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bevolkt.
In het gesprek daarna zal ook de relatie met
Nederland aan de orde komen, inclusief de
wortels en binding van de in Nederland wonende
Marokkanen met hun thuisland.
Cafe Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt
georganiseerd door de Stichting Imimdra en
HeerlenMondiaal. Rietje Duineveld verzorgt een
Op 1 december 2016 organiseert Heerlen
korte inleiding. Een presentatie op authentieke
Mondiaal in samenwerking met Stichting Imimdra muziek zal het geheel illustreren. Deze belooft
de 35 ste editie van Café Mondiaal met als
erg mooi te worden omdat Rietje ook fotografe
thema: Imimdra Marokko veraf of toch
is. Er zijn ook mensen van de Marokkaanse
dichtbij ?
gemeenschap in Heerlen uitgenodigd. Harrie
Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.
Deze editie begint om 19.30 en vind, zoals bijna
altijd, plaats in Café Pelt, Pancratius-plein 48 in
Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan
Heerlen.
inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op
mondiale vraagstukken: ontwikkelingsproblemIn het zuiden van Marokko, ten oosten van
atiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesAgadir, de weg naar Ouarzazate, ligt ter hoogte
vraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz.
van Taroudant het dorpje Imimdra. Aan de voet
De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte
van de hoge Atlas in de Sous, een vergeten,
inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er
gortdroge streek, waar de Berberbevolking een
wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt
uiterst karig bestaan leidt en leeft van wat de
van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aannatuur en bodem hen biedt. Het is niet te vinden wezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om
op welke landkaart dan ook.
hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf
niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan
Al meer dan vijfentwintig jaar bezoekt Rietje
wel inspiratie en motivatie opdoen om met een
Duineveld het dorp en zij heeft al die tijd mede
bepaald thema aan de slag te gaan.
zorg gedragen voor de bewoners. De eerste
vijftien jaar op eigen initiatief, na 2005 is hiervoor Café Mondiaal is meestal de eerste donderdag
de Stichting Imimdra in het leven geroepen.
van de maand in café Pelt.
Ook in dit troosteloze oord heeft de vooruitgang
– zij het schoorvoetend – haar intrede gedaan.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Tijdens deze Café Mondiaal vertelt en toont
fotografe Rietje de geschiedenis van de cultuur
van een verstoten Berbervolk, dat lang geleden
teruggedrongen werd van de vruchtbare vlakten
naar de bergen en nog steeds, in haar beleving
geminacht wordt door de Arabische bevolking
die de grote steden en het vruchtbare land

Rietje Duineveld (duineveld.rietje@gmail.com) of
Harrie Winteraeken (voorzitter)
06-52375611
hwinteraeken@hotmail.com
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Zaterdag 10 december:
Dag van de Mensenrechten

Amnesty International afdeling Parkstad-Limburg
organiseert in samenwerking met Heerlen
Mondiaal de Dag van de Mensenrechten.
Activiteiten in Heerlen:
14.00 : Schrijfmarathon in SCHUNCK* –
Glaspaleis;
17.00 : Fakkeloptocht door het winkelcentrum
van Heerlen;
18.00 : gezamenlijke maaltijd en aansluitend
vervolg Schrijfmarathon tot ± 21.00 uur.

Om ± 17.00 uur start de traditionele
fakkeloptocht op de Saroleastraat / hoek Van der
Maesenstraat (winkelcentrum Corio Center en de
Hema).
De fakkeloptocht voert door het winkelcentrum
van Heerlen en geschiedt in stilte, slechts begeleid door het geluid van een trom. De tocht
eindigt om ± 17:30 uur bij SCHUNCK* /
Glaspaleis aan de Bongerd.

