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Welkom op de Nieuwjaarsdrink van Tuinwijk2020

2018…

alweer een fijn jaar om
te wonen in de Tuinwijk!

2018… Een nieuw jaar en dus het moment voor ‘de beste wensen’: wensen van gezondheid, voorspoed en geluk… Het klinkt zo cliché, maar het
is zó waar. Toch en juist daarom heeft Tuinwijk2020 die wensen ook voor jou. Bovendien wenst Tuinwijk2020 je een jaar waarin het fijn wonen en
samenleven is in de Tuinwijk. Spreek alvast met je buren en vrienden af om elkaar nu zondagnamiddag 7 januari van 14 tot 17 uur ‘Nieuwjaar’ te
wensen op de traditionele nieuwjaarsdrink van Tuinwijk2020 in zaal Casino. Welkom!
Het nieuwe jaar is meteen de aanleiding
om het even over onszelf te hebben. Want
wat streven we na als Tuinwijk2020? Vraag
aan veel mensen naar Tuinwijk2020 en
het antwoord is: ‘Parkies!’. Tuinwijk2020
is natuurlijk veel meer dan Parkies, anders
viel de Citeeuw geen viermaal per jaar in
je brievenbus, bijvoorbeeld. Het verbaast
je misschien maar voor Tuinwijk2020 is
het organiseren van Parkies geen doel.
Parkies is voor Tuinwijk2020 een middel
om onze Cité een positieve uitstraling te
geven. Ook niet-Citébewoners zakken in
de zomer af naar het Koninginnepark en

ontdekken hoe gezellig, veilig (!!!), mooi
en hoe groen onze Cité wel is. Daar is
het Tuinwijk2020 in alles om te doen:
bewoners en niet-bewoners tonen hoe
uniek de Cité is en dat zo houden.
Eerst even dit… Onze Cité is ongetwijfeld
de meest uniforme, tegelijk ook de
meest groene en daardoor ook de
mooiste wijk van Maasmechelen: 1500
cottagewoningen in één groot park, ooit
gebouwd als een privaat tuindorp van de
mijn: een ‘garden city’, naar Engels model.
De mijnwerkersgezinnen die er woonden,

moesten de hagen en tuinen onderhouden
en de mijn onderhield de lanen en de
straten. Foto’s van toen illustreren dat de
Cité toen een groene parel was. Vandaag
staat het uitzicht van de Cité onder druk
want almaar meer groen verdwijnt. Vijftig
jaar geleden begon de mijn de huizen te
verkopen. Hoewel het nog altijd verboden
is hagen te verwijderen, verdwenen eerst
sporadisch, dan almaar meer hagen om
plaats te maken voor betonplaten, draad
en vinyldoeken. Minder mooi, toch? Een
haag vergt jaarlijks inderdaad twee
snoeibeurten. Niet meteen de fijnste klus,

maar zonder haag vermindert niet alleen
de waarde van de woning, ook het typisch
groene karakter van de Cité is bedreigd.
Het bevorderen van de eigenheid van
de Cité, en daarmee bedoelen we zowel
het groen als de straatinrichting en de
architectuur, is voor Tuinwijk2020 dus
van groot belang. Juist omdat de Cité –
nogmaals – zo uniek is. Daarom willen we
jullie als inwoners van de Cité (nog) meer
betrekken bij alles wat we doen om de
wijk zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Heb je zelf ideeën, laat even van je horen
via info@tuinwijk2020.be.

Verantwoordelijke uitgever: Michel Vigneron Gouverneur Verwilghenlaan 29, 3630 Maasmechelen

Chiro Akori verhuist tijdelijk naar containers

Een nieuwe toekomst
voor de Regie?
Chiro Akori verhuisde zopas van de Regie
naar containers die het gemeentebestuur
plaatste op de speelplaats van de vroegere
handelsschool. De Regie staat intussen te
koop.

moment staat de Regie opnieuw te koop.
Met een deel van de opbrengst laat het
gemeentebestuur zoals in tal van andere
deelgemeenten eerder het geval was, dan
dus nieuwe lokalen bouwen.

