
HÉT GRATIS HUIS AAN HUIS BLAD OVER O.A. WONEN, ZORG, ONDERWIJS, MOBILITEIT EN LIFESTYLE IN HÉÉL PARKSTAD EN OMSTREKEN

•   Kunstgebit en Klikgebit rechtstreeks  
via zorgverzekering vergoed

•   Eerste gesprek en jaarlijkse  
controle gratis

•   Behandeling van nieuw kunstgebit  
bij u aan huis eventueel mogelijk

 Geleen
046-4266331   

 www.kunstgebit-zorg.nl

Landgraaf    
045-5333101    
www.kunstgebit-parkstad.nl

Het najaar hangt in de lucht
Wat hebben we met z’n allen genoten van de warme 
zomerdagen! Hoewel de hittegolven en corona 
hier en daar wel wat roet in het eten hebben 
gegooid. De mens went echter snel, dus ook de 
herfsttemperaturen hebben we alweer snel aan 
den lijve ondervonden en geaccepteerd. Want ook 
deze tijd van het jaar is er een om van te genieten. 
Denk maar eens aan het prachtig gekleurde 
bladerendek aan de bomen, de gezellige avondjes 
op de bank onder het genot van een kop warme 
chocomel en het eventjes langer in bed blijven 
liggen. Tegelijkertijd hebben we nog voldoende werk 
aan onze tuin en balkon om alles tijdig najaarsproof 
te maken. Wij geven in deze editie enkele tips en 
geheugensteuntjes om deze karweitjes aan te 
pakken. Probeer ook eens het heerlijke gerecht 
voor deze natkoude tijd of vind vanuit je luie stoel 
de oplossing van de puzzel van deze maand. Wij zijn 
klaar voor de herfst, jij ook?
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De inhoud van dit blad is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. De uitgever 
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voorbehouden
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OOK ADVERTEREN IN  
DE VOLGENDE UITGAVE  
MEDIO NOVEMBER?  
BEL DAN 06-50298807

NIEUWTJESBOX
Graag luisteren wij ook 
naar de inwoners van 
Parkstad e.o. Dus heeft u 
interessante nieuwtjes of 
leuke weetjes in en over 
uw buurt te melden op het 
gebied van evenementen, 
jubilea, vereniging, wonen, 
zorg, lifestyle, mobiliteit of 
onderwijs?  

Meld dit dan bij de redactie:  
parkstadleeft@randalesser.nl.  
De redactie maakt hier per 
editie een keuze uit en geeft 
geen garantie voor plaatsing.

HERFSTGEVOEL

HERFSTMENU: COQ AU VIN (HAAN/KIP IN WIJN)
Heerlijk gerecht uit de Beaujolais-streek dat ook eigenlijk echt met deze wijn moet worden gemaakt. 
Begin twee dagen van tevoren; trek één dag uit om te marineren, laat na bereiding afkoelen en warm 
een dag later weer op, hetgeen het nog lekkerder maakt. O ja….. het Franse ‘coq’ betekent eigenlijk 
haan, maar doorgaans wordt kip voor dit gerecht gebruikt!

INGREDIËNTEN:

• 1 fles stevige beaujolais (0,7 l)
• 1 ui, gesneden
• 1 winterpeen, gesneden
•  3 stengels bleekselderij, 

gesneden
• 1 teen knoflook
• 15 zwarte peperkorrels
• 1 kip van 1,5-2 kg, in 8 stukken
•  200 g ontbijtspek, in 

dobbelsteentjes

• 80 ml olijfolie
• 2 sjalotten, gesnipperd
• 300 ml kippenbouillon
• 4 takjes verse tijm
• 1 blaadje laurier
• 150 g zilveruitjes, uitgelekt
•  200 g grotchampignons, 

schoongeborsteld en in vieren
•  ½ bos krulpeterselie, 

gesneden

BEREIDING:

1.  Maak een marinade van wijn, ui, wortel, 
bleekselderij, knoflook en peperkorrels en leg 
hierin de stukken kip (of haan) te marineren. 
Keer een paar keer om.

2.  Haal na 24 uur de kip uit de marinade. Droog 
de stukken goed af met keukenpapier. Zeef de 
marinade en zet apart.

3.  Bak het ontbijtspek zacht uit in de helft van de 
oli e en bak hierin de kip aan.

4.  Haal de kip uit de pan en stoof de gezeefde 
groente en sjalotten in het braadvocht aan.

5.  Voeg als de groente bruin beginnen te worden 
de marinade toe. Breng aan de kook en voeg 
de warme kippenbouillon, tijm, laurier en als 
laatste de kip toe.

6.  Breng tegen de kook aan (een zacht bubbeltje 
mag) en controleer na 45 minuten of de kip 
gaar is (prik in het gewricht van de bout, 
transparant vocht betekent gaar, rosé vocht 
betekent nog 10 minuten langer, controleer 
dan weer).

7.  Bak in een koekenpan de zilveruitjes aan in 
het restant van de olie en voeg al vrij snel de 
champignons en het spek toe. Bak nog even 
door en voeg toe aan de kip.

8.  Laat alles nog 10 minuten stoven, serveer 
de coq au vin direct of laat hem afkoelen 
en verwarm later zachtjes op het vuur of 20 
minuten in een op 180 °C voorverwarmde oven 
en bestrooi met de peterselie.

BLADEREN DONKEREDAGEN GEZELLIGHEID
HAARDVUUR HERFSTKLEUREN HOOSBUIEN
KOU NAJAAR OKERGEEL
OKTOBERMAAND PARAPLU TUIN
TVKIJKEN WINTERKLAAR 
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P N E G A D E R E K N O D D R

Vrijdagmiddagmiddag 2 oktober mochten wij de 
prijswinnaars van de september-woordzoeker 
hun welverdiende prijs uitreiken. Uit de talloze 
inzendingen waren zij de drie gelukkigen die 
aanspraak konden maken op een tegoedbon 
aangeboden door en te besteden bij Woonboulevard 
Heerlen. Randal Esser kwam hen de gewonnen prijzen 
persoonlijk overhandigen.
 
