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De meeste locaties zijn op zondag 8 september 2019 gratis te bezoeken van 10u tot 18u,
dit zowel vrij als onder begeleiding van een gids. 

Op het Sint-Agnesbegijnhof en aan het kasteel van Nieuwenhoven zijn er bovendien tal van 
kinderactiviteiten. Kortom: een leuke uitstap voor jong en oud!

Meer info over alle locaties en rondleidingen via www.trudofeesten.be.

FEESTEN
TRUDO

2019

Kijk voor het volledige programma
van deze Trudo-editie op
www.trudofeesten.be 

Jelle
Engelbosch
schepen van
onroerend erfgoed

Veerle
Heeren

burgemeester

Sint-Agnesbegijnhof
Tijdens een gidsbeurt wordt de geschiedenis 
van deze Unesco-site gelinkt aan de fi guur van 
de Heilige Trudo. Kinderen kunnen er voor de 
gelegenheid ‘Monumentenwachter voor één 
dag’ worden. Voorts is de tentoonstelling 
‘Door andere ogen’ absoluut een bezoek 
waard. In de aanpalende Festraetsstudio 
kan je dan weer de expositie ‘Trudo in Sint-
Truiden, nu in pastel’ meepikken. Deze expo’s 
lopen nog tot 31 oktober 2019.

Praktisch
Adres: Begijnhof z/n
Open: 10u tot 18u
Rondleidingen: om het uur
muzikale animatie met hapje en drankje op 
het Begijnhofplein

Minderbroederskerk
Abdij, Stad en Regio vzw pakt hier uit met het 
project ‘Sint-Trudo en 1300 jaar Truienaren’. 
Deze tentoonstelling loopt nog tot en met 
23 november 2019. Ook de resultaten van 
de recente opgravingen aan het Trudoplein 
worden geëxposeerd. 

Praktisch
Adres: Minderbroedersplein 6
Open: 10u tot 18u

Zo 8 september 2019 
Van 10u tot 18u



Trudo-wandeling
Laat je meevoeren op een tocht door de historische binnenstad. Je 
zult versteld staan van de alomtegenwoordigheid van de stichter 
van Sint-Truiden.

Praktisch

Adres: Start - stadhuis (Grote Markt z/n)
 Einde - Speelhof (Speelhoflaan 5)
Rondleidingen: 10u, 13u30 en 16u (anderhalf uur) 

Onze-Lieve-Vrouwekerk
De huidige kerk dateert van de 14de en 15de eeuw. Maar wist je 
dat nog twee bouwwerken daaraan voorafgingen? Ontdek deze 
boeiende geschiedenis. De tentoonstelling ‘Uit de abdij’ geeft 
je hierbij ook een blik achter de schermen van de Abdij aan de 
hand van unieke objecten.  Deze expo loopt nog tot en met 23 
november 2019.

Praktisch

Adres: Grote Markt z/n
Open: 13u tot 18u
Rondleidingen: om het half uur; gedeeltelijk vrij te bezoeken

Domein ’t Speelhof en Kasteel van Nieuwenhoven
Domein ’t Speelhof en het kasteel van Nieuwenhoven waren buitenverblijven van de abten van 
Sint-Truiden en hebben dus een rol gespeeld in de ontwikkeling van de abdijstad. Op domein ’t 
Speelhof vindt ook de expo ‘Tinteling’ plaats en in Nieuwenhoven kunnen kinderen onder meer 
deelnemen aan een schattenzoektocht.

Praktisch

Domein ‘t Speelhof
Adres: Speelhoflaan 5
Open: 10u tot 18u
Rondleidingen: doorlopend van 10u tot 12u en 
van 14u tot 18u

Praktisch

Kasteel van Nieuwenhoven
Adres: Engelbamp 55
Open: 10u tot 18u
Rondleidingen: om het half uur, voor kinderen 
om 14u, 15u, 16u en 17u, schattenzoektocht 
doorlopend tussen 10u en 18u

Sint-Niklaas- en Sint-Pieterskerk
Deze kerk bevindt zich in Zerkingen, de plek waar Trudo volgens 
de oude traditie rond 625 geboren werd. Neem eens een kijkje in 
het statige interieur.

Praktisch

Adres: Naamsesteenweg 150
Open: 10u tot 12u | 14u tot 18u
Rondleidingen: doorlopend 

Stadhuis met belfort
Hier kom je meer te weten over de zogenaamde ‘tweeherigheid’ 
van Sint-Truiden. Zo leer je wie het waar voor het zeggen had in 
de stad. Sta ook zeker even stil bij het belfort, sinds 20 jaar Unesco-
werelderfgoed. Het stadhuis werd prachtig gerestaureerd.

Praktisch

Adres: Grote Markt z/n
Open: 10u tot 18u
Rondleidingen: voorm. om het uur; nam. om het half uur
laatste gidsbeurt om 17u | beiaardconcerten tussen 10u en 13u

Sint-Trudoabdij
Het kerkveld, de cultuscomponent van de abdijsite, is de blikvanger 
tijdens Open Monumentendag. Deze plek is immers de bakermat 
van Sint-Truiden. Je vindt er ook de crypte, de begraafplaats van 
Sint-Trudo. Daarnaast wordt de Keizerszaal onder begeleiding van 
een gids voor het grote publiek opengesteld.

Praktisch

Adres kerkveld: Trudoplein z/n (ingang via Plankstraat)
Adres Keizerszaal: Diesterstraat 1
Open: 10u tot 18u
Rondleidingen: om het half uur (Keizerszaal) en om het uur (crypte 
en kerkveld) – laatste gidsbeurt om 17u

Zondag 8 september 2019

Open Monumentendag staat dit jaar volledig in het teken van Sint-Trudo. We gaan helemaal 
terug tot de stichting van de Sint-Trudoabdij, nemen je mee naar het middeleeuwse Sint-Truiden 
en blikken vooruit op de toekomst van de hoofdstad van Haspengouw als monumentenstad.
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