Wie er de laatste tien, vijftien jaar al
eens kwam, weet dat het uitgeleefde
Regiegebouw aan het kerkplein niet
meer beantwoordt aan de normale
bewoonbaarheidseisen en aan de
hedendaagse huisvestingsnoden van een
jeugdvereniging.
De verhuizing is een voorlopige oplossing
voor drie jaar. Tegen dan moeten er nieuwe
jeugdlokalen gebouwd zijn. Want op dit

Het gemeentebestuur is dus op zoek naar
een koper die er een maatschappelijk
zinvol project wil ontwikkelen. Belangrijke
verkoopsvoorwaarde is dat
de site
binnen de kortst mogelijke termijn wordt
gerenoveerd en herbestemd ‘rekening
houdend met de culturele, historische,
toeristische en architecturale kwaliteit van
de site’. Het gemeentebestuur bepaalde de
verkoopprijs op minstens 600.000 euro.

Facelift voor
het kerkplein

Waar komt
Tuinwijk2020 vandaan?

Enkele weken geleden begonnen werken op het kerkplein waar
de betonklinkers rond de bomen worden vervangen door zachte
bermen.

In april 2009 vermeldde Jan Kohlbacher in een artikel in het tijdschrift van de Stichting Erfgoed Eisden dat op
6 juni 1911 de eerste mensen kwamen wonen in de fonkelnieuwe Tuinwijk die de mijn toen bouwde op de
Eisdense heide. 6 juni 1911… In 2011 zou de Tuinwijk 100 jaar bestaan.

Het was al vele jaren een probleem: de boomwortels duwen de betonklinkers
omhoog en dat zorgt voor gevaarlijke situaties want meer dan eens zijn er mensen
gestruikeld en gevallen, zelfs met kwalijke gevolgen. Daarom werden de stenen
rond de bomen verwijderd. Deze stroken worden ingezaaid en/of aangeplant.
De gemeentediensten voorzien ook een aantal doorsteken voor voetgangers om
van en naar de parking te wandelen. Het uitzicht en de belevingswaarde van het
kerkplein zal er zeker op vooruitgaan.

‘We staken heel wat tijd in een doordachte
visie over wat we met Tuinwijk100 in dat
jubileumjaar zouden beogen’, herinnert
Ludo Coenen zich, hij is één van de
initiatiefnemers. ‘Die nota zorgde binnen
het bestuur voor een gezamenlijk gedragen
aanpak die er in een paar woorden op
neerkomt dat we bewoners en mensen van

Nieuwe bomen langs de Louis Mercierlaan

Veeljarenplanning
voor aanplant bomen
Het gemeentebestuur besliste om de
komende jaren jaarlijks 100.000 euro
te reserveren voor nieuwe bomen
in de Tuinwijk. In de meeste lanen
worden de oude bomen gerooid en
vervangen door nieuwe exemplaren. Een
langetermijnplanning van misschien wel
vijftien jaar.
Typisch voor de Tuinwijk is het vele groen,
vandaar tuin-wijk. Meer dan in andere
wijken is de Tuinwijk dus synoniem voor
hagen struiken, bomen. Wie in de Tuinwijk
woont, neemt vanzelfsprekend dat groen
erbij. Zo de statige laanbomen. Héél
vervelend in het najaar om de bladeren te
ruimen, dat wel, maar prachtig in de lente
en de zomer.
Omdat de laanbomen ongeveer honderd
jaar zijn, moeten de meeste vervangen
worden. Anders dreigen ze zoals nu al
af en toe het geval is, vroeg of laat om
te vallen. Het gemeentebestuur overlegde
daarover met Tuinwijk2020. Langs zowel
de Zetellaan als de Louis Mercierlaan zijn