De eerste prijs à € 100,00 ging naar mevrouw Goorden 
uit Hulsberg, de tweede prijs à € 50,00 naar mevrouw 

Lutgens uit Landgraaf en de derde 
prijs, tevens € 50,00, ging naar mijnheer 
Geus uit Hoensbroek. Voor allen kwam 
de tegoedbon als een geschenk uit de 
hemel en als extraatje ter besteding 
aan spullen voor in huis. “De uitslag van 
de woordzoeker ‘Geniet van je pensioen’ 
is op mijn lijf geschreven”, lacht 
mijnheer Geus. 
 
De algemene tendens van de 
inzending was dat het als een leuk 
initiatief werd gezien dat er ditmaal 
een prijsvraag aan de woordzoeker 
gekoppeld was. De redactie nodigt 
bedrijven derhalve uit zich bij de 
redactie van Parkstad Leeft! te melden 
indien zij graag een prijs aan de 
woordzoeker willen koppelen:  
parkstadleeft@randalesser.nl

Mevrouw Goorden uit 
Hulsberg

Mevrouw Lutgens uit Landgraaf Mijnheer Geus uit Hoensbroek

Prijswinnaars 
woordzoeker 
september-editie 2020 
in het zonnetje
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Uw winkelcentrum 
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   dag

Am Wasserturm 11-17 · 52531 Übach-Palenberg · www.magnus-einkaufspark.com

OPEN
MA - VR

TOT 20 UUR

ZATERDAG

TOT 18 UUR



AOD ÒP NUJ   ON TOUR 

De 2020 editie van Aod òp Nuj wordt 
anders dan anders. Door corona 
wordt er geen groot pleinfeest 
georganiseerd. Maar er wordt ook 
niet stilgezeten. Juist in deze tijd 
hebben mensen behoefte aan 
verbinding en daarnaast is het 
belangrijk onze carnavalscultuur 
over te brengen. Daarom heeft de 
organisatie een veilig alternatief 
bedacht: Aod òp Nuj ON TOUR. 

Op dinsdag 10 november zijn 
er overdag op 12 locaties 
mini-optredens. In Heerlen en 
Parkstad worden scholen en 
verzorgingstehuizen bezocht 
om jong en oud te verrassen. 
Telkens treden drie verschillende 
carnavalsartiesten op voor een klein 
publiek. Dat levert een hele andere 
sfeer op dan normaal bij Aod òp Nuj 
met duizenden bezoekers op één 
groot plein. Door de kleinschaligheid 
wordt de sfeer ook nog eens veel 
intiemer. 

VEILIGHEID BOVEN ALLES
Vrijwilligers en sponsoren van Aod òp 
Nuj hebben enthousiast op dit plan 
gereageerd, net als de gemeente 
Heerlen.

Uiteraard met inachtneming van de 
veiligheidsregels om zo een veilige 
reeks mini-concerten te kunnen 
organiseren. De locaties worden 
vooraf niet bekendgemaakt. Niet al-
leen vanwege het verrassingseffect, 
maar vooral om ge en ex tra publiek 
te trekken, waarmee de veiligheid in 
gevaar zou kunnen komen. Organisa-
ties zoals scholen en instellingen zijn 
vooraf uiteraard wel geïnformeerd 
en erbij betrokken.   

Bijna alle benaderde carnavals-
artiesten hebben enthousiast 
gereageerd en hun medewerking 
toegezegd. Op het ON TOUR 
affiche staan: Beppie Kraft, Big 
Benny, Marleen Rutten, Frits Pelt, 
Dörpsgekke, Paul&Leo, Danny 
Pouwels, Frans Croonenberg, 
Fiorenza, Vee&Dee en Sjpringlaevend. 

LIVE TE VOLGEN
Op 10 november is Aod òp Nuj ON 
TOUR via Facebook (live)beelden en 
video-impressies uitgezonden van de 
concerten. Carnavalsradio zendt een 
deel van de dag een live radioverslag 
uit op hun eigen frequentie. Kijk op 
de social media van Aod òp Nuj voor 
actuele informatie.

12 MINI-
OPTREDENS  

IN REGIO  
PARKSTAD 

EN OMSTREKEN

NIEUW HEËLESJ   LEËSPLENKSJKE
Veldeke Heerlen geeft in oktober 2020 een nieuw en uniek 
Heerlens Leesplankje uit. Het plankje is geheel van hout 
vervaardigd en opgeborgen in een houten, met de hand 
vervaardigde kist. Verder is een zakje met 54 houten letters 
bijgevoegd.

Paul Münstermann en Leo Keularts werden door Veldeke 
Heële en umsjtrieëke benaderd om het leesplankje te 
maken. Hun ontwerp is gebaseerd op het traditionele 
Nederlands aap-noot-mies-leesplankje van Hoogeveen. 
Het Heerlens leesplankje heeft uiteraard zijn eigen unieke, 
Heerlense woorden. Het werd gemaakt in de Brök, een 
dagbestedingscentrum van Mondriaan.

U kunt het leesplankje gebruiken om Heerlense woorden 
te maken, maar het kan natuurlijk ook als waardevol 
verzamelobject of ter decoratie worden aangeschaft.

Het leesplankje gaat in de winkel € 24,95 kosten. U kunt het 
nu aanschaffen voor de voorintekenprijs van € 22,50.
Meer informatie over de voorinschrijving kunt u krijgen via: 
info@veldeke-heerlen.nl

Exponentiële technologische ontwikkelingen zorgen

ervoor dat business en IT steeds meer met elkaar

vervlochten raken. Tegelijkertijd worden innoveren en

experimenteren steeds belangrijker, waardoor risico’s

toenemen.

Door deze risico's krijgen ondernemers steeds meer de

behoefte aan een betrouwbare en transparante partner die

ze helpt met o.a. het tastbaar maken van lange- en korte

termijn businessvraagstukken. 

Rondom deze visie is Mabs4.0 georganiseerd. 

Een innovatief professional ICT services 

bedrijf, met maximale focus op 

klant- en medewerker tevredenheid. 

