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OPGELET bij het bezoeken van winkels, musea, kerken, cinema is een mondmasker verplicht.2

nieuw aanbod 
 

Collect your Picknick
Bekijk de website van Toerisme Diest 
en download het take-away menu. Kies 
jouw favoriete items voor je picknick, hou 
wel rekening met de openingsuren van 
de handelszaken en mail dit door naar 
toerismereservatie@diest.be. 

Ga op de afgesproken datum langs bij 
Toerisme Diest in de Koning Albertstraat 
nummer 16, en haal je starterspakket 
op. Naargelang je interesses vullen we 
dit aan met leuke extra’s zoals fiets –en 
wandelroutes, zoektochten, enzovoort.

Aan de hand van een plannetje kan je je 
gekozen bites en drinks ophalen en een leuke 
spot uitkiezen om te genieten! Kortom, jij 
geeft door wat je wilt en wij zorgen voor  
een TOP-dag in Diest! 

AANVANG van 10 tot 12 en 13 tot 17 uur  
WAAR Toerisme Diest, Koning Albertstraat 16 
KOSTPRIJS € 5 voor een basisrugzak  
INFO reservatie 013/35 32 74 – 
toerismereservatie@diest.be

Familietouren, fietsroute  
met opdrachten 
Deze fietsroute met knooppunten is een 
leuke fietstocht van Diest naar het bosrijke 
Averbode en Gerhagen. Onderweg zijn er 
rustpauzes waarbij de kids leuke opdrachtjes 
moeten uitvoeren. In totaal is de route 30 km. 

INFO 013/35 32 74  
GRATIS verkrijgbaar bij Toerisme Diest

Fietsen van de Demer  
naar de Plas
Deze fietsroute met knooppunten is 50 km en 
brengt je van Diest naar Tessenderlo via het 
kanaal naar de Paalse Plas. 

INFO 013/35 32 74  
GRATIS verkrijgbaar bij Toerisme Diest

JULI EN
 AUG

USTUS /
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De Schatten Van Vlieg  
in Diest
Neem gratis deel aan de Schatten Van Vlieg 
in Diest tussen 1 juli en 31 augustus. Het 
avontuur schuilt in een klein hoekje! Voor 
speurneuzen vanaf 3 jaar.

AANVANG dagelijks van 10 tot 17 uur  
WAAR Toerisme Diest, Albertstraat 16a 
TOEGANG gratis RESERVATIE vrijblijvend  
binnen wandelen INFO 013/35 32 74 –  
www.toerismediest.be 

AANVANG ma/do 13u30 tot 17u30, di 9 tot 12 uur 
en 13u30 tot 17u30, woe 9 tot 12 uur en 13 tot  
19 uur vrij 15 tot 19 uur za 9 tot 12 uur  
WAAR Bibliotheek Diest, Grauwzustersstraat 10 
TOEGANG gratis RESERVATIE verplicht via  
013/32 69 30 - bib@diest.be

AANVANG di/do/vrij 11 tot 17 uur, za/zo 13 tot  
18 uur WAAR Stadsmuseum De Hofstadt,  
Grote Markt TOEGANG gratis  
RESERVATIE verplicht via museum@diest.be  
INFO 013/35 32 09

Skatepark 
Skatepark De Warande is sinds de lente van 
2020 vernieuwd en ligt in de voormalige 
privé-tuin van Filips Willem van Oranje. 
Het park is in samenspraak met de lokale 
skate scene ontwikkeld en ontworpen door 
Nine Yards Skatepark Co. Skaters, bmx’ers, 
steppers en bladers kunnen er het beste van 
zichzelf geven op één van de vele naadloos 
gegoten betonnen toestellen. Het park 
is zowel voor de beginnende, als voor de 
gevorderde skaters uitdagend genoeg en is 
elke dag vrij toegankelijk van 7 tot 22 uur.

AANVANG 7 tot 22 uur WAAR De Warande 
TOEGANG gratis INFO 013/35 32 85 
www.diest.be

Beweegroute
Je volgt de wandelroute en traint 
ondertussen je kracht, uithoudingsvermogen 
en balans met behulp van de elementen in het 
straatbeeld zoals zitbanken. De oefeningen 
zijn laagdrempelig en dus geschikt voor jong 
en oud.

Je kan kiezen uit een eenvoudig of een 
moeilijk parcours. Bij het laatste kan je kiezen 
uit drie moeilijkheidsgraden. De route is 
gratis te downloaden. 

INFO 013/35 32 74 – www.toerismediest.be
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Mountainbikenetwerk
Ontdek het Hageland via 525 km aan 
bewegwijzerde mountainbikeroutes. Je kan 
op 40 plaatsen vertrekken in de gemeenten 
Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, 
Boutersem, Geetbets, Holsbeek, Kortenaken, 
Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, 
Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. 
Spoel je fiets af in het provinciedomein  
Halve Maan in Diest of in provinciedomein 
Het Vinne in Zoutleeuw.