Marathonschrijvers gezocht
Brieven schrijven voor mensen die groot onrecht
is aangedaan, dat doen honderdduizenden op 10 Aansluitende aan de fakkeloptocht wordt
gezamenlijk een eenvoudige maaltijd gebruikt en
december.
vervolgens zal de Schrijfmarathon worden
Zij schrijven voor mensen die zijn gemarteld om voortgezet.
wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om
Voor wie wordt dit jaar geschreven ?
wie ze zijn of vastgezet werden omdat ze voor
- Schrijf voor de vrijheid van Shawkan uit Egypte.
hun mening uitkwamen. Met succes:
- Schrijf voor gerechtigheid voor Annie Alfred uit
Gevangenen komen vrij, foltering stopt,
Malawi.
onderdrukkende wetten worden aangepast en
Schrijf voor gerechtigheid voor Eren Keskin uit
mensen voelen zich enorm gesteund.
Turkije.
Schrijf voor de vrijheid van Fomusoh Ivo Feh uit
De woorden van Albert Woodfox uit Amerika
Kameroen.
tonen hoe belangrijk dat is: ‘De berichtjes vanaf
de andere kant van de gevangenismuur vormden - Schrijf voor de vrijheid van Giyas en Bayram uit
Azerbeidzjan.
een enorme bron van kracht voor mij in mijn
- Schrijf voor de vrijheid van Ilham Tohti uit
voortdurende strijd voor vrijheid.’
China.
- Schrijf voor gerechtigheid voor de bewoners
Doe dit jaar ook mee. Schrijf tegen onrecht !
van Peace River Valley uit Canada.
- Schrijf voor de vrijheid van Johan Teterissa uit
Amnesty International en HeerlenMondiaal
Indonesië.
nodigen u van harte uit om vanaf 14.00 mee te
Schrijf
voor gerechtigheid voor Máxima Acuña
schrijven in het Glaspaleis te Heerlen op de
uit Peru.
eerste verdieping naast Bagels en Beans. De
Schrijf
voor gerechtigheid voor Edward
Schrijfmarathon wordt onderbroken door een
Snowden uit de VS.
fakkeloptocht door het winkelcentrum.
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De Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens werd op 10 december 1948 aangenomen
door de algemene vergadering van de Verenigde
Naties. De universele verklaring is niet juridisch
bindend, maar heeft in de loop der jaren grote
morele betekenis gekregen als belangrijkste
internationale standaard op het gebied van de
mensenrechten.
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Heerlijk Afghaans eten !!

Amnesty International werd opgericht in 1961 en
streeft naar een wereld, waarin iedereen alle
rechten geniet, die zijn vastgelegd in de
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens. Amnesty doet onderzoek en voert actie
gericht op het tegengaan en stoppen van
ernstige schendingen van al deze rechten.
De Schrijfmarathon vindt dit jaar in Nederland
voor de vierde keer plaats. Vorig jaar werden er
vanuit Nederland maar liefst 101.892
handgeschreven brieven verstuurd aan foute
bestuurders of aan gevangenen. Alle brieven
samen vormen een enorme vuist tegen onrecht.
Want machthebbers staan liever niet te boek als
onderdrukker, folteraar of tiran. Ook de brieven
voor de slachtoffers zijn heel belangrijk. Te weten
dat er mensen over de hele wereld voor je
opkomen, geeft ze de kracht om vol te houden.
Yecenia Armenta uit Mexico, die na de
Schrijfmarathon van vorig jaar vrijkwam, liet ons
weten: “Ik las de brieven. Ik las ze allemaal. De
brievenschrijvers doen het mooiste wat ze
kunnen: mensen in onrechtvaardige situaties
helpen. Het voelt fantastisch”. Armenta was
zwaar gemarteld om haar een moord te laten
‘bekennen’.

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op
dinsdag 6 december 2016 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 !