En een partner die inspringt op de 

gebieden strategie en uitvoering én 

acteert als co-creator. 

Het is onze missie om klanten te 

helpen nieuwe business paden 

te betreden en voor de lange 

termijn succesvol te zijn.

www.mabs40.com

Business Enablers

Roy Bos 

De Humanitas afdeling Parkstad 
viert het 75-jarig bestaan van 
Humanitas met de verhuizing 
van de Ruilwinkel. Per 1 juli 
is de Ruilwinkel gevestigd in 
de Campus, Spekhofstraat 15, 
6466 KP Kerkrade. Humanitas 
vrĳ willigers geven een steuntje in 
de rug aan mensen die dat tĳ delĳ k 
nodig hebben.

Wil jĳ  ook een paar uurtjes 
actief worden als vrĳ williger 
... Dat kan!
•  Als maatje geef je een-op-

een ondersteuning aan 
een deelnemer 

•  Als vrĳ willige coördinator 
ondersteun je de coördina-
tor bĳ  diverse werkzaam-
heden bĳ voorbeeld het 
organiseren en uitvoeren 
van activiteiten in de Ruil-
winkel

•  Als bestuurslid geef je mee 
richting aan het beleid en 
de verdere groei van de 
afdeling. Er wordt vooral 
een “hands-on” en een 
“Can-do” -mentaliteit ver-
wacht. Dus bestuursleden 
die met de voeten in de 
klei willen staan.

Nieuwsgierig of wil je meer 
weten over een project, neem 
dan contact op via mail: 
parkstad@humanitas.nl 
en neem een kĳ kje op de 
afdelingswebsite: 
www.humanitas.nl/afdeling/
parkstad

Jĳ  met jouw kennis en 
ervaring bent van harte 
welkom.

Thuisadministratie • Bestuur
Ruilwinkel • Jongeren en geld • BOR



Rijksweg Zuid 310, 6161 BZ Geleen | 046 475 6222
info@autocoumans.nl | www.autocoumans.nl



6 TIJD VOOR EEN HEERLIJKE 
HERFSTWANDELING!
Tijdens het wandelen in Zuid-Limburg ontdek je om elke hoek weer iets nieuws. Het 
landschap is zo afwisselend, dat je eigenlijk nooit uitgewandeld raakt. Wandel door 
hellingbossen met holle wegen, uitgestrekte heide, langs de diverse meanderende 
beekjes en glooiende dalen of maak eens een ommetje door een park. Overal kan er 
zomaar een prachtig uitzicht voor je opdoemen. Parkstad Leeft! koos een handvol, 
door Visit ZuidLimburg aangedragen wandelroutes, voor je uit. 

In het dal van de Roode Beek liggen Schinveldse Bossen, die zich lenen voor 
oneindige wandelingen en tal van wandelroutes waarbij je niet uitgekeken raakt. 
De natuur heeft hier de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Neem de tijd om alle 
indrukken in je op te nemen en de echte stilte te ervaren. Tijdens deze tocht van 
8,8 km is het mogelijk dat wandelaars enkele Schotse Hooglanders tegenkomen. 
Aan de rand van het bos kom je voorbij Nonke Buusjke, een verzameling Zuid-
Limburgse vakwerkhuizen met een historische waarde. Ook het enige Limburgse 
zweefvliegveld zal worden aangedaan onderweg. De route is te volgen via de 
paaltjes met de gouden sterren. Parkeren kan bij Boven Water of bij restaurant de 
Lier. >> Start- en eindpunt: Leiffenderhofweg, Schinveld

DE BRUNSSUMMERHEIDE
Het mooiste en grootste heidegebied van Zuid-Limburg heeft flink wat voor je in 
petto. Op de Brunssummerheide wandel je over zandverstuivingen, uitgestrekte 
heidevelden met grazende schapen, langs een kabbelend beekje, waarvan het 
water wel rood lijkt, kwakende kikkerpoelen en door bossen vol zingende vogels. 
Wandelroutes genoeg, maar de meest populaire is de ‘Licht Groen NM6’.
De Heksenberg is het spannende gebied op de Brunssummerheide waar vroeger 
het Germaanse volk de Hessen streed tegen 
de Romeinen. Volgens het volksverhaal is 
deze heuvel de grafheuvel die is opgericht 
na afloop van die slag. Hessen – of heksen 
– zal je op deze wandelroute (4,9 km) niet 
tegenkomen; wel dicht struikgewas, hoge 
naaldbomen en uitzichten over de weidse 
heidevelden en de schitterende vennen 
van de Brunssummerheide. Begin bij het 
Bezoekerscentrum, waar je ook kunt parkeren 
en een lekkere kop koffie kunt drinken, en volg 
de paaltjes met de lichtgroene band.
>>Start- en eindpunt: Kamperheideweg 6, 
Heerlen

DE MOLSBERG SIMPELVELD
Wandel je vanuit het dal van centrum 
Simpelveld heuvelopwaarts, over de Huls en 
de Molsberg, blijf dan bovenaan genieten 
van het spectaculaire uitzicht over dit fraaie 
dorp. Aan de randen van het plaatsje vind je 
de weidse graslanden, omzoomd met sierlijke 
bomen die zacht wiegen op de wind. Hier en 
daar kom je misschien nog wel een groene specht tegen. Parkeren kan in het 
centrum van Simpelveld. Bij brasserie Shoko, in het hart van het dorp, kun je kiezen 
uit verschillende heerlijke smaken koffie. Deze 5,5 km route volg je via de witte 
paaltjes. >>Start- en eindpunt: Bouwerweg 2, Simpelveld

DE GRÖBBERROUTE NUTH
Vlak buiten Nuth vind je de rustige visvijvers, verscholen 
tussen de bomen. Deze visvijvers van Nierhoven, Terstraten 
en Grijzegrubben vormen het startpunt van een prachtige 
wandelroute door het landelijke gebied. Bij dit startpunt vind je 
ruime parkeermogelijkheden en een centrum waar je een lekker 
kopje koffie kunt drinken. Heb je liever al wat stappen achter de 
rug, voordat je iets nuttigt? Dan kun je ook goed terecht op het 
heerlijke tuinterras van herberg In den Haversack. Je hoeft de 
blauwe paaltjes maar te volgen. De wandelroute is 9,8 km lang.
 >>Start- en eindpunt: Molenveld 5, Nuth

