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KOM NAAR DE REUZENDOOP 
van Mie Merken & Kris van Ties de Porion  

Alle Maasmechelse reuzen voor het eerst samen op zondag 24 april

Bezoek de kerktoren: 

26,4 km ver kijken

Dit weekend laat de Tuinwijk – onze ParkCité – weer van zich spreken, 
want zondag komen alle Maasmechelse reuzen de allereerste keer sa-
men om op het kerkplein de doop van onze Citéreuzen te vieren. Zo’n 
doop is uniek: eigenlijk moet je daar bij zijn. Je bent alleszins welkom 
vanaf 14 uur. 

Mie Merken en Kris van Ties de Porion. Zo 
heten onze reuzen. Ze werden in de jaren 
vijftig op de Pauwengraaf ‘geboren’, 
maar vielen algauw op een of andere 
zolder in een slaap van tientallen jaren. 
En van slapend oud worden, verslijt 
je. Dat geldt ook voor reuzen. De 
Stichting Erfgoed Eisden maakte Mie 
en Kris een jaar geleden wakker, 
gaf ze een andere look en een 
nieuw pak, en liet ze door de 
burgemeester inschrijven in het 
Maasmechelse reuzenregister.

En dat werkte aanstekelijk. Want, 
intussen zagen bij de Mechelse schutterij 
Sint-Monulphus en Sint-Gondulphus en 
bij de Kotemse carnavalsvereniging De 
Waterratten ook elk twee reuzen het 
levenslicht. Zondag komen deze vier 
reuzen naar het kerkplein omdat onze 
pastoor Mie Merken en Kris van Ties 

de Porion zal dopen en de vier andere 
reuzen zijn de of� ciële getuigen. Het 
wordt zondag een bijzonder reuzenfeest 
omdat het de eerste keer is dat de voltallige 
Maasmechelse reuzenfamilie bijeenkomt. 
Of bezoekers ook reuzendoopsuiker 
krijgen, laten we in het midden. Zorg 
ervoor dat je erbij bent.
 
Verder lees je op deze pagina over de 
mogelijkheid om zondag de kerktoren 
te beklimmen en om het Museum van de 
Mijnwerkerswoning te bezoeken waar er 
extra aandacht gaat naar allerlei rituelen 
in en rond het huis.  

• Zondag 24 april om 14 uur: 
kerkplein Eisden-Tuinwijk 

   (bij regen: overdekte 
speelplaats van De Griffel)

Als je vanaf de 53 meter hoge toren van onze mijnkathedraal om je heen 
kijkt, dan reikt de horizon in vogelvlucht op 26,4 km. Zo ver kan je bij 
helder weer kijken.  

De kerktoren van onze mijnkathedraal beklimmen is een onvergetelijke belevenis. 
Na zowat 300 trappen word je getrakteerd op een spektaculair panorama van de 
koeltorens in Maasbracht tot de Sint-Pietersberg in Maastricht, en met op de voorgrond 
aan de ene kant het nationaal park Hoge Kempen en aan de andere kant de verrassend 
groene ParkCité met zijn gebogen stratenpatroon.

Het is dit jaar tachtig jaar geleden dat de mijnkatedraal in gebruik genomen werd. 
Bedoeling is dat het het gebouw in de komende jaren helemaal gerenoveerd en 
gerestaureerd wordt. De kerktoren is al helemaal vernieuwd en je bent zondag welkom 
voor een bezoek.

 
• Bezoek toren Sint-Barbarakerk: 
 zondag 24 april, 14 tot 18 uur, 
 Kinderen tot en met 15 jaar 
 alleen onder begeleiding 

van ouders of volwassene.
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De krant van Eisden-Tuinwijk

