiteraard heel blij
met deze aandacht provincie breed
Vanuit dienst kerk en samenleving en stichting
de Pijler (die onder de hoed van Burgerkracht
actief is), is het initiatief genomen om organisaties te motiveren aandacht te schenken aan
armoede door een of andere activiteit, waar
vooral de mensen die in armoede leven centraal
staan en het woord nemen.
Ook andere organisaties die niet benaderd zijn
door bovenstaande initiatiefnemers zullen
mogelijk een activiteit organiseren om aandacht
te vragen voor de mens in armoede.
Helaas is er geen totaal overzicht heb hiervan..
Enkele activiteiten:
-

-

-

Heerlen: Solidariteitsmaaltijd, ATD Vierde
Wereld in Samenwerking met St.
Andreasparochie info: zuid-limburg@atdvierdewereld.nl
Kerkrade: organiseert het
schuldhulpmaatjesproject samen met de
gemeente een lunch. info:
alinssen@impulskerkrade.nl
Sittard: STA Sittard Geleen, info:
deraadmaret@gmail.com
Venlo: 7 november dialoogtafel, door
Bindkracht van stichting Groenewoldinf,
info@stichtinggroenewold.nl
St.Pijler en dienst kerk en samenleving
zullen samen een conferentie organiseren
op vrijdag 26 oktober info:
stephanieschols@burgerkracht.nl
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Thema bijeenkomst Armoede.

Op maandag 8 oktober organiseert de
Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning
Heerlen een bijeenkomst over het thema
Armoede in Heerlen.
De bijeenkomst wordt gehouden in de Luciushof
aan Putgraaf 3 Heerlen, van 19.30 – 21.00.
Armoede blijft, jammer genoeg, een actueel
thema in Heerlen. De huidige coalitie in de
gemeenteraad heeft dit voor de komende jaren
als een van de speerpunten op haar agenda
gezet. Maar wat kan een gemeente als de
samenleving daar geen draagvlak voor zou
bieden en burgers en maatschappelijke
organisaties zich er niet voor zouden inzetten?
Om die reden deze bijeenkomst in de Luciushof
waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
Programma:
19.00
Binnenkomen en kijken wie er óók is. Praatje
maken met elkaar. Netwerken dus.
19.30
Welkom door Stan Pizlo, voorzitter van het
cluster Participatie van de Adviesraad M.O.
Heerlen.
Informatie over armoede in Heerlen door Hans
Timmermans, beleidsambtenaar van de
gemeente Heerlen.
Ervaringen met armoede. Studenten van de
Hogeschool Zuyd vertellen over de onbevangen
verhalen die ze kregen in gesprekken met
inwoners van Heerlen.
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In de zaal zijn vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties uit Heerlen
aanwezig die hun ervaringen met armoede in het
kort naar voren willen brengen.
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Consuminderhuis Parkstad
geopend

20.15
Praten met elkaar onder leiding van de
moderator, Bart Temme, over armoede waarbij
de centrale vraag is wat burgers en hun
maatschappelijke organisaties aan dit vraagstuk
in Heerlen kunnen bijdragen.
21.00
Wat spreken we af? De adviesraad zal een
afspraak of intentie oppakken.
Bent u geïnteresseerd, enthousiast wellicht?
Adviseert u de gemeente en uitvoerende
organisaties of bent u zelf actief bezig met dit
onderwerp in de Heerlen, kom dan naar de
bijeenkomst op maandag 8 oktober om 19.30 uur
in de Luciushof in Heerlen en geef u op via de
email info@adviesraadmo.nl
Bent u zo geraakt door deze uitnodiging stuur
hem dan door naar burgers in Heerlen waarvan
u denkt dat deze graag betrokken wil zijn.

Vrijdag 21 september j.l. vond de officiële
opening plaats van het Consuminderhuis
Parkstad op de Jacob van Maerlantstraat 35 te
Heerlen.
Niet alleen in deze crisistijd maar ook bij het
aanbreken van eventuele betere tijden, hoeft
weinig geld geen armoede te betekenen.
Wij leren door het geven van consuminderkringen:

