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EISDEN

EUROPEES RALLYCROSS KAMPIOENSCHAP
4 en 5 augustus 2012

Een bijzonder boek

Zeven woensdagavonden gratis zomerfestival:

Magisch Mythisch
Maasmechelen

Parkies in het Koninginnepark

Een schitterend geïllustreerd
boek met een veertigtal verhalen van vroeger, ook over de
Tuinwijk. Het boek meet 30 bij
30 cm, telt 120 pagina’s en kost
29.95 euro. Het is in de Tuinwijk
te koop in onder meer het toeristisch kantoor De Maasvinster
(tegenover Euroscoop), grandcafé Casino, restaurant De
Mangerie, dienstencentrum De
Bolster, café ‘t Bierketeltje en
bij JEM op de Pauwengraaf. Op
www.tuinwijk2020.be lees je
meer over dit bijzondere boek
en ook waar het boek elders in
Maasmechelen te koop is.
De opbrengst gaat helemaal
naar de realisatie van het monument De Mijnwerkersvrouw,
dat Tuinwijk2020 in het najaar
voorstelt en volgend jaar wil oprichten aan de vroegere mijn.
We geven mee dat ook fotoboek Levend Park nog te koop
is (stuur dan een mailtje naar in
info@tuinwijk2020.be).

ZONNEPANELEN
WARMTEPOMPBOILERS

CIRCUIT DUIVELSBERG MAASMECHELEN

WARMTEPOMPEN
THERMOGRAFIE
ISOLEREN
SUNCARPORTS
Tel.: + 32 (0)89/75.30.24 - GSM: + 32 (0)478/71.97.53 of + 32 (0)495/30.85.29
www.solar-eco-projects.be - info@solar-eco-projects.be

grand café

bedrijvenpark
Lanklaar

Zetellaan 57
3630 Maasmechelen
Tel. 089 76 30 77

www.ilpatatino.be
Tel. 089 77 27 15
17116 Hotel Lika
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• FEESTZALEN
• SEMINARIES
• VERGADERZALEN
• SAUNA & ZWEMBAD
Pauwengraaf 2 - 3630 Maasmechelen
Tel. 00/32/89/76 01 26 - Fax 00/32/89/76 55 72
hotel.lika@skynet.be
www.hotellika.be

Verzekeringen

Didden & Partners
Rijksweg 427 B1

Café FLIPPER

Heihoevestraat 48

OPTIEK HUYGEN
Pauwengraaf 121

Heirstraat 157

MATCHPOINT

Themacafé Patrostadion
Open vanaf 11 uur - Maandag gesloten
Rijksweg 590 I 3630 Maasmechelen
T: 089/76 18 86 I mailto:info@janssen-maes.be

