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De krant van Eisden-Tuinwijk

zaterdag 13 augustus:
open air cinema met
‘My Big Fat Greek Wedding’

Meat & Greek
in het Koninginnepark
Na het succes van de Italiaanse avond, met als hoogtepunt de film Marina en de aanwezigheid van de familie
Simoni, steken we de Adriatische zee over naar de bakermat van onze beschaving en cultuur met een avondje
film, dans en muziek uit Hellas, uit Griekenland!
Tuinwijk2020
afficheert
in
haar
zomerprogramma naast haar alom
geroemde Parkiesavonden, ook een gratis
open air filmavond. In 2015 stroomde
het mooi uitgelichte Koninginnepark
vol voor Italië en Marina. Dit jaar staat
Griekenland in de spotlights van de kiosk.
Sirtaki…
Op zaterdag 13 augustus horen we vanaf
18 uur Griekse klanken met een optreden
van Ypsilon, een band met zanger Dimitri

Gounakis, geboren en getogen in de
Cité. Hij tekent voorts voor de muzikale
begeleiding van de kinderdansgroep
Kariatides en de volwassen dansers van
Ta Asteria – ‘de sterren aan de hemel’. Zij
dagen het publiek uit om mee de sirtaki
en menig andere Griekse dansen op de
dansvloer te brengen.
Lachen
Als het tussen negen uur en halftien
donker wordt, dan wordt het bulderen en

schateren met My Big Fat Greek Wedding
deel 1 of kolder en romantiek rond een
gemengd Grieks-Amerikaans huwelijk.
Herkenbaar voor vele, wellicht honderden
Maasmechelse gemengde gezinnen!
Ook culinair is ‘Meat & Greek’ een
voltreffer en serveren onder meer AD
Delhaize, Concordia en tal van Griekse
verenigingen diverse, vooral Griekse
hapjes en drank. Kortom, als de
weergoden ook willen meewerken, is

Prese

n t at i e

Kateri

Avgous ne
takis
alles voorhanden voor weer een gezellige
avond.
‘Meat & Greek’ is een
initiatief van Tuinwijk2020
met de medewerking van
de Cultuurdienst, het Grieks
Cultureel Centrum en de
Stichting Grieks Erfgoed
Maasland.

Nieuwe troef voor onze wijk: een permanente straattentoonstelling

De Cité veertigmaal getekend in één lijn:

Contour Parcours
Zes jaar geleden liet Tuinwijk100 voor de viering van ‘100 jaar Tuinwijk’
100 bomen veranderen in even veel kunstwerken. Dan was er twee keer
het Vogelverschrikkerfestival. Nu nodigde Tuinwijk2020 de Poolse kunstenaar Mariusz Tarkawian uit om tekeningen te maken van de Cité – de
ParkCité – en de mijn. Zondag 21 augustus opent Tuinwijk2020 Contour
Parcours en stelt zowel een kleurboek als een kalender voor.

Kunstenaar Paul Sochacki is bestuurslid
van Tuinwijk2020 én hij heeft Poolse roots.
Toen Paul twee jaar geleden exposeerde
in de Poolse universiteitsstad Lublin, liep
hij Mariusz Tarkawian tegen het lijf. ‘Het
is fenomenaal hoe Mariusz erin slaagt
om in één lijn, in een contour, meteen
de realiteit exact te tekenen’, vertelt Paul.
‘We reisden met enkele bestuursleden
tweemaal naar Polen om te overleggen en
in mei bracht Mariusz een bezoek aan de
Cité. Hij was meteen bereid om de Cité
te tekenen. Eerder deed hij ook al iets
vergelijkbaars in IJsland. In juli verbleef hij
hier drie weken, goed voor bijna veertig
tekeningen.’

Straattentoonstelling
‘ContourParcours’
‘We bouwden met zijn werk een
permanente
straattentoonstelling
uit.
Op vijftien plaatsen staat een groot
bord met daarop langs beide zijden
een contourtekening, meestal van de
plek zelf of van iets dat ermee te maken
heeft. Zo tonen de borden in de buurt
van de vroegere mijn ook verschillende
mijntaferelen.’
‘De borden, die de PTS voor ons maakte,
en die de gemeentediensten plaatsten,
staan langs een parcours dat loopt van de

mijn naar de kerk, ideaal om in een uurtje
de ParkCité wandelend te doorkruisen en
te verkennen.
Je kan dat doen tijdens een van de geleide
wandelingen, of aan de hand van een
plannetje. En met het kleurboek of de
kalender neem je de tekeningen mee naar
huis. ’
• Meer praktische informatie
over de wandelingen en
over het kleurboek en de
kalender op pagina 3.

