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Hagen verplicht langs 
de straat en tussen buren

Sinds 2021 VERBOD op 
nieuwe draadkooien en betonplaten

Wie in de Cité de omheining of de haag opruimt, MOET langs de 
straatkant weer een haag planten. Bewoners die dit negeren, begaan 
een bouwovertreding en kunnen hun woning straks niet verkopen 
tenzij ze eerst een haag planten.    

Hagen en de Cité, dat is zoals friet 
en mayonaise, schreven we drie jaar 
geleden in deze kolommen. Want, 
hagen zijn één van de kenmerken 
van onze Cité. Ze maken de Cité 
tot de mooiste en groenste wijk van 
Maasmechelen. 

Het lokale bestuur wil de 
landschappelijke en architecturale 
eigenheid van de Cité als historische 
woonwijk herstellen. Daarom besliste 
de gemeenteraad tot een Tuinwijk-
verordening met verplichtingen bij 
renovatie of verbouwing, en ook voor 
de hagen. 

Voor de duidelijkheid: alles mag blijven 
zoals het is, je moet niets veranderen. 
Maar àls je iets wil veranderen, dan 
zijn er nu regels voor gevelopfrissing 
en nieuwbouw, voor andere ramen 
of nieuwe daken. En een nieuwe 

omheining moèt dus langs de straatkant 
en op de perceelsgrens met de buren 
een haag zijn. Aan de binnenkant is 
een draadomheining toegelaten, maar 
ook dan zijn er voorwaarden. 

Omdat de promotie van de Cité de 
bestaansreden van Tuinwijk2020 
is, werken we sinds 2019 mee aan 
de haagplantactie ‘Eisden-Tuinwijk 
beHAAGt’: tot 15 oktober kan je als 
bewoner weer haagplanten bestellen 
en het lokale bestuur betaalt 80% van 
de prijs. Het is dan ook een project 
van het lokale bestuur samen met de 
Stichting Erfgoed Eisden, het Regionaal 
Landschap Kempen & Maasland en 
Tuinwijk2020. 

• Meer info over enkele weken op 
de site www.maasmechelen.
be/eisden-tuinwijk-behaagt

Fotoboek over de mijn
De mijn van Eisden en het werk in de mijn... Daarover gaat het nieuwste 
fotoboek van Tuinwijk2020 dat zaterdag 15 oktober wordt voorgesteld. 

Van de melkbar, de � etsenzaal, de lampisterie tot de ophaalmachines, de 
compressorenzaal, de ondergrondse paardenstallen, de pijlers. In het duizenden 
foto’s tellende archief van de Stichting Erfgoed Eisden maakten we selectie van een 
tweehonderdtal foto’s. Ze geven de kijker een zo volledig mogelijk beeld van het werk 
in de mijn en van de mijn van (voor) de bouw tot (na) de sloop. Tuinwijk2020 koos voor 
een chique, degelijke uitvoering met een mooie harde kaft, even groot, even dik als 
ons eerste fotoboek over de Cité van Eisden. Kortom, ook dit wordt weer een bijzonder 
fotoboek, een collector’s item! Bestel het nu al!

• beschikbaar vanaf 15 oktober;
• formaat: gesloten 317 x 240 mm en geopend 634 x 240 mm;
• druk: duotone zwart/grijs op luxe papier van 170 gr (totaal ca. 1,4 kg);
• hardcover;
• prijs: € 39,95 (tot en met 10 oktober), nadien € 44,95;
• verzending(BE): € 12/boek;
• betaling liefst via www.tuinwijk2020.be, anders op rek. BE07 7370 3911 

2766 van vzw Tuinwijk2020 met vermelding ‘1 fotoboek’ 
(of het aantal dat u bestelt); 

