
 

 
 
Club V9 Tienen 
 

Tienen, 19-10-2016. 
Nieuwsbrief  VII/3 

 
Gegroet! 
 

  
 
 
Op vrijdag 18 novemberstaat de “Abdijsite Herkenrode en haar kunstschatten in Hasselt” op ons 
programma. Dat betekent: 

 
10.00 uur: Koffie met Hasseltse speculaas in “De Paardenstallen” 
10.30 uur: Belevingscentrum: bezoek met gids 
12.30 uur: Met de autocar naar het stadscentrum van Hasselt 
13.00 uur: Middagmaal en vrije tijd in het stadscentrum 
14.30 uur: Stadswandeling met gids langs de schatten van Herkenrode 
16.00 uur: Kort bezoek met gids aan het stadsmuseum “Het Stadsmus” 
16.30 uur: Abdijbier van Herkenrode in het Tuincafé van “Het Stadsmus” 

 
Vertrekken doen we met de bus op de Goossensvest om 8.30 uur. 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór 8 november 70 €(uiterste datum!)op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 
9151 5408 GKCCBEBB  met vermelding deelnameU07 03. 

2. Bevestig je deelnamebij PIERREvia e-mail of telefoon; graag ook verwittigen als je niet 
deelneemt! 

 
Ter info: 
“De Abdijsite Herkenrode staat voor een boeiend verleden in een prachtige omgeving. De oude 
hoevegebouwen van de Abdij Herkenrode en de omliggende 100 ha natuurgebied vormen een levendige 
plek met voor ieder wat wils. De site is ook het vertrekpunt voor meerdere wandelingen en fietsroutes.” 
 
Het Belevingscentrum dompelt je onder in de boeiende geschiedenis van 600 jaar vrouwen op 
Herkenrode. Een gids leidt je rond en brengt het verhaal helemaal tot leven. Neem een duik in het rijke 
verleden van deze vrouwenabdij. 
 
In het stadsmuseum Het Stadsmus huist geschiedenis! Je maakt er kennis met de oudst gekende 
monstrans ter wereld, een geheimzinnige reus die maar één keer om de zeven jaar de deur uit mag, of de 
poëzie van Hendrik van Veldeke. Een museum met een rijke collectie in een prachtig interieur. 
 
In het Tuincafé  kan je bij een lekker streekbier nog wat napraten over de voorbije belevenissen. 
 
 
Met hartelijke koperen groet en tot dan! 
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