Welkom op de opening
Iedereen is zondag 21 augustus van
harte welkom op de opening van
Contour Parcours en de voorstelling
van het bijhorende kleurboek en dito
kalender. Afspraak om 14.30 uur
aan het toeristisch kantoor (Zetellaan)
voor de opening van de kunstroute
die de ParkCité de komende jaren
‘tekent’. We wandelen langs het
parcours dat eindigt aan de kerk. Na
afloop: receptie in de Casino. Dan is
ook het kleurboek en de kalender te
koop en signeert Mariusz Tarkawian.

Verantwoordelijke uitgever: Michel Vigneron Kastanjelaan 9, 3630 Maasmechelen

Lady Linn
sluit Parkies af

Zondag 11 september vanaf 11 uur

Lady Linn & Her Magnificent Seven
brengen woensdag 18 augustus in het
Koninginnepark het laatste Parkiesconcert
van deze zomer. Lady Linn – Lies De
Greef – presenteert er haar vierde album
‘Keep It A Secret’. Vanuit een elektronische
studio vertrokken vele nummers met een
strakke beat. Ook haar voorliefde voor
housemuziek en dance speelde mee in
deze nieuwe aanpak. Toch blijft haar
geluid warm, Dat gaat van levendig
uptempo tot intimistisch zonder daarbij
haar oorspronkelijke jazzy popgeluid uit
het oog te verliezen.

Tuinwijk2020 en de Gezinsbond slaan op zondag 11 september voor de vierde keer de handen in elkaar
voor alweer een mooi initiatief in het Koninginnepark: Picknick in het Park, intussen uitgegroeid tot een
grandioos familie- én muziekfeest.

Picknick: hét familieén muziekfeest
Goed weer, een sfeervol park met
een lange rij tafels en banken,
lekker belegde broodjes, een
ruim assortiment aan drankjes,
zelfbereide soep met balletjes, live
muziek op de kiosk en gezellige
mensen… Meer hebben we niet
nodig om opnieuw een spetterende
picknick te houden. Je mag zelf je
picknick meebrengen, of je koopt
een picknickkaart (zie verder).
Naast picknicken en kinderanimatie
met circustechnieken, springkasteel
en volksspelen, maken we er ook
een heus muziekfeest van.
Het OnderduikOrkest verwelkomt
je vanaf 11 uur met volkse muziek
en dit tot 12 uur. Tot 15.30 uur
volgen er concerten van de Hubertus
BigBand, de Koninklijke Fanfare
Vucht en het jeugdorkest van de

• Praktisch: (gratis) concert
van 20.15 tot 22.30 uur.
Goedkopere drankbonnen met
bancontact, bonnen niet geldig
op andere evenementen van
Tuinwijk2020.
• Tuinwijk2020 dankt de
gemeentelijke adviesraad voor
personen met een handicap,
die in het Koninginnepark
de tijdelijke plaatsing van
aangepast sanitair sponsorde.

zondag 28 augustus

23ste Parochiefeest
Traditiegetrouw is het parochiefeest
de vakantieafsluiter. Nu al voor
de 23ste keer. Op zondag 28
augustus ben je vanaf 14.30
uur welkom op het kerkplein
voor een frisse pint, een kop
koffie, iets lekkers en zoveel meer.
Heel wat verenigingen werken mee, ook
Tuinwijk2020. De Stichting Erfgoed Eisden
pakt uit met een verrassende tentoonstelling
over vroeger en toen in de zaal van het
voormalige zwembad in De Griffel. Vanaf
17 uur is er een barbecue. Tussendoor
treden Het Danshuis en de Bolsterband op,
en vanaf 19 uur zorgen ‘Die Dampfknödel’
voor de nodige ambiance.
Barbecuekaarten zijn te koop in de
pastorij en in de Casino à €12
(3 stuks vlees), kinderen tot 12 jaar: €5.

Tuinwijk2020 toont hoe uitzonderlijk en bijzonder onze wijk wel is

Koninklijke Harmonie St.-Martinus
uit Opgrimbie (toezeggingen bij het
ter perse gaan).
• Praktisch: je mag gerust
je picknick meebrengen,
maar het kan ook
makkelijker: picknickkaarten kosten 5 euro
(VVK). Aan de kassa 6
euro, goed voor 2 belegde
broodjes naar keuze en
1 consumptie fris/soep.
VVK-kaarten bij de
bestuursleden van
Tuinwijk2020 en de
Gezinsbond EisdenTuinwijk. Reserveren kan
via ivan-coene@telenet.be.