Tuinwijk2020 organiseerde de voorbije 
weken voor de tiende keer Parkies. 
Telkens zeven gratis concerten in het 
Koninginnepark waarvoor Tuinwijk2020 
betaalt dank zij de sponsoring van 
meer dan honderd ondernemers en 
bedrijven. De buffetinkomsten zijn ook 
voor het eventbedrijf achter Parkies dat 
buffetten meebrengt, installeert, bemant 
en opruimt. We herhalen het nog maar 
eens: Tuinwijk2020 verdient niets aan 

Parkies. Daarom houden we na de 
zeven Parkiesconcerten het 8ste concert, 
ook gratis. Maar een eigen organisatie 
waarvan de buffetinkomsten wèl voor 
Tuinwijk2020 zijn. Parkiesbonnen 
zijn daarom niet geldig. Toch rekent 
Tuinwijk2020 erop dat je de vereniging 
steunt door iets te drinken of te eten. Want 
echt gratis… nee, dat bestaat niet. Dank.

Herbruikbare 
BEKERS 
1 of 2 BONNEN – Zoals 
tijdens de Parkiesconcerten 

moeten Tuinwijk2020 ook herbruikbare 
bekers aanbieden tijdens het 8ste Concert. 
Voor zo’n herbruikbare beker betaal 
je een waarborg van één bon voor bier 
en frisdranken en van twee bonnen voor 
speciale dranken. Telkens wanneer je een 
nieuw drankje haalt, geef je de lege beker 
af en betaal je alleen voor de drank in een 
nieuwe beker. 

Inzamelpunt
Als je het park verlaat, bezorg je de lege 
beker aan het inzamelpunt. We betalen de 
waarborg meteen terug met Bancontact. 
Terugbetalen in cash kan ook, maar liever 
niet omdat we dan enkele duizenden 
muntstukken moeten voorzien.

Een 128 m2 groot cadeau   
Nu nog een doordeweekse schoolgevel die 
lonkt naar het kerkplein van de Cité, maar 
begin september verandert die façade 
in een 128 m² grote muurschilderij over 
de mijn en de Cité, als herinnering aan 
‘100 jaar Charbonnage’. Een kunstwerk 
als geschenk van Tuinwijk2020 voor de 
Cité, voor Maasmechelen en voor alle 
mijnwerkers.

Naar het idee van Helder Milissen en 
Marco Scarpato, de meest gerenommeerde Maasmechelse graf� ti-artiest, inviteert 
Tuinwijk2020 drie van hun Catalaanse vrienden, professionele kunstenaars uit Barcelona 
die naam en faam maken met hun huizen-, ja torenhoge murals. Van 1 tot en met 7 
september kan je ze aan het werk zien en ook op onze Facebook- en Instagrampagina 
kan je hun schilderkunst volgen. We zijn even benieuwd als jij…

Tentoonstelling 
‘100 jaar 
Charbonnage’
De mijn van Eisden en het werk in de 
mijn... Daarover gaat de tentoonstelling 
waarvoor Tuinwijk2020 en de Stichting 
Erfgoed Eisden aan de mouw trokken 
van archivaris Jan Kohlbacher en 

tentoonstellingsmaker Marc Milissen. 
In het cultuurcentrum, van zaterdag 15 
oktober tot en met zondag 4 december. 
In de volgende Citeeuw leest u er meer 
over. 

100 jaar geleden   
Na vijftien (!) jaar boren, graven en bouwen 
werden op donderdag 7 september 1922 in 
de mijn/de put/de charbonnage van Eisden 
de eerste verkochte steenkolen opgehaald. 
Vandaag, honderd jaar later, wenkt voor ‘de 
charbonnage’ een vergeten verleden. Want 
35 jaar geleden ging de stop erop, zodat 
alleen pakweg vijftigplussers er nog echte 
herinneringen aan hebben. Daarom grijpen 
Tuinwijk2020 en de Stichting Erfgoed Eisden 
(SEE) dit momentum aan om onder het motto 
‘100 jaar Charbonnage’ de Eisdense mijn 
dit najaar in de spots te zetten.      

