
 

 
 
Club V 9 Tienen 
 

Tienen, 16-01-2020. 
Nieuwsbrief nr. X/6 

 
Hallo Passergenoten! 
 

  
Op vrijdag 21 februari staan Hasselt en Sint-Truiden in de kijker. Gefronste wenkbrauwen nu: hoe 
Hasselt? Wat Sint-Truiden? Daar stond toch een “hotelschool”  geprogrammeerd? Klopt, maar wegens 
overbezetting konden we, ondanks de vroege reservatiepoging door Etienne, de hotelschool niet meer 
binnen en dus moest er getimmerd worden. Er kwamen twee “verrassingen” uit de pot: voormiddag 
Hasselt een “Street Art-wandeling”, namiddag Sint-Truiden geleid bezoek aan “Huis Nagels”. Onbekend? 
Nieuwsgierig? Meegaan dus: wait and see!!! 
 
Programma 
08.15 uur: Vertrek Carrefour 
09.30-11.30 uur: Gegidste Street Art-wandeling in Hasselt 
12.00-14.30 uur: lunch 
15.00-16.30 uur: Geleid bezoek Huis Nagels in Sint-Truiden 
17.00 uur: Vertrek naar Tienen  
 
Hoe deelnemen? 

1. Stort vóór 10 februari (uiterste datum!) 78 € -alles inbegrepen-  op rekening 068-8915154-08 
of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen,  
met vermelding: uitstap U 10 06. 

2. Vergeet niet je deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM. Ook als je niet meegaat, 
graag een mailtje! 

 
Ter info: 
Street Art in Hasselt: 
Wikipedia vertelt ons: 

“Onder Street Art vallen diverse illegaal of legaal aangebrachte kunstuitingen aan de openbare 
weg die niet onder de pure graffiti vallen en evenmin tot de officiële kunst behoren. Het grote 
verschil tussen graffiti en Street Art is dat het in het eerste geval vaak om de makers gaat 
(naamtags) en bij street art om de afbeeldingen en de boodschap erachter. Het 
kwaliteitscriterium voor graffiti is de moeilijkheidsgraad en voor street art de originaliteit en 
uitdrukkingskracht.”  

’t Is eens iets anders en dat belooft dus! 
 
Huis Nagels in Sint-Truiden: 

“Een unieke’upstairs downstairs’-ervaring! Ontmoet La Divine Sarah Bernhardt in het 
Egyptische Salon de Musique en flaneer door het eclectische interieur met elementen van gotiek, 
renaissance- en Louis XV-stijl. Ontdek het indrukwekkende kader van Huis Nagels, van de bel-
etage tot de kelderkeuken en de octopus-stookkelder.” (Knack Summer Edition).  

Op dus naar de Stationsstraat 33 en mis deze unieke ervaring niet!   
 
Met stevige koperen groet,  
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