WANNEER elke dag verkrijgbaar bij Toerisme 
Diest van 10 tot 12 uur en 13 tot 17 uur  
WAAR Toerisme Diest, Koning Albertstraat 16a 
INFO 013/35 32 74 – www.toerismediest.be

Bestaand aanbod  

Petanque
Het is mogelijk om te petanquen in  
De Warande en Karteria. Beide 
petanquebanen zijn gratis, maar je moet  
wel je eigen petanqueballen meenemen. 

WANDELEN

Webbekoms Broek 
> wandelkaart te downloaden

Het Webbekoms Broek is sinds eind vorige 
eeuw een gecontroleerd overstromingsgebied 
van 240 ha dat de bewoners in de Demervallei 
beschermt tegen wateroverlast. Door zijn 
mooie graslanden, rietlanden, bosjes, unieke 
bloemen en vele water- en moerasvogels, 
krijgt het ook wel eens de poëtische bijnaam 
‘wachtbekken vol natuur’. De wandelkaart is 
gratis te downloaden.

INFO 013/35 32 74 – www.toerismediest.be
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Hondenzone  
Webbekoms Broek 
De hondenzone bevindt zich aan de 
ingang van het wandelpad net achter het 
bezoekerscentrum. Hier kunnen honden, 
onder het waakzame oog van hun baasjes, 
veilig en vrij rondlopen en ravotten. 

GR5
De GR 5 is hét icoon in het net van wit-rood 
bewegwijzerde GR-paden dat zich over 
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk tot 
in Spanje en Portugal uitstrekt. De GR 5 
maakt de verbinding van de Noordzee tot de 
Middellandse Zee en is meer dan 2.000 km 
lang en komt ook door Diest! In het voorjaar 
liep op Eén de gelijknamige fictiereeks. Boek 
verkrijgbaar bij Toerisme Diest. De brochure 
kost € 20 en is verkrijgbaar bij Toerisme 
Diest.

Merode
Het wandelnetwerk de Merode strekt zich uit 
over 3 provincies (Antwerpen, Vlaams-Brabant 
en Limburg) en 9 gemeenten (Geel, Herselt, 
Laakdal, Westerlo, Scherpenheuvel-Zichem en 
Tessenderlo met uitlopers richting Hulshout, 
Aarschot en Diest). De vlakke Antwerpse 
en Limburgse Kempen en het heuvelachtige 
Hageland vormen het fotogenieke decor.  
De brochure kost € 9,95 en is verkrijgbaar bij 
Toerisme Diest 

De Vleugtroute 
Een ontdekkingstocht langs prachtige plekjes 
in Vleugt. 6 wandelingen met unieke erfgoed- 
en natuurelementen in het noordoosten 
van Diest aan de grens van Vlaams-Brabant 
en Limburg. De brochure kost € 5 en is 
verkrijgbaar bij Toerisme Diest. 

INFO 013/35 32 74 – www.toerismediest.be
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THEMA WANDELINGEN 

> Routes gratis te downloaden of in handig 
pocketformaat verkrijgbaar aan de balie van 
toerisme aan € 1. 

Bierproeverswandeling 
Deze wandeling van 2,5 km laat je nippen 
van het rijke brouwersverleden van Diest. 
In authentieke cafés kan je van de Diestse 
bieren proeven.

Oranjewandeling 
Deze 2,5 km lange lus leid je in het spoor 
van de prinsen van Oranje-Nassau. Heel 
wat plekken - zoals het hof van het huis 
Oranje - roepen herinneringen op aan het 
Nederlandse koningshuis en zijn adel. Je start 
en eindigt op de Grote Markt.

Demerwandeling 
De Demer ligt aan de basis van het ontstaan 
van Diest. Zonder de Demer was Diest niet 
de bruisende stad van vandaag. Kom meer 
te weten over onze Demerstad met deze 
wandeling.

Erfgoedwandeling 
Erfgoedwandeling, ‘Diest, van begijnhof  tot 
Mosterdpot’, geïllustreerde brochure met 
plattegrond en beschrijving.

 

Vestenwandeling
Diest, schildwacht aan de Demer. Op deze 
vestenwandeling treed je in de voetsporen 
van de militairen en ontdek je de kracht 
van Diest als vestingstad. De wandeling is 
ongeveer 7 km.

Sint-Jan Berchmans 
wandeling 
Bewegwijzerde wandeling van Diest naar 
Scherpenheuvel, over de Vinkenberg vanwaar 
een enig vergezicht tot Averbode, en terug 
langs het Prinsenbos.  
De wandeling is ongeveer 12 km, 
kostprijs: € 0,50. 

INFO 013/35 32 74 – www.toerismediest.be
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A ANBOD TOERISTISCHE ACTOREN 

Stafort
Stafort organiseert avontuurlijke activiteiten 
zoals lasergames, paintball en meer. Indoor 
hebben we onze beachhal. Dit is  
een oppervlakte van 1750 m² zand met  
3 beachvolleyvelden.

