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verschil in inkomen en gezondheid tussen sommige van die groepen was maar beperkt. Die
zuilen bestaan eigenlijk niet meer ?
Nu zouden er scheidslijnen zijn tussen
Nederlanders met een migrantenachtergrond en
andere Nederlanders. Of tussen de 'elite' en het
'volk'. Hoe groot is de segregatie ? De mate
waarin mensen zich identificeren met een van de
onderscheiden groepen ? En de mate waarin het
onderscheid tussen de groepen in de politiek en
de media als zodanig wordt voorgesteld ?

Wat is er mis met scheidslijnen? Ze betekenen
ongelijkheid, maar wanneer is die ongewenst?
Beperken scheidslijnen de vrijheid ? Valt
Nederland uit elkaar of geven de verschillen nu
net kleur aan de samenleving. Leiden
Op 9 februari 2017 organiseert Heerlen
scheidslijnen vooral tot wantrouwen en conflict?
Mondiaal de 37 ste editie van Café Mondiaal
Voelen mensen zich terecht niet meer
met als thema: Hoe dichten we ‘de kloof’ ?
vertegenwoordigd in de politiek? En hoe verDeze editie wordt gehouden in de Opkamer van schillend is het wereldbeeld van mensen?
Café De Beerkompanie, Pancratiusplein 46 te
En dan de moeilijkste vragen: wat willen en
Heerlen van 19.30-21.30.
kunnen we doen om scheidslijnen te voorkomen
of minder scherp te maken? Ofwel: dichten we
Er bestaan grote verschillen binnen onze
de kloof en zo ja, hoe moet dat?
samenleving en in de wereld op tal van
terreinen: arm – rijk, wel of niet toegankelijke
gezondheidszorg, opleiding en kennis, de
politiek versus de burgers, enz. De laatste tijd
wordt veel gesproken over deze verschillen: ‘de
kloof’ die bestaat tussen bevolkingsgroepen in
Nederland en in de wereld.
Maar wanneer is er sprake van een kloof of een
maatschappelijke scheidslijn ? Bestaan er objectieve grote verschillen tussen de groepen ?
Welke scheidslijnen hebben we in Nederland ?
Zijn het harde grenzen, zoals het woord ‘kloof’
impliceert ?
In de eerste helft van de vorige eeuw hadden we
de zuilen. Katholieken, protestanten, socialisten
en liberalen hadden ieder hun eigen
organisaties, kranten en omroep. Maar het

Café Mondiaal
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt
georganiseerd door HeerlenMondiaal.Rens
Trimp, verzorgt de korte inleiding en Harrie
Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Harrie Winteraeken (voorzitter HM)
06-52375611
hwinteraeken@hotmail.com
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Symposium voedselbossen
Roermond

Op vrijdag 17 februari 2017 vindt er in het
gebouw van LLTB aan de Steegstraat 5 in
Roermond een symposium over voedselbossen
in Roermond plaats. De entree is gratis.
Hebben burgers nog wat in te brengen ?
Maakt dat wat uit dan?
Meldt u aan voor een informatiebijeenkomst:
- ja, burgers hebben wat in te brengen
- ja, dat maakt iets uit
- ja, dat zou u dus iets kunnen schelen
Spreker en inleider van deze avond is Lucy
Willems,
docent geschiedenis en juriste.
Ze spreekt ongeveer een uur, waarna pauze en
discussie.
Wanneer en waar ?
Dinsdag 21 februari 19.30
PiT-locatie Mijnzetellaan 2 te Heerlen

Een voedselbos is een landbouwmethode die
een gesloten systeem nabootst. Je maakt hierbij
gebruik van hoge bomen, struiken, klimmers en
kruiden. Op deze manier kweek je op meerdere
niveaus, waardoor de totale productie per
oppervlakte groter wordt dan wanneer je alles
ver uit elkaar teelt. Natuurlijk is de productie per
plant iets lager, maar je hoeft dus ook niet te
dunnen om brekende takken of te kleine
vruchten te voorkomen. Voedselbossen zijn op
dit moment populair in Nederland, maar ze
bestaan al duizenden jaren. www.treehugger
.com/ green-food/2000-year-old … video.html).
Robert Knops zal er een workshop en lezing
geven over de noodzaak en het ontwerpen van
voedselbossen. Na afloop ben je in staat om er
eentje aan te leggen. Hij heeft te weinig tijd om
iedereen voldoende over soortkeuzes te leren,
maar een kleine basis zul je zeker mee naar huis
nemen.