KUNDERBERG & NATUURRESERVAAT VOERENDAAL
Deze route in de gemeente Voerendaal voert je door het prachtige 
gebied net buiten Ubachsberg. Dit gebied is een bezoek meer dan 
waard. Je hebt er een prachtig uitzicht over de Kunderberg. In 
de omgeving zijn genoeg horecagelegenheden te vinden voor een lekker kopje 
koffie. De 4,9 km lange route is te volgen via de zwarte paaltjes. Parkeren kan in het 
centrum van Ubachsberg.
 >> Start- en eindpunt: Kerkstraat 30, Voerendaal

Bron: www.visitzuidlimburg.nl



BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Kerkberg 2a, 6374 ES Landgraaf • Tel. 045-533 33 55 • www.pro-tand.eu

• Klikgebit, kunstgebit  
op implantaten

• Een nieuw kunstgebit en 
de daarbij horende nazorg

• Aanpassen van uw  
kunstgebit

• Vergoeding rechtstreeks 
door zorgverzekeraar

BEHANDELING
AAN HUIS

Tandprotheticus
Daniël van der Zwaag
Tandarts
Susann Ritter

14 JAAR IN LANDGRAAF

Schoonmaakbedrijf Gorenjec V.O.F.  
Jeustraat 28    
6367 EW Voerendaal   
Tel. 045-5458495
info@sb-gorenjec.nl
www.schoonmaakbedrijf-gorenjec.nl

2de Vestiging
Handelsstraat 30
6135 KL Sittard
Tel. 046-2402403

Openingstijden:
Ma. t/m za.: 07.00 – 18.00 u
Zondag gesloten

U voelt zich niet goed. Wilt het liefste even naar de dokter, maar het is avond, nacht, 
weekend of een feestdag. De praktijk van uw eigen huisarts is gesloten. Wat nu?

Bepaal of uw klacht echt spoedeisend is
De beste zorg krijgt u namelijk bij uw eigen huisarts, doordat hij/zij uw dossier kent. 
Ga naar thuisarts.nl of download de app ‘moet ik naar de dokter’ om te kijken of uw 
klacht spoedeisend is. Is dit het geval, bel dan de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg.

Met spoed een huisarts 
nodig buiten kantoortijd?
045 - 577 88 44

www.huisartsenpost-ozl.nl
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TUIN ALGEMEEN
•  Maai eind oktober/begin november voor de 

laatste keer het gazon, maar niet te kort.
•  Een boomgaard waarin het fruit op de grond 

blijft liggen, is tot diep in de winter een 
voorraadschuur voor vogels.

•  Spit kleigrond in het najaar, direct na de laatste 
oogst. De zware kluiten klei kunnen in de winter 
goed stukvriezen, waardoor de bodem in het 
voorjaar makkelijker te bewerken is.

•  Hark het afgevallen blad van het gazon, zodat 
het gras niet verstikt.

•  Plaats een net over de vijver om de vallende 
bladeren op te vangen.

•  Verzamel afgevallen blad door er met de 
grasmaaier met opvangbak overheen te 
gaan. Het blad wordt zo in stukjes gesneden 
en composteert sneller. Verspreid het door 
de borders of laat het vergaan tot bladaarde 
in plastic zakken met gaatjes erin of in 
een compostbak.  

•  Is uw esdoorn, berk of kastanje aan een 
snoeibeurt toe? Doe dit dan tussen oktober en 
eind november. Daarna kunt u ze beter met rust 
laten, want hun sapstromen komen al vroeg op 
gang.

De herfst is nu echt aangebroken. De ochtenden en avonden voelen fris aan en langzaam beginnen 
de bladeren te verkleuren. Na enkele warme zomermaanden waarin we heerlijk van onze tuin, maar 
zeker van ons zwembad hebben kunnen genieten, is het tijd alles goed in te pakken, naar binnen te 
halen of voor te bereiden voor onstuimiger en kouder weer dan we gewend zijn van de afgelopen 
periode. Hier vindt u handige tips en adviezen voor uw herfsttuin.

IS UW TUIN NAJAARSPROOF?

MOESTUIN
•  Berg bonenstaken op een droge plek op.
•  Heeft u last gehad van spintmijt in de bonen, 

ontsmet dan de stokken door ze door een 
(buiten)vuur te halen.

•  Zodra tomatenplanten gaan afsterven oogst u 
alle tomaten, ook de groene. Laat deze op de 
vensterbank narijpen.

•  Zaai op kale stukken een groenbemester, zoals 
winterrogge.

•  Verwijder afgestorven loof van asperges.
•  Oogst niet-winterharde groenten zoals broccoli, 

bloemkool, koolrabi, pompoen, courgette, paksoi 
en bonen.

•  Kiwi kunt u nog even laten hangen. Pas bij 
strenge vorst is het beter ze te oogsten.

•  Snoei appel- en perenbomen.

 DIEREN
•  Woont u aan een bosrand? Laat dan wat noten 

op het erf liggen voor de eekhoorntjes. Dat kan 
in de winter een prachtig schouwspel opleveren.

•  Egels slapen graag in een bladerenhoop, 
composthoop of onder een stapel takken. Maak 
de tuin in de winter niet te netjes, zodat ze 
voldoende verstopplekken hebben. Controleer 
bladeren, takkenhopen en composthopen op 
egels voor u deze verplaatst of in brand steekt. 

•  Maak nestkastjes schoon, sop ze zo mogelijk 
zelfs uit. Vul het kastje met droge bladeren, 
zodat vogels er ‘s winters kunnen schuilen.



OKTOBER
is de tiende maand van het jaar in de 
gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen.  
De naam komt van octo, het Latijnse  
woord voor acht. Oktober was namelijk  
volgens de  Romeinse kalender oorspronkelijk 
de achtste maand van het jaar,  
omdat volgens deze kalender tot 153 v.Chr.  
het nieuwe jaar op 1 maart begon. Oktober 
wordt ook wel de wijnmaand genoemd. Sinds 
de 16e eeuw geldt oktober tevens als de 
rozenkransmaand.