Meer doen met minder.
Als u ook in de toekomst mee wil doen bij het
adviseren van de gemeente geef u dan op als lid Je kwaliteiten ontwikkelen
Goed omgaan met het milieu en de aarde.
van de adviesraad info@adviesraadmo.nl
Duurzaamheid hergebruik.
Breng ook eens een bezoek aan onze website:
Doelgroepen
www.betrokkeninheerlen.nl
De doelgroepen waarop de Stichting
Consuminderhuis Parkstad haar activiteiten richt
Voor meer informatie:
zijn vaak minima, mensen die langdurig van een
sociale uitkering moeten rondkomen en mensen
info@adviesraadmo.nl
met schulden. Daarnaast kunnen aan de
06– 10 76 57 34
consuminderkringen ook mensen deelnemen die
045 – 511 51 94
uit overtuiging bewust gekozen hebben voor het
consuminderen als levenswijze.
Voor meer informatie:
www.consuminderhuisparkstad.nl
consuminderhuisparkstad@gmail.com
06 - 4660 8511
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Repaircafé in Parkstad
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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 27 oktober 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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Opening ruilwinkel
Needful Things Hoensbroek

Dienstencentrum Hoensbroek
van start

Op 15 september jl opende in de Kouvenderstraat 25 te Hoensbroek ruilwinkel Needfull
Things haar deuren.

Tegelijkertijd met de opening van ruilwinkel
Need-ful things ging ook Dienstencentrum
Hoensbroek van start.

Doel:
Het doel van Needful Things is om iedereen de
kans te geven om nieuwe spulletjes te kunnen
aanschaffen.

Hier kunt u terecht voor:

Veel mensen hebben het budget niet, maar wel
wat in huis dat ze niet meer gebruiken of nodig
hebben.
Deze spullen kunnen ingeruild worden voor
punten. Deze punten kun je besteden voor
goederen uit de winkel, of voor diensten of
opsparen.
Creativiteit wordt beloond
Ook creatieve mensen kunnen bij ons terecht.
Denk hierbij aan dingen die je zelf kan maken,
zoals kerstversiering, cup cakes, kleding,
bloemstukjes,... Deze kunnen eveneens geruild
worden voor punten. Overleg wel altijd even of
jouw artikel past in de winkel voordat je aan de
slag gaat.
Voor meer informatie:
www.myneedfulthings.nl
navadebe@gmail.com

Tuinwerken
zoals onkruid wieden,bladeren harken,
sneeuw ruimen,...
Kleine klussen
laminaat leggen
verlichting omhoog hangen
een gat boren
meubilair monteren of demonteren
een lekkende kraan repareren
auto poetsen,
Huishoudelijke taken
strijken,
koken,
boodschappen doen
Woningen ontruimen
Wij halen uw woning leeg van a tot z en kunnen
deze netjes voor u poetsen en eventueel
schilderen enz.
Hulp bij verhuizing
U helpen bij uw verhuizing kan ook, u wordt dan
geholpen bij het inpakken van uw spullen
Voor meer informatie zie:
www.myneedfulthings.nl
of bel: 06- 822 055 06
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Incidentele activiteiten van MC De
Heksenketel in oktober

In oktober 2018 organiseert moedercentrum
De Heksenketel weer een aantal incidentele
activiteiten:
Dieren of Boeddhabeeld beschilderen

Heerlijk toch zo’n modern gekleurd beeldje in
huis.
Je kunt dit op een humoristische of
naturalistische manier (naar de natuur) beschilderen. De beeldjes staan hier tot je beschikking maar je mag natuurlijk ook zelf een beeldje
meebrengen.
Wij gaan op deze manier gezellig samen te werk.
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Toch nog even terugdenken aan die heerlijke,
zomerse stranden. Door de mooiste schelpen bij
elkaar te zoeken en een fraaie compositie te
formeren kun je tot een stijlvolle schelpenkrans
komen, die je laat herinneren aan heiige
zeeluchten en het leven in de zee.
Wanneer: dinsdag 9 oktober
Tijd
: 13.00 – 15.00 en
19.00 – 21.00
Kosten : € 6,00
Aanmelden via 045 – 5723372
Wandeling Meerssen

Deze route voert ons vanaf Meerssen in
zuidelijke richting naar uitsparing de Nachtegaal.
Onderweg doen we enkele bezienswaardigheden aan zoals de Baseliek van het Heilig
Sacrament, Buitengoed Geul en Maas, Proosdijpark en de Watermolen.
Al met al genoeg om van te genieten.