de bomen het ergst eraan toe. De Louis
Mercierlaan wordt gespreid over drie jaar,
eerst aangepakt. In 2018 het eerste deel,
vanaf de Koninginnelaan.
Omdat jonge bomen niet goed kunnen
groeien tussen grote bomen, worden alle
oude bomen gekapt en vervangen. Zo
blijven de uniformiteit en het mooie uitzicht
gewaarborgd met bomen van gelijke
hoogte en dikte over de volledige lengte
van de laan en rekening houdend met de
opritten en verlichtingspalen. In overleg met
Tuinwijk2020 kiest het gemeentebestuur
voor een mooie, dikkere boom – de
zomereik – van de maat 30/35.
Het gemeentebestuur streeft ernaar begin
januari te beginnen met het rooien en
aanplanten van de eerste fase. Daarna
worden de bermen ingezaaid en sommige,
verouderde beplantingsvakken langs de
kruispunten vernieuwd, zodat de Louis
Mercierlaan en straks de hele Tuinwijk
klaar is om ons én de volgende generaties
te laten blijven wonen in de ‘tuin’-wijk.

De markt VERHUIST tijdelijk
naar parking op Zetellaan
Omdat het Vrijthof in Eisden-Dorp wordt heringericht, verhuist
de wekelijkse zaterdagmarkt voor de duur van de werken naar
de parking aan het toeristisch kantoor, tegenover Euroscoop. Een
precieze startdatum is er nog niet.
Het gemeentebestuur voorziet de nodige elektriciteitsaansluitingen, toiletten en
geschikte afsluitmechanismes om de zone verkeersvrij en verkeersveilig te houden.
Op die zaterdagen is de weg die de Koolmijn Limburg-Maaslaan verbindt met de
Terhillsweg afgesloten van 6 tot 14 uur.
Terhillsweg is overigens de nieuwe naam voor de ontsluitingsweg,
hetgeen nooit een officiële straatnaam was.
Heerendaal
Op de kanaaloever tegenover bouwmarkt Verheyen werd onlangs tussen de
Terhillssweg en het kanaal een nieuwe weg aangelegd. Deze weg die uitgeeft op
de Terhilssweg, wordt Heerendaal genoemd.

100 jaar Tuinwijk? Enkele mensen staken
de koppen bijeen om een vergadering te
houden met alle mogelijke verenigingen en
instellingen. Toen bleek een grote interesse
voor 100 jaar Tuinwijk. Iedereen werd
uitgenodigd om deel uit te maken van een
comité, dat uiteindelijk een twintigtal mensen
telt vanuit de verenigingen. Ze groepeerden
zich in vzw Tuinwijk100.

buiten de Tuinwijk willen samenbrengen
in de Tuinwijk om ze te laten ervaren hoe
mooi en uitzonderlijk onze wijk wel is.’
‘Zo veel mogelijk mensen naar hier
brengen, betekende ook dat we veel, maar
vooral van elkaar verschillende initiatieven
moesten nemen’, vult Jan Kohlbacher
aan, ook hij stond mee aan de wieg van
nu Tuinwijk2020. ‘Daarom een veeleer
cultureel gericht aanbod naast evenementen
die kunnen rekenen op een brede interesse.
Zo pakten we uit met orgelconcerten in
onze mijnkathedraal, maar evenzeer
met Parkies in het Koninginnepark.’ En
daarmee verwijst Jan indirect naar de
opzet van Tuinwijk2020: ‘De Tuinwijk
laten ontdekken! Het Koninginnepark