Contour Parcours zet het groen
van de ParkCité in de verf
‘Wij streven ernaar om het uitzonderlijke en groene parklandschap dat onze ParkCité is, op de kaart zetten’, zegt voorzitter
Michel Vigneron over Tuinwijk2020. ‘Want, hoe groener onze wijk, hoe mooier, maar ook hoe duurder de huizen worden.
Daarom doen we wat we doen: van Frans Bauer tot Parkies, van het Vogelverschrikkerfestival tot nu de tekeningen van
de ParkCité. Want we mogen fier zijn op onze wijk.’
Maar er is
meer’,
merkt
Michel
Vigneron
op. ‘Hoeveel duizenden
mensen ontdekten dankzij Parkies het
Koninginnepark en zelfs onze wijk? Hoe
vaak mochten we niet horen hoe groen,
hoe mooi het hier is. Een buitenstaander
ziet dat meteen. Voor ons is dat allemaal
gewoon en vanzelfsprekend. Maar dat is
natuurlijk niet zo: de Cité is een unieke wijk,
een garden city, letterlijk: een tuinstad,
één groot park. Daarom ParkCité.’
‘Met evenementen zoals Parkies, maar ook

langs het parcours staan, aangevuld met
ook andere tekeningen.’

met kunstprojecten tracht Tuinwijk2020
de citébewoners te laten ervaren hoe
uitzonderlijk, hoe bijzonder, hoe groen
onze ParkCité wel is. Dat de ParkCité
groen blijft, is een grote zorg want ik zei
het al: hoe groener de tuin en de buurt,
hoe duurder je huis wordt.’

is dat hij letterlijk en figuurlijk vanuit
een persoonlijk perspectief tekent. Zijn
tekeningen van de tram aan het postkantoor,
of het mijnwerkersgroepsportret dat hij
plaatst op de terril in Connecterra zijn
voorbeelden. Ten slotte was hij in de
ParkCité op pad met zijn fototoestel, want
hij tekent alles en altijd vanaf foto’s op zijn
tablet of in boeken.’

Lijntekening
vanuit een eigen perspectief
Dat Tuinwijk2020 voor dit project bij
Mariusz Tarkawian aanklopte, heeft alles
te maken met zijn tekenstijl. ‘In Tarkawians
artistieke expressie is ‘outline drawing’ –
lijntekenen – het principe. Het staat op de
eerste plaats’, vertelt Paul Sochacki. ‘Zijn
lijntekeningen hebben ook een uitermate
grote scherpte. Een andere constante

Op stap met Mariusz Tarkawian
Naar aanleiding van de opening van Contour Parcours is Mariusz Tarkawian
opnieuw te gast. Je kan samen met hem en een gids van de Stichting Erfgoed
Eisden op dinsdag 23 of donderdag 25 augustus om 19 uur de wandeling langs
het kunstparcours maken. Vertrek aan het toeristisch kantoor.
Omdat het aantal deelnemers beperkt blijft tot 30 is het nodig vooraf in te
schrijven en € 9,90 te betalen bij één van de bestuursleden tijdens Parkies,
of zie de adressen op www.tuinwijk2020.be.
Je ontvangt na de wandeling in ruil wel een gesigneerd kleurboek.

Alleen voor woningen in de ParkCité en Eisderbos:

Werfgoed begeleidt gratis de renovatie
Doe zoals een vijftigtal buren in onze ParkCité en Eisderbos. Zij renoveren hun woning en krijgen dankzij Werfgoed, een project van de Vlaamse overheid, onafhankelijke en volledig gratis begeleiding door
energieadviseurs en architecten van Stebo. Deze experts nemen zo veel mogelijk van de zorgen over bij
alle verbouwingswerken die je helpen energie te besparen.
‘Het is meer dan ooit belangrijk om
je woning klaar te maken voor de
toekomst’, vertelt Debby Nivelle van
Stebo. ‘Je verdient op termijn veel geld
door nu je zoldervloer of hellend dak te
isoleren, door hoogrendementsglas of
een condenserende verwarmingsketel
te plaatsden.’ ‘Als de basisingrepen
in orde zijn, helpen we je graag
bij je volgende stappen, zoals
hernieuwbare energie in de vorm

van zonnepanelen of een zonneboiler.
Je energiefacturen dalen, je spaart het
milieu, je wooncomfort en de waarde
van je woning stijgen.’

renovatielening. Je krijgt hulp bij
het aanvragen van de leningen en
eventuele premies, zodat je geen van de
bijkomende voordelen zal missen.

Om deze renovaties betaalbaar te maken,
beveelt Werfgoed je Duwolim aan. Dat
is de Vlaamse energielening. Maar ook
DuwolimPlus,
de Limburgse

Bovendien…

Blijf op de hoogte
van Tuinwijk2020

Doe
mee !

Volg de Facebook-pagina van Tuinwijk2020
of beter nog: schrijf je in voor de nieuwsbrief
die zo’n 2.500 mensen al ontvangen. In de
zomer valt er elke week wel eentje in je
mailbox omdat we dan heel actief zijn.

‘Door je renovatie samen met je buurt aan
te pakken, kunnen we lagere prijzen en
volumekortingen bedingen bij ervaren
aannemers’, zegt Debby. ‘Je besteedt
je zorgen bij de renovatiewerken
maximaal uit aan de projectpartners en
je profiteert van de gratis deskundige
begeleiding. Jouw wensen bepalen het
eindresultaat.’

