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Jeugdhuis OKE is niet meer

beHAAG mee onze Cité
Plant een haag rond je huis!

Aan het Europaplein gingen jeugdhuis Oke 
en speelplein Tyliae begin september tegen 
de vlakte. De sloophamer heeft de voorste 
gebouwen met de grond gelijk gemaakt. Er 
komt een splinternieuw schoolgebouw voor 
de ‘avondschool van de PTS’, het Provinciaal 
Centrum voor Volwassenenonderwijs 
(PCVO). Een terugblik!

In de jaren 60 werd eerst speeltuin Sint-
Barbara geopend. Enkele jaren later kreeg 
die er een ‘grotere’ broer bij: jeugdhuis OKE 
werd opgestart om decennialang goede 
ontspanning te bieden aan duizenden 
jongeren. Bovendien daagden verschillende 
werkingen en projecten de jongeren uit om 
zelf de handen uit de mouwen te steken.

Het publiek evolueerde en de werking 
ook. Steeds meer jongeren met minder 
mogelijkheden vonden hun weg naar het 
jeugdhuis. Omwille van regelgeving en 
toelagen ging OKE in 2000 een huwelijk 
aan met jeugdhuis ’t Lont en gingen samen 
verder als vzw Thebe. 

Na de afbraak blijft enkel jeugdhuis ’t Lont 
bestaan. Jongeren kunnen nog altijd terecht 
in de gebouwen aan de Oude Baan 203. 
Over hun huidige werking kan je meer 
vernemen via www.thebe.be.

Je mag best trots zijn als inwoner van de Tuinwijk. Mensen die het kun-
nen weten, zeggen dat onze Tuinwijk – de Cité – de mooiste van Vlaan-
deren is. Daarom is alles wat Tuinwijk2020 doet, bedoeld om de Cité te 
promoten. Zo werkt Tuinwijk2020 mee met het gemeentebestuur om de 
CIté opnieuw te vergroenen. In februari lanceerde Matteo Simoni de ac-
tie “Eisden-Tuinwijk beHAAGt”. Nu wordt die hernomen. Tot 1 november 
kan je haagplantjes bestellen.

De jaren hebben geknaagd aan de pracht en schoonheid die de Cité typeren. Bouwregels 
die inspelen op de cottagestijl van onze Cité, zorgen ervoor dat de verbouwingen het 
Citékarakter versterken. Maar ondertussen zijn ook veel hagen vervangen door draad 
en beton. Die hagen horen echter bij de Cité. Daarom willen het gemeentebestuur, het 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (Connecterra), de Stichting Erfgoed Eisden 
en Tuinwijk2020 Citébewoners overhalen om toch opnieuw hagen te planten. 

Wat moet ik doen, als ik wil deelnemen?
Als inwoner van de Tuinwijk kan je hagen aankopen voor de spotprijs van 0,80 euro 
per plant. Per lopende meter heb je vier of vijf plantjes nodig. Voor het planten en 
onderhouden heb je deze keuzes:

•  je koopt de haag en plant en onderhoudt ze zelf;
•  je koopt de haag en laat ze planten door onze groenspecialist vzw 

Hebe. Het planten kost 9,075 euro per lopende meter, exclusief afbraakwerken en 
teelaarde;

•  wil je je bestaande (of nieuwe) haag laten onderhouden door onze 
groenspecialist?

 o onderhoud kost 1,57 euro per lopende meter voor hagen tot 1,50 meter;
 o of 2,67 euro per lopende meter voor hagen hoger dan 1,50 meter.

Als je interesse hebt, contacteer dan Peter Meurmans via 0479/05.20.01 of stuur een 
mailtje naar eisdentuinwijkbehaagt@hotmail.com. Peter komt langs en overlegt wat 
mogelijk is en welke haagsoorten beschikbaar zijn. Elke deelnemers krijgt een bord, 
waarin hij/zij zich bekennen tot deze actie.

