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Vorige zomer zakten ongeveer 2500 bezoe-

kers jaar af naar het Koninginnepark. Om 

de eerste editie te overtreffen heeft Tuin-

wijk2020 enkele nieuwe artiesten en groe-

pen weten te strikken. Ook dit jaar ontbreekt 

er dus geen talent in de kiosk. De affiche 

presenteert het volledige programma. Head-

liners zijn de Genkse tweelingbroers Koen & 

Jo. Vorig jaar stonden ze ook al op het podi-

um van het eerste ParkCitéConcert. Toen in 

de begeleidingsband van Katherine Avgous-

takis. Intussen waren ze  finalisten van The 

Voice van Vlaanderen 2014, een programma 

waarin ze gecoacht werden door Axelle Red. 

In commentaren na The Voice werden ze ‘ko-

ningen van harmonie’ genoemd omwille van 

hun perfecte samenzang.

Vraagt u zich af waarom het ParkCitéconcert 

op een donderdag georganiseerd wordt? Op 

Vogelverschrikkers bestaan al 3000 jaar. 

Ze werden gebruikt in het Oude Nabije 

Oosten en in het oude Griekenland. Maar 

ook in onze ParkCité waren ze thuis. Zo-

als de groene hagen en de witgekalkte 

boomstammen typeerde ook de vogel-

verschrikker de tuinen van de Cité.

Daar vond Tuinwijk2020 vorig jaar inspira-

tie voor het eerste vogelverschrikkerfesti-

val. Omdat er vraag was dit nog eens over 

te doen, hebben veel bewoners zich dit 

jaar ook weer laten gaan.  We ontvingen 

foto’s van meer dan 60 vogelverschrik-

kers. 

Bent u benieuwd naar de creaties in Park 

Cité? Ga dan eens op pad, te voet of met 

de fiets. Download een plattegrond op 

www.tuinwijk2020.be en meld achteraf 

via info@tuinwijk2020.be welke drie vo-

gelverschrikkers je het origineelst vindt. 

Tijdens ‘Picknick in het Park’ (zondag 14 

september)  wordt de topdrie in de bloe-

mentjes gezet.

Tuinwijk2020 wil jaarlijks uitpakken met 

een sympathiek zomerevenement waar-

voor zelfs bezoekerswillen komen kijken. 

Een leuk idee? Stuur ons een mailtje.

Donderdag 21 augustus in het Koninginnepark

Koen en Jo op ParkCitéConcert
Vogelverschrikker-
festival

Koen en Jo worden donderdag 21 augustus de headliners van het tweede 
ParkCitéConcert. Na het succesvolle eerste concert in 2013 heeft Tuin-
wijk2020 besloten om het ParkCitéConcert elk jaar te organiseren, de dag 
na het laatste Parkiesconcert. Het belooft weer een mooi concert te wor-
den.

de samenwerking met Parkies de dag nadien 

beschikken over de accommodatie. Zo wor-

den de kosten gedrukt.

Er zijn verschillende eet- en drankstands. Je 

kan zelfs genieten van de Cuvée ParkCité. 

De optredens beginnen om 14u en eindigen 

om 23u. De inkom is gratis. 

woensdag 20 augustus vindt de laatste Par-

kiesconcert plaats en Tuinwijk2020 kan door 
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Eisden

Welkom op:



Russisch Kamp
Op het industrieterrein van Lanklaar lag 
het Russisch Kamp. Veel inwoners van 
de ParkCité groeiden er op. De Stichting 
Erfgoed Eisden houdt zondag 24 augus-
tus in basisschool De Griffel, aan het 
kerkplein, een eendaagse tentoonstel-
ling over het Kamp. Welkom in het lokaal 
waar vroeger het zwembad van de Jon-
gensschool was. 

Met de twee ma-
quettes en de vele 
foto’s wordt deze bij-
zondere plaats in her-
innering gebracht. Na 
de Russische (1942-
1944) en de Duitse 
k r i j g s g e v a n g e n e n 
(1945-1947) werden de 
barakken omgevormd 
tot 263 noodwoningen. 
Duizenden mensen 
woonden in deze 

naoorlogse periode in het Kamp. Met 
zijn schooltje, de kapel, de kantine en de 
winkel van de familie Kessen leeft deze 
plaats nog in de herinnering van vele ou-
deren. 