NOVEMBER  
(ook wel: slachtmaand, bloedmaand,  
nevelmaand) is de elfde maand van het jaar  
in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 30 
dagen en komt van novem, de Latijnse benaming 
voor negen.

In de nacht van 25 oktober gaan we met 
z’n allen weer over tot de wintertijd. We 
zetten dan de klok van 03.00 uur terug 
naar 02.00 uur en kunnen een uurtje 
langer slapen. Hiermee komt een einde 
aan de zomertijd die op zondag 29 maart 
begon en 31 weken heeft geduurd. 
Waar komt het idee van het verzetten 
van de tijd eigenlijk vandaan? Wat zijn 
de gevolgen en hoe zijn de meningen 
hierover verdeeld?  

HISTORIE 
Tot 1943 waren er in Nederland een 
paar jaar waarin de zomertijd bestond, 
bijvoorbeeld tijdens de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog. In de jaren ‘70 was er een 
grote oliecrisis op te wereld, waardoor 
iedereen zo min mogelijk energie wilde 
verspillen. In 1977 werden daarom 
zomer- en wintertijd opnieuw ingevoerd. 
Door in de zomer langer gebruik te 
maken van het zonlicht, zou er energie 
bespaard worden, maar dit is nooit 
bewezen.

GEZONDHEID 
Als wordt gekeken naar de biologische 
klok is de wintertijd de beste optie, ook 
wordt het dan in de winter nog redelijk 
vroeg licht, terwijl het met de zomertijd 
pas rond kwart voor 10 licht wordt. 
Anderen wijzen erop dat zomertijd beter 
voor de gezondheid is, aangezien het 
zomers dan langer licht blijft, waardoor 
mensen tussen de 200 en 300 zonuren 
meer krijgen. Ook kan men dan langer 
genieten van de dag door nog na het 
werk in de tuin te liggen, te barbecueën 
of te gaan wandelen. Kortom: het sociale 
leven krijgt een boost. 

Veel mensen en zelfs dieren daarentegen 
zouden wekenlang last hebben van de 

omschakeling. Wetenschappers hebben 
aangetoond dat ons bioritme van slag 
raakt van het klok verzetten; honger 
hebben als dit niet de bedoeling is, 
slecht slapen op momenten dat men 
dit eigenlijk nodig heeft met als gevolg 
hiervan concentratiestoornissen op 
school en werk. 

AFSCHAFFEN? 
De wintertijd is eigenlijk de ‘echte’ tijd 
zoals we die met zijn allen hebben 
afgesproken. In de lente zetten we de 
klok een uurtje vooruit: de zomertijd. 
Niet overal op de wereld hebben ze de 
zomertijd ingevoerd, maar wel in heel 
Europa.
De Europese Commissie heeft in 
september 2018 voorgesteld in 2019 te 
stoppen met de verplichte zomer- en 
wintertijdregeling, maar de lidstaten 
hebben de kwestie vooruitgeschoven. 
Nu een meerderheid van het Europees 
Parlement heeft besloten dat er in 2021 
een einde komt aan het halfjaarlijkse 
verzetten van de klok is de afschaffing 
wel weer een stap dichterbij gekomen. 
Of er per 2021 dan een permanente 
zomer- of wintertijd komt, is het 
parlement nog niet over uit. In principe 
mogen de EU-lidstaten zelf bepalen 
welke tijd zij voeren. Het parlement heeft 
echter een uitstelclausule aangenomen 
om te voorkomen dat er een grote 
verscheidenheid aan verschillende 
tijden ontstaat. De meeste EU-landen, 
waaronder Nederland, hebben meer tijd 
nodig om de bevolking, het bedrijfsleven 
en belanghebbenden te raadplegen.
Het is dus nog steeds onduidelijk wat 
er met het verzetten van de klok in 
Nederland en de rest van de EU gaat 
gebeuren, maar wat we zeker weten is 
dat we in elk geval nog tot 2021 de klok 
elk half jaar blijven verzetten.
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PLANTEN EN BOMEN
•  Vaste planten en rozen mogen geplant worden.
•  Bind loshangende takken van klimplanten vast.
•  Bemest rozen met beendermeel.
•  Vroegbloeiende bollen en knollen mogen in de grond gezet worden.
•  Bescherm vorstgevoelige planten alvast tegen vorst.
•  Maak winterpotten voor op uw terras met bijvoorbeeld conifeertjes, 

heide en bessen.
•  Zet een mooie bolchrysant op uw terras.
•  Bent u ontevreden over uw plantindeling, ga dan nu verplanten of 

maak foto’s om in het voorjaar goed te zien wat en waarom je ook weer 
wilde veranderen.

•  Plant teentjes knoflook in losse, humusrijke grond in de periode 
oktober t/m half november. 

•  Oktober is een goede tijd om planten te vermeerderen door middel van 
scheuren. Spit de plant uit de grond en scheur de kluit in twee delen. 
Snoei tweederde van de stengels en het blad en herplant de delen.  

•  Knip uitgebloeide zonnebloemen af. Leg de zaaddoos op een 
voedertafel of hang hem op, zodat een vogel er veilig de zaadjes uit 
kan pikken.

•  Zet de kuipplanten op uw terras tijdig binnen of verplaats ze naar een 
beschutte plek om ze tegen nachtvorst te beschermen. Denk er wel 
aan ze regelmatig een beetje water te geven.

•  Bomen en heesters met kluit kunnen in de herfst worden geplant. 
De grond is nog relatief warm en herfstregens zorgen ervoor dat de 
planten goed aanslaan. 

•  U kunt mos en algen verwijderen door droog (metsel)zand te strooien 
en het straatwerk vervolgens aan te vegen.

•  Ruim de uitgebloeide vaste planten (nog) niet op, insecten 
overwinteren graag in de holle stengels.

