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Onze tuin is een meerjarenplan

We waren al van plan om dit en de volgende jaren hagen aan 
te planten. Dus jullie project komt ons goed uit”, lacht Beatrice. 
“Onze tuin ligt er nu wel open bij. We hadden verscheidene 
bomen en heel wat struiken, maar alles was zo verwilderd en qua 
onderhoud was het niet bij te houden. Zo komt het dat we alles 
moesten opruimen om opnieuw te beginnen.”

Ook vier mooie bomen werden gerooid. “Met veel spijt”, geeft 
Lazaro toe. “Maar onze twee kastanjebomen waren ziek en de 
twee acacia’s dreigden vroeg of laat om te vallen en takken te 
verliezen die een gevaar zouden zijn op de straat. Maar we 
maken dat ruimschoots goed want we planten in het najaar dertien 
nieuwe bomen.”

Zowel Beatrice als Lazaro werken nog. “Daarom is de heraanleg 
van onze tuin een meerjarenplan. We plaatsten in de voorbije 
jaren al beukenhaag en we plantten in mei een tweehonderdtal 
beukenhaagjes. Zoals gezegd komen er nog bomen en ook de 
volgende maanden en jaren komt er nog heel wat haag bij, want 
uiteindelijk streven we opnieuw naar een mooie en vooral groene 
tuin.” 

• Het project “Eisden-Tuinwijk beHAAGt” wordt dit 
najaar herhaald. Het is een initiatief van Tuinwijk2020, 
de Stichting Erfgoed Eisden, het gemeentebestuur 
en het Regionaal Landschap Kempen & Maasland. 
Info op eisdentuinwijkbehaagt.be.

DE BOLSTER
Kom langs in de Bolster voor een middagmaal en een 
gezellige namiddag met muziek. Dit jaar staat het 
Kastanjefeest in het teken van ‘de Kompel’. Reserveer 
tijdig je maaltijd en geniet in de namiddag van een 
tasje koffie met taart in onze Bolstertuin.

MIJNKATHEDRAAL
In onze ‘mijnkathedraal’ zijn er gegidste 
rondleidingen en je kan de 54 meter hoge toren (300 
treden) beklimmen om te genieten van een schitterend 
uitzicht over de cité, de mijnsite, Connecterra en het 
Maasland. Afspraak tussen 14 en 17.30 uur.

TURKSE MOSKEE
Je kan ook terecht in de Turkse moskee voor een 
boeiende rondleiding en (in groepjes van vijf) de 
minaret beklimmen. Achteraf kan je voor een zacht 
prijsje proeven van heerlijke Turkse gerechten, hapjes 
en dranken. Welkom van 13 tot 16.30 uur.

“Of het Parkies is, ons kunstproject ContourParcours of de CitéRun, alles wat we 
doen is erop gericht onze Cité te promoten”, vertelt voorzitter Michel Vigneron over 
de bedoeling van de CitéRun. “Daarom niet alleen een mooi parcours, maar we 
maken er ook een belevingswalk & run van. Die leidt langs niet zo gekende plekjes 
zoals het park rond het cultuurcentrum, en door gebouwen zoals de mijnkathedraal 
of het voormalige klooster.”

Wedstrijd over 10 km
Dat belevingsaspect is vooral fijn voor de mensen die wandelend of joggend de 
Cité willen verkennen. “Nieuw is de wedstrijd over 10 km”, onderstreept Herman 
Fraussen die de CitéRun coördineert. “Er was vorig jaar al vraag naar. Het traject 
van 10 km laat gebouwen links liggen om inderdaad zo snel mogelijk te kunnen 
lopen. Omdat we dan toch werken met tijdsregistratie krijgen alle deelnemers, ook  
wie niet de 10 km loopt, hun tijd.”
Naast de wedstrijd over 10 km en de belevingswalk & run, is er ook een Kidsrun, 
een gezellige loop voor kinderen (wel of niet begeleid door de ouders) van 1 km 
over de Pauwengraaf.

Inschrijven is nodig
Inschrijven is nodig voor iedereen. Al wie vooraf 
inschrijft ontvangt bij de start een gepersonaliseerd 
borstnummer met tijdchip, ook de niet-
wedstrijdlopers.

Parkeermogelijkheid op het Europaplein 
en de PTS-sporthal.

• VOORAF INSCHRIJVEN:
 tot en met 18 oktober via 
 www.tuinwijk2020.be: €10 (10 km), 

€7 (5 km/belevingswalk & run),  
kidsrun gratis (tot 12 jaar).

• INSCHRIJVEN AAN DE START 
(sporthal PTS): €15 (10 km), €10  
(5 km/belevingswalk & run), 
kidsrun gratis (tot 12 jaar).

• SOMA: per inschrijving gaat €1  
naar Soma.

Michael Schack,  
eindelijk in  
Koninginnepark 
Als drummer van Netsky, Milk Inc. én als solotoerend artiest, stond Michael 
Schack al op vele muziek-events wereldwijd, in 2018 nog als special guest 
van Mike PUSH op Tomorrowland! Als #DJDrummer speelt Michael volledig 
solo, live én rechtstaand een erg pompende, interactieve en toegankelijke 
show. Alle harten dansen mee met zijn versies van de grootste hits van 
vroeger tot nu. Ambiance, sfeer en waaawwww… Daarom Schack in het 
Koninginnepark.

Zondag 20 oktober: 2de CitéRun
Wandelen, stappen, joggen, rennen zonder meer, of 
hardlopen om ter snelst… Dat kan allemaal zondag 20 
oktober tijdens de tweede CitéRun. Nieuw is dit jaar 
de wedstrijd over 10 km, want Tuinwijk2020 wil dat 
dit sportieve event jaar na jaar groeit én vernieuwt.

Citeeuw 8ste Concert

Infoavond PCVO Limburg, 
campus Maasmechelen
De ‘avondschool van de PTS’ 
houdt eind deze maand open 
dagen om de cursussen voor te 
stellen. Wil je zeg maar Engels 
of Spaans leren, wil je fietsen 
leren herstellen of leren bakken, 
dan verneem je er donderdag 
29 augustus van 18 tot 21 uur 
en zaterdag 31 augustus van 
10 tot 13 uur alles over haar 
deuren open voor jou. 

Ook dit jaar zijn er tal van 
opleidingsgerelateerde workshops en 
standhouders aanwezig. “Tijdens deze 
open dagen staan onze vakdocenten 
voor je klaar”, vertelt directeur Sonja 
Das van het PCVO . “Ze stellen met 
plezier de opleidingen aan je voor en 
beantwoorden al 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 een 
van onze secretariaatsmedewerkers 
voor meer info: 089 77 09 55.

Mevrouw Das wijst alvast op de 
fonkelnieuwe opleidingen zoals Duits, 
medisch -administratief bediende, 
allround businessmedewerker, 
koeltechnieken, elektromechanica 
en secretariaatsmedewerker. Voorts 
wordt voortaan tweedekansonderwijs 
aangeboden via afstandsonderwijs. 
“Het TweedeKansOnderwijs bestaat uit 
een beroepsgerichte en een algemene 
opleiding. Je stelt samen met de 
trajectbegeleider het pakket samen 
en je kan eventuele vrijstellingen 
bekomen.”

• Kan je niet wachten of kan je 
er niet bij zijn?  Neem dan een 
kijkje op www.pcvolimburg.be 
of contacteer 089 77 09 55. 
Inschrijven kan op het secretariaat 
(9 tot 12 uur, 13.30 uur tot 17 
uur, 18.30 uur tot 22 uur, en 
zaterdagochtend) of www.online-
inschrijvingpcvolimburg.be. 

woensdag 21 augustus: ‘8ste concert’ in het Koninginnepark

Tuinwijk2020 organiseerde al negen 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. We herhalen 
het nog maar eens: 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!!!

Voor de organisatie van het ‘8ste concert’ gooien we het als Tuinwijk2020 over een andere boeg. We werken voor de terreininrichting 
(biertenten/togen/koeling/dranklevering) voor deze editie samen met Kompel.  Zo kunnen we uitpakken met twee drankbuffetten, 
twee cocktailbars en twee kassa’s. Tuinwijk2020 rekent erop dat daardoor een vlottere en betere bediening kan gegeven worden.

Zoals je weet is de toegang gratis, maar vanzelfsprekend moeten artiesten, geluid, licht, sanitair, … betaald worden. Dat 
doen we met de inkomsten van het buffet. En we geven het graag toe: een pintje kost dus wat meer dan in een café. Daarom 
vragen we ook een kleine vergoeding voor het toilet (50 eurocent/avond). Maar, dat was de voorbije jaren ook al zo.  
Op die manier verdienen we een extra voor het inkopen van Parkies in 2020.

Erwin vaan ’t Merretkoer, 
ambiance verzekerd
Erwin van ’t Merretkoer was al een paar keer te gast en speelde telkens het
Koninginnepark plat. Twintig jaar geleden begon hij in Maastricht met 
’t Mérretkoer. Twee jaar op rij brachten ze het populairste Limburgse 
carnavallied uit. Sindsdien ging Brepoels verder als Erwin vaan ‘t Merretkoer. 
De ambiance en de grote bijval van vorig jaar volstonden voor Tuinwijk2020 
om Erwin weer uit te nodigen.

Domino, 
derde keer als headliner
Voor de derde zomer op rij komt Domino. Eigenlijk op veler verzoek. 
Wie er vorige zomers bij was, weet het: Domino pakt uit met van de 
beste concerten die ooit werden gegeven in het Koninginnepark. Ook 
nu weer gaan deze rasartiesten spelen voor en mét het publiek. Geen 
vooraf ingestudeerde playlist, maar inspelen op wat je vraagt. Kortom, 
hun flexibiliteit en professionaliteit zorgen in ijzersterke bezetting voor 
ambiance, plezier en sfeer.

Eén van de eersten die reageerden op onze oproep om hagen te planten wa-
ren Beatrice Defays en Lazaro Gonzalez-Viedma. Ze wonen sinds 1988 op de 
hoek van de Casinostraat met de Heidestraat.

8ste woensdagconcert: opbrengst voor Tuinwijk2020
Open monumentendag in de TuinwijkReserveer nu al zondag 8 september:

Nieuwe buffetinrichting  
van het Koninginnepark

TIP: 
betaal met

Beatrice en Lazaro planten ook in de komende jaren 
nog honderden haagplantjes in en rond hun tuin.