Laat je inspireren tijdens de open-
deurdagen van PCVO Limburg
Wil je een nieuw vak leren, tijd 
nemen voor je hobby of wil je 
gezellig samen met anderen iets 
bijleren? Bij PCVO Limburg kan 
het. Op de campus van de PTS aan 

het Europaplein kan je er naast 
beroepstechnische opleidingen zoals 
lasser, � etshersteller, automecanicien, 
houtbewerker, bouwvakker of 
elektricien, ook terecht voor 
bloemschikken, koken of digitale 
fotogra� e, talen, administratie of ICT. 

• Het volledige aanbod:
 www.pcvolimburg.be. 

Of kom naar de 
opendeurdagen
op dinsdag 30 augustus 
en dinsdag 13 september,
telkens van 18 tot 21 uur.

eens: Tuinwijk2020 verdient niets aan 

Voor de organisatie van het ‘8ste concert’ 
werken we voor de terreininrichting 
(biertenten, togen, koeling, dranklevering) 
opnieuw 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. Voorts kan je smullen 
van de snacks van De Snackcar en AD 
Delhaize Eisden.

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 verbergen niet dat een pintje op het 
8ste Concert daarom wat meer kost dan in 
een café. Maar je betaalt ook geen entree. 
Eén bon kost € 1.45. Daarom vragen we 
ook een kleine vergoeding voor het toilet 
(€ 1 voor de hele avond). Dat was de 
voorbije jaren ook al zo. Op die manier 
verdienen we een extra voor het inkopen 
van Parkies in 2023.

Zelfde af� che, zelfde ambiance!!!Zelfde af� che, zelfde ambiance!!!
8ste Concert: 

Opbrengst voor Tuinwijk2020

8ste
Concert8Concert8

met Kompel, 
De Snackcar, 
AD Delhaize 

Opbrengst voor Tuinwijk2020
8ste Concert: 

8ste Concert
Domino en Erwin vaan ’t Merretkoer 
voor de vierde keer, Ché voor de derde 
keer, Michael Scheck voor de tweede 
keer! Keer op keer bewezen ze dat 
ze het Koninginnepark als geen ander 
op sleeptouw nemen. Daarom laat 
Tuinwijk2020 hen graag terugkeren. 
Deze kleppers voorstellen hoeft dus niet 

meer. Bovendien pakken we uit met het 
podiumdebuut van twee getalenteerde, 
jonge Maasmechelse zangeressen: zowel 
Anne als – uit onze Cité – Lena treden 
voor het eerst op voor zo veel publiek. Een 
leuke, gezellige avond en veel ambiance 
verzekerd. Als het weer even meezit en jij 
bent erbij? Meer moet dat niet zijn!

Schenk de waarborg
De huur en de reiniging van de 
herbruikbare bekers is een nieuwe en 
bijkomende kost. Niet ingeleverde 
bekers moeten we betalen. Om deze 
kost gedeeltelijk te recupereren, doen we 
een oproep om de waarborg te schenken 
aan Tuinwijk2020. Daarom kan je bij het 
verlaten van het park de beker 
afgeven aan de uitgang.

Ché Lena Anne
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Geen EIGEN DRANK 
TOEGELATEN
Je betaalt geen entree en je hoeft geen 
drankbonnen te kopen, maar eigen drank 
meebrengen is niet toegelaten. Niet alleen 
omwille van veiligheids- en milieu-eisen 
(geen glas en plastic in het park). Het 8ste

concert is GRATIS, maar de artiesten, de 
buffetten, de meewerkende verenigingen 
moeten wel betaald worden. Daarom 
rekenen we erop dat je wèl een glaasje 
drinkt. En nogmaals: dat is dus iets duurder 
dan in een café. 

Tuinwijk2020 doet alles voor een vlotte 
bediening. Parkies werkte met één buffet 
waardoor er dikwijls te lange wachtrijen 
waren. Voor het 8ste Concert werken we 
met twee buffetten voor bier en fris, met 
twee buffetten voor speciale dranken, met 
twee kassa’s.  

LET OP: 
Parkies-bonnen en Parkies-bekers 

zijn niet geldig.