Verantwoordelijke uitgever: Michel Vigneron Kastanjelaan 9, 3630 Maasmechelen

van Mie Merken & Kris van Ties de Porion
Dit weekend laat de Tuinwijk – onze ParkCité – weer van zich spreken, 
want zondag komen alle Maasmechelse reuzen de allereerste keer sa-
Dit weekend laat de Tuinwijk – onze ParkCité – weer van zich spreken, 
want zondag komen alle Maasmechelse reuzen de allereerste keer sa-
Dit weekend laat de Tuinwijk – onze ParkCité – weer van zich spreken, 

men om op het kerkplein de doop van onze Citéreuzen te vieren. Zo’n 
want zondag komen alle Maasmechelse reuzen de allereerste keer sa-
men om op het kerkplein de doop van onze Citéreuzen te vieren. Zo’n 
want zondag komen alle Maasmechelse reuzen de allereerste keer sa-

doop is uniek: eigenlijk moet je daar bij zijn. Je bent alleszins welkom 
men om op het kerkplein de doop van onze Citéreuzen te vieren. Zo’n 
doop is uniek: eigenlijk moet je daar bij zijn. Je bent alleszins welkom 
men om op het kerkplein de doop van onze Citéreuzen te vieren. Zo’n 

vanaf 14 uur. 
doop is uniek: eigenlijk moet je daar bij zijn. Je bent alleszins welkom 
vanaf 14 uur. 
doop is uniek: eigenlijk moet je daar bij zijn. Je bent alleszins welkom 

Mie Merken en Kris van Ties de Porion. Zo 
heten onze reuzen. Ze werden in de jaren 
vijftig op de Pauwengraaf ‘geboren’, 
maar vielen algauw op een of andere 
zolder in een slaap van tientallen jaren. 
En van slapend oud worden, verslijt 
je. Dat geldt ook voor reuzen. De 
Stichting Erfgoed Eisden maakte Mie 
en Kris een jaar geleden wakker, 
gaf ze een andere look en een 
nieuw pak, en liet ze door de 

En dat werkte aanstekelijk. Want, 
intussen zagen bij de Mechelse schutterij 
Sint-Monulphus en Sint-Gondulphus en 
bij de Kotemse carnavalsvereniging De 
Waterratten ook elk twee reuzen het 
levenslicht. Zondag komen deze vier 
reuzen naar het kerkplein omdat onze 
pastoor Mie Merken en Kris van Ties 

van Mie Merken & Kris van Ties de Porionvan Mie Merken & Kris van Ties de Porion
Dit weekend laat de Tuinwijk – onze ParkCité – weer van zich spreken, 
want zondag komen alle Maasmechelse reuzen de allereerste keer sa-
Dit weekend laat de Tuinwijk – onze ParkCité – weer van zich spreken, 
want zondag komen alle Maasmechelse reuzen de allereerste keer sa-
Dit weekend laat de Tuinwijk – onze ParkCité – weer van zich spreken, 

men om op het kerkplein de doop van onze Citéreuzen te vieren. Zo’n 
want zondag komen alle Maasmechelse reuzen de allereerste keer sa-
men om op het kerkplein de doop van onze Citéreuzen te vieren. Zo’n 
want zondag komen alle Maasmechelse reuzen de allereerste keer sa-

doop is uniek: eigenlijk moet je daar bij zijn. Je bent alleszins welkom 
men om op het kerkplein de doop van onze Citéreuzen te vieren. Zo’n 
doop is uniek: eigenlijk moet je daar bij zijn. Je bent alleszins welkom 
men om op het kerkplein de doop van onze Citéreuzen te vieren. Zo’n 

vanaf 14 uur. 
doop is uniek: eigenlijk moet je daar bij zijn. Je bent alleszins welkom 
vanaf 14 uur. 
doop is uniek: eigenlijk moet je daar bij zijn. Je bent alleszins welkom 

Mie Merken en Kris van Ties de Porion. Zo 
heten onze reuzen. Ze werden in de jaren 
vijftig op de Pauwengraaf ‘geboren’, 
maar vielen algauw op een of andere 
zolder in een slaap van tientallen jaren. 
En van slapend oud worden, verslijt 
je. Dat geldt ook voor reuzen. De 
Stichting Erfgoed Eisden maakte Mie 

En dat werkte aanstekelijk. Want, 
intussen zagen bij de Mechelse schutterij 
Sint-Monulphus en Sint-Gondulphus en 
bij de Kotemse carnavalsvereniging De 
Waterratten ook elk twee reuzen het 
levenslicht. Zondag komen deze vier 
reuzen naar het kerkplein omdat onze 
pastoor Mie Merken en Kris van Ties 

TOEGANG 
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Co� ec-t-e� as 

OPENKERKENDAG 
in Maasmechelen

Hou je van muziek, kunst, erfgoed in combinatie met een gezellige drink? Elke 
laatste zaterdagavond van de maand organiseert Connecterra in de schaduw van de 
schachtbok een pop-up café. Kom gezellig iets drinken, geniet van de zonsondergang 
en pik een uniek randprogramma mee van live-muziek. Elk CONNEC-T-ERRAS heeft zijn 
eigen thema. Een ranger biedt je telkens een geleid bezoek naar de tweede verdieping 
van de schachtbok (28m hoog), met een prachtig vergezicht en boeiende weetjes als 
beloning.Bij minder weer vindt deze activiteit binnen plaats.