 � Lasergame € 30 p.p./uur

 � Beach games € 35 per veld/uur

 � Archery tag € 25 p.p. voor 2 uur 

 � Highland games € 35 p.p. voor 2 uur 

 � Boogschieten € 25 p.p. voor 1 uur 

 � Paintball € 25 p.p. voor 2 uur

 � Lasergame € 30 p.p./uur

 � Laser clay shooting € 450 - met 5 
geweren, voor 2 uur spel, ongeacht het 
aantal deelnemers

 � Diskgolf € 20 p.p. voor 2 uur spel 

WAAR Hezerheide, 3290 Schaffen  
INFO 0479/21 54 93  
www.outdoorcentrumschaffen.be  
info@outdoorcentrumschaffen.be 

 TOT EN MET ZATERDAG 31 OKTOBER

Diest vanuit de lucht
Droom je al lang om eens met een 
zweefvliegtuig of vliegtuig mee te vliegen of 
waag je je aan een duosprong? Dan ben je hier 
aan het juiste adres. Diest Aero Club vzw is een 
zweefvliegtuigclub met het militaire vliegveld 
van Schaffen als thuisbasis. Bij Paracentrum 
Vlaanderen kan je terecht voor een duosprong.

Voor de duosprongen contacteer Paracentrum 
Vlaanderen via www.pvc.be 

AANVANG elke zaterdag, zondag en officiële 
feestdagen WAAR Diest Aero Club,  
Nieuwe Dijkstraat 77, 3290 Schaffen  
RESERVATIE 013/33 44 60 - info@dac.be

City-Golf, City Beer golf en 
City Foot golf 
Laat jezelf in groep rondleiden, beleef Diest 
met City Golf en ontdek de leukste anekdotes 
over de bezochte locaties. Het aanbod in 
Diest bestaat uit plezierige City Golf tours, 
een City Beer Golf tour met degustatie van 
streekbieren en City Foot Golf. Golfervaring 
is niet nodig. 

Benieuwd naar de talrijke mogelijkheden? 
Neem contact op met City Golf en zij zorgen 
voor een onvergetelijke ervaring! Tours 
kunnen van maandag tot en met zondag, 
steeds op aanvraag, vanaf 8 tot 280 
personen georganiseerd worden.

Formules: 
 � 6 holes – 2 uur - € 20 p.p.

 � 9 holes – 3 uur - € 25 p.p.

 � City Beer Golf – 2,5 uur – € 26.50 p.p.

 � City Foot Golf – 6 holes – 2 uur – € 20 p.p. 

Groepstarieven vanaf 10 personen mogelijk 

INFO reservatie 0498/39 65 94 of  
03/501 56 45 - info@city-golf.be 
www.city-golf.be
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Bolhuishoeve

EZELTREKTOCHTEN
Uniek in Vlaanderen zijn onze meerdaagse 
ezeltrektochten. Bij een twee- of driedaagse 
ezeltrektocht kan je overnachten in een 
safaritent midden in de natuur. Wij zorgen 
voor de verplaatsing van je bagage en 
de opbouw van het tentenkamp met 
kampkeuken, kampvuurkring, tent met 
veldbedden … glamping! Voor groepen van 
2 tot 15 personen. Je kan één of meer ezels 
huren. Je wandelt langs rustige veldwegen 
door de mooie natuur van het Merodegebied.

Bij de start of op het einde van je wandeling 
ben je welkom voor een bezoek aan de 
Kempense koeien en Ardense voskopschapen 
van onze biologische boerderij en om 
te proeven van onze hoeveproducten. 
Enkele weken op voorhand reserveren is 
noodzakelijk! 

EZELWANDELING
Je kan één of meer ezels huren voor een 
wandeling in de natuur- en bosrijke omgeving 
rondom onze boerderij. Kinderen tot  
12 jaar kunnen op de ezel zitten terwijl een 
volwassene de ezel leidt. Wij zorgen voor 
de nodige uitleg over de omgang met de 
ezel zodat je zonder zorgen op pad kan. 
Je kan zolang of zo kort wegblijven als je 
wil, wij zorgen steeds voor een geschikte 
wandelroute op maat. Reserveren voor een 
halve dag- of volledige dagtocht enkele 
dagen op voorhand.

Halve dagtocht € 50 per ezel

Dagtocht € 60 per ezel

Tweedaagse  
1 ezel 1 tent:

€ 240 per groep  
max. 5 personen/tent

Driedaagse  
1 ezel 1 tent:

€ 370 per groep  
max. 5 personen/tent

BEGELEIDE PAARDRIJTOCHTEN
Iedereen met een beetje paardrijervaring mag mee op tocht onder begeleiding op Natuurboerderij 
het Bolhuis. Onze IJslandse paarden hebben een fijn karakter en kunnen naast stap, draf en galop 
ook tölten. Je maakt een tocht van één uur, twee uur of een ganse dag langs kleine paadjes en 
door mooie bossen en hei in het grote Landschapspark de Merode. Echte avonturiers kunnen een 
tweedaagse begeleide trektocht boeken waarbij je slaapt in luxe safaritenten, midden in de bossen.