•  Door blad van bomen en heesters zoveel mogelijk te laten liggen, 
ontstaat een isolerende laag op de grond. Zo bescherm u de planten 
eenvoudig tegen de vorst.

•  Wilt u in het vroege voorjaar genieten van uitbundige bloemenpracht? 
Poot dan nu bol- en knolgewassen.

•  Laat de zaaddozen van de zonnehoed (Echinacea) met rust. Ze staan 
nog langdurig in volle glorie in de tuin.

ZWEMBAD
 De een haalt, indien mogelijk, zijn zwembad naar binnen. De ander laat 
zijn zwembad op een andere manier overwinteren. In het laatste geval 
zijn de volgende stappen te volgen voor het beste resultaat.

•  Maak het zwembad en de randen perfect schoon met een speciale 
randreiniger.

•  Laat het water zakken tot onder de skimmer. Zuig uw zwembadwater 
dus aan via de bodem aanzuig en zet de kraan van de skimmers 
dicht om geen lucht aan te zuigen. Als u geen bodemaanzuig 
hebt, kunt u een dompelpomp gebruiken. Zorg dat er geen water 
meer in de skimmer staat om kapotvriezen te voorkomen; het 
zwembadwaterniveau zal door de regen en sneeuw namelijk stijgen 
tijdens de winterperiode. Controleer dit regelmatig en zorg dat uw 
skimmer niet kapot vriest. U kunt uw skimmer beschermen met een 
stuk isolatie. Een goedkoop alternatief is een plastic fles met zand 
erin of een tennisbal. 

•  Voeg een hoogwaardig overwinteringsproduct toe aan het 
zwembadwater tegen kalkafzetting en algengroei.

•  Laat het water gedurende 5 uur rondcirculeren via de 
bodemaanzuig. Als u die niet heeft, moet u eerst bovengenoemd 
overwinteringsproduct toevoegen, dan rondpompen en daarna 
legen met een dompelpomp.

•  Schakel uw elektrische kast of sturing uit.

TER BESCHERMING VAN  DE INSTALLATIE
•  Laat uw zwembadpomp en de filter leeglopen als deze in een ruimte 

staan waar het kan vriezen. Dit kan door onderaan de pomp en filter 
het aftappunt open te draaien. Let bij het leeglopen op dat de kranen 
van het zwembad dicht zijn als uw installatie lager staat dan het 
waterniveau in het zwembad, anders loopt uw zwembad leeg.

•  Als u een warmtepomp hebt, draai dan de kranen van by-pass dicht 
en ontkoppel de warmtepomp, zodat deze kan leeglopen. Plaats een 
zeil over de pomp om ze te beschermen.

•  Nu kunt u nog diagonaal (met een touw) in het bad vlotters, flessen of 
iets anders laten drijven, zodat de druk van eventueel ijs opgevangen 
wordt en niet op de rand van het zwembad komt.

•  Om te voorkomen dat er ongewenst dieren of vuil in uw bad 
terechtkomen, spant u een verstevigd waterdoorlatend 
winternet over het zwembadoppervlak. 

Herfst 
maanden
weetjes

AFSCHAFFEN,  
JA OF NEE?

Zomer 
&  winter 

tijd  



CITAVERDE.NL/HEERLEN

CITAVERDE.NL/OPENDAG

Locatie: Heldevierlaan 12, Heerlen

Er zijn ook open 
dagen op onze locaties 
in Horst, Roermond 
en Nederweert. 
Voor meer informatie over 
onze scholen en opleidingen, 
kijk op onze website!

7 NOV
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Een begrafenis of crematie regelen is 
voor nabestaanden vaak moeilijk, In een 
verdrietige en emotionele periode moet in 
korte tijd veel gebeuren. Je wilt zeker zijn 
dat je de juiste beslissingen neemt 
en daarbij niets vergeet. 
Yarden & Peters Uitvaartzorg Zuid-Limburg 
helpt u graag om het meest passende 
afscheid te organiseren. “ Wij  ondersteunen 
en adviseren de nabestaanden, afhankelijk 
van hun behoeftes. Op de achtergrond of 
juist met een complete ondersteuning”.

Ieder afscheid is uniek
Een goed afscheid is een afscheid dat 
aansluit op de wensen van de overledene. 
Of dat nu klassiek, traditioneel of helemaal 
‘anders dan anders’ is. 
Wij geven nabestaanden de ruimte om 
emoties en wensen te uiten en denken 
mee om de uitvaart een bijzondere en 
persoonlijke ‘touch’ te geven. 
Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van 
symbolen of rituelen uit verschillende 
culturen. Of door te kiezen voor muziek of 
bloemen waar de overledene van hield. 

Uitvaartcentrum Heerlen
Ons uitvaartcentrum ligt aan de 
Imstenraderweg 10 in Heerlen. Het is een 
gastvrij uitvaartcentrum, gevestigd in het 
Yardenhuis van Heerlen. 
Wij vinden het belangrijk dat bezoekers zich 
hier op hun gemak voelen. Rouwbezoek 
is altijd mogelijk, zo lang en zo vaak 
nabestaanden daar behoefte aan hebben. 
Wel is het noodzakelijk daarvoor even 
telefonisch een afspraak te maken. 
Het Uitvaartcentrum beschikt over twee 
rouwkamers. Hier kunt u in alle rust afscheid 
nemen van uw dierbare.

Yarden & Peters 
Uitvaartzorg Zuid-Limburg
Imstenraderweg 10, 6422 PM Heerlen
T 088-9272333 

Ruimte voor een 
persoonlijk afscheid

C-SOME by Waterval
Frankenlaan 3
6419 BT HEERLEN
www.c-some.nl
Follow us at Instagram en Facebook

Anya Niewierra, algemeen directeur van Visit Zuid-
Limburg, noemt Ontdek Landgraaf “Een uniek 
voorbeeld van storytelling over het boeiende 
verleden van de gemeente Landgraaf. En dan ook 
nog op een zeer aantrekkelijke en diepgaande 
wijze gepresenteerd. Wat een aanwinst om het 
toeristisch aantrekkelijke Landgraaf te versterken!”. 