Fabienne Buttafuoco

Slagerij
BRASSEUR
Pauwengraaf 48

Verantwoordelijke uitgever: Michel Vigneron Kastanjelaan 9, 3630 Maasmechelen

Pijkels Grondwerken

De krant van Eisden-Tuinwijk

juli 2012

Het nieuwe Tuinwijk2020-logo

Volgende week is het Koninginnepark opnieuw het fantastische decor voor Palm Parkies. Voor het
tweede jaar op rij en met dank aan onze sponsors trakteert Tuinwijk2020 iedereen op een gratis
zomerfestival. Wie er vorig jaar bij was, wil ook deze editie voor geen geld missen.
Stijn Meuris en Udo
De affiche van deze festivalzomer mag er zijn.
Dean (winnaar van Idool en Sterren op het IJs)
bijt de spits af op woensdag 11 juli. Uitschieters
zijn ongetwijfeld Stijn Meuris en Rick de Leeuw
die woensdag 18 juli met Vlaanderens beste muzikanten naar het Koninginnepark afzakken. Het
voorproefje waarop ze ons een paar weken geleden vergasten tijdens de jaarlijkse voorstelling van
Palm Parkies in het Palm-kasteel van Steenhuffel,
is veelbelovend.
Vorig jaar waren Boogie Boy en Udo goed
voor legendarische
avonden. In de gutsende regen gaf Boogie Boy, overigens
de
artiestennaam
van concertorganiSponsoring
sator Paul Ambach,
Maar koken kost geld.
een
demonstratie
Artiesten komen niet
van hoe je publiek
gratis. ‘Zo is dat. Eigenmoet entertainen.
Vorig
jaar
was
Udo
ook
te
gast
in
het
Koninginnenpark
lijk is Palm Parkies een
Een paar weken laformule die stads- en gemeentebesturen inko- ter deed Udo dat nog eens over, anders maar
pen. Zij en wij dus ook, betalen een uitkoopsom keigoed. De ambiance zat er goed in. Udo heeft
waarvoor ze zelf geen zeven concerten kunnen Maasmechelse roots, want zijn pa groeide op in
organiseren. Verder is er geen omkijken naar. De de Tuinwijk en zijn hele familie woont hier nog.
inkomsten uit de drankverkoop zijn voor Palm Udo mocht en wilde terugkomen. Op 22 augustus
Parkies, dat ook het personeel betaalt. Wij als sluit hij Parkies af. Op de binnenpagina lees je het
Tuinwijk2020 zijn hun enige private partner. Met volledige programma.
sponsoring proberen we het budget rond te krijgen. Dat is extra moeilijk omdat Parkies zelf ook
publiciteit werft bij de Maasmechelse handelaars
die ons niet bereikt. Maar het zal ons nu ook wel
lukken.’
Voor geen geld… Inderdaad, maar toch is Parkies
gratis. ‘Dat is een bewuste keuze’, vertelt secretaris Ludo Coenen. ‘Wij wilden vorig jaar heel Maasmechelen een fijn cadeau geven voor 100 jaar
Tuinwijk. Omdat de Tuinwijk één groot park is, en
omdat het Koninginnepark tot in de jaren zestig
een plek was waar veel evenementen plaatsvonden, willen wij dit park opnieuw laten uitgroeien
tot een ontmoetingsplek voor kleinschalige evenementen. En omdat Parkies in meer dan twintig Vlaamse en Nederlandse steden een
succesvol concept is
van zomerse parkconcerten, leek ons dat
de beste formule. De
vele positieve reacties
gaven ons gelijk.’

LED-reclame
Van 1 juli tot en met 31 augustus huurt Tuinwijk2020
een groot LED-infobord dat
zeven dagen op zeven 24 uur
per dag informeert over Palm
Parkies. Het bord komt onder meer langs de Koninginnelaan te staan, en natuurlijk
ook op onze concerten in
het Koninginnepark. Tegelijk
bieden we daarmee een wel
héél bijzonder én opvallend
forum voor onze sponsors.
Het is dank zij deze bedrijven, deze ondernemers dat
Tuinwijk Palm Parkies als gratis zomerfestival kan aanbieden. Bent u geïnteresseerd
in publiciteit via dit infobord,
neem dan even contact op
via 0471 26 53 36.

Nieuwe kiosk, uw kiosk
Einde juni werd in het Koninginnepark
de kiosk afgebroken. Na het bouwverlof wordt ze heropgebouwd. 35 werkdagen later, tegen einde september, moet
ze af zijn. Tuinwijk2020 betaalt de ontwerpkosten. Dat gebeurt deels met de
ingezamelde gelden via de Koning Boudewijnstichting. Omdat dit niet volstaat,
nodigt Tuinwijk2020 u uit een steentje bij
te dragen. Zo wordt de kiosk ‘uw’ kiosk,
‘onze’ kiosk. De Koning Boudewijnstichting levert u een fiscaal attest af voor
giften vanaf 40 euro per jaar (artikel 104
van het Wetboek van de inkomstenbe-

lastingen). U kan een gift doen op rekening 000-0000004-04 (driemaal nul,
zesmaal nul, vier, nul, vier) van de Koning
Boudewijnstichting met vermelding van
L82347: Maasmechelen – 100 jaar Tuinwijk. Dank.

Wil je steeds op de hoogte blijven van onze initiatieven, dan is de nieuwsbrief daarvoor het best. Stuur een mailtje naar info@tuinwijk2020.be.

Rosse centjes
Palm Parkies is een gratis festival. Toch kan jij
een duit in het zakje
doen. Breng je koper
centjes mee en drop ze
in de rossecentjes-ton.