• www.eisdentuinwijkbehaagt.be en eisdentuinwijkbehaagt@hotmail.com

Je hebt het wellicht al opgemerkt. Sinds februari 2019 wordt het cultuurcentrum 
grondig gerenoveerd. Een totale make-over waarbij isolatie, ramen, luchtgroepen 
en het dak werden aangepakt, drong zich op.  Bovendien nam het gemeentebestuur 
in het kader van deze grote renovatiewerken concrete maatregelen om de 
toegankelijkheid van het cultuurcentrum te verbeteren. Dankzij de grote inzet van 
alle partners verlopen de werken zoals gepland en het mooie resultaat wordt elke 
dag zichtbaarder. Ben je nieuwsgierig? Bekijk het uitgebreide programma van het 
cultuurcentrum op www.ccmaasmechelen.be of in de gratis seizoensbrochure, en 
breng eens een bezoekje! 

In september, op Openmonumentendag, 
mocht Tuinwijk2020 gastheer zijn 
voor 466 bezoekers die de 54 meter 
hoge toren van de mijnkathedraal 
beklommen. Enkele honderden werden 
door de gidsen van de Stichting 
Erfgoed Eisden rondgeleid door de 
mijnkathedraal.

De mensen kwamen soms van ver, 
dankzij zowel VRTnews als Het 
Nieuwsblad. Beide media hadden de 
mijnkathedraal geselecteerd als één 
van de zes topics het bezoeken waard 
in Vlaanderen.  

Foto Lieve Opsteyn

Het cultuurcentrum verbouwt! Toren mijnkathedraal 
lokt bijna 500 bezoekers

Voor elke deelnemer aan de CitéRun schenkt Tuinwijk2020 
één euro aan SOMA. SOMA is eigenlijk een buurthuis langs 
de Nijverheidslaan waar vooral mensen een thuis vinden 
die het op een of andere manier moeilijk hebben. 

SOMA werd opgericht in 1997 omdat kamerbewoners behoefte hadden aan een 
ontmoetingsruimte met was- en douchegelegenheid en de mogelijkheid om samen maaltijden 
te bereiden. Toen was dat naast AD Delhaize op de Oude Baan.

Citerun PARCOURS
- parcours van 12 tot uiterlijk ca. 17 uur verkeersvrij;

o het parcours wordt niet langer afgesloten dan nodig: afhankelijk van het 
verloop van de Citérun (die om 14 uur start) wordt het parcours vroeger 
vrijgegeven voor het verkeer;

o de Koninginnelaan blijft open voor verkeer; de Pauwengraaf niet; 
o bewoners van straten ‘binnen’ het parcours (zie kaartje) kunnen 

VIA DE NATIENLAAN (AAN DE KERK) en de Kastanjelaan de 
afgezette zone verlaten volgens de richtlijnen van de seingevers;

o omdat het parcours verkeersvrij is kan omwille van de veiligheid geen 
verkeer worden toegelaten naar de straten binnen het parcours;

- er worden 50 tot 60 vrijwilligers ingezet om alles in goede banen te leiden;
- we durven rekenen op ieders begrip en respect voor deze mensen; ook de politie zal 
een oogje in het zeil houden;

Citerun PRAKTISCH  zondag 20 oktober;
URBAN TRAIL:

• ca. 5 km rennen, lopen, stappen, wandelen;
• geen wedstrijd, wel belevenisrun;
• start: Pauwengraaf (aan Koninginnelaan) om 14.10 uur; 
• €10 (op zondag); voorinschrijving: €7;

CITERUN:
• wedstrijd over 10 km;
• start: (aan Koninginnelaan) Pauwengraaf om 14 uur;
• €15 (op zondag); voorinschrijving: €10;

- €1/deelnemer gaat naar SOMA;
- aanmelden vanaf 11 uur in de sporthal PTS;
- parkeren op het Europaplein via de Onze-Lieve-Vrouwestraat 
 (volg wegwijzers);
- sanitaire + omkleedfaciliteiten en bewaakte garderobe in de sporthal;
- tombola voor de deelnemers (borstnummers);

Hoe inschrijven?
- goedkopere voorinschrijving (tot en met 18 oktober) via www.tuinwijk2020.be 
- inschrijving op zondag 20 oktober: vanaf 11 uur in de sporthal PTS;

De CitéRun brengt je 
naar, langs of door…

CitéRun steunt SOMA Vandaag is SOMA uitgegroeid tot een ontmoetings- en dienstencentrum voor bezoekers met 
verschillende ervaringen. Van kansarmoede, uitsluiting en eenzaamheid tot geestelijke of 
lichamelijke beperkingen. Bovendien betrekt SOMA steeds meer mensen in de vrijwilligerswerking 
zodat ze van betekenis kunnen zijn voor een groter geheel.