INDRUKWEKKEND VERLEDEN
De 80 locaties worden ontsloten op kernen en thema’s. 
Iedere locatie - oftewel object - bevat beschrijvingen en anekdotes die 
gebaseerd zijn op degelijk literatuuronderzoek, raadpleegbaar via een 
bronnenlijst. De teksten zijn prikkelend en toegankelijk geschreven. 
Iedere locatie kan worden beoordeeld en gedeeld via social media. 
Het is de bedoeling om de website in de toekomst verder uit te 
breiden met nieuwe locaties, foto’s en mogelijkheden. Dit tot grote 
vreugde van wethouder Ramon Lucassen, die zelf veel affiniteit met 
cultuurhistorisch erfgoed heeft: “Landgraaf heeft een indrukwekkend 
verleden waar we écht trots op mogen zijn. Achter iedere steen schuilt 
een verhaal. Die verhalen moeten verteld worden om inwoners en 
bezoekers bewust te maken en te verwonderen. Met Ontdek Landgraaf 
is hier een schitterende basis voor gelegd’’.

VEILIG ONLINE REIZEN
De wens om het Landgraafse erfgoed digitaal beleefbaar te maken 
voor het grote publiek, bestond al langer. Ruim voor covid-19 stonden 
hiervoor de seinen op groen en die beslissing biedt nu de nodige 
voordelen. Ontdek Landgraaf maakt het mogelijk om tóch op een 
veilige manier langs het erfgoed van Landgraaf te reizen. Via een zelf 
uit te stippelen fiets- of wandelroute of simpelweg vanuit je luie stoel. 
Ga het vooral zelf beleven en ontdekken op www.ontdeklandgraaf.nl.

Erfgoedplatform Landgraaf nu 
online
Tweeduizend jaar geschiedenis in je broekzak. ‘Ontdek Landgraaf.nl’ 
maakt het mogelijk. De website maakt het cultuurhistorisch erfgoed 
van Landgraaf op gedetailleerde wijze toegankelijk voor inwoners en 
toeristen. Maandenlang onderzoek en schrijfwerk resulteerden in een 
grote verzameling verhalen, vergezeld van passend fotomateriaal. De 
website kwam onlangs online met een eerste selectie van 80 locaties. 





Stadhouderslaan 220  | 6171 KP Stein
T. +31 (0)46 – 426 8000
Meer informatie op 
www.steinerbos.nl   | 

1.600 m2 indoor 
speelparadijs

Ouders en/of begeleiders
(vanaf 18 jaar) gratis toegang! 
Ook geldig voor het speelbos.



 
Een bezoek aan Museum Romeinse 
Katakomben is een onvergetelijke 
belevenis. Dwalend door de 
onderaardse gangen reis je terug in 
de tijd, naar het Rome van de derde 
en vierde eeuw. Met een deskundige 
gids daal je af naar de graven 
van Romeinse burgers en naar de 
schitterende kleurrijke grafkamers 
van vooraanstaande Romeinen. 
In de mergelsteen zijn 
horizontale grafnissen 
uitgehakt, die 
vroeger werden 
afgesloten met 
een terracotta of 
marmeren plaat. 
Welgestelde 
families hadden 
vaak een eigen 
grafkamer met 
rijkversierde wanden. 
De fresco’s openbaren 
bijzondere verhalen, oude 
rituelen, en verrassende scènes 
uit het dagelijkse leven. Het museum 
is in 1910 opgericht door Jan Diepen, 
zoon van een rijke textielindustrieel, 
in samenwerking met de beroemde 
architect Pierre Cuypers. 

VOOR ELK WAT WILS 
Naast rondleidingen biedt het 
museum een actueel programma 
dat heden en verleden met elkaar 
verbindt. Zo kun je exposities 
bezoeken en onbekende gedeelten 
van het labyrint ontdekken via 

themarondleidingen, zoals ‘De 
Geheimen van Water’. Tijdens deze 
onderaardse reis bezoek je een 
mystieke ondergrondse doopkapel 
met ritueel grondwater en ontdek 
je fresco’s die verhalen onthullen 
over water in de Romeinse tijd. Ook 
kun je arrangementen en belevingen 
boeken, zoals de ‘Circle of Life’, een 
fascinerende zoektocht voor het hele 

gezin. Aan de hand van raadsels 
en opdrachten ga je op 

zoek naar een verborgen 
levensbron, waarbij 
je steeds dieper 
afdaalt in het labyrint. 
Kinderen kunnen 
deelnemen aan de 
ontdekkingstocht ‘Op 

zoek naar Cecilia’. Met 
een geheimzinnige oude 

plattegrond proberen ze 
de heilige Cecilia te vinden, 

die op een geheime plek in het 
ondergrondse doolhof begraven ligt.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 
Kijk voor het actuele programma, 
bezoekersinformatie, prijzen, 
tijden en reserveringen op www.
romeinsekatakomben.nl of stuur een 
mail naar info@katakomben.nl.

MUSEUM ROMEINSE KATAKOMBEN
Plenkertstraat 55, 
6301 GL Valkenburg aan de Geul
T. +31 (0)43 6012554  
of +31 (0)6 51167856

Museum Romeinse Katakomben

Beleef het verborgen Rome  
in een mystiek ondergronds labyrint!
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Rd4 Kringloopwinkels vieren feest!
20 Jaar geleden opende Reinigingsdiensten Rd4 in Kerkrade de 
eerste kringloopwinkel van Zuid-Limburg. Een jaar later werd een 
tweede winkel in Heerlen geopend. In 2016 volgde de derde winkel in 
Margraten. 