PWA-directeur Gerry Thoné:

‘Wij halen uw strijk
gratis op’

Zeven woensdagen Palm Parkies in het Koninginnepark

Eind deze zomer is er opnieuw een kunsttentoonstelling in onze
Tuinwijk. Eentje die veel weerklank zal krijgen en zo heel wat volk
naar de Tuinwijk brengt: GARTENCITY #1, wat verwijst naar de garden city, waar de mijn de inspiratie vond voor de bouw van de Tuinwijk. GARTENCITY#1 is een initiatief van het Cultuurcentrum samen
met onder meer Tuinwijk2020. De kunstwerken komen grotendeels
uit de collectie van het Sittardse museum Het Domein, aangevuld
met kunstenaars zoals Jan Fabre en Koen van den Broek. De tentoonstelling loopt van 25 augustus tot 30 september in het Museum
van de Mijnwerkerswoning, Sint-Barbara Instituut, de vroegere GIFI,
Maasmechelen Village en Cultuurcentrum Maasmechelen. Meer
info volgt later via de media of op www.ccmaasmechelen.be en www.
facebook.com/ccmaasmechelen.

Schachtbokken verstrikt in
rood touwkluwen

TOM DICE

JANEZ DETD CIRCO

DR. FRED
& THE MEDICCINE MEN

UDO

Vandaag is Tom Dice een begrip
in de internationale muziekwereld. De getalenteerde singersongwriter maakte met Me &
My Guitar een sterke beurt op
het Songfestival te Oslo (2010)
en behaalde op indrukwekkende
wijze goud met debuutalbum
Teardrops. Ook hij speelde vorig
jaar met succes elders op Parkies.
Nu komt hij graag nog eens terug
op de plekken waar hij toen niet
geraakte, ook in het Koninginnepark. En naast zijn gitaar brengt
hij ook een gloednieuw album
mee, Heart For Sale’!

Janez Detd is dood, lang leve
Janez Detd Circo. De populaire
punkrockband hield het in 2009
voor bekeken. Vorig jaar blies
voorman Nicolas Van der Veken
zijn collectief nieuw leven in.
Nieuwe en meer muzikanten –
waaronder een blazerssectie en
stevige percussie – duwen deze
band meer in de richting van
de Balkanmuziek. En het beste
nieuws moet nog komen. Ook de
punkhits van Janez Detd worden
in dit nieuwe bestaan niet vergeten. Dat kan toch alleen maar een
ongezien feestje opleveren?

Een coverband die bekend is van
Aalst tot Afghanistan. U zegt?
Toch wel, Dr. Fred & The Medicine Men wordt niet alleen gesmaakt op een fijn zomerfestival
of een beter huwelijksfeest. Dit
gezelschap vergezelt wel eens de
militairen op een buitenlandse
missie om hen muzikaal te ondersteunen in Kosovo, Libanon en…
Afghanistan. Noem hen daarom
gek of moedig, één ding staat
vast: als het op sfeer scheppen
aankomt, ontgoochelt deze dokter nooit. Niet te missen in het
Koninginnepark!

Zijn het zijn Maasmechelse roots,
wie weet… In elk geval was zijn
Parkiesconcert vorig jaar voor velen de topper. Hij komt terug. In
2005 was hij dé ontdekking van
X-Factor. Een handvol Engelstalige hits volgen tot Udo in die andere tv-show ‘Zo is er maar Eén’
indruk maakt via Will Tura’s klassieker ‘Ik mis je zo’. Udo gaat voor
het Nederlandstalige repertoire.
Live noemt hij zijn shows niet
voor niets ‘100% Nederlandstalig’. Kortom , voor elk duidelijk
wat wils bij deze jongen.
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Moskee

Sint-Barbarakerk

Coverbands horen bij Parkies.
Wie denkt dat alle coverbands
onderling inwisselbaar zijn, heeft
nog niet kennisgemaakt met The
Fools, naar eigen zeggen de meest
krankzinnige coverband van
Vlaanderen. Frontman Tommy
O’Fool trakteert je op doldwaze
medleys en waanzinnige versies
van bekende nummers. De band
belooft iedere toeschouwer mee
te nemen op een wervelende rit
doorheen de tijd, een rollercoaster waarbij iedereen op het einde
van de set een extra rit zou willen. We zijn benieuwd…

Woensdag 22 augustus

Kerkhof

Wat gebeurt er als je twee grote
iconen uit de Lagelandenrock bij
mekaar brengt? Rick de Leeuw
van Tröckener Kecks, Stijn Meuris
van Noordkaap en Monza zoeken
het antwoord, met Axl Peleman
als katalysator, en rugdekking van
Jan Hautekiet, Kris Delacourt en
Ron Reuman.
Goed voor twee uur rock ’n roll…
niet enkel van Noordkaap en de
Kecks, maar ook van verwante of
bewonderde artiesten. Rick De
Leeuw & Stijn Meuris. De kans
dat je met een schorre keel huiswaarts keert, is niet gering.

