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Vier weekends feest in onze ParkCité
‘Marina’, Frans Bauer en een picknick met fanfares en harmonieën …  En met tussendoor ook nog het parochiefeest kan je vier weekends op rij 
gezellig buurten en feesten in onze ParkCité, zonder inkom te betalen. Maar als je een glaasje drinkt en een hapje eet, zorg ook jij ervoor dat deze 
evenementen slagen en in 2016 een vervolg krijgen. Welkom!

Onze cité is één groot levend park, een ParkCité van 115 ha met 1500 knappe cottagehuizen. Dat is zo 
bijzonder en zo uniek dat Tuinwijk2020 mensen in onze cité wil samenbrengen om zo de cité te promoten.

Concerten zoals dat van Jelle Cleymans 
& Jonas Van Geel, Frank Boeijen 

(2014) of Kate Ryan (2013)… 
Iedereen spreekt er nog 
over. Maar een ‘grote’ 

vedette of een minder 
grote naam: voor het 
Parkiespubliek maakt 
het weinig uit. De 
gezelligheid, het 
‘socializen’, genieten 
van een leuk en gratis 
concert in een sfeervol 

Een fotoboek, het vogelverschrikkersfesti-
val of een wandeling, een concert of een 
monument, Tuinwijk2020 wil met al zijn 
initiatieven de cité in de spots zetten.  ‘Al-

les wat we doen is een middel om ie-
dereen stilaan bewust te maken van 

hoe uitzonderlijk, hoe groen en 
authentiek onze cité wel is’, zegt 

secretaris Ludo Coenen over 
wat Tuinwijk2020 drijft.
‘Voor ons is de cité van-

zelfsprekend en gewoon. 
Maar bezoekers zien dat 
anders. ‘Ik passeer hier 
zo dikwijls, maar ik 
wist niet dat dit een 
park is, zo mooi en 
zo groot.’ Dit horen 

we geregeld van mensen die naar Parkies 
komen. Wie voor het eerst in de cité komt, 
merkt meteen het vele groen en het oor-
spronkelijke karakter op.’
Tijdens deze zomer-evenementen pakt 
Tuinwijk2020 alweer uit met twee nieuwig-
heden: openlucht-cinema (de film Marina) 
en de fanfareconcerten tijdens de picknick 
gaan terug naar de oorsprong van het 
park en de kiosk, toen de mijnharmonie er 
concerteerde.
‘Met die festiviteiten willen we de mensen 
de gelegenheid geven om elkaar te tref-
fen in een feestelijke sfeer en tegelijk te 
genieten van het park en de Cité. Met de 
opbrengst van deze initiatieven willen we 
onze wijk nog meer en beter gaan promo-
ten. Vooral in de Cité.’

parkdecor terwijl je nipt aan een biertje 
of mojito. Dat is vakantie! Vakantie in de 
ParkCité!

Tuinwijk2020 breit een vervolg aan Parkies. 
Met evenementen zonder toegangsgeld. 
‘Dit lukt ons alleen dank zij sponsoring’, legt 
voorzitter Michel Vigneron uit. ‘Meer dan 
honderd ondernemers vinden ons project 
de moeite waard om erin te investeren. De 
meesten steunen onze werking al vijf jaar. 
Zo kunnen we elke zomer de kosten voor 
Parkies betalen, want de inkomsten uit de 

Eisden

drankverkoop gaan ook naar Parkies.’

De Italiaanse ‘Marina’-dag (met vertoning 
van de film) en het ParkCitéConcert zijn 
eigen evenementen die deels gesponsord 
of betoelaagd zijn. ‘De buffetinkomsten zijn 
wel voor ons’, stelt Michel. ‘Daarom hopen 
we dat iedereen graag iets komt drinken of 
eten. Een bon kost op beide dagen even 
veel als tijdens Parkies. En je doet er goed 
aan te betalen met bancontact, want dat is 
30 eurocent goedkoper.’

Verantwoordelijke uitgever: Michel Vigneron Kastanjelaan 9, 3630 Maasmechelen



In 1946 ondertekenden België en Italië een 
akkoord waardoor Italië ‘gastarbeiders’ 
naar hier stuurde om in de mijn te werken. 
Nu, zeventig jaar later, focust Tuinwijk2020 
op de Italiaanse troeven en pakt zaterdag 
uit met een Italiaanse ‘Marina’-dag. In de 
namiddag kan je vanaf het kerkplein de 
ParkCité anders ontdekken, met de Vespa, 
en je kan  vooral de plek bezoeken waar 
het grootste gedeelte van de binnen-opna-
mes van Marina werden gedraaid: het Mu-

seum van de Mijnwerkerswoning. ’s Avonds 
kan je het Koninginnepark genieten van Ita-
liaanse hapjes, een Italiaanse trio ‘We two’ 
(met Matteo’s vader Vittorio Simoni) en 
vooral van de film Marina, op groot scherm 
in de kiosk. Anders dan in de bioscoop. 
Anders dan thuis op tv. En… alweer een 
nieuw initiatief: open air cinema.

