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‘8ste concert’ in het Koninginnepark
Erwin vaan ‘t Merretkoer
Toen  Tuinwijk2020 een paar jaar geleden Frans Bauer af� cheerde, ‘speelde’ Erwin 
vaan ’t Merretkoer het Koninginnepark helemaal plat. In 1998 startte Erwin Brepoels 
met een aantal vaste klanten van café La Manie in Maastricht – twee dames en drie 
heren – ’t Mérretkoer, dat in het Limburgs zong. Twee jaar op rij brachten ze het 
populairste Limburgse carnavallied uit. Toch stopte ‘t Merretkoer al gauw. In 2000 was 
dat. Sindsdien ging leadzanger Brepoels verder als Erwin vaan ‘t Merretkoer. Dat werd 
één groot succes tot en met een afgeladen vol Ahoy in Amsterdam. De ambiance, de 
bijval en het grote succes van drie zomers geleden was voor Tuinwijk2020 reden om 
Erwin nog eens uit te nodigen in het Koninginnepark.

8ste concert: 
opbrengst voor Tuinwijk2020
Tuinwijk2020 organiseerde al acht jaar op rij Parkies. Telkens zeven gratis 
concerten in het Koninginnepark, mogelijk gemaakt dank zij de sponsoring van 
een honderdtal ondernemers en bedrijven. De buffetinkomsten zijn ook voor 
Parkies. Tuinwijk2020 verdient er dus niets aan. Daarom het 8ste concert, ook 
gratis, maar een eigen organisatie waarvan de buffetinkomsten dus wel voor 
Tuinwijk2020 zijn. Parkiesbonnen zijn dus niet geldig. Toch rekent Tuinwijk2020 
erop dat je de vereniging steunt door iets te drinken of te eten. 
Want echt gratis… nee, dat kan niet. Dank!!!

Domino als headliner
Wie er vorige zomer bij was, weet het: Domino pakte uit met een van de beste concerten 
die ooit werden gegeven in het Koninginnepark. Toen in een ‘gehavende’ samenstelling 
want hun zangeres Tabitha moest in extremis afhaken, want ziek. Maar geroutineerd als 
ze zijn lieten de andere bandleden het niet aan hun hart komen en serveerden dus een 
top-avond. Hun uitstekende reputatie gaat Domino immers vooraf. Ook nu weer gaan 
deze rasartiesten spelen voor en mét het publiek. Geen vooraf ingestudeerde playlist, 
maar inspelen op wat je vraagt. Kortom, hun � exibiliteit en professionaliteit zorgen in 
ijzersterke bezetting voor ambiance, plezier en sfeer. 

Citérapper Ché opnieuw op ‘8ste concert’ 
Lees verder op pagina 2.



Kastanjefeest 
in De Bolster
Zondag 9 september, Openmonumenten-
dag, vindt in De Bolster het Kastanjefeest 
2018 plaats. De vorige edities waren 
telkens echte publiekstrekkers. Ook dit 
jaar begint het feest al ’s middags met 
een muzikaal menu! Voor 6 euro kunt u 
een smakelijke maaltijd komen eten. Om 
voor iedereen een plaatsje te reserveren, 
gelieve voor de maaltijd ten laatste 2 
dagen op voorhand in te schrijven.

In de namiddag is er een open dag – 

een open huis – met als thema ‘De Cité 
swingt’. Live-muziek, een dansvloer en een 
tentoonstelling met foto’s uit de oude doos 
zijn alvast enkele smaakmakers.

Volg dienstencentrum 
De Bolster op Facebook voor 
het volledige programma 
van #Kastanjefeest2018

Citérapper Ché opnieuw op ‘8ste concert’ 
Nadat Ché vorig jaar een fantastisch optreden verzorgde tijdens ons ‘8ste concert’, 
geeft Tuinwijk2020 op woensdag 22 augustus weer het podium aan Francesco ‘Ché’ 
Piras. Hij doet graag zijn verhaal: ‘Ik ben pas een jaar of vier geleden begonnen met 
muziek. Alles begon bij een goede vriend van mij die vroeg of ik eens wilde langskomen 
omdat hij een klein studiootje had ingericht. Omdat mijn vrienden zo enthousiast waren 
van mijn rapteksten, besloten we het online te zetten. Vanaf toen is alles een beetje 
vanzelf gegaan: ik ben muziek blijven uitbrengen en ik heb meegedaan aan ‘Belgiums 
got talent’. Dat was een heel mooie ervaring die me zeker vooruit geholpen heeft, 
zowel qua publiek als qua inzicht in de muziekwereld. De teksten worden door mezelf 
geschreven en ik zie de muziek die ik maak als een uitlaatklep voor mij. Mijn kanaal 
op Youtube haalt bij momenten meer dan één miljoen streams en daar ben ik heel trots 
op. Als jongen van de Cité ben ik zeer blij dat ik mag optreden in de Cité zelf. Een 
thuiswedstrijd blijft toch altijd leuker als een uitwedstrijd’, besluit Ché met een knipoog.