was voor de meeste Tuinwijkbewoners
en voor de Maasmechelaars in het
algemeen een onbekende plek die ze
intussen leerden kennen en waarderen.
Dat was ook de bedoeling achter het
Kastanjefeest in De Bolster, tientallen
jaren het klooster van de zusters waar de
gewone mensen nooit kwamen.’Niet alleen
met bijna vijftig Parkiesconcerten, ook
met kunstprojecten als Kunst in de Bomen
(2011) en nu ContourParcours, met het
Vogelverschrikkersfestival in 2013 en 2014
werden duizenden naar en doorheen de
Tuinwijk geloodst. Tentoonstellingen rond
50 jaar Turkse migratie en de 30-jarige
herdenking van de laatste grote mijnramp
van 1984, fotoboeken, toneelvoorstellingen,
maar ook de wederopbouw van de kiosk,

het bronzen beeld van de Mijnwerkersvrouw
of de Italiaanse avond met Matteo Simoni en
het concert met Frans Bauer waren allemaal
hoogtepunten. Even belangrijk als de Cité
promoten streeft Tuinwijk2020 ernaar de
bewoner te sensibiliseren voor hun toch wel
heel unieke wijk waar het fijn wonen is. We
staan daar niet alleen mee: dat de regering
onze cité voordraagt voor erkenning als
werelderfgoed zegt genoeg.
Daarom vindt Tuinwijk2020 het behoud en het
vernieuwen van het vele groen belangrijk. Een
woning badend in het groen is nu eenmaal
veel meer waard dan dezelfde woning zonder
groen in een ‘gewone’ straat. Hoe groener je
buurt, hoe groener je tuin, hoe duurder de
woning!

Voor het eerst in België: unieke
fototentoonstelling van Irena Nawrot

TIKB tegen de vlakte
voor woonproject

The photographs:
older and younger

Een heel bijzondere tentoonstelling! Jawel, het cultuurcentrum pakt
vanaf zondag 14 januari uit met foto’s van de internationaal vermaarde
Poolse kunstfotografe Irena Nawrot. Ze stelt
voor het eerst tentoon in België.

Op de site van het TIKB komt een project met 19 woningen en 29
appartementen met parkeergarage. Je kon dat al vernemen in de media.
Omdat de locatie vanaf de mijn gezien, het begin van de Tuinwijk is,
heeft Tuinwijk2020 bij de beleidsvoerders herhaaldelijk gepleit voor een
architectuur die een hedendaagse ‘vertaling’ is van de cottagestijl die de
Tuinwijk typeert.
Het project bestaat erin de schoolsite te saneren en te ontwikkelen tot een aantrekkelijk
woongebied. Omdat ze in de Tuinwijk ligt, is de afstemming op de omgeving voor
deze site dan ook uitermate belangrijk. Dit betekent niet zo zeer dat er citéhuizen
moeten komen, wel een hedendaagse interpretatie van
de tuinwijkgedachte, 100 jaar later.
Behalve de appartementen
worden de 19 woningen
gebouwd in clusters van twee
tot zes woningen rond een
privaat inkomplein. De
verschillende clusters en
appartementen liggen
rond een nieuw,
groot openbaar
plein.

zijn de foo’s heel herkenbaar.’
Het fotografisch oeuvre van Irena Nowrot
bestaat onder meer uit grote medaillons
van 1,5 meter, die van veraf uitzien als
bloemen maar die van dichtbij bestaan
uit kleine met veel geduld aan elkaar
genaaide foto’s.

Een heel bijzondere tentoonstelling!
Jawel, het cultuurcentrum pakt vanaf
zondag 14 januari uit met foto’s van
de internationaal vermaarde Poolse
kunstfotografe Irena Nawrot. Ze stelt voor
het eerst tentoon in België.
‘Leidraad en centraal thema zijn het
leven en de vergankelijkheid ervan’,
vertelt Mieke Dus over het werk van
Irena, die Irena al jaren kent. ‘Al meer
dan dertig jaar fotografeert ze de tijd.
Eigenlijk visualiseert ze de kwetsbaarheid
van het leven op basis van haar eigen
vergankelijkheid en van die van de
vrouwen uit haar omgeving, haar
familie: haar dochter, haar moeder,
haar grootmoeder, haar tweelingszus.
Belangrijk is dat Irena in haar foto’s de
meest fundamentele vraag die iedere
mens zich wel eens stelt – wie ben ik? –
ombuigt tot: wat heb ik gemeen met de
anderen en wat onderscheidt mij van
hen? Kortom, voor de aandachtige kijker