WAAR Asdonkstraat 49, 3294 Molenstede RESERVATIE 013/33 85 12 - info@bolhuis.be
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B&B De Witte Hoef

Ben je op zoek naar een leuke uitstap in eigen 
land? Laat je inspireren door onze ‘Avonturen 
menukaart’. Door de Covid-19 maatregelen 
zullen onze activiteiten kleinschalig gebeuren, 
daarom ontvangen wij elke dag maar een 
beperkt aantal gezinnen, families en vrienden 
groepen.

Met een overnachting in de Witte Hoef 
kies je voor rust, kwaliteit, mooie omgeving 
en een groot aanbod aan activiteiten. 
Ideaal voor groepen met kinderen, in het 
midden van het groene landschap. Ruime 
accommodatie 8 kamers met badkamer & tv, 
ontspanningsruimte met pooltafel, ruime tuin 
met speelweide.

WAAR Wittehoefstraat 12, 3290 Schaffen  
RESERVATIE 013/30 22 55 - info@wittehoef.be

Locat

VERHUUR ELEKTRISCHE STEPS 
Kies 1 van onze uitgewerkte routes of ga zelf 
op verkenning in het landelijke Schaffen of 
pittoreske Diest. Je kan de steps 2 uur huren 
voor € 25 p.p. en voor 3 uur voor € 35 p.p.

BOOMGAARDROUTE MET ELEKTRISCHE 
LIGFIETSEN ‘E-CARTS’ 
Beleef met onze elektrische driewielers 
een fantastisch avontuur tussen de 
boomgaarden. Deze fietstocht is via 
zandwegen en voor 2 uur betaal je € 20 p.p.

ESCAPEROOM PROF VOLTA 
Betreed de werkplaats van Prof Volta, kraak 
de codes, maak de ultieme energiebron en 
ontsnap binnen de 60 minuten met 3 a 7 
personen. Voor 3 personen € 78, 4 personen 
€ 96, 5 personen € 110 en 6 personen € 120.

RACE EXPERIENCE 
Racen tegen vrienden of familie, wie heeft 
dat nog nooit willen doen? Tijdens deze 
spannende race, krijg je de kans om je 
race-skills te tonen. Een super spannende, 
gezellige en veilige activiteit. Voor 1 uur 
betaal je € 120 en voor 2 uur € 200. 
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AVONTUREN CHALLENGE
Een combinatie van 5 toffe activiteiten 
voor jong en oud. 2 teams strijden voor 
de overwinning. Pistoolschieten, kraak 
de kluis, teambike, estafette buggy, 
oriëntatiewandeling, toren van Pisa. Al deze 
activiteiten zijn mogelijk vanaf 4 personen en 
kosten € 28 p.p.

SHOOT OUT – ARCHERY TAG 
Twee teams nemen het tegen elkaar op met 
handbogen en pijlen in een ‘Hunger Games’-
achtige setting. Probeer de doelen van je 
tegenstander te schieten, maar zorg ervoor 
dat je zelf niet geraakt wordt. Deze activiteit 
is mogelijk vanaf 4 personen, duurt 1 uur en 
kost € 22 p.p. 

ESCAPE WANDELING  
MET QR CODES  
‘HET VERDWENEN VLIEGTUIG’ 
Ben je nieuwsgierig, zoek je een toffe 
uitdaging met je vrienden of familie? Trek 
dan je wandelschoenen aan. Scan de eerste 
code op de parking van de Witte Hoef en de 
toegang is gratis.

CULINAIRE AVONTUREN 
Van donderdag tot en met zondag stellen wij 
onze keuken open voor iedereen (ook zonder 
overnachting). Indien je met meer dan  
12 personen bent, is het ook op een andere 
dag mogelijk. Reservatie verplicht! De prijzen 
zijn: BBQ € 25 p.p., pasta schotel € 18 p.p., 
ontbijt € 18.50 p.p.

WAAR Wittehoefstraat 12, 3290 Schaffen  
RESERVATIE 014/85 11 30 -  
info@locatevents.com
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K AJAKKEN 

Kano van Diest tot Zichem 
Kano of kajak op de Demer en leer Diest 
kennen van op het water. De opstapplaats 
bevind zich in de Schaluinstraat in Diest 
achter de brandweerkazerne. 

Dijle Floats
Je vaart in een drie- of vierpersoons kano 
de Demer af, een mooi stukje meanderende 
rivier, met hooggelegen oevers en enkele 
stroomversnellingen. Onderweg zijn er geen 
uitstapmogelijkheden, behalve aan start en 
aankomst.

OPGELET: minimum 1 dag op voorhand 
reserveren!