Via onderstaande link zijn de resultaten van vorig
Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi:
jaar te zien:
http://schrijfmarathon.amnesty.nl/succes/
op: b.sediqi@hotmail.com
Voor meer informatie:
Kees van Veen (Amnesty International
Parkstad)
06-42311835
c.van.veen@home.nl
http://www.parkstad.amnesty.nl
http://schrijfmarathon.amnesty.nl/

op 045-5422356 en op 06-53353803
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Bijeenkomst Werkgroep
Groene Kanteling
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elkaar kunnen inspireren. We moeten weer de
verbinding met elkaar aangaan om oplossingen
met elkaar te bedenken. Dat hoeven geen grote
oplossingen te zijn maar kleine oplossingen in je
eigen streek, in je stad, in je wijk en in je huis:
het kan overal. Dat is waar Transitiontowns voor
staat. Transitiontowns daagt je uit om mee te
denken en mee te doen. Om samen te werken
aan het sociaal proces om nu al aanzienlijke
verbeteringen aan te brengen hier in Parkstad.
We staan voor een duurzame veerkrachtige
streek die zin heeft in de toekomst. De toekomst
van de burger, de toekomst van ons allemaal.

Op woensdag 30 november van 19.30 tot 21.30
Met als toevoeging van Groene Kanteling: de
willen wij, de Werkgroep Groene Kanteling, bij
energie omslag, weg van fossiel.
elkaar komen.
Heb je weinig tijd: je ideeën zijn welkom, anderen
Vooralsnog is de locatie: Verlengde Klinkertstraat
met meer tijd kunnen mogelijk plannen uitwerken
6 te Hoensbroek (nabij station).
.
Voor meer informatie of aanmelden:
De agendapunten:
eliane.geron0@gmail.com
- voorstellingsronde
- welke initiatieven in het kader van duurzaamheid en transitie zijn er in Parkstad
- wat gaan we ondernemen
- contact met gemeenten in Parkstad
- budget
Iedereen is van harte welkom !!
Zaterdag 5 november waren wij, Eliane Geron en
Rene van der Luer, aanwezig als vertegenwoordigers van “Groene Kanteling” op de
bijeenkomst van Parksjtad in Transitie (PiT).
Ons initiatief is warm onthaald en omdat wij goed
bij elkaar passen heeft Parksjtad in Transitie ons
onderdak aangeboden en wordt ons initiatief
ingebed in de bestaande structuur:
http://parksjtad.transitiontowns.nl/home/
Samen een duurzame streek creëren (tekst
ontleend aan website van PiT)
Parksjtad in Transitie is een open platform dat
met hulp van mensen met eigen inzicht, eigen
wijsheid en eigen ervaringen een duurzame
streek voor elkaar wil krijgen. We moeten niet
wachten op toestemming van de overheid of van
wereldleiders, we moeten het ZELF doen met
elkaar. Laten we elkaar opzoeken en
gelegenheden in de wijken creëren zodat we

Facebook: Groene Kanteling (besloten groep:
sluit je aan !)
Met groet en tot ziens,
Groene Kanteling ,
Eliane en René

De Inkijk

nummer 10

Incidentele activiteiten van MC De
Heksenketel in december

december 2016

pagina 5

Brunsummerheide. Van de heide in het najaar
genieten is heerlijk, de rust en het ruisen van de
bomen, de geluiden van de vogels en knarsen
onder de voeten van gevallen blad en takjes.
Hierna genieten van een heerlijke kop koffie of
thee maakt het compleet.
Wanneer : woensdag 7 december 2016
Tijd
: 13.00 vertrekken
Verzamelen bij De Heksenketel

In december 2016 organiseert moedercentrum
De Heksenketel weer een aantal incidentele
activiteiten:

Papier mache kunstwerk maken

Bloemen van stenen op planken

Mooie kunstwerkjes maken met lijm en kranten
reepjes. In elke vorm en maten.
Tijdens de workshop gaan wij aan de slag met
een houten plank en met stenen. U kunt de
stenen in willekeurige volgorde op de plank
lijmen. U kunt bijvoorbeeld een bloemenprint
maken, een zon of een woord of de naam van
uw geliefde.
Wanneer : donderdag 1 december 2016
Tijd
: 13.00 – 15.00
Kosten : € 3,-