Infoavond PCVO 
Limburg, campus 
Maasmechelen
De ‘avondschool van de PTS’ heet eigenlijk PCVO Limburg - campus Maasmechelen. 
Wel, het PCVO stelt op donderdag 30 augustus van 14u00 tot 21u00 en zaterdag 1 
september van 10u00-13u00 haar deuren open voor jou zodat je kan kennismaken met 
het cursusaanbod. Voorts zijn er tal van opleidingsgerelateerde workshops en standhou-
ders aanwezig. Tijdens de open dag staan de vakdocenten voor je klaar. Ze stellen met 
plezier de opleiding(en) aan je voor en beantwoorden je vragen. Kan je niet wachten 
of kan je er niet bij zijn? Neem dan een kijkje op onze website www.pcvolimburg.be of 
contacteer onze secretariaatsmedewerker voor meer info via 089 77 09 55.

Even je aandacht voor de nieuwe opleidingen, zoals o.a.:
• Medisch-administratief bediende – dagopleiding;
• Allround business medewerker;
• Nieuwe ICT-opleidingen;
• Koeltechnieken;
• Elektromecanicien;
• Duits;
• Secretariaatsmedewerker;
• Tweedekansonderwijs via afstandsonderwijs.

Alle opleidingen starten in de eerste week van september 2018. Inschrijven kan per-
soonlijk op het secretariaat of via www.online-inschrijvingpcvolimburg.be

Het secretariaat aan het Europaplein (PTS) is geopend:  ma t/m vrij: 9 tot 12 uur, van 
13.30 uur tot 17 uur en van 18.30 uur tot 22 uur. Za van 9 tot 12 uur. Het PCVO is 
behalve via de site en telefonisch ook bereikbaar via pcvolimburg@limburg.be.

Groen in de Tuinwijk
De aanvraag voor erkenning als werelderfgoed is binnengebracht bij UNESCO. Drie 
Tuinwijken uit Maasmechelen en Genk krijgen hierin een voorname plaats omwille van 
haar uitzonderlijk groenkarakter . De procedure voor zo’n 11 gemeenten en steden 
loopt, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland volgt dit verder op. Maar Tuin-
wijk2020 wil niet wachten tot deze erkenning om één element opnieuw in de Cité van 
voorheen in de picture te plaatsen: de hagen. 

Samen met het gemeentebestuur en het Regionaal Landschap wordt in het najaar een 
project opgestart, inwoners kunnen (nieuwe) hagen laten aanplanten en straks 2 of 3 
maal per jaar laten onderhouden. Houd alleszins vrijdag 26 oktober vanaf 15.00 vrij, 
dan krijgt het project een eerste start. Verdere communicatie volgt later.

Run in de Tuinwijk

Geoparken in Kreta, 
verslag van een studiereis

Op zondag 21 oktober 2018 om 14.00 wordt de eerste run door de Cité gelopen. Geen 
gewone loop maar een belevenis run langs belangrijke gebouwen, die ons terug doen 
denken aan de mijngeschiedenis. We starten en eindigen aan de Provinciale Technische 
School en de deelnemers maken kennis met het oude klooster (De Bolster), de jongens- 
en meisjesschool De Griffel, de Sint Barbarakerk, het park van de directeurswoning (nu 
de Mangerie) en het Museum van de Mijnwerkerswoning. Ook kids kunnen meelopen 
en beginnen eraan om 15.30.
Deelname kost € 6, waarvan € 1 gaat naar de Vlaamse Diabetis Liga. Inschrijven op 
de dag zelf impliceert € 8. Mogelijkheid tot omkleden en sanitair zijn aanwezig op de 
aankomstplek.