Woensdag 15 augustus

Nieuwe hoofdgebouw

Na een weddenschap nam hij
in 2007 deel aan Idool. De rest
is geschiedenis. Hij won Idool,
hij won Sterren op het ijs. Vorig
jaar was hij één van de toppers
van Parkies. Daarom ‘moest’ hij
dit jaar naar het Koninginnepark
komen, vonden Bas en Sam van
Palm Parkies. Hij maakte samen
met Iris een nummer op het album Seventeen: Gone, een duet
dat hij met onze songfestivalhoop
heeft opgenomen en dat wellicht
de zomersingle wordt van het gelegenheidsduo. Dean opent onze
festivalzomer.

Woensdag 8 augustus

Kiosk

THE FOOLS
STIJN MEURIS
& RICK DE LEEUW

Woensdag 1 augustus

Klooster

Woensdag 25 juli

Casino

DEAN

Station

Schachttorens van de mijn

Directeurswoning

Oude Burelen

Op 18 december 1987 sloot de mijn van Eisden. Intussen zijn we 25
jaar later. Voor de jongere generaties is de mijn een zwart gat, een
wit vel. Het was voor Tuinwijk2020 de aanleiding om een twintigtal
jongeren uit te dagen daarover een film te maken. Onder begeleiding
van jeugdhuis OKE trokken ze op pad. Voor bijna allemaal ging een
nieuwe wereld open, want zij gingen graven in hun eigen verleden.
Het mijnverleden kenden ze niet. Ze trokken naar ex-mijnwerkers,
vaak hun grootvaders of buren, en tonen hun kijk op het verleden
en Maasmechelen. Vrijdag 21 september gaat hun film in première
in het Cultuurcentrum. Daarna gaan deze jongeren zelf de boer op.
Ze willen hun ervaringen delen met jongeren, ouderen, senioren, …
Kortom, met iedereen die zich verbonden weet met de mijn en haar
verleden.

Woensdag 18 juli

Eerste logementshuizen

Graven in ‘mijn verleden’

Woensdag 11 juli

Eerste scholen

De komende weken moet je eens gaan wandelen rond de schachtbokken. Die zijn de hele zomer omgeven door een immens web van
rode touwen. Ze lopen van Maasmechelen Village naar de twee
schachtbokken en de mijnterril. Over drie maanden moeten aan dat
touw zo veel vlagjes hangen als er bezoekers komen. Iedereen die
re©reate*, want zo heet het kunstproject, bezoekt, mag op zo’n vlagje een boodschap schrijven.
Omwille van de verzekering betaal je vijf euro. Daarvoor kan je er
tot 30 september onbeperkt wandelen. De nieuwe schachtbok werd
ingericht met een installatie van koorden, spiegels en foto’s, en met
een zomerterras. re©reate* loopt tot 30 september van dinsdag tot
zondag, van 10 tot 19 uur. Tickets aan de infobalie van Maasmechelen
Village en op het Zomerterras. Info op www.urbanguerilla.be

‘De wekelijkse strijk is
iets waar veel mensen
tegenop kijken’, weet directeur Gerry Thoné van
het PWA-dienstenbedrijf.
‘Veel
Maasmechelaren
brengen hun strijk elke
week naar de strijkservice. Opgeleide strijksters
beschikken er over de
modernste apparatuur, en
ook kleine retouches zijn
mogelijk. Nu hebben we
onze service uitgebreid:
de was wordt gratis aan
huis opgehaald en gestreken afgeleverd, in plastic
beschermhoesjes.’
Betalen gebeurt met dienstencheques. Elke cheque
is 60 minuten strijktijd
waard en kost €7,50. Met
het
belastingvoordeel
wordt dat €5,25.
Het PWA zet ook poetspersoneel in. Op dit moment werken 171 mensen
via het PWA, één van de
grotere private werkgevers in Maasmechelen.
Een poetsvrouw nodig?
Laten strijken? Bel het
PWA-dienstenbedrijf aan
de Pauwengraaf 102 op
089 77 70 02.
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GARTENCITY#1 in de Tuinwijk

Onze festivalzomer

Het PWA is vooral gekend
door zijn strijkatelier. Je
betaalt er met dienstencheques. Nieuw is dat
het PWA je strijkgoed
thuis ophaalt en terrugbezorgt.
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