Graag aanmelden via: rvanderluer@gmail.com
Het evenement vindt doorgang bij voldoende
deelname
Wij vragen een kleine bijdrage van € 3,- aan de
deelnemers

Verder zal iemand anders voorbeeld projecten
van duurzame landbouw laten zien en na afloop
is er nog een paneldiscussie over
voedselbossen.
Als je geïnteresseerd ben dan kun je je hier
ervoor aanmelden: http://www.nmflimburg.nl/
symposium-voedselbossen.
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Incidentele activiteiten van MC De
Heksenketel in februari

In februari 2017 organiseert moedercentrum De
Heksenketel weer een aantal incidentele
Voor de Parochies in Heerlen en Landgraaf is
het vastenactieproject Nepal ‘Bouw mee, Samen activiteiten:
staan we sterk’
Mozaïek
30 helpende handen uit Heerlen zijn naar Thali
gereisd om daar, samen met de plaatselijke
dorpsgemeenschap, een school te herbouwen
voor de allerarmste kinderen.
Wilt u mee ‘bouwen’ en spreekt eigentijds vasten
u aan, dan bent u van harte welkom op :
Zaterdag 18 februari 2017 van 10.00-14.00 in
de ontmoetingsruimte van de St.Josephparochie
Dr.Cl. meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen.
Programma:
10.00 Ontvangst met koffie
10.15 Opening en welkom
10.30 Presentatie Vastenactieproject Nepal
Toelichting en presentatie door
Jeugdkring Chrisko uit Heerlen.
11.15 Korte pauze
11.30 Eigentijds Vasten
Toelichting door Eline Claassens,
pastoraal werker
12.15 Pauze met sobere lunch
13.00 Met elkaar in gesprek gaan
14.00 Afsluiting
Iedereen is van harte welkom, wel even
aanmelden ( dit i.v.m. de lunch).
ajhouben@hetnet.nl of 045-5412448
hvrehen@ziggo.nl
of 045-5322181
Wij hopen u dan te ontmoeten,
Namens Jeugdkring Chrisko, Vivian Kreutz
Namens Missionair Overleg Parkstad, Ans
Houben

Neem van thuis een tafeltje, krukje, schaal, hart,
fotolijst of iets dergelijks mee.
Met deze workshop heeft u de mogelijkheid dit
stuk op te pimpen.
Neem daarnaast ook van thuis mooie gekleurde
tegels mee.
Wanneer : donderdag 1 december 2016
Tijd
: 13.00 – 15.00
Kosten : € 3,Wandeling Zeswegen
Speciaal voor de wandelaars onder ons die niet
zo ver meer kunnen: 3 km wandeling door
Zeswegen met aansluitend koffie en vlaai.
Wanneer : woensdag 22 februari
Vertrek : 13.00
Kosten : € 2,00
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Spirituele thema-avond – Hekserij

Regelmatig worden er spirituele thema-avonden
en enkele open jaarfeesten gegeven binnen de
Heksenketel en is een vast onderdeel van de
activiteiten van de Heksenketel.
Carnavalsvakantie

Op deze avond wordt er een lezing gegeven over
hekserij. Ook is er gelegenheid om vragen te
stellen.
Op dinsdag 14 februari om 20.00 (zaal open
vanaf 19.45 uur)
Kosten € 3,00 per persoon
Vooraf aanmelden per mail: info@triplegoddess.nl

Van 27 februari t/m 3 maart hebben wij
carnavalsvakantie.
Maandag 6 maart zijn we weer open.
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-deHeksenketel/247119558817026
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African dance-night met
Abou Diarra

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:
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

2e Hands kledingwinkel open
Callanetics
Lunch (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

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

Vrijdag:

Op vrijdag zijn er géén
activiteiten

THEATER LANDGRAAF presenteert i.s.m.
Stichting Wereldmuziek in Limburg op zaterdag
4 februari 2017 vanaf 20.45 een African dancenight met Abou Diarra (Mali).
Abou Diarra is afkomstig uit Mali. Hij is een
virtuoos op de Kamele N’goni, een
snaarinstrument dat zijn ontstaan dankt aan de
Mandingo jagers uit de Wassoulou regio.
Ondanks de sterke invloed van de Malinese
traditie en cultuur, is zijn stijl uniek. Hij reisde met
zijn n’goni te voet van Bamako naar Abidjan,
naar afgelegen dorpen en grote metropolen op
zoek naar verborgen muzikale traditie en
moderne grooves, die hij heeft samengebracht in
zijn muziek.
Zijn bijnaam “Jimi Hendrix” heeft hij te danken
aan zijn grote leermeester, de inmiddels
overleden blinde n’goni virtuoos Vieux Kanté.
Abou Diarra behoort tot de nieuwe generatie
Malinese muzikanten en is momenteel in heel
West-Afrika “hot”. Sinds 2008 is Abou Diarra met
grote regelmaat te zien tijdens concerten en
festivals in Afrika en Europa. Eind 2016 is zijn
inmiddels 3e cd Koya verschenen die hij zal
presenteren in Theater landgraaf.
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Line-up:
Abou Diarra – Kamele N’goni, zang
Moussa Koita – Gitaar, zang
Amadou Daou – Percussie
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Heerlijk Afghaans eten !!

Video-links:
https://www.youtube.com/watch?v=BwKiqJ_wRr
o
https://www.youtube.com/watch?v=BQcaXjFF78
M
Zaterdag 4 februari 2017
Aanvang 20.45 uur
Reserveer: 045 5310929 entree: € 14,Rootseetcafé
Roots eetcafé (18.30 - 20.00 uur)
Afrikaans eten voor € 13,50 p.p.
Deelname alleen mogelijk via :
reservering@swil.nl
(inschrijven t/m 1 februari)

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op
dinsdag 7 februari 2017 een Afghaans
solidariteitsmaaltijd.

African dance-night

U kunt op deze avond genieten van heerlijke
Afghaanse gerechten.

En……na afloop natuurlijk weer verder swingen
tijdens de African dance-night met d.j. Rik, le
professeur d’ambiance.

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

Workshop

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

Workshop Kamele N’goni door Abou Diarra
(13.30 – 16.00 uur)
Kosten: € 35,- (max. 10 deelnemers).
Inschrijven: reservering@swil.nl

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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Repaircafé Parkstad in Heerlen op Vooraankondiging
nieuwe locatie
Amnesty Collecte

Het team van Repair café Parkstad Limburg is
op zaterdag 18 februari van 10.00 – 13.00 weer
present in Heerlen en wel op een nieuwe locatie:
Sam Sam
Mijnzetellaan 2,
Heerlen

Van 5 t/m 11 maart 2017 houdt Amnesty
International haar jaarlijkse collecte.

Wat is de bedoeling ?
U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog
Waarom collecteren ?
dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café
Met giften zoals tijdens de collecte, wordt het
samen met de deskundigen proberen te
werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.
repareren.
Om onafhankelijk te blijven ontvangt Amnesty
géén subsidies van overheid en multinationals
De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters,
en is zij geheel aangewezen op giften.
timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig
zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.
Wilt U helpen ?
Wilt u ons helpen met collecteren, dan kunt u
Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan
zich ook rechtstreeks tot de lokale coördinator
een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is
wenden. Voor Landgraaf en Kerkrade is dat:
om mensen enthousiast te maken voor een
duurzame samenleving. Maar bovenal willen de
Kees van Veen (tel.: 06-42311835).
vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat
samen repareren leuk is, en vaak heel
Hij kan u ook informeren over de
gemakkelijk.
contactgegevens van de coördinatoren van de
omliggende gemeenten.
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 Transitiontown
Bent u iemand die handig is in bijvoorbeeld het
repareren van elektronica of elektrische
apparatuur ? en wilt u ons team komen
versterken?
Kom gerust een kijkje nemen of neem contact
met ons op, dat kan;
telefonisch: 06-53562168 of via de mail;
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Colofon

Agenda februari 2017
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7 Solidariteitsmaaltijd
Heerlijk Afghaans eten
Corisbergweg 189b
Heerlen
Aanvang: 18.00

