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Herfst in de Cité = Feest in de Cité

Zondag welkom op het Kastanjefeest
Bomen verkleuren. De bladeren beginnen te vallen. Jong en oud raapt
kastanjes. Er is wellicht geen sfeervoller moment dan nu om onze Cité
als één groot levend park in de spots te zetten, als ParkCité. Daarom ben
je zondag welkom op het Kastanjefeest, in het vroegere klooster waar
dienstencentrum De Bolster al tien jaar thuis is. En ook dàt wordt zondag
gevierd.

Waarom
een
Kastanjefeest?
‘We
kunnen niet genoeg onderstrepen dat
onze ParkCité een groene wijk is met
prachtige lanen en pittoreske huizen
met de zo typische hagen eromheen’,
legt voorzitter Michel Vigneron van
Tuinwijk2020 uit. ‘We willen de inwoners
en het gemeentebestuur voortdurend warm
maken om dat unieke, groene karakter te
behouden. Het is bovendien een goede
investering: voor het milieu én voor de
portemonnee van de bewoners, want
woningen in een groene omgeving zijn
duurder. Het Kastanjefeest is zo’n moment
om dat in de verf te zetten.’
(tussentitel indien het nodig is/past in de
opmaak)

Voor de eerste editie daagden vorig jaar
bij droog en mooi weer 988 bezoekers
op. ‘We kiezen voor gratis openluchtevenementen. We duimen dus voor mooi
weer, volgende zondag. Maar, zelfs bij
regen blijft iedereen welkom van 14 tot
18 uur’, besluit Michel.

In De Bolster
Bovendien houdt Tuinwijk2020 het
Kastanjefeest op een bijzondere locatie.
Michel Vigneron: ‘Sinds vijf jaar hebben
we het Koninginnepark zijn functie als
ontmoetingsplek teruggegeven. Voor
het Kastanjefeest kiezen we voor het
vroegere klooster. Veel mensen zijn er nog
nooit geweest. Tegelijk hebben we aan
dienstencentrum De Bolster een perfecte
partner om het Kastanjefeest samen te
organiseren. De Bolster kan tegelijk zijn
tienjarig jubileum vieren en zijn werking
promoten. Zo komen we tot een winwinsituatie.’

Kastanjefeest
focust op culinair
Staan de ParkCité én De Bolster centraal
tijdens het Kastanjefeest, dan is de
kastanje vanzelfsprekend niet ver weg.
Smikkelen van een portie vers gepofte
kastanjes, ja natuurlijk. Maar er is meer
van het culinaire front te verwachten
tijdens
het
Kastanjefeest.
Vooral
eenvoudig te maken gerechtjes waarvoor
de kastanje essentieel is. We klopten
daarvoor aan in Poolse, Italiaanse en
Turkse middens, want vooral in hun
‘keukens’ is de kastanje nooit ver weg.
Wie langskomt en wil proeven, kan zelfs
een receptenboekje bekomen.
Behalve de culinaire hoek is er ook
animatie met Kristof Bleus, terwijl Thebe
een springkasteel plaatst en leuke dingen
knutselt met herfstmateriaal. Voorts
treedt de Bolsterband op en is er in de
vroegere kapel een fototentoonstelling
die terugblikt op 10 jaar Bolsterwerking

en op de kloosterjaren. Bovendien kan
je tijdens een rondleiding het voormalige
klooster bezoeken. De Stichting Erfgoed
Eisden plant in de loop van de namiddag
twee korte ‘kastanjewandelingen’ om in
de buurt van de Bolster het Citégroen en
het waarom ervan te ontdekken, want
onze ParkCité is volgens experts de
mooiste van Limburg.
Ten slotte is er veel info over onze wijk.
Het gemeentebestuur en STEBO stellen
het project Werfgoed voor. De Stichting
Erfgoed Eisden en Tuinwijk2020 leggen
uit dat de mijndirectie 110 jaar geleden
de ideeën voor de wijkaanleg van
onze ParkCité bij de Engelse garden
city haalden. Enfin, kom eens kijken:
zondagnamiddag.
DE TOEGANG IS GRATIS.

Verantwoordelijke uitgever: Michel Vigneron Kastanjelaan 9, 3630 Maasmechelen

Zomer 2015: 27.000 bezoekers in het Koninginnepark

Romeinen in de Tuinwijk
Dat het altijd goed toeven was in het
Maasland wisten de Romeinen al. Zo kan
je vandaag naar hun nagelaten sporen
gaan kijken op de tentoonstelling Mota
Campania in het cultuurcentrum. Daar
worden de archeologische vondsten
voorgesteld die gevonden werden bij de
verkaveling van de Mottekamp. Maar
ook op de Eisdense heide waar nu
onze ParkCité ligt, werden lang geleden
eeuwenoude vondsten gedaan.

PARKIES zorgde voor veel ambiance
en een gezellige babbel.

Uit de laatste publicatie in het tijdschrift
van de Stichting Erfgoed Eisden leerden
we dat in de 19de eeuw ook in Eisden

resten gevonden werden van de Romeinse
aanwezigheid. Bij de aanleg van de
Rijksweg en het graven van de ZuidWillemsvaart stuitte men regelmatig op
vooral aardewerk dat uit een ver verleden
stamt. Ten westen van het kanaal, aan
de rand van de huidige tuinwijk werd
bruikbare kiezel gevonden. Ook tijdens
die ontginning dolven de arbeiders
regelmatig ‘oude voorwerpen’ op.
Een
aantal
straatnamen
in
de
Tuinwijk herinnert aan dit verleden.
De
Grafheuvelstraat,
oorspronkelijk
Tumulusstraat, en de Romeins Kampstraat
kregen op die manier hun naam, maar

verraden ons niet de exacte plaats van
de Romeinse vondsten in de Tuinwijk.
Die zouden ontdekt zijn op de grote
parking van de tennisclub, langs de
Koninginnelaan…
Een uitgebreider verslag over de
archeologische vondsten langs de beide
zijden van het kanaal, lees je in de
volgende nummers van het tijdschrift
Eisden. Intussen kan je de prachtige
tentoonstelling die een idee geeft over de
welvaart en de kunde van de Romeinse
beschaving in het Maasland in het
cultuurcentrum gaan bewonderen.