In mei van dit jaar trok een kleine delegatie van Tuinwijk2020 op studiereis naar twee 
geoparken in Kreta. Geoparken zijn uitzonderlijke natuurparken, die een erkenning dragen 
van UNESCO. Het is een gebied met één of meer sites van wetenschappelijk belang, niet 
alleen vanuit geologisch standpunt maar ook door zijn archeologische, ecologische en culturele 
waarde. Wij wilden weten hoe de lokale bevolking in deze erkenning betrokken is geworden.

Het eerste geopark situeert zich in en rond Sitia, aan de oostkust van het eiland. We vonden er 
een schitterend geologische site met opvallend veel aandacht voor archeologische plekken 
en Europese wandelroutes in kloven en ravijnen. Een bezoek aan het folkloremuseum 
in Paleiokastro deed ons terugblikken op het museum van de mijnwerkerswoning in ons 
eigen Eisden: huiselijke sfeer van voorheen en uitgebaat door een stevige gemotiveerde 
vrijwilligersploeg. De dag erna stond Zakros centraal: een stadje met 800 inwoners en 
drie musea, die elk op een eigen manier de schoonheid van de lokale � ora en fauna en de 
omgeving toonden. Olijven en wijn zijn hun troeven.

Psiloritis is een bergketen, die centraal in het eiland ligt, een berg die in menig Kretenzisch 
lied bezongen wordt. Anogia is het stadje, van waaruit het hele park beheerd wordt. 
Dit park is erkend door de UNESCO sinds 2001 als één van de eerste in Europa. Wat 
ons hier is bijgebleven, is de inzet op ecotoerisme, pottenbakkerskunst, de Kretzenzische 
keuken en de verschillende tradities in dans en muziek. Een oase van rust is te vinden in ver 
afgelegen kloosters in  de bergen, eerst nog ruïnes die stilaan gerestaureerd worden. En 
Psiloritis zelf, de cultuur van de schaapsherders leeft nog heel sterk. De schuilplaatsen op 
de top worden nog steeds gebouwd volgens oude Minoïsche tradities (leistenen op elkaar 
gestapeld zonder cement).

Geslaagde studiereis, waarbij we inzichten in de participatie van de lokale bevolking 
bijgebleven zijn en bruikbaar voor onze erkenning als UNESCO-werelderfgoed. Een 
fantastisch evenwicht tussen natuur met haar � ora en fauna, de eeuwenlange overdracht 
van tradities van muziek, dans en gebruiken en natuurlijk een uitzonderlijke keuken. Open Monumentendag in Maasmechelen

Zondag 9 september 2018
Voor de 30e keer op rij gooien in Vlaanderen meer dan 500 historische gebouwen 
en locaties hun deuren open voor de Open Monumentendag. Ook in Maasmechelen 
kan je op zondag 9 september terecht voor het plaatselijke onroerend erfgoed.
In de Tuinwijk kan je terecht op twee locaties. Net als vorig jaar is een bezoek aan 
de Diyanet Moskee aan de Paul Lambertlaan in Eisden aan te raden. Eerst krijg 
je een rondleiding door dit gebedshuis, daarna mag je je verwachten aan een 
exclusieve klim door de minaret. Hier kan je terecht tussen 13.30 en 16.30 en is 
er om het half uur een gids, die je in het Turkse erfgoed brengt. 
Ook de Stichting Erfgoed Eisden er weer. Onder het thema “Engeland in Vlaanderen”  
kan je om  10.00 en 14.00 vertrekken voor een twee uren durende rondleiding door 
de plaatselijke mijngeschiedenis en de Tuinwijk, gebouwd naar het Engelse Garden 
City-model met een heel speci� ek woon- en leefmodel. Hoe de Sint Barbarakerk uit 
haar as rees, krijg je te horen in de rondleiding in de kerk zelf, die om 14.00 en 
16.00 starten. Met als thema “Brutaal Beton”, omdat de kerk gebouwd werd rond 
een indrukwekkend skelet van gewapend beton. Voor alle rondleidingen (in de kerk 
en de Tuinwijk) is het kerkplein het vertrekpunt. 
Tot slot voor de sportiefsten is er ook nog een mogelijkheid om de kerktoren te 
beklimmen en te genieten van een fraai uitzicht over de Tuinwijk en de vroegere 
mijnsite. De deuren staan open tussen 14.00 en 18.00.

Meer informatie: erfgoed@maasmechelen.be of 089/769.714
toerisme@maasmechelen.be of 089/769.888


