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Herfst in de Cité

Tijd voor het Kastanjefeest
Nu zondag 9 oktober in De Bolster

Een pc met een harde schijf van 5 MB, maar wel zo groot als een half
wasmachine! Het is het ‘pronkstuk’ van Jan Venken dat hij zondag
tentoonstelt samen met een hele collectie pc’s die een beeld geven van hoe
snel de computer sinds 1978 evolueerde… Het is één van de verzamelingen
die tijdens het Kastanjefeest in De Bolster worden gepresenteerd.

Onze Cité is één groot en prachtig ‘Levend
Park’, méér dan de moeite waard!!! Dat
is ook de ‘groene’ draad doorheen alles
wat Tuinwijk2020 doet. Zeker voor het
Kastanjefeest, zondagnamiddag aan
zijn derde editie toe samen met en in De
Bolster.
Er zijn weer leuke stands die informeren
over hoe belangwekkend de Cité wel is.
Verderop meer daarover. En er valt allerlei
lekkers te smikkelen, van gepofte kastanjes
tot kastanje-pralines van B-art Chocolates
en hartige hapjes bereid door cursisten
van het PCVO. Dat is de avondschool
in de PTS. Zij bereiden bloedworst met
appelschijven, zwart brood met kipkap,
rijstpap met bruine suiker en bakken
Limburgse vlaaien. Bovendien is dit feest
dé gelegenheid om de werking van dit
dienstencentrum in de verf te zetten.
Meer daarover op pagina 3.

grotere en 300 kleinere exemplaren. De
meeste met een eigen verhaal. Op ons
Kastanjefeest toont hij een selectie hiervan.
Ten slotte pakt de Stichting Erfgoed Eisden

uit met een unieke collectie van vier
generaties wanddoekjes. Uniek, want vier
jaar geleden werden ze ook tentoongesteld
op Manifesta in Genk, één van de meest
prestigieuze kunsttentoonstellingen ter
wereld. En zopas nog kregen de
derdeklassers van De Griffel er les over.

Collecties

Infomarkt

Foto’s

Er is een infomarkt van instellingen
en verenigingen die op een of
andere manier ijveren voor het
behoud van de Cité
als groene wijk met een bijzondere
architectuur en inrichting.
Daarom tekenen behalve
Tuinwijk2020 en de Stichting
Erfgoed Eisden, ook Stebo,
de erfgoedcel Mijn-Erfgoed
en Connecterra present.

Voorts is er een boeiende fototentoonstelling van de KWB
fotoclubs Mechelen-aan-deMaas en Proosterbos. Voorzitter
Georges Houben is zelf een
gerenommeerde fotograaf.
Hij pakt uit met zijn fotoreeks ‘
Mooie plekjes in Maasmechelen’,
terwijl Nicole Maes haar reeks
van ‘Het MIJN-verleden’ brengt.

Er is ook een stand over de
fonkelnieuwe Maasmechelse
UIT-pas. Daarnaast zijn er
demonstraties van schilderen,
breien, haken en kastanjes
poffen, is er vanzelfsprekend
kinderanimatie met Kristof Bleus
en verzorgen de Bolsterband
en het Bolsterkoor een optreden.

Ook mooi fotowerk van Sabine
Timmermans, Ralph Vanneste
en Evan Latrakis (docent
fotografie in PCVO). Last but
not least schitterende foto’s van
Jean-Guido Timmermans, de
huisfotograaf van De Bolster,
en Marcel Bex, die behalve
natuurgids en ranger, ook een
begenadigd natuurfotograaf is.

Eerst even iets meer over enkele ver–
zamelaars die hun collectie tentoonstellen
onder het motto ‘Herinneringen’. Kunstenaar
Gerard Segers verzamelt al jaren oude
scheerapparaten. Als oud-leraar van de
kunstacademie heeft hij zeker een link met
de Cité. Tijdens het Kastanjefeest brengt hij
heel wat scheerapparaten mee en natuurlijk
de bijhorende verhalen. Henri Willems,
bezoeker van het dienstencentrum en lid
van het bekende Genker Mijnwerkerskoor,
heeft een uitgebreide verzameling oude
mijnlampen en prentkaarten van de Cité
om de herinneringen aan ons mijnverleden
tastbaar te houden.

Het Kastanjefeest:

zondag 9 oktober
van 14 tot 18 uur, in
dienstencentrum De Bolster,
Kastanjelaan 61.
Gratis toegang.
Parkeren kan op het kerkplein.