Intussen wenkt de derde editie van het 
ParkCitéConcert, met traditiegetrouw 
vooral lokale zangers en bands. Udo met 
Citéroots via zijn pa, is zelfs al voor het 
vijfde jaar op rij te gast in het Koningin-

nepark. Voor het eerst kiest Tuinwijk2020 
ook voor twee niet-Maasmechelse, maar 
wel razend populaire artiesten: Erwin van 
’t Merretkoer en Frans Bauer. 

Ook aan zijn derde editie toe: de pick-
nick, een organisatie van Tuinwijk2020 en 
de Gezinsbond. Tijdens de picknick is er 
heel wat animatie, maar knopen we ook 
weer aan bij een traditie van weleer. Ja-
ren geleden organiseerde de mijn in het 
Koninginnepark heel wat muziekfeesten 
met haar harmonie Limburg-Maas. Daarom 
nodigden Tuinwijk2020 en de Gezinsbond 
de Maasmechelse muziekmaatschappijen 
uit om een concert te geven. Toen deze 

Citeeuw in druk ging hadden de Konink-
lijke Oude Fanfare Sint-Cecilia Vucht en het 
Jeugdorkest Martinus al toegezegd.
 

Zaterdag 22 augustus: Italiaanse ‘Marina’-dag Zaterdag 29 augustus: ParkCitéConcert

Zondag 13 september: picknick, hèt familie- en muziekfeest

locatie:  kerkplein (Kastanjelaan)
  welkom van 14 tot 18 uur
  begeleide Vespa-tours langs de highlights van de ParkCité
  slechts €10, inbegrepen bezoek aan de kerktoren 
  en aan het ‘Marina-huis’: Museum van de Mijnwerkerswoning

programma: welkom in het Koninginnepark vanaf 18 uur
  Italiaanse culinaire hapjes
  muziek met ‘We two’
  100 m² grote dansvloer

  22 uur: filmvertoning Marina

toegang:  gratis

consumpties:  €2/per bon (met bancontact) of €2,3/per bon (contant)
  andere consumptiebonnen (bv. Parkies) zijn niet geldig

medewerking: Stichting Erfgoed Eisden
  Museumvrienden van de Mijnwerkerswoning
  gemeentelijke cultuur- en erfgoeddienst  

locatie:  Koninginnepark 

programma:  welkom vanaf 15 uur

16 uur:  Michvitz
17 uur:  Mary Green
18 uur:  Daniel’s Artiestengroep
19 uur:  PGB-Band met Heintje
20 uur:  Udo
21 uur:  Erwin van ’t Merretkoer
22 uur:  Frans Bauer

verkeersafwikkeling: van 15 uur tot na afloop verkeersvrij: 
  Koninginnelaan tussen de Guillaume Lambertlaan 
   en de Voedingsstraat
  Paul Nicoulaan tussen de Acacialaan 
   en de Koninginnelaan
  Lucien Schalenborghlaan tussen de Casinostraat 
   en de Koninginnelaan 
  Casinostraat tussen de Lucien Schalenborghlaan 
   en de Koninginnelaan
  Bosjes- en de Heidestraat tussen de Kapelstraat 
   en de Koninginnelaan

fietsparking:  de grasstrook langs de Koninginnelaan ter hoogte 
  van het Koninginnepark 

parkeren:  parking Patrostadion
  parking Decathlon
  gesloten: parking cultuurcentrum

toegang: gratis

consumpties:  €2/per bon (met bancontact) of €2,3/per bon (contant)
  andere consumptiebonnen (bv. Parkies) zijn niet geldig

locatie:  Koninginnepark

programma: welkom vanaf 11 uur
  jongleer- en andere circusacts
  springkasteel
  demonstratie musical-afdeling van Het Danshuis

concerten: K.O.F. Sint-Cecilia Vucht
  Jeugdorkest Martinus
  huldebezoek van de Schutterij Sint-Monulphus 
  en Sint-Gondulphus winnaar Oud-Limburgs 
  Schuttersfeest 2015

picknick: 2 belegde broodjes + 1 gewone consumptie
  voorverkoop à €5 (aparte afhaalstand)
  voorverkoop via bestuursleden Gezinsbond 
  en Tuinwijk2020. Kassa: €6 voor dit pakket

organisatie:     Tuinwijk2020 en Gezinsbond Tuinwijk

je mag je eigen picknick, 
deken, stoeltjes meebrengen
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