
 

 
 
Club V 9 Tienen 
 

Tienen, 07-08-2017 
Nieuwsbrief nr. VIII/1 

 
Dag Koperen Reisgezellen! 

 
  
Voor onze eerste activiteit van de nieuwe jaargangblijven we een beetje in de buurt (diesels moet je 

langzaam op gang trekken, toch!). Op vrijdag 15 september vererenwe onze 

LimburgsebureninSint-Truiden met een bezoekje. We maken de verplaatsing met eigen vervoer, 
d.w.z. dat Karel zijn trouwe vierwieler nog eens extra oppoetst (plaatsen worden ter plekke 
gereserveerd!), daarbij geassisteerd door een paar even getrouwe vrijwilligers. Dat wordt dus 
gegarandeerd weer een gezellige boel!!! Let wel: om het in- en uitstappen wat veiliger te laten verlopen, 
verzamelen en vertrekken we op de parking van de kazerne kant R.A.C. 
 
Programma 
08.30 uur: vertrek kazerneparking kant R.A.C. 
09.50 uur: afspraak met de gids aan de Toeristische Dienst Grote Markt 
10.00-11.30uur: wandelinghistorische binnenstad, bezoek O.-L.-Vrouwekerken Schatkamer 
12.00-14.00 uur: middagmaal  
14.30-16.00 uur: bezoek “Stayen binnenste-buiten” 
16.00-17.00 uur: afsluiten op zijn Limburgs! 
 
Hoe deelnemen? 

1. Stort vóór 1september(aantal deelnemers moet 14 dagen vooraf meegedeeld worden!))50 
€op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 met vermelding U 08 01. 

2. Bevestig uw deelnamebij Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij niet-deelname! 
 
Ter info: 
De Onze-Lieve-Vrouwekerkis de eerste parochiekerk die abt Adelardus II van de abdij van Sint-Trudo 
in de 11de eeuw liet bouwen. De huidige kerk is de derde kerk op deze plaats en vormt met de abdijtoren 
en de toren van het stadhuis het gekende drieluik op de Sint-Truidense Grote Markt. Oorspronkelijk 
romaans opgevat werd ze later omgebouwd in gotische stijl. Tal van verbouwingen en restauraties later 
(de laatste daterend uit 1970-1972) bezorgden haar het huidige uitzicht.  
Verscholen onder de kerk ligt een indrukwerkkende schatkamer met een uniek religieus erfgoed. In deze 
sfeervolle kelder ontdekt je een prachtig uitgebouwde verzameling van schrijnen, reliekhouders, 
altaargerei en antieke religieuze gewaden. Een bezoek meer dan waard! 
Rondleiding Stayen-site: Tijdens een 90 minuten durende stadiontour kom je op plaatsen waar je 
normaal gesproken niet zo snel komt. Sta zelf op de middenstip van STVV en betreed het eerste speelveld 
met kunstgras in de hoogste voetbalklasse. Een hoogtepunt (ook letterlijk!) tijdens deze tour is het 
bezoeken van het hotel Stayen en de nieuwe tribune met verschillende lounges met fantastisch uitzicht. 
Laat je fantasie even los en beeld je de duizenden toeschouwers op de tribunes in, denk daarbij aan de 
clubslogan “Vuur, volk en voetbal” en je zal begrijpen wat journalisten bedoelen als ze over de “Hel van 
Stayen” schrijven! 
Genoeg info? Dan gaan we toch mee zeker?! 
 
Met stevigekoperen groet, 
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