OPFRISBEURT  
“In onze vernieuwde kringloopshops krijgen alle spullen nóg meer 
aandacht. We geven spullen, die door anderen niet meer gebruikt 
kunnen worden, een nieuw kleurrijk leven”, aldus Roger Wetzels, manager 
grondstoffen en verantwoordelijke voor de kringloopactiviteiten van Rd4. 
“En niet alleen spullen krijgen een tweede kans bij ons, ook mensen die aan 
de zijlijn staan, vinden in onze shops een passende plek om te werken.  
Eerder dit jaar moesten we vanwege corona onze winkels sluiten. Tijdens 
de sluiting hebben we niet stilgezeten. We hebben deze periode gebruikt 
om na te denken over de verbetering van onze winkels. Hierbij hebben 
we vooral onze klanten geraadpleegd. Resultaat: behalve een grondige 
opfrisbeurt hebben we onze winkels voorzien van een nieuw winkelconcept: 
‘RD4U, van iedereen, voor iedereen’. Mei jongstleden heeft Rd4 de drie 
vernieuwde kringloopshops met in achtneming van de noodzakelijke 
hygiënemaatregelen kunnen heropenen.”  

JUBILEUM
De eerste ambities om kringloopactiviteiten te ontplooien, dateren al 
vanaf 1995. Na een grondig onderzoek, startte Rd4 in 1998 met een pilot in 
Landgraaf, waarna de eerste kringloopwinkel van Rd4 haar deuren in 2000 
opende. Een jaar later opende Rd4 een tweede kringloopwinkel in Heerlen. 
In 2006 verhuisde deze kringloopwinkel van de Schelsberg naar de huidige 
locatie In de Cramer. De derde kringloopwinkel opende in 2016 haar deuren 
in Margraten. De drie winkels bieden een breed assortiment dat varieert 
van meubels, bruin- en witgoed, huishoudelijke artikelen, multimedia, 
speelgoed, boeken, kleding, onderdelen en seizoensgebonden artikelen. 
Nu, 20 jaar later zijn onze winkels een begrip in Zuid-Limburg”, aldus Roger 
Wetzels. “We ontvangen jaarlijks bijna 500.000 bezoekers. Uiteraard houden 
we rekening met alle aangescherpte RIVM maatregelen.”

KRINGLOOPSHOPS EN MEER
Roger Wetzels vervolgt: “RD4U Kringloopshops zijn gevestigd in: In de Cramer 
9 in Heerlen Spekhofstraat 4 in Kerkrade Aan de Fremme 25 in Margraten We 
zijn geopend van maandag tot en met zaterdag van 09.00 - 17.00 uur. Kijk 
ook voor het laatste nieuws op Facebookpagina en of Instagram: RD4U 
Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de inzameling en verwerking van afval 
voor 140.000 huishoudens in 10 Zuid-Limburgse gemeenten: Beekdaelen, 
Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Simpelveld, Vaals en Voerendaal. Daarnaast beheren we zeven 
milieuparken, drie kringloopwinkels en verzorgen we de straatreiniging, 
gladheidbestrijding en reiniging van openbare ruimtes. Tevens verzorgen 
we de afvalinzameling voor maar liefst 3.500 bedrijven in Limburg. Rd4 is 
een innovatieve organisatie met 500 medewerkers.”

Voor Steinerbos Belevenispark is de coronaperiode niet 
anders dan andere parken. Het is een tijdperk van het beste 
ervan maken en overleven. Wij spraken directeur Marc 
Bossers over hoe zij het hoofd boven water weten te houden.

Wat ooit begonnen was als ontspanningsoord voor mijnwerkers met 
hun gezinnen is 75 jaar later uitgegroeid tot een waar belevenispark 
voor jong en oud met een totaaloppervlakte ter grootte van 
welgeteld 45 voetbalvelden. “Al onze activiteiten zijn hier gebaseerd 
op duurzaamheid en natuur”, aldus Bossers. “Als tegenhanger van 
het digitale tijdperk, waarin veel jongeren hun vrijetijd doorbrengen 
met computerspelletjes en televisiekijken, bieden wij een 
totaalpakket aan analoge activiteiten, zoals het blotevoetenpad, de 
kinderboerderij, de roeivijver of de natuurspeeltuin waar kinderen 
nog ouderwets kunnen ravotten, terwijl papa en mama of opa en 
oma in één van de aanwezige horecagelegenheden lekker van een 
kopje koffie met vlaai kunnen genieten.”
 
De binnenspeeltuin van maar liefst 1.600 m2 biedt indoor 
speelplezier met onder andere tunnels, ballenbakken, trampolines, 
klimtoestellen en elektrische minicars. En bijna het hele jaar 

door kan men op allerlei manieren actief bezig zijn 
in het prachtige binnenbad voor leszwemmen en 
aqualessen. Volwassenen gebruiken het wedstrijdbad 
op vastgestelde tijden voor wedstrijdzwemmen of 
recreatief zwemmen met onder andere een heuse 
stormbaan.

UNIEK IN LIMBURG
“Stilstaan is achteruitgaan, een standaard uitdrukking 
waar ik honderd procent achter sta”, aldus Bossers. 
“Als er één organisatie is die absoluut nooit stilstaat, 
dan is dat ons Steinerbos Belevenispark. Iemand die al 
enige tijd niet meer in ons park op bezoek is geweest, 
weet niet wat hij ziet. Zo zijn wij telkens bezig met 
vernieuwen en uitbreiden om het publiek telkens weer 
met nieuwigheidjes te entertainen. Niet voor niets dat 
wij enige tijd geleden ervoor gekozen hebben het park 
om te dopen tot Steinerbos Belevenispark, vanwege 
het uitgebreide aanbod aan entertainment.
 
Ondanks de onzekere periode waarin we leven, 
blijven we nadenken over de toekomst. Als tipje van 
de sluier mag ik wel even een scoop weggeven dat 
we bezig zijn met het uitwerken van een spannende 
basisspeurtocht. Meer kan ik er momenteel nog niet 
over zeggen, maar het zal komend jaar zeker aan ons 
activiteitenpakket worden toegevoegd.”
 
“Het unieke aan ons park? Heel eenvoudig: met slechts 
één entreekaartje kan men gebruik maken van alle 
toestellen en activiteiten, zonder lange wachtrijen of 
extra kosten”, glimlacht Bossers. “Wij nodigen dan ook 
iedereen uit zich hiervan te komen overtuigen.” 

Altijd wel iets te 
beleven in Steinerbos



Beleef het verborgen Rome  
in een mystiek ondergronds labyrint!
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