Ook Silvano Di Paolo en zijn vrouw
Jacqueline zijn thuis in De Bolster.
Silvano is gepassioneerd door oude
Vespa’s en stelt er graag een aantal
tentoon tijdens het Kastanjefeest. Jan
Venken, lesgever aan het PCVO, is
gebeten door de computermicrobe. Hij
geeft computercursussen in De Bolster en
collectioneert personal computers. Hij
toont je de evolutie van de pc van 1978
tot nu. Rik Linkens verzamelt sinds jaren
mechanische muziekdozen. Hij heeft 400
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Kunstparcours door de Cité, een Cité-kleurboek én een Cité-kalender 2017

Contour Parcours:
de Cité getekend

Waarom een Kastanjefeest?
En waarom in De Bolster?

Tjah, het zijn twee vragen waarbij je als lezer wellicht niet stilstaat.
Maar een en ander heeft natuurlijk wel zijn reden. Dus trokken we
naar voorzitter Michel Vigneron van Tuinwijk2020 en Johan Fredrix, De Bolster
De Bolster en het OCMW zagen de vraag
die De Bolster aanstuurt.
van Tuinwijk2020 meteen zitten, vult

De 1500 cottagehuisjes, de lanen, de parken…
Ze maken van de Eisdense Cité een levend park.
Tuinwijk2020 doet er alles aan om deze groene
‘garden city’ te promoten. Denk maar aan de succesvolle
Parkiesconcerten. De voorbije zomer liet Tuinwijk2020 de Cité tekenen
en verpakte dat in een kunstwandeling langs een dertigtal Cité- en
mijnprenten, in een Cité-kleurboek én een Cité-kalender 2017.
De Poolse kunstenaar Mariusz Tarkawian is
befaamd voor zijn lijntekeningen. Als geen
ander slaagt Mariusz erin om meteen en in
één lijn de werkelijkheid te vatten. Toen hij
over de ideeën van Tuinwijk2020 hoorde,
was hij er meteen voor gewonnen. In juli
was Mariusz hier en tekende hij drie weken
lang gebouwen, huizen, parken, pleinen
van de Cité en ook een aantal mijntaferelen.
Onder het motto Contour Parcours werd een
permanent kunstparcours uitgezet tussen
de mijnkathedraal en het outletcenter.

17 december in mijnkathedraal:

50 jaar
“Koninklijk”
Koor Cantate

Noteer zaterdag 17 december in je
agenda. Dan geeft het koor Cantate
een wel héél bijzonder concert in onze
mijnkathedraal. Daarom in deze kolommen
graag even aandacht daarvoor. Cantate
bestaat in 2017 vijftig jaar en dat gouden
jubileum levert niet alleen de titel ‘Koninklijk’
op, maar de feestelijkheden starten met
de uitvoering van het Magnificat van John
Rutter en Engelse koormuziek uit de 17de
eeuw van Henry Purcell. Het zegt je wellicht
niet zoveel, maar je mag ervan op aan
dat het een uniek en zoals altijd kwalitatief
hoogstaand concert wordt, muzikaal
begeleid door HaftCraft, dat zijn zeven
jonge musici van het Nationaal Orkest van
België, aangevuld met nog 11 professionele
instrumentalisten. Kelly Poukens, een jonge,
beloftevolle sopraan uit Maaseik, is de
soliste van de avond.
Meer info op de Facebookpagina
van Cantate en www.cantate.be

Je kan de wandeling op eigen houtje
stappen of fietsen. Download een plan
via www.tuinwijk2020.be of haal er
gratis een op in het toeristisch kantoor,
Connecterra, De Bolster en tal van
horecazaken in de Cité. Daar kan je ook
het originele, 24 tekeningen tellende Citékleurboek in A3-formaat bekomen of de
Citékalender 2017 met 13 tekeningen
van de Cité en de mijn. Het kleurboek en
de kalender kosten elk 9,90 euro.