Wil je graag meer weten?
Op volgende dinsdagen tussen
13.30 uur en 16.30 uur in
De Bolster geeft Debby Nivelle
van Stebo vzw je graag meer
informatie: 23 en 30 augustus en
20 en 27 september.

Stuur een mailtje naar
tuinwijk2020@hotmail.com.
Je kan je overigens altijd uitschrijven.
O ja, heb je intussen een nieuw
mailadres? Laat ook dat even weten.
Zo blijf je op de hoogte.

U kocht 3000 flessen Cuvée ParkCité in 2015

Partnership is win-win voor AD Delhaize Eisden en Tuinwijk2020
Tuinwijk2020 en AD Delhaize aan de Oude Baan
verkopen elk jaar 3.000 flessen Cuvée ParkCité. Aan en
dus dankzij jou, beste lezer. Zo steun je ook de werking
van Tuinwijk2020. Op de foto overhandigt Antonietta Frisa
de cheque die ze mede namens Marco en Nadia Somers

als zaakvoerders van AD Delhaize
Eisden, in aanwezigheid van
Fortis-directeur Bart Hanoulle (rechts) overhandigden aan
een Tuinwijk2020-delegatie. Ook nu kan je in de Eisdense
AD Delhaize terecht voor Cuvée Cite rood of wit.

‘We proberen nog meer mensen van
elders onze wijk te laten ontdekken en
dan is kunst daar ideaal voor. Daarom
kiezen we ook voor heel toegankelijke,
maar kwaliteitsvolle kunst. Daarom mooie,
dikwijls sfeervolle lijntekeningen langs een
parcours doorheen de wijk. daarnaast
geeft Tuinwijk2020 een kleurboek en een
kalender uit van de meeste tekeningen die

Tuinwijk2020 dankt de gemeentelijke
en provinciale diensten Cultuur voor de
toelage, de PTS voor het maken en het
gemeentebestuur voor het plaatsen van
de borden, en de Stichting Erfgoed Eisden
voor de samenwerking bij de geleide
wandelingen.

Contour Parcours: individueel
Je kan de wandeling van Contour Parcours gerust op eigen houtje doen. Je
downloadt het plannetje via www.tuinwijk2020.be, of je haalt de flyer op in
het toeristisch kantoor en in horecazaken zoals in de Karbonkel, Porta Cité,
Connecterra, grand-café Casino of restaurant Concordia.

Contour Parcours: met een gids
De Stichting Erfgoed Eisden organiseert op zondagnamiddag 28 augustus om
14 uur een gegidste Contour-Parcourswandeling. Vertrek aan het toeristisch
kantoor (tegenover Maasmechelen Village).
Je kan via de Stichting Erfgoed een begeleide Contour Parcours-wandeling
reserveren. Voor meer informatie graag een belletje naar 089 76 45 75.

Het enige ParkCité-kleurboek

ParkCitékalender 2017

Kleurboeken zijn heel erg in. Maar er was nog geen van de ParkCité. Daarom
tekende Mariusz Tarkawian de meeste Cité-prenten op vraag van Tuinwijk2020
op zo’n wijze dat je ze kan inkleuren.
‘Dat was een uitdaging en nieuw voor mij’, geeft Mariusz aan. ‘Ik teken wel
nooit een andere kleur dan zwart. Maar de lijnvoering en vormtaal van een
kleurtekening is toch specifiek.’

Het duurt nog even voor het nieuwe jaar begint, maar Tuinwijk2020 grijpt
Contour Parcours aan om via een functionele en mooie kalender heel wat
gebouwen van de ParkCité in je huiskamer te tonen.

Het kleurboek wordt uitgegeven op A3-formaat met 24 kleurprenten van ca. 42
bij 29,7 cm: 18 van locaties in de wijk, 6 verwijzen naar de mijn en het mijnwerk.
Het kleurboek kost € 9,90 en is vanaf 22 augustus te koop in het toeristisch
kantoor en tal van horeca-zaken. Meer daarover op www.tuinwijk2020.be en
op Facebook Tuinwijk2020.

Een selectie van tekeningen die in het straatbeeld of het kleurboek staan, komt
ook terug op de ParkCitékalender op A3-formaat. Tuinwijk2020 maakt er een
heel praktische jaarkalender van met niet alleen de belangrijkste evenementen
die in 2017 in de ParkCité plaatsvinden, maar ook met ruimte om er je familieagenda van te maken.
De kalender kost € 9,90 en is vanaf 22 augustus te koop in onder
meer het toeristisch kantoor en tal van horecazaken. Meer daarover op
www.tuinwijk2020.be en op Facebook Tuinwijk2020.