RESERVATIE 0471/28 39 30 –  
www.dijlefloats.be

Gluten Free Wonderland
Wij voorzien een kajak-uitstap met glutenvrije 
snacks en/of maaltijden. Je vertrekt in Diest 
en vaart zo tot in Zichem, Langdorp, Aarschot 
of helemaal tot in Werchter. Bij vertrek krijg 
je enkele koekjes die je meteen kan nuttigen 
of bewaren om onderweg wat extra energie 
op te doen. Ongeveer na 1,5 tot 2 uur maak je 
een tussenstop in Zichem, waar wij jullie zullen 
opwachten met een lunchbox en een drankje. 

We spreken af op de gekozen 
eindbestemming. Van daar brengt de 
shuttledienst jullie naar de startpositie in 
Diest. Zo staat jullie eigen vervoer reeds op 
de eindbestemming. 

RESERVATIE 0468/21 68 16  
info@glutenfreewonderland.com -  
www.glutenfreewonderland.com
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The Shelter
Kom genieten van een tocht op het water in 
de prachtige omgeving van de Demervallei. 
Afvaren doe je per driezitkano voor minimum 
2 deelnemers en maximum 3 deelnemers.  
De tocht duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten 
en loopt over een traject van ongeveer  
8 kilometer. Voor deze kano tocht moet je 
minstens 6 jaar zijn. 

Terugkeren van Zichem naar Diest is mogelijk 
met eigen vervoer of het openbaar vervoer. 
Het is zeker niet verplicht om terug te keren, 
je kan vanaf het eindpunt je eigen weg gaan.

Individueel of groepen onder de  
20 deelnemers:

Tijdens de week (ma-vrij) of op zaterdag met 
vrije keuze voor het start uur.

 � In dit geval wordt er een vast bedrag 
gevraagd voor de organisatie van de 
afvaart.

Groepen met meer dan 20 deelnemers: 

 � Tijdens de week (ma-vrij) of op zaterdag 
met vrije keuze voor het start uur

OPGELET: minimum 2 dagen op voorhand 
reserveren! Afvaart van Diest naar Zichem 
mogelijk vanaf september.

RESERVATIE 016/48 75 71 - info@theshelter.be – 
www.theshelter.be

ZWEMMEN 

Zwembad De Warande 
Zwembad De Warande heeft 3 baden. 
Een sportbad om baantjes te trekken, een 
recreatiebad met stroming en een super 
waterglijbaan en een kinderbad met leuke 
waterfiguren voor de kleintjes. Wil je komen 
zwemmen? Kijk dan zeker op onze website en 
reserveer jouw plaatsje. 

WAAR Omer Vanaudenhovelaan 3, 3290 Diest 
INFO www.diest.be/zwembad-de-warande-1

ZWEMMEN 
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Provinciedomein  
Halve Maan 
De perfecte daguitstap voor het hele gezin, 
met speeltuinen, een openluchtzwembad  
met zandstrand, minigolf, waterfietsen,  
noem maar op. 

Wie van natuur houdt, kiest het 
bezoekerscentrum als vertrekbasis om het 
natuurgebied Webbekoms Broek of de 
Wallen rond Diest te verkennen.

 � Grootste openluchtzwembad 
van Vlaanderen met glijbanen en 
waterspeeltuin aan een wit zandstrand. 

 � Pas vernieuwde speeltuinen voor kinderen 
van verschillende leeftijden, speeltuin aan 
inkom is toegankelijk voor kinderen met 
een handicap.

 � Waterlint waar kinderen kunnen ravotten in 
een natuurlijke omgeving

 � Sportfaciliteiten zoals hengelen en  
outdoor fitness.

 � Mogelijkheid tot teambuilding activiteiten.

 � Grote evenementenweide

 � Gelegen op een kruispunt van tal  
van fiets- en wandelroutes

 � Het provinciedomein is ook toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.

Let op: Vanwege de corona maatregelen kan 
je enkel op reservatie een bezoek brengen 
aan het domein en dit voor de periode van 
1 juli tem 15 september. Reservatie kan via 
www.vlaamsbrabant.be/zwemmen. Vergeet 
je ID (elektronische identiteitskaart) en je 
reservatiebewijs niet! De toegang tot het 
provinciedomein en tot het zwembad wordt 
geweigerd indien je deze niet bij je hebt.

WAAR Omer Vanaudenhovelaan 48,  
3290 Diest INFO 013/31 15 28 -  
provinciedomein.diest@vlaamsbrabant.be - 
www.diest.be/provinciedomein-halve-maan

ZWEMMEN 
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VIRTUAL REALIT Y

Altered Dimension –  
Tower Tag
Tower Tag is bedoeld om met andere spelers 
te worden gespeeld. Speel solo tegen een 
andere speler of werk samen met anderen om 
de coöperatieve multiplayer te spelen en de 
overwinning op het andere team te claimen. 
Spelen tegen en met vrienden is nog steeds 
het grootste plezier dat je kunt hebben in 
VR. Daarom is Tower Tag volledig gericht op 
competitieve teamgames. Tower Tag geeft de 
speler een gevoel van betrokkenheid. Het is 
een echte sport, alleen in Virtual Reality. 