Op dinsdag 15 december om 13.00-15.00 uur
maken we het kunstwerk af.
Wanneer : Donderdag 8 december en
Donderdag 15 december
Tijd
: 13.00 – 15.00
Kosten : € 2,Kerststukje maken

Wandeling Brunsummerheide

Ook vandaag gaan we weer een gezellige
wandeling maken, gekozen is er voor de

Wilt u een leuk kerststukje op tafel hebben
staan ?
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Kom dan bij ons een mooi stukje maken.
Neem een bakje of schaaltje mee.
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Vaste activiteiten van MC De
Heksenketel

Wanneer : dinsdag 20 december
Tijd
: 10.00-12.00
Kosten : € 3,Kerstvakantie
Naast de incidentele activiteiten heeft
moedercentrum De Heksenketel ook vaste
activiteiten:
Maandag:
09.30 - 14.00
11.00 - 15.00
12.00 - 13.00
12.30 - 14.30
13.00 - 14.30

2e Hands kledingwinkel open
Chinees Dansen
Lunch
Computer les
Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag:
Van 23 december 2016 t/m 8 januari 2017 zijn
wij gesloten.
Op maandag 9 januari staan wij weer voor u
klaar.

Voor meer informatie en aanmelden van deze
activiteiten kunt u terecht bij:
Cindy 045-5723372 of
mcdeheksenketel@gmail.com
Mc de Heksenketel,

09.00 - 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 - 14.00
10.30 - 11.30
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
14.00 - 16.00

Mijnzetellaan 6

2e Hands kledingwinkel open
Callanetics
Lunch (laatste woensdag v/d
Maand wereldlunch)
Hulp bij formulieren invullen
Knoppenproject (alleen op
afspraak)

Heerlen

Donderdag:

http://www.mc-deheksenketel.nl/

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

Nederlandse Conversatie les
Yoga
2e Hands kledingwinkel open
Zumba/Body Fit
Lunch
Breien
Hulp bij formulieren invullen

Vrijdag:

Op vrijdag zijn er géén
activiteiten

Wij zijn ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Mc-deHeksenketel/247119558817026
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In 2016 de derde editie van L1
Samen voor de Voedselbank
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Welke boodschappen je moet doen om een
pakket vol te krijgen is te zien op het onderstaande boodschappenlijstje, een lijstje dat in
overleg met de zes voedselbanken in Limburg tot
stand is gekomen en bestaat uit de producten
waaraan het grootste tekort is.
Inzamelpunten in 2016
In Limburg zijn er maar liefst 42 Albert Heijn-en
39 Jan Linders winkels waar de pakketten
kunnen worden ingeleverd.

Op vrijdag 11 november is de actiecampagne
van L1 Samen voor de Voedselbank 2016 van
start gegaan. Ook dit jaar zetten wij ons in voor
de Voedsel-banken.
In Limburg zijn dat er zes: Landgraaf, Roermond,
Venray, Peel & Maas, Venlo en Weert.
Samen met alle Limburgers gaat L1 van
maandag 5 december tot en met donderdag 15
december zo veel mogelijk levensmiddelen
inzamelen.
Het is toch onvoorstelbaar dat er momenteel in
Limburg 1.400 gezinnen zijn die zelf niet in de
eerste levensbehoeften kunnen voorzien ? Dit
zijn maar liefst 3.000 personen die afhankelijk
zijn van de voedselbank.
Bovendien voorzien de voedselbanken in
Limburg drie gemeentes uit de Nederlandse
armoede top 10, te weten: Heerlen, Kerkrade en
Vaals. Daarom is het belangrijk om samen de
handen in elkaar te slaan om in actie te komen
voor deze mensen.
Boodschappenlijstje
Voor de actie L1 Samen voor de Voedselbank
gaan we zo veel mogelijk pakketten inzamelen.