Eén van de drie urnen uit een Romeins
crematiegraf. Dat werd gevonden in 1941 bij
het afgraven van de schlammkuilen ten zuiden
van de mijngebouwen

10 jaar dienstencentrum
‘De Bolster’

UDO

GEEL
JONAS VAN

Tien jaar geleden, op 1 februari 2005, opende De Bolster zijn deuren als een
dienstencentrum van het OCMW, dat oog heeft voor de problematiek van de ouderen
en zich inzet tegen vereenzaming.
Als locatie diende zich het klooster aan tegenover het vroegere Patroplein. Meer dan
zestig jaar was dit klooster een thuis voor de zusters die in de scholen actief waren.
Maar, voor de bewoners van de ParkCité bleef het al die jaren een gesloten huis. Je
kwam er meestal niet verder dan de voordeur. Vandaag is dat klooster van toen een
thuis voor vele senioren.

De ITALIAANSE DAG met ’s avonds de openluchtvoorstelling
van Marina was een voltreffer met 3500 filmkijkers én
Matteo Simoni die zijn hele familie meebracht.

Dienstencentrum De Bolster is een ontmoetingsplaats waar mensen van Maasmechelen
op werkdagen terechtkunnen voor een drankje, een middagmaal of een gezellige
babbel in het Bolsterkaffee. Daarnaast is er een ruim aanbod aan ontspannende of
gezonde activiteiten, kan u iets bijleren op één van de cursussen of tijdens één van de
informatieve bijeenkomsten.
Voor wie De Bolster nog niet van dichtbij kent: welkom om samen met de vele trouwe
bezoekers op zondag 11 oktober te genieten van het Kastanjefeest.

Werking dienstencentrum Weetjes...
‘De Bolster’
MATTEO SIM
ONI

Ca. 5500 fans daagden op tijdens het PARKCITÉCONCERT om
Udo, Erwin van ’t Merretkoer of Frans Bauer te horen zingen.
PICKNICK IN HET PARK sloeg een nieuwe weg in en knoopte
weer aan bij de vergeten traditie van het dorpse muziekfeest.

Dienstencentrum De Bolster maakt deel uit van het OCMW. Daarom zijn alle inwoners
van Maasmechelen welkom, de activiteiten richten zich echter meer specifiek tot de
medioren en senioren van onze gemeente. De dagelijkse werking wordt gedragen door
vrijwilligers en er wordt nauw samengewerkt met een aantal andere organisaties.
Bij de samenstelling van het activiteitenaanbod wordt ingespeeld op de vraag van
de bezoekers om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan de activiteiten kunnen
deelnemen. Voorts pakt het OCMW er uit met een uitgebreid dienstenaanbod, met
ondermeer de dienst ouderen en thuiszorg die specifiek hulp biedt bij moeilijkheden die
opduiken bij het ouder worden. Wil je meer weten daarover? Welkom in De Bolster.

Fototentoonstelling 10 jaar de Bolster

Begin dit jaar werd gefocust op de vrijwilligers van het dienstencentrum met het
project ‘In the picture’. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft uit het rijkgevulde
Bolsterarchief een selectie gemaakt van foto’s en filmpjes die een mooi sfeerbeeld geven
van de afgelopen tien Bolsterjaren. Het resultaat is een leuke fototentoonstelling die je
kan bezoeken tijdens het Kastanjefeest. De tentoonstelling is nadien nog te bezichtigen
tot het einde van het jaar.

• Wekelijks zijn 85 vrijwilligers actief om de werking van het dienstencentrum te
ondersteunen.
• In 2015 schreven zich meer dan 350 cursisten in voor de computer-, taal- en
hobbylessen.
• Meer dan 40 deelnemers zijn gestart met de yogalessen in het najaar van
2015.
• Voor de prijs van 6 euro krijgt u een volledig middagmaal (soep, hoofdgerecht,
dessert, water tijdens de maaltijd) in het Bolsterkaffee.
• Tot en met september 2015 werden elke maand meer dan 500 maaltijden
opgediend in het dienstencentrum.
• Tijdens de eerste editie van het Kastanjefeest in 2014 waren er 973 bezoekers.
• Het OCMW heeft al vier wijkwerkingen: Het Contact (Mariaheide), Bijéén
(Opgrimbie), Ukever Sjakel (Uikhoven), De Mèrt (Eisden-Dorp). Het OCMW
wil graag voor het einde van het jaar een vijfde wijkwerking opstarten in
Maasmechelen-centrum.
• De Mindermobielencentrale telt meer dan 300 gebruikers. Vijftien vrijwilligers
staan in voor het vervoer en een deel van de planning.
• Het dienstencentrum is steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!

Dienstencentrum De Bolster
Kastanjelaan 61 – Eisden, Maasmechelen – telefoon 089 48 28 50
centrumleider Johan Fredrix
Dienst ouderen en thuiszorg OCMW
Sociaal Huis – Binnenhof 2 – Maasmechelen – telefoon 089 48 28 00
diensthoofd Ruth Vanhaelen
FRANS BAUER
ERWIN VAN T MERRETK
OER