WAAR Koning Albertstraat 43, 3290 Diest  
INFO 0493/92 02 52 – thealtereddimension.be - 
info@TheAlteredDimension.com

Augmented Routes
TRAP NAAR EEN ANDERE DIMENSIE 
Smartphone mee? Fiets ook? Dan wacht je 
een onvergetelijke tocht tussen Mechelen en 
Diest. De app Augmented Routes legt een 
virtueel laagje ‘augmented reality’ over de 
historische sites op je weg zodat je zoveel 
meer ontdekt. Je kijkt dwars door muren 
heen, stapt terug in de tijd en wandelt 
tussen de bewoners van toen of op plaatsen 
waar je anders niet geraakt. Met boeiende 
achtergrondinformatie en een toffe quiz voor 
kinderen erbovenop. 

Dus download de app, stippel je route uit en 
laat de smartphone je leiden naar een andere 
dimensie.

Met de app wandel je aan het Sportimonium in 
Hofstade over het strand tussen de badgasten 
van de jaren ’30. In de Engelenburcht in 
Tildonk wordt je opgewacht door een Duitse 
Generaal uit WOI en ontdek je dat er een 
verdwenen kloosterzuster door de gangen 
van dit magnifieke gebouw spookt. Een jonge 
Jozef De Veuster, alias pater Damiaan, heet 
je persoonlijk welkom in zijn geboortehuis 
in Tremelo. In Werchter ontdek je het ganse 
jaar door de bruisende sfeer van een volle 
festivalweide. Hoogtevrees? Geen probleem. 
In Aarschot kan je dwars door de toren van 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk kijken en van de 
nieuwe vredesbeiaard genieten. In Langdorp 
zie je hoe de Demer boven haar oevers 
uitstijgt en hoog in de lucht meandert. Altijd 
al een blik willen werpen achter de schermen 
van het abdijleven van de Norbertijnen? De 
app gunt je deze unieke kijk in de Abdij van 
Averbode zonder de Norbertijnen te storen in 
hun gebed. Aan de Maagdentoren in Zichem 
zie je ‘De Witte’ heerlijk spelen op de oevers 
van de Demer. In het begijnhof  van Diest word 
je 200 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. 
En de citadel, die is terug klaar om de stad te 
verdedigen. Laad het kanon en laat het knallen!

INFO www.virtueelvlaamsbrabant.be 
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FIETSEN

Fietsroutenetwerk  
Vlaams-Brabant 
In Diest zit je meteen op het 
fietsroutenetwerk Vlaams-Brabant: goed 
voor 1.800 km fietspaden door glooiende 
landschappen, holle wegen, gezellige steden 
en pittoreske dorpen. De kaart kost € 7.

Fietsroutenetwerk Limburg
Het fietsparadijs Limburg, beschikt over een 
uitgebreid fietsroutenetwerk met goede, 
veilige en brede fietspaden. Bovendien is de 
bewegwijzering gebruiksvriendelijk voor jong 
en oud. De kaart kost € 9,50.

Fietsroutenetwerk 
Antwerpse Kempen 
De fietskaart Antwerpse Kempen geeft 
een overzicht van alle knooppunten en 
trajecten. De twintig inrijpunten op de kaart 
vormen prima vertrekplaatsen. Ook de 
langeafstandsroutes en doorsteken via de 
fietsostrades staan erop aangeduid.  
De kaart kost € 9,95.

Biertouren 
Een fietsroute door Diest langsheen 
enkele leuke cafés. Suggestielussen zijn 
gratis verkrijgbaar bij Toerisme Diest of te 
downloaden via www.toerismediest.be

FIETSVERHUUR

Fietspunt Diest - Station Diest  
Turnhoutsebaan - 013/66 51 47 -  
fietspuntdiest@velo.be

Prijs stadsfiets € 7/halve dag,  
€ 10/dag, € 17/weekend

Prijs 
mountainbike

€ 10/halve dag,  
€ 14/dag,€21/weekend 

Prijs tandem of 
elektrische fiets

€ 13/halve dag,  
€ 21/dag,  
€ 38/weekend

Kinderstoeltjes € 5/dag

Provinciedomein Halve Maan 
Omer Vanaudenhovelaan 48 - 013/31 15 28 
provinciedomein.diest@vlaamsbrabant.be 

Prijs stadsfiets € 7/dag

Prijs tandem € 8/dag

Prijs elektrische fiets € 15/dag
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TE BEZOEKEN 

Stadsmuseum  
De Hofstadt 
In het hart van de stad ligt het stadsmuseum 
De Hofstadt, ooit het verblijf van de Heren 
van Diest. Het museum toont een rijke 
kunstverzameling die het boeiende verleden 
van de stad Diest reflecteert. De Hofstadt 
is ondergebracht in de sfeervolle kelders 
van het stadhuis, een overblijfsel van de drie 
huizen die hier tot begin 18de eeuw stonden.