Bij diverse vestigingen / filialen wordt ook
speelgoed ingezameld !
Ook kun je naar de L1-studio komen, of je pakket
tijdens de actiedagen afgeven bij de
Voedselbankkaravaan.
Iedereen mag op deze tijdelijke inzamellocaties
van de L1 Voedselbankkaravaan langskomen om
de ingezamelde pakketten te brengen en eventueel bij de radioverslaggever toelichten hoe ze
in de weer zijn geweest voor dit goede doel.
Organiseer een ludieke inzamelactie !
Wil jij samen met je collega’s, vrienden,
vereniging of school de actie ‘L1 Samen voor de
Voedselbank steunen ?
En heb je leuke, originele of sprankelende ideeën
waardoor je zoveel mogelijk pakketten met lang
houdbare producten kunt inzamelen ?
Meld je actie aan op: http://www.l1.nl/formulier/ikmeld-mijn-actie-aan
Kijk op: http://www.l1.nl/special/
voedselbanklopendeacties om een idee te krijgen
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van alle lopende acties in Limburg.
Deel de actie
Praat mee over de actie en laat iedereen weten
dat ook jij je inzet voor de actie L1 Samen voor
de Voedselbank door het gebruik van #VB16 #L1
op Twitter, Facebook en Instagram.
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Vlot gaat samenwerken met
Leger des Heils

Voor meer informatie:
http://www.l1.nl/blog/voedselbank
Afgelopen twee jaar is Vlot op zoek gegaan naar
een sterke samenwerkingspartner. Ons ‘Vlot’ is
immers een erg kwetsbaar vlot, met primitieve
middelen en beperkte financiering. Bovendien
viel voor het werkjaar 2016 een twee grote
sponsoren weg. Die hadden ons voor drie jaar
tot 2015 financiële steun gegeven, als noodzakelijke aanvulling op de bijdrage van de
gemeenten Heerlen, Maastricht en Onderbanken
en de particuliere giften. Alleen Vlot is geen
tijdelijk project en onze klanten zijn na die drie
jaar niet verdwenen. Integendeel en de stuurlui
van ons Vlot bestaan in meerderheid uit grijze
mannen en vrouwen. Vitaal genoeg om menige
uitdaging op te pakken, maar dat zal niet eeuwig
duren. Kortom, we zagen onze toekomst flink
bedreigd en overwogen al om onze werkzaamheden in de loop van 2016 te beëindigen.
Hoewel er af en toe door de grote organisaties
en ook niet betalende gemeenten sympathie
werd geuit - dit geldt zeker als Vlot bereid was
om een illegale klant over te nemen - kwam er
geen enkele welzijns- of vluchtelingenorganisatie
echt over de brug. Ook de nieuw aangesproken
gemeenten hielden (tot nu toe) de beurs dicht.
“Goed dat jullie er zijn, maar wij durven het niet
aan en hebben genoeg aan onze eigen sores.”
Wij waren en bleven het afvalbakje van veel
menselijk leed, in hoofdzaak veroorzaakt door
landelijk beleid. Uitgeprocedeerd op straat gezet,
zwak in veel opzichten. En daar waar landelijke
initiatieven wel een bijdrage leverden aan
organisaties als de onze - denk aan het project
Perspectief voor ex Ama’s of het brood, bed, bad
voorstel, sneuvelden deze allemaal vrij snel.
De enige uitzondering in de continuïteit van
ondersteuning door een grote organisatie bleek
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het Leger des Heils Limburg. Deze stelde gratis
maaltijden en brood ter beschikking, wilde voor
ons op hun rekening een flat inrichten en huren
en stelde hun facilitaire voorzieningen ter
beschikking. Langzaamaan ontstond in de afgelopen anderhalf jaar een band die niet was gebaseerd op het binnenhalen van een kleine
stichting of het dumpen van klanten.
Integendeel de wil om het samen zoeken naar
oplossingen groeide spontaan met de tijd. Beide
organisaties hebben ook veel met elkaar gemeen. De doelgroep toont veel overeenkomsten,
zij het dat zwervers van het Leger des Heils
meer rechten hebben dan onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Ook de stijl van werken
vertoonde veel overeenkomsten: informeel, geen
chique kantoren, een groeiende organisatie waar
bij het doel en niet het geld voorop staat, de bereidheid om risicovolle projecten te ondersteunen
, ook al zijn die verlieslatend. Kortom, de toenemende wederzijdse verkenning zowel op
bestuurlijk niveau als in de uitvoering resulteerde
in het definitieve besluit dat Vlot per 1 januari
2017 onderdeel wordt van het Leger des Heils.
Voor alle duidelijkheid de dienstverlening aan
onze klanten blijft dezelfde of word zelfs verbeterd. Ook de naamsbekendheid, het merk
‘Vlot’ zal blijven. We denken aan navolgende
merknaam: ‘Vlotteam, onderdeel van Leger des
Heils Limburg’. Een nieuw logo verschijnt vanaf 1
januari op al onze publicaties. Wij blijven ook
steunen op donaties en giften van particulieren,
kerken, geloofsgemeenschappen. Met de
subsidiërende overheden zal worden afgesproken dat zij hun financiële steun voortzetten.
De juridische organisatie Vlot wordt omgevormd
tot een fonds dat inspringt voor zaken die niet
onder de subsidie vallen en de middelen van het
Leger des Heils ten boven gaan. Denk aan
eenmalige medische of psychiatrische kosten,
kosten voor verwerven documenten, hulp bij
terugkeer.
Voor meer info: www.stichtingvlot.nl
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Kerst en Nieuwjaarswens