Wanneer: donderdag 4 oktober
Tijd
: 13.00 – 15.00
Kosten : € 7,00 inclusief het beeldje

Wanneer: woensdag 17 oktober
Vertrek : 13.00 uur
Kosten : € 3,00 inclusief koffie/thee

Aanmelden via 045-5723372
Aanmelden via 045 – 5723372
Schelpenkrans maken
Pompoenworkshop
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Zoals elk jaar is daar weer de griezeltijd in
aantocht en gaan we weer pompoenen uithollen
en door uitsnijdingen in de schil, een griezelig,
humoristisch of juist een sfeervolle lichtpompoen
ontwerpen.
Van het uitgeholde vruchtvlees gaan we een
heerlijke, welriekende soep bereiden, proeven
,smullen en genieten.
Wanneer: dinsdag 30 oktober
Tijd
: 13.00 – 15.00 en 19.00 – 21.00
Kosten : € 6,00
Wereldlunch Somalisch
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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
10.00 - 12.00
11.00 – 15.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
13.00 - 14.30
Dinsdag
10.00 – 12.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 – 14.30
13.00 – 14.00

2e Hands kledingwinkel open
Knoppenproject (alleen op
afspraak)
Chinees dansen
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Verwenzorg (alleen op
afspraak)
2e Hands kledingwinkel open
Knoppenproject (alleen op
afspraak)
Lunch
Hulp bij formulieren invullen
Meditatie en energetische
reiniging
Buikdansen

Al eens gehoord van onze verleidelijke en geurig
15.00 – 16.00
smakende wereldlunches?
Deze lunch komt elke maand uit een ander land
Woensdag
en dus ook steeds een kookster uit een ander
10.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
land, vandaar de naam wereldlunch.
10.00 - 12.00 Knoppenproject (alleen op
afspraak)
Wanneer: Woensdag 31 oktober
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch en ( laatste woensdag
Aanmelden via 045-5723372
v/d maand wereldlunch)
13.00 – 14.30 Hulp bij formulieren invullen
Voor meer informatie en aanmelden van deze
13.00 - 14.30 Verwenzorg (alleen op
activiteiten kunt u terecht bij:
afspraak)
045-5723372 of
Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse Conversatie Les
mcdeheksenketel@gmail.com
09.30 - 10.30 Yoga
10.00 - 12.00 Knoppenproject (alleen op
Mc de Heksenketel,
afspraak)
Mijnzetellaan 6
10.00
12.00
2e
Hands kledingwinkel open
Heerlen
11.00 - 12.00 Zumba/Bodyfit
http://www.mc-deheksenketel.nl/
12.00 - 13.00 Lunch
Wij zijn ook te vinden op Facebook:
13.00 – 14.30 Hulp bij formulieren invullen
https://www.facebook.com/pages/Mc-de13.00 – 15.00 Breien
Heksenketel/247119558817026
Vrijdag

Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Colofon

Agenda oktober 2018

De Inkijk Oktober 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

Do 4 Café Mondiaal: het basisinkomen nuttig en haalbaar?
Café Pelt
Pancratiusplein 48
Heerlen
19.30
Do

Voor gratis email abonnement:
mail naar Frank Rochette.
Het November nummer verschijnt omstreeks:
1 november 2018
Sluiting kopij. 21 Oktober
2018

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

4 Dieren of Boedhabeeld beschilderen
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 – 15.00

Ma 8 Adviesraad MO Thema Bijeenkomst Armoede
Luciushof (de 2 gezusters)
Putgraaf 3
Heerlen
Aanvang: 19.30
Di

9 Schelpenkrans maken
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 – 15.00
19.00 – 21.00

Zo 14 Dag van de Duurzaamheid
Hoeve Corisberg
Corisbergweg 1
Heerlen
11.00 – 16.00
Wo 17 Solidariteitsmaaltijd ivm Wereld Armoede dag
St. Andreasparochie
Palestinastraat 326
Heerlen
17.30
Wo 17 Wandeling Meerssen
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00
Za 20 Viering ivm Wereld Armoede dag
St. Andreasparochie
Palestinastraat 326
Heerlen
18.00
Zo 21 Viering ivm Wereld Armoede dag
St. Andreasparochie
Palestinastraat 326
Heerlen
10.30
Za 27 Repaircafé Parkstad
Sam Sam
Mijnzetellaan 6
Heerlen
10.00 -13.00
Di 30 VPRO Tegenlicht Meet up:”Rendement van het geluk”
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30
Di 30 Pompoenworkshop
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
13.00 – 15.00 en 19.00 – 21.00
Wo 31 Wereldlunch Somalisch
Moedercentrum De Heksenketel
Mijnzetellaan 6
Heerlen
12.00 – 13.00