Toegangsprijs:  € 5 (incl. gratis Connecterra-abonnement 2016).
Wanneer?  Elke laatste zaterdagavond van de maand vanaf 20 tot 23.00 uur.
Waar?  in de schachtbok (tenzij anders vermeld), 
 via het Connecterra-onthaal. 

KLEURRIJK 
Maasmechelen
Na een pauze van enkele jaren wordt voor de tweede keer op rij Kleurrijk 
Maasmechelen georganiseerd. Tientallen verenigingen stellen tentoon, 
verkopen een hapje en een drankje of brengen een muzikale noot en een 
danspasje. Ook Tuinwijk2020 en de Stichting Erfgoed Eisden zullen er 
zijn.

Op zondag 5 juni blijft de Sint-Barbarakerk ook na de misviering open. Dit 
kadert binnen de jaarlijkse Openkerkendagen. Dit jaar staat het thema ‘Klan-
ken en Stilte’ centraal. Je kan rustig binnenwandelen in de kerk tussen 11.30 
en 17.00. Genieten van een orgelconcert of de tientallen muziekdozen van 
Rik Linkens bewonderen. 

Tuinwijk en Eisderbos 
RENOVEREN!  
Dankzij het project Werfgoed kan je als 
bewoner van Eisden Tuinwijk en Eisderbos 
rekenen op volledig onafhankelijke 
en gratis begeleiding om je woning 
energiezuiniger te maken.

Je krijgt hulp bij aanvragen van leningen 
en eventuele premies. Geniet mee van 
voordelige prijzen van een gezamenlijke 
aankoop. Vertrouw bij renovatiewerken 

je zorgen toe aan de projectpartners 
en pro� teer gratis van de deskundige 
ondersteuning en begeleiding. 

Wil je graag meer weten? 
Elke dinsdag tussen 13u30 en 16u30 is er 
iemand van Stebo aanwezig in De Bolster. 

Op zondag 17 april zet de Provinciaal 
Technische School zijn deuren open 
voor het grote publiek van 14.00u tot 
17u00. Op die dag kan je de leerlingen 
in volle actie zien. Daarnaast vind je alle 
info over de afdelingen in de school. De 
leerlingen van de afdeling voetbal en 
sport krijgen om 15.00u een speciale 

training van Jacky Mathijssen, een 
Belgische voetbaltrainer en voormalig 
voetballer. Naast deze activiteit zijn 
er ook nog tal van verrassingen die 
van deze opendeurdag een leuk event 
maken, en dit voor jong en oud! Kom 
zeker eens een kijkje nemen in de 
school van de cité.

Quiz ten voordele van hun technische school 
in Jaipur (India)

Voor de tweede keer op rij organiseert 
de Provinciale Technische School op 
vrijdag 22 april om 20.00 u een 
quiz ten voordele van hun technische 
school in Jaipur (India). Deze quiz zal 
plaatsvinden in de sporthal van de 
school. De opbrengsten van deze quiz 
gaan integraal naar de uitbouw van de 
school daar. 

Wil je ook een leuke quiz-avond 
voor het goede doel? 
Stuur dan snel een mail naar 
ptsmm@limburg.be. 

Opgelet: het aantal plaatsen is 
beperkt, dus wacht niet te lang.

Opendeurdag PTS

PTSPTS

zaterdag 30 april: 
Black & White Night (opening fototentoonstelling Koen De Langhe)

zaterdag 28 mei: 
Clay Night (opening keramiektentoonstelling kunstacademie)

zaterdag 25 juni: 
Bluesly Sunset Nightv� r m� r info en het verdere programma: www.connecterra.be
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