Het bestuur en de deelnemende organisaties
van Heerlen Mondiaal wil iedereen:
Prettige Kerstdagen en een gelukkig en
vreedzaam 2017 !!
wensen.
Traditie getrouw verschijnt De Inkijk nooit in
januari.
Het eerste volgende nummer verschijnt
daarom omstreeks 1 februari 2016.
Kopij kan tot uiterlijk: 24 januari 2016 gemaild
worden naar: rochette.frank@gmail.com
Berichten voor onze website kunt u ook mailen
aan het bovenstaande emailadres.

Colofon

Agenda december 2016

De Inkijk December 2016 is een uitgave van
Heerlen Mondiaal.
Abonnement: €10,- per jaar.
SNS Bank: 82 08 36 516 t.n.v.
Overleg Mondiale Vorming Heerlen.
Per email gratis.
Redacteur: Frank Rochette
Email
: rochette.frank@gmail.com
Voor gratis email abonnement:
mail naar Frank Rochette.

Do 1 Café Mondiaal: Imimdra Marokko veraf of toch dichtbij ?
Café Pelt
Pancratiusstraat 48
Heerlen
Aanvang: 19.30
Do 1

Ma 5 Start L1 “Samen voor de Voedselbank”
Di
.

Het februari nummer verschijnt omstreeks:
1
Sluiting kopij. 24

Februari
Januari

Wo

30 Bijeenkomst Groene Kanteling
Verlengde Klinkerstraat 6
Hoensbroek
19.30 – 21.30

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

Wo

7 Wandeling Brunssummerheide
MC de Heksenketel
Mijnzetellaan 6
6412 EN Heerlen
Vertrek: 13.00

Do

8 Papier mache kunstwerk maken
MC de Heksenketel
Mijnzetellaan 6
6412 EN Heerlen
13.00 – 15.00

2017
2017

Agenda november 2016

Bloemen van stenen op planken
MC de Heksenketel
Mijnzetellaan 6
6412 EN Heerlen
13.00 – 15.00

Za

10 Dag van de Mensenrechten
Schunck Glaspaleis
Heerlen
14.00 Schrijfmarathon
17.00 Fakkeloptocht Start: Coriocenter

Do

15 Papier mache kunstwerk maken
MC de Heksenketel
Mijnzetellaan 6
6412 EN Heerlen
13.00 – 15.00

Do

20

Kerststukje maken
MC de Heksenketel
Mijnzetellaan 6
6412 EN Heerlen
10.00 – 12.00

