
Ontmoetingsdag astronomische uurwerken 

op zaterdag 21 oktober in Sint-Truiden 

 
Festraetsuurwerk Sint-Truiden (foto Mark Dusar) 

Op zaterdag 21 oktober vindt in Sint-Truiden een ontmoetingsdag plaats rond astronomische 

uurwerken in Vlaanderen. Op deze ontmoetingsdag krijgen alle betrokkenen en 

geïnteresseerden de kans om met elkaar kennis en ervaringen te delen. 

Deze ontmoetingsdag is een van de activiteiten in het kader van het 75-jarig bestaan van het 

Festraetsuurwerk in Sint-Truiden. Zo werd eerder dit jaar al een documentaire film gemaakt 

over de werking van het uurwerk, die op Erfgoeddag aan het publiek werd voorgesteld. 

De ontmoetingsdag staat open voor iedereen die interesse heeft in astronomische uurwerken. 

Organisatie: Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden & ETWIE, met steun van de stad Sint-

Truiden en Erfgoed Haspengouw. 



Voorlopig programma 

10u30: Onthaal met koffie en koek 

11u00: Verwelkoming. Tijl Vereenooghe (ETWIE) 

11u10: Astronomische uurwerken in Vlaanderen: een overzicht. Eddy Fraiture (Het 

UURwerkgezelschap) 

12u00: Het Festraetsuurwerk: een wonder van techniek. Eward Ruyter (uurwerkmaker) 

12u15: Vertoning documentaire film ’75 jaar Festraetsuurwerk’ 

12u30: Het Festraetsuurwerk: toeristische ontsluiting en knelpunten. Guy Plevoets (Begijnhof 

Buurtcomité Sint-Truiden) 

13u00: Broodjeslunch met soep 

14u00: De astronomische mechanismen van Louis Zimmer, nog steeds actueel. prof. dr. Jos 

d’Haens (Zimmertorencomité Lier) 

14u30: Een kennismaking met de liturgisch-astronomische Bellensklok. Nick Vanhaute 

(uurwerkmaker) 

15u00: De Smoldersklok in Kapellen: 9.600 uren (t)huiswerk. Walter Smolders (Toerisme 

Kapellen) 

15u30: De Heirmanklok krijgt een nieuw leven. Eddy Heirman & Dirk Beck (stokerij 

Rubbens) 

16u00: Afsluitende beschouwingen. Guy Plevoets (Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden)  

16u15: Netwerken met drankje en vlaai 

 

Praktisch 

De ontmoetingsdag vindt plaats op zaterdag 21 oktober in de Festraetsstudio (Begijnhof 24, 

3800 Sint-Truiden). De locatie bevindt zich op ca. 15 minuten wandelen van het station van 

Sint-Truiden. Deelname aan de ontmoetingsdag is gratis (incl. lunch), maar het aantal plaatsen 

is beperkt. Inschrijven kan tot 15 oktober via tijl@etwie.be of telefonisch op 015/27.23.34. 

Een weekendje Sint-Truiden? 

De stad Sint-Truiden heeft erfgoedliefhebbers veel te bieden. Overweeg je er een weekendje 

van te maken? Dat kan zeker! Neem gerust even contact op met Guy Plevoets 

(guyplevoets@gmail.com) voor meer informatie over de talrijke verblijfmogelijkheden. 

Wie wil, kan op zaterdagavond deelnemen aan een verlichte monumentenwandeling. Ook op 

zondag 22 oktober valt er heel wat te beleven: naast de traditionele rommelmarkt vindt die 

dag ook de jaarlijkse Erfgoedmarkt van Erfgoed Haspengouw plaats in de begijnhofkerk.  
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