Het zilverwerk van de schuttersgilden, 
gebruiksvoorwerpen, beeldhouwkunst, 
schilderijen, meubilair en zo veel meer 
vertellen op een heel aangename manier het 
verhaal van Diest. 

Pronkstuk ‘De Annunciatie’ is een schilderij 
van Hendrick ter Brugghen, één van de 
grootste schilders van de Utrechtse school. 
Maar bewonder zeker ook de 15de-eeuwse 
kroonluchter en de twee ‘besloten hofjes’, een 
uniek Vlaamse kunstvorm uit de 17de eeuw. 
En voor het eerst worden alle resterende 
huisheiligen uit het Diestse begijnhof in groep 
getoond.

Het museum zal geopend zijn op de normale 
openingsuren, maar reservatie is verplicht! 

 � Reserveren kan per mail via  
museum@diest.be, met vermelding van je 
naam en de gewenste datum en tijdstip van 
je bezoek. Er wordt namelijk maar 1 entiteit 
(individu, koppel of gezin) per kwartier 
toegelaten. Doe je reservatie tenminste  
24 uur op voorhand, zodat onze 
medewerkers van stadsmuseum  
De Hofstadt de beschikbaarheid voor je 
kunnen nagaan. Ook telefonisch reserveren 
is mogelijk tijdens de openingsuren, en dit 
op het nummer 013/35 32 092. 

 � Kom op tijd en wacht voor de ingang 
van het museum op de Grote Markt: 
een medewerker komt je halen op het 
gereserveerde tijdstip.

 � Een mondmasker is verplicht. Zo bescherm 
je jezelf en onze medewerkers.

 � Was je handen bij het binnengaan en 
ontsmet ze daarna met de aanwezige 
handgel.

 � De expo Hans Laagland zal je ongetwijfeld 
in vervoering brengen, maar we vragen je 
om je bezoek te beperken tot maximum 30 
minuten. Zo krijgt iedereen de kans om een 
bezoekje te brengen

Wil je ons museum digitaal bezoeken?  
Dat kan via Erfgoedplus! 

1. Surf naar www.erfgoedplus.be

2. Klik op ‘Collecties’

3. Klik op ‘Musea’

4. Klik op Diest ‘De Hofstadt’

AANVANG di/do/vrij 11 tot 17 uur en za/zo 13 tot 
18 uur WAAR Grote Markt 1 TOEGANG gratis  
INFO reservatie 013/35 32 09 -  
museum@diest.be
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Allerheiligenkapel
Al in 1307 is er sprake van een kapel 
van alle Heiligen, eigendom van de 
handboogschutters van de Sint-Jorisgilde. 
Ze werd twee keer vernield en opnieuw 
opgebouwd, onder andere na de 
plunderingen van de Geuzen in 1578. Daarbij 
gingen het altaar en de glasramen van 
de Diestse glazenier Fongaerts verloren. 
In 1854 moest de kapel wijken voor de 
bouw van de citadel. Ze werd meteen 
heropgebouwd in een neoclassicistische stijl 
op de flanken van de toenmalige Kluisberg 
(nu de Allerheiligenberg). Een ingemetselde 
gevelsteen uit 1658 herinnert ons aan 
de eerdere kapel in barokstijl, net als de 
folkloristische houtsculpturen binnenin.

Op 31 oktober trekken deelnemers in 
een kaarsenprocessie door de straten. 
Ze eindigen in de kapel voor een 
eucharistieviering. Op 1 november gaat 
de Allerheiligenbegankenis echt van start. 
Bedevaarders uit het hele land komen naar de 
kapel om te bidden tot een specifieke heilige. 
Keuze genoeg, want de kapel bezit meer dan 
160 heiligenbeelden van over de hele wereld.

AANVANG juli en augustus elke za/zo van 13 tot 
17 uur WAAR Allerheiligenberg TOEGANG gratis 
INFO 013/35 32 74

TOT EN MET MAANDAG 31 AUGUSTUS 

Sint-Sulpitiuskerk 
Op de Grote Markt prijkt de statige  
Sint-Sulpitiuskerk-en Dionysiuskerk. In 1321 
besloot men de oude romaanse kerk te 
vervangen door een nieuwe gotische kerk. 
Hiervoor deed men een beroep op de Franse 
bouwmeester Pierre de Savoye om een 
ontwerp te maken naar model van de Franse 
gotische kathedralen. In het hoogkoor voor 
het hoofdaltaar bevindt zich het museum 
voor Religieuze Kunst met het graf van Filips 
Willem van Oranje-Nassau, Heer van Diest en 
oudste zoon van Willem de Zwijger. De Sint-
Sulpitiuskerk bezit een rijke en waardevolle 
kunstcollectie.