• Meer info op www.tuinwijk2020.be en Facebook Tuinwijk2020

Aan de lange tafel

Onze Mijnkathedraal wordt 80!
Op 30 november 1936 werd de SintBarbarakerk ingezegend, tachtig jaar
geleden. De Stichting Erfgoed Eisden
laat dit niet ongemerkt voorbijgaan. Dit
ook in de bouwkundige literatuur, als
uniek bestempelde monument kreeg in
onze Tuinwijk altijd een bijzondere rol
toebedeeld. Het architecturale concept,
dat ook sterk aanleunt bij het Garden Citygedachtegoed, zorgde voor een aparte
plaats in de geschiedenis van de Belgische

Uniek, want werelderfgoed
‘Onze Cité wordt wellicht Werelderfgoed
omdat de Cité uniek is’, vertelt Michel.
‘Daarom wil Tuinwijk2020 de Cité
promoten. Dat doen we onder meer door
mensen naar weinig gekende plaatsen in
de Cité te brengen.
Zo passeert de kunstroute Contour
Parcours
langs
het
onvolprezen
Astridpleinje op de Kersenlaan. Het
Koninginnepark is nog zo’n plek die
duizenden mensen ontdekten via Parkies.
Wel, het Kastanjefeest in De Bolster is een
ander voorbeeld.’

Een maandagmiddag in september, late voormiddag, aan de lange tafel
in De Bolster bladeren enkele bezoekers in de krant, nieuwtjes worden
uitgewisseld. Tegen het middaguur wordt het drukker, de tafels zijn
gedekt, het eten is klaar.

kerkenbouw. Zo is het bijvoorbeeld de
enige kerk met de toren boven het altaar.
Maar niet uitsluitend op godsdienstig
gebied, ook in het kleurrijke sociale leven
in de Cité verwierf dit indrukwekkende
bouwwerk een bijzondere plaats.
Meer daarover en over dit jubileum
brengt de Stichting Erfgoed Eisden zowel
in het tijdschrift “Eisden” als in een
tentoonstelling.

Zijn het steeds dezelfde
mensen die komen eten?
Gewoonlijk zitten we met hetzelfde kliekje
aan tafel. We maken er een spelletje
van om ter eerst te raden welke soep we
voorgeschoteld krijgen. En elke dag is er
wel iets nieuws te vertellen. Zo zijn we altijd
goed op de hoogte van het reilen en zeilen in
de buurt maar ook van het wereldgebeuren.

Een feestelijk beeld van de inzegening van de Sint
Barbarakerk, met de oude kerkmeubelen van de
noodkerk en de gesluierde klokken als achtergrond. (foto
Stichting Erfgoed Eisden)

65 jaar geleden kreeg
het Koninginnepark zijn eerste Kiosk
De zomer liep ook naar zijn einde. En de
herfstsfeer heerste volop in de straten van
de Cité. Het droge loof werd op de stoep
op hopen gekeerd. Voor de kinderen werd
het een spannende tijd. Die hopen droge
bladeren werden immers verbrand. Dit
betekende dat ook na het invallen van de
duisternis er nog vuren brandden en de
rookslierten door de straten zweefden.In
het park werd het zomerseizoen afgesloten
met een concert van de Koninklijke

Harmonie Limburg Maas. De meer dan
70 muzikanten vulden de splinternieuwe
houten kiosk. De grote schelp door de
schrijnwerkers van de mijn gebouwd,
moest “voorlopig” als kiosk dienst doen.
De echte vaste kiosk moest immers nog
aan het kerkplein gebouwd worden. Maar
ook toen was niets standvastiger dan wat
voorlopig was. En het bleef dus bij die
voorlopige kiosk.

Teddy Kourcil (75) is al jarenlang een trouwe
klant voor het middagmaal in De Bolster.
Sinds het overlijden van zijn moeder woont
hij alleen. Koken voor zichzelf wilde maar
niet echt lukken. Hij is dan ook heel tevreden
over het maaltijdaanbod in De Bolster.

Vertel eens, Teddy,
hoe is het eten in De Bolster?
Elke dag soep, een warme maaltijd
aangepast aan het seizoen en een dessertje.
Voor de democratische prijs van zes euro is
het eten hier lekker en goed.
De tafels zijn altijd netjes gedekt en we
worden vriendelijk bediend door een vaste
ploeg vrijwilligers.
Laatst hadden we hier een lekker pastabuffet
en in november komt er een mosselmenu. Dit
soort ‘speciallekes’ zijn wel plezant.
Eten in De Bolster kan alleen op werkdagen,
dus in het weekend trek ik zo’n beetje mijn
plan, ik kook soms en ga ook wel op mijn
vast adres eten.

We letten goed op mekaar. De meeste
mensen die hier komen, wonen alleen.
Wanneer iemand onverwachts niet komt
opdagen voor het eten, bellen we hem/haar
op of we gaan even langs op het thuisadres
om te kijken of alles nog in orde is.
Maar lang niet iedereen komt elke dag, zelf
kom ik alle dagen, maar er zijn ook mensen
die maar enkele keer per week komen.

Doet u ook wel mee
aan andere activiteiten hier?
De zoete namiddagen worden altijd druk
bijgewoond, daar ga ik gewoonlijk wel
eens heen. Ik ben van plan om ook één
van de vele cursussen te gaan volgen hier.
En volgend jaar zou ik met een groepje
vrienden willen aansluiten bij de petanquers.
In het verleden heb ik hier verschillende
interessante filosofische gespreksnamiddagen bijgewoond. De wijkagent komt één
keer per maand mee-eten, hij krijgt altijd
veel vragen van de bezoekers. Zelf heb ik
ook wel eens raad aan hem gevraagd.
Het loopt tegen één uur. De borden zijn
leeg. Sommige bezoekers gaan meteen
naar huis, andere drinken nog een kopje
koffie of maken zich klaar om deel te nemen
aan de namiddagactiviteit. Teddy zet zich
op het zonovergoten terras om samen met
enkele andere rokers te genieten van een
sigaretje na de maaltijd.

Samenwerking
De voorzitter verwijst daarmee ook naar
een ander opzet van Tuinwijk2020. ‘Ja,
we zoeken graag naar samenwerking.
Zo is de picknick een initiatief van de
Gezinsbond en Tuinwijk2020, en toen
we drie jaar geleden een evenement
uitwerkten dat de eigenheid van de Cité in
de verf zet, dachten we aan het voormalige
klooster en zijn heraangelegde tuin dat
voor het grote publiek volstrekt onbekend
is. Want, er kwamen vroeger maar heel
weinig buitenstaanders in het klooster.’

centrumleider Johan Fredrix aan. ‘Want
het Het evenement zorgt voor een winwinsituatie, zowel voor Tuinwijk2020 als
voor het OCMW en De Bolster. Voor ons is
dit een unieke kans want we kunnen onze
werking als dienstencentrum uitleggen
en tonen aan een veel breder publiek.
We bereiken veel mensen, maar er zijn
er nog te veel die de weg naar ons nog
niet gevonden hebben en die in De
Bolster thuis mogen en kunnen zijn. Het
Kastanjefeest is dé gelegenheid om
ongedwongen kennis te maken met onze
accommodatie en werking.’

De Bolster, waar je
je thuis voelt
De scholen, de Casino, de kerk… De Bolster is thuis in het sociale
centrum van de Cité, in het voormalige klooster tegenover het
vroegere Patrostadion. Daar is iedereen elke werkdag welkom.
Vooreerst in het bolsterkaffee voor een gezellige babbel en een
kopje koffie.
De Bolster is inderdaad een
ontmoetingsplek waar iedereen zich
mag thuis voelen’, onderstreept Johan
Fredrix een belangrijk uitgangspunt.
‘Maar er is zoveel meer’, zegt hij.
‘Eerst even stellen dat je in De Bolster
terechtkan tijdens de kantooruren, zeg
maar tussen 8.45 uur en 16.30 uur.
We pakken uit met een uitgebreid cursus- en activiteitenprogramma. Zo kan
je leren uitdrukken in het Frans, Engels, Spaans of Italiaans. Of je kan er
leren bloemschikken, of hoe je met de
computer of je digitaal fototoestel aan
de slag kan. Sommige van deze cursussen lopen in samenwerking met de
avondschool van de PTS, het PCVO.’
Maar het kan er ook heel ontspannen
aan toe gaan tijdens het petanquen,
wandelen, bloemschikken, breien of
tijdens de repetities van de Bolsterband en het Bolsterkoor.

Zes euro

‘Heel belangrijk zijn de maaltijden
die we aanbieden. Op het middaguur

kan je hier komen eten, een volledige,
warme maaltijd voor zes euro. We
vragen wel dat je je de dag vooraf
inschrijft.’
In de marge merkt Johan dat De Bolster ook elders in Maasmechelen enkele keren per maand ontmoetingsdagen houdt waarop dan een warme
maaltijd wordt geserveerd. Dat kan al
in Meeswijk, Maasmechelen-centrum,
Mariaheide, Eisden-Dorp, Opgrimbie
en Uikhoven.
‘Maandag 14 november start de zevende wijkwerking in het wijkcentrum
in Boorsem. Deze werkingen lokken
veel bezoekers en iedereen is er welkom. Het verloop van deze ontmoetingsnamiddagen is op alle plaatsen
gelijk: twee keer per maand kunt u
terecht voor een lekkere maaltijd en
aansluitend een gevarieerde activiteit.
Meer info op
www.ocmwmaasmechelen.be