De tentoonstelling is geopend van 14 tot 
20 uur. Iedereen is van harte welkom!

De familie Somers runt al sinds 1964 een 

zelfbedienings-supermarkt langs de Oude 

Baan, de eerste in Eisden. Dat is 50 jaar ge-

leden. Om dit gouden jubileum te vieren, or-

ganiseert de familie Somers een wedstrijd. 

Je krijgt vanaf 4 september per aankoop-

schijf van 30 euro een stempel. Elke kaart 

met vier stempels plus een antwoord op 

twee vraagjes komt via lottrekking in aan-

merking voor het winnen van een Fiat 500, 

tien fietsen of zo’n 180 andere prijzen. De 

actie loopt tien weken, tot in november. Elke 

week is er een lottrekking.

Van slagerij tot AD Delhaize

Hoe kwam het zover? In 1964 verbouwen 

slager Willem Somers en zijn vrouw Anna 

Thoonen hun slagerij die ze sinds 1951 heb-

ben langs de Oude Baan, tot de eerste zelf-

bedieningswinkel in Eisden. Het is deze mijl-

paal die vandaag reden tot feesten is, want 

50 jaar geleden. De supermarkt meette toen 

al 400 m². In 1972 stappen zoon Guido en 

zijn vrouw Antoinette Frisa in de zaak, die 

almaar uitbreidt. Hun zoon Marco begint in 

1983 als vijftienjarige  als leerjongen in de 

slagerij. Bij zijn huwelijk met Nadia Mchiels 

in 2000 bouwen zij samen met zijn ouders 

de supermarkt verder uit. Acht jaar later 

overleed Guido. Sindsdien leiden Antoi-

nette, Nadia en Marco de supermarkt, die 

intussen bijna viermaal zo groot werd en nu 

de AD Delhaize is.

Picknick in het Park

Proef de Cuvée ParkCité rood en wit

Reserveer al even zondag 14 september in je 

familie-agenda. Dan moet het zonovergoten 

Koninginnepark – dat hopen we toch – het 

groene kader worden voor een grote pick-

nick, een initiatief waarvoor de Gezinsbond 

en Tuinwijk2020 de handen in elkaar slaan. 

Je bent welkom van 11 tot 15 uur en je mag ge-

rust je eigen picknick meebrengen. 

Je kan tijdens de Parkiesconcerten of bij 

bestuursleden ook een picknickkaart kopen 

voor 5 euro. Daarvoor krijg je twee belegde 

broodjes en een kop koffie, chocomelk, soep 

of fruitsap. Bovendien kan je aan de picknick-

stands behalve warme en koude dranken, 

naar believen belegde broodjes, croissants, 

enz. bekomen via consumptiebonnen. 

In geval van slecht weer wordt de picknick 

uitgesteld tot 28 september. Beslissing via 

facebook, neuwsbrief en tuinwijk2020.be.

Een ParkCitéwijntje? Inderdaad. En als je 
het drinkt, steun je Tuinwijk2020!
Vorige zomer lanceerden we de Cuvée 
ParkCité. Dat werd één groot succesver-
haal. Daarom pakken we nu uit met de 
Cuvée Park-
Cité, want zo 
noemen we 
de wijn. Het is 
een initiatief 
en een part-
nerschap van 
Tuinwijk2020 
en AD Del-
haize Eisden. 
Samen met 
de zaakvoer-
ders Marco 
en Nadia So-
mers kozen 
we voor een smakelijke Franse rode én 
een heerlijke Zuid-Afrikaanse witte wijn, 
waarvoor we stijlvolle etiketten lieten ont-

werpen. Een flesje Cuvée ParkCité kost 
4,79 euro + 0,30 euro statiegeld. Daarvan 
komt één euro naar Tuinwijk2020. De Cu-
vée ParkCité is te koop bij AD Delhaize 
langs de Oude Baan. Nog dit: als je zes 

flessen koopt, 
krijg je een 
korting van 
10%! 
B o v e n d i e n 
kan je Tuin-
wijk2020 ook 
steunen bij 
het inleveren 
van leeggoed 
bij AD Delhai-
ze. Je kan aan 
de leeggoed-
automaat  zelf 
ingeven of je 

een deel van het statiegeld doneert aan 
onze vereniging.
Gezondheid!