AANVANG di-zo van 14 tot 17 uur  
WAAR Grote Markt TOEGANG gratis  
INFO 013/35 32 74
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TOT EN MET WOENSDAG 30 SEPTEMBER

Sint-Catharinakerk
De Sint-Catharinakerk is een typische 
begijnhofkerk uit de 14de eeuw. Ze werd 
met eerder beperkte middelen opgetrokken 
en gebouwd met ijzerzandsteen. Een kleine 
vieringtoren siert de gotische kerk. Deze 
is toegewijd aan de heilige Catharina, 
wiens hulp werd ingeroepen bij brand- en 
huidkwalen. 

Aan het hoofdaltaar hangen werken 
van Theodoor van Loon. De 17de-
eeuwse preekstoel en de mooi versierde 
koorafsluiting zijn van de hand van Jan 
Mason uit Diest. Het stucwerk dat het houten 
tongewelf van het koor en de kruis- en 
middenbeuk versierd, is van de 18de eeuw.

AANVANG di-zo van 13.30 tot 17 uur  
WAAR begijnhof TOEGANG gratis  
INFO 013/35 32 74

Geboortehuis van  
Sint-Jan Berchmans
Huis ‘De Gulden Maene’, waar op 13 maart 
1599 Jan Berchmans werd geboren.  
Hij trad in 1618 toe tot de Jezuïetenorde  
en overleed op 22-jarige leeftijd in Rome.  
In 1888 werd hij heilig verklaard door Paus 
Leo XIII. Het geboortehuis werd in de  
19de eeuw omgebouwd tot kapel.

AAVANG dagelijks van 9 tot 19 uur  
WAAR Sint-Jan Berchmansstraat  
TOEGANG gratis INFO 013/35 32 74

Onze-Lieve-Vrouwekerk
De Onze-Lieve-Vrouwekerk in cisterciënzer 
gotiek is de oudste kerk van Diest. Ze dateert 
uit de 13de eeuw en is opgetrokken in de 
typische ijzerzandsteen uit de streek. De kerk 
had erg te lijden onder de Beeldenstorm in 
1580, toen alle ijzer en lood uit de gewelven 
werd vernield.

AANVANG dagelijks van 9 tot 16 uur  
WAAR Schaffensestraat TOEGANG gratis  
INFO 013/35 32 74
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EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN

TOT EN MET ZONDAG 13 SEPTEMBER 

Expo Hans Laagland in 
Stadsmuseum De Hofstadt
De mens kan de natuur in huis halen door een 
boeket bloemen op de tafel te zetten. Door 
de bloemen kunstig te schikken kan hij de 
natuur verheerlijken. De natuur kan dit vanuit 
zichzelf niet. Hetzelfde doet Hans Laagland: 
iets uit de context halen om het vervolgens 
vormelijk te verheerlijken. De boodschap 
van de schilder is pracht, en zij mag gerust 
inhoudsloos zijn.

Hans Laagland zet zich af tegen de 
heersende trend van het progressieve 
kunstlandschap door terug te keren naar 
de klassieke norm, gebaseerd op de natuur. 
De nadruk ligt op het vakmanschap van het 
schilderen zelf en de verf en de penselen die 
eraan te pas komen. Hans Laagland wordt 
daarom beschouwd als een hedendaagse 
Oude Meester, die schildertechnisch kan 
concurreren met Rubens en Van Dyck. Zijn 
ongeëvenaarde schildertechniek maakt hem 
tot de Witte Raaf van de 21ste eeuw in België, 
in Europa, in de wereld.

Dit toptalent van eigen bodem, met een 
atelier net buiten de stadsgrenzen in 
Scherpenheuvel-Zichem, stelt tot en met 

zondag 13 september 2020 een selectie van 
zijn meesterwerken tentoon in Stadsmuseum 
De Hofstadt. 

AANVANG di/do/vrij: 11 tot 17 uur, za/zo: 13 tot 
18 uur WAAR Stadsmuseum De Hofstadt,  
Grote Markt 1 TOEGANG gratis INFO reservatie 
013/35 32 09 - museum@diest.be  
OPGELET reservatie verplicht

TOT EN MET WOENSDAG 30 SEPTEMBER 

Fotozoektocht Landelijke 
Gilde Molenstede
Tijdens de vakantiemaanden kan je 
in Molenstede opnieuw de jaarlijkse 
fotozoektocht meemaken. Tot en met 
woensdag 30 september kan je deelnemen 
aan deze boeiende zoektocht. Dat betekent, 
omwille van de Corona-omstandigheden, een 
verlenging met 1 maand, ten opzichte van 
andere jaren.

Aan de hand van foto’s ga je op zoek naar de 
plaatsen waar je de antwoorden op de vragen 
kan vinden. Ga op verkenning en ontdekking 
langs minder gekende wegen en paden. 
Een boeiende zoektocht met leuke weetjes 
onderweg. De paden zijn goed begaanbaar 
en de fiets kan ook mee