Naast de krant lezen, biljarten of tv kijken kunnen de bezoekers een babbeltje slaan bij een 
goedkoop kopje kof� e, hun was en strijk doen, gebruikmaken van de computers of meedoen 

aan tal van vormende of ontspannende activiteiten en uitstappen. Elke dag is er 
verse soep en serveren vrijwilligers een goedkope maaltijd. Wekelijks kunnen 
ze kledij en klein materiaal kopen in de tweedehandswinkel.

• SOMA,  Nijverheidslaan 27,  089 777 337, www.rimo.be/soma

Het park van de vroegere 
directeursvilla:
Je passeert langs de achterkant van een 
domein van 5 ha dat als tuin voor de 
mijndirecteur diende. Met het ‘kasteeltje’ en 
een legertje hoveniers dat het bospark rond 
de Libanonceder, de sequoia’s en ca. zestig 
vaak unieke bomen en struiken onderhield…, 
de bloementuin, de moestuin en de groenten 
in de serre. In het park wandel je door een 
‘berceau’ of loofgang, eigenlijk een ‘groene’ 
tunnel, één van de twee die Maasmechelen 
rijk is. De andere bevindt zich in het park van 
het kasteel in Leut.

Het nonnenklooster:
Dit klooster werd na het vertrek van de 
zusters de locatie waar Mané nog enkele 
jaren thuis was, waarna het en sindsdien 
dienstencentrum ‘de Bolster’ werd. Sommige 
gangen, de kapel en enkele kleine kamers 
ademen nog de stilte uit die wij als leken 
in een kloostergemeenschap vermoedden. 
Vroeger geraakten de kleuters af en toe in de 
kloostertuin met een wit Mariabeeld. In deze 
jeugdherinnering bleef het zwijntje dat zuster 
Bona in de stal tegen de haag vetmestte, toch 
als sterk beeld hangen. 

Het museum van de 
mijnwerkerswoning:
Een 93-jarige tweewoonst met enkele 
vorige ‘levens’. Als arbeiderswoning, als 
kapelanij, kinderheil en noodklaslokalen 
geraakte dit pand tot de status van ‘erkend 
monument’, nu bewaard als museum met – 
zoals het woonreglement van de mijnbazen 
het oplegde – bloemen in de voortuin en 
groenten achter het huis. Ook met een bijna 
ingetogen verhaal over Patro, hier door ‘de 
Kleine Kapelaan’ opgericht. De actualiteit 
was hier nooit weg want je loopt door het 
blikveld van Jan Fabre’s kunstwerk…

De mijnkathedraal:
De monumentale en grootse Sint-Barbarakerk 
met prachtige glasramen heeft de allure van 
een kathedraal, want ze moest voor de 
mijn als bouwheer een visitekaartje zijn. 
Het is wellicht de enige kerk in ons land 
waarvan de 54 meter hoge toren niet boven 
de hoofdingang staat, maar boven het 
altaar. En voor de meeste buitenstaanders 
heeft de bouwmeester de spits vergeten, 
maar in ruil krijg je boven op de toren een 
weids panorama. Terug beneden leest het 
gebeitelde chronogram als geheimtaal.

De Griffel:
De Griffel was ooit een school alleen voor 
jongens. Toen zelfs in de advertenties ‘m/v’ 
verplicht werd, volgde in 1991 de intocht 
van de meisjes. Zij moesten alleen de smalle 
straat over om voor gemengde gevoelens 
te zorgen. Ooit zou het grote kerkplein 
ingekaderd moeten worden met prestigieuze 
schoolgevels. Maar… eerst was er oorlog, 
dan de kolencrisis en zo kreeg de school 
geen hoofdingang. Door de grote zijdeur 
geraken we, ondanks die feiten uit de Grote 
Geschiedenis, toch binnen.

K dsrun
Voor kinderen geboren in 2008 en 
later houden we om 15.45 uur een 
Kidsrun over een afstand van ca. 
1 km. Deelnemen is GRATIS, maar 
je moet je wel inschrijven. Dat kan 
zondag in de sporthal van de PTS.