De inrichting van onze ParkCité is gebaseerd 

op de negentiende-eeuwse Garden City-

modellen. De Britse ontwerpers hadden de 

pure tuin-wijkgedachte voor ogen. Dat ideaal 

maakt dat onze wijk over twee, drie jaar we-

relderfgoed wordt.

Zo wilden de ontwerpers van zo’n garden city 

van alle straten – ook van de smalle straten 

in het gebogen stratenpatroon – ‘avenues’ of 

lanen maken. Hiervoor gebruikten ze, zoals 

ook voor andere doeleinden, veel optische 

trucjes. Omdat de straten nu eenmaal te 

smal waren om ze met bomen af te zomen en 

ze de stoepen wilde vrijwaren, lieten de ont-

werpers wel bomen planten langs de straat… 

maar aan de binnenzijde van de hagen, in 

de tuinen van de bewoners. Dat gebeurde 

in het oudste deel van de Cité, dat voor 

1914 werd aangelegd, langs de Kapelstraat, 

de Voedingsstraat, de Bosjesstraat en de 

Schoolstraat – nu de Eikenlaan. Naargelang 

de breedte van de tuinen langs de straat-

kant, werden twee of meer hoogstampere-

laars geplant. Wanneer deze fruitbomen in 

het voorjaar hun bladerenkruin kregen en je 

keek de straat in, dan kreeg je de indruk een 

Ze verdwenen in stilte..

en lanen werden weer straten

Tuinwijk2020 uitgedost in groene polo
Het  bestuur van Tuinwijk2020 telt bijna 25 leden. Die zijn allemaal uitgedost in en leuke 

groene polo me de logo’s van Tuinwijk2020 en, op de rugzijden ParkCité. Op de foto heel 

wat bestuursleden, vorige woensdag, in de aanloop naar het Parkiesconcert.

Koen en Jo worden donderdag 21 augustus de headliners van het tweede 
ParkCitéConcert. Na het succesvolle eerste concert in 2013 heeft Tuin-
wijk2020 besloten om het ParkCitéConcert elk jaar te organiseren, de dag 
na het laatste Parkiesconcert. Het belooft weer een mooi concert te wor-
den.

laan te zien. En de bewoners hadden daarbij 

het letterlijke vruchtgebruik van deze peren-

bomen.

Dat trucje om het laaneffect te creëren 

werd na de Eerste Wereldoorlog bij de uit-

breiding van de Cité ook in straten zoals de 

Bremstraat of de Dopheidestraat, verderge-

zet. Alleen, toen plantte men loofbomen in 

de voortuinen van de woningen: berken en 

esdoorns. Het was niet zo gelukkig dat som-

mige woningen dicht bij de straat gebouwd 

werden. Zo kwam het dat sommige boom-

kruinen tot de dakranden gingen reiken.

Toen vanaf 1969 de woningen verkocht wer-

den, verdwenen tijdens stille weekeinden 

een groot aantal van deze bomen. En de 

straten verloren hun karakter van groene 

lanen. Ze werden doodgewone, eentonige 

straten.

In de Kapelstraat staat nog één exemplaar 

van de oude perenbomen. En hij draagt ook 

vandaag nog vruchten…

Jan Kohlbacher, Stichting Erfgoed Eisden

AD Delhaize Eisden verloot Fiat500

Familie Somers runt 50 jaar 
supermarkt

Parkies lokt duizenden bij mooi weer
De zomer kwakkelt. Bij regenweer is er vanzelfsprekend minder volk. Maar als de zon van 

de partij is, dan is het over de koppen lopen in het Koninginnepark. Met meer dan tweedui-

zend bezoekers voor Udo en zelfs meer dan drieduizend voor Frank Boeijen. Wij duimen 

dus… voor zon.

Sinds de voorbereiding van 100 jaar Tuinwijk in 2010 zijn AD Delhaize en 
Tuinwijk2020 trouwe partners die veel samenwerken. Nu is de familie 
Somers, die AD Delhaize runt, zelf aan het feest en dat mag je dan ook in 
primeur vernemen in deze Citeeuw.