Vermits de foto’s een divers publiek
aanspreken, zowel jong als oud, kunnen
scholen, seniorenorganisaties, fotografen
en toevallige passanten ruimschoots aan
hun trekken komen, ze zullen zichzelf
herkennen in de beelden. Paul Sochacki,
Mark Milissen en Mieke Dus zijn bereid
om op verzoek bezoekers uitleg te geven.
Irena Nawrot (1960) is verbonden aan
de Galeria Biała in Lublin professor aan
de Marie Curie-universiteit van Lublin.
De expo opent zondag 14
januari om 17 uur – je bent
welkom op de opening! – tot
en met vrijdag 9 februari in
het Cultuurcentrum: ma t/m
vr: van 10 tot 12 uur en van
13 tot 20 uur; za: van 10 tot
12 uur en van 14 tot 17 uur ;
gesloten op zondagen en op
maandag 22 januari.
Op woensdag 31 januari om
20.15 uur geeft beeldend
kunstenaar Paul Sochacki
een lezing over het werk
van Irena Nawrot.

Nog tot en met vrijdag 19 januari kan je elke dag behalve op zondag, in het
cultuurcentrum naar een knap ingerichte tentoonstelling over de mijn gaan
kijken. Dertig jaar na de mijnsluiting wil de Stichting Erfgoed Eisden daarmee
vooral voor de jongere generaties een beeld schetsen van wat de mijn was.
Daarvoor nam de kring Marc Milissen en Paul
Sochacki onder de arm. Beide kunstenaars
maakten opnieuw hun reputatie van
gedegen en creatieve tentoonstellingsmakers
waar. Met tientallen voorwerpen, een
driehonderdtal foto’s en een splinternieuwe,
2,5 meter hoge maquette van zowel de
boven- als de ondergrond creëerden ze de

sfeer en het beeld van hoe de mijn er uitzag
en wat het mijnwerk inhield. Je moet beslist
eens gaan kijken! De tentoonstelling onder
het motto Onder + Boven is een initiatief
van de Stichting Erfgoed met steun van de
erfgoedcel Mijn-Erfgoed, het cultuurcentrum,
de dienst Erfgoed en het gemeente- en
provinciebestuur.

Infoavond PCVO Limburg,
campus Maasmechelen
De avondschool van de PTS die officieel ‘PCVO Limburg - campus
Maasmechelen’ heet, organiseert op donderdag 25 januari van
18 tot 21 uur haar jaarlijkse infoavond. Dit jaar zijn ook tal van
bedrijven aanwezig zoals Harley Davidson en Omnicol.
Tijdens deze open dag stellen de vakdocenten je met plezier
de opleidingen voor en beantwoorden al je vragen. Kan je niet
wachten of kan je er niet bij zijn? Neem dan alvast een kijkje op
onze website www.pcvolimburg.be of contacteer het secretariaat.
Alle opleidingen starten in de
week van 29 januari 2018.
Inschrijven kan op het secretariaat
of via de webwinkel: www.onlineinschrijvingpcvolimburg.be
Er is een apart infomoment voor de
opleiding medisch-administratief
bediende en wel op donderdag 18
januari van 20.20 uur tot 21.20 uur.

Openingsuren secretariaat:
ma t/m vrij: 9 tot 12 uur, 13.30 uur
tot 17 uur en 18.30 uur tot 22 uur;
za van 9 tot 12 uur.
PCVO Limburg – campus
Maasmechelen, Europaplein 36,
3630 Maasmechelen; www.
pcvolimburg.be, pcvolimburg@
limburg.be, 089 77 09 55.

