Busreis naar SINT-TRUIDEN
zondag 16 december 2018
Kerstsfeer in Sint-Truiden - Afstanden: 7 -10- 13 – 20 km
De opstapplaatsen zijn de volgende:
! 07.45 u.– O.C. Marke
! 08.00 u. – Kortrijk – Plein – rechtover het “Fort”
We voorzien ons vertrek daar om 16.30 uur, zodat we rond 18.00 uur terug in
Kortrijk zijn.
Prijs: € 10,00 (inschrijvingskaart inbegrepen)
Inschrijven kan per mail: info@wsk-marke.be
of
0486/750471 Rik of
0478/602083 JM tot 9 december 2018
► én het storten van € 10,00 (of een veelvoud) op BE59 9790 7970 7026
o op naam van WSK Marke, Dam 10 bus 41, 8500 Kortrijk.
► Bij alles uw opstapplaats en telefoonnummer vermelden !!!
Op de bus zal er géén geld meer worden aanvaard. Tijdig inschrijven is de boodschap, want vol is vol.

“Kerstsfeer in Sint-Truiden”
Proef de kerstsfeer, in de abdijstad Sint-Truiden, de Trudostad in hartje
Haspengouw, wandelen langs de bezienswaardigheden van de stad, de
mooie Grote Markt en het Stadhuis, de O.L. Vrouwkerk, de Abdijtoren, het
stadspark, het Begijnhof en het Speelhof en genieten van de Truiense
kerstmarkt in het centrum. Elk jaar zakken duizenden gezinnen af naar de
truiense kerstmarkt voor een schaatsbeurt. Dit jaar is de schaatsbaan maar
liefst 400 vierkante meter groot. Ze is gemakkelijk bereikbaar tussen de
belangrijkste winkelstraten van onze stad.
Sint-Truiden, dat is Trudo, de Frankische edelman die rond 650 een abdij bouwde. De abdijstad groeide met
een begijnhof, een minderbroedersite en nog veel meer unieke monumenten.
Stadhuis met belfort
Unesco-werelderfgoed
Het stadhuis is gebouwd in de 18e eeuw rond de middeleeuwse hal en haltoren of
belfort. De toren herbergt een gerestaureerde beiaard met 50 klokken en staat op
de lijst van UNESCO-wereld erfgoed. Vóór de toren staat het perron, symbool van de
stedelijke vrijheden in het prinsbisdom Luik. Op het gelijkvloers is het
bezoekerscentrum van Toerisme Sint-Truiden gevestigd.
Minderbroedersite
Zij kwamen op blote voeten...
Reeds in het midden van de 13e eeuw kwamen de minderbroeders naar onze
gewesten. De site, op 50 meter van de Grote Markt, bevat een kerk, klooster,
kloostertuin en museum en is uniek in Vlaanderen.
Begijnhofsite
Een rustige plek net buiten het stadscentrum
Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden is UNESCO-werelderfgoed. Het werd gesticht in 1258 op grond,
geschonken door Abt Willem van Rijkel.
Kasteeldomein 't Speelhof
Langs het begijnhof werd in de 16e eeuw het Speelhof ingericht als ’speelhuis‘
voor de abdij.
Abdijtoren
Historisch baken
De abdijtoren is hét historische baken van de stad. Al klimmend ervaar je de
kracht van duizend jaar bouwgeschiedenis. Na 196 treden, geniet je van een
adembenemend panorama over stad en streek.
Stadspark- en vesten
Wandel op het tracé van de stadsomwalling, in de 11e eeuw gebouwd door
Adelardus II en in 1675 door Lodewijk XIV ontmanteld. Het stadspark is aangelegd op de vervallen
stadswallen.
Tijdens de wintermaanden is Sint-Truiden een gezellige stad om te vertoeven. Gedurende de
wintermaanden wordt het centrum van onze Trudostad ondergedompeld in een hemels verlicht en
magisch winterdecor.
Vertrek: Domein Terbiest
Van harte welkom in onze Trudostad op zondag 16 december 2018 in Sint-Truiden, de hoofdstad
van Haspengouw
Wandelclub AVIAT Sint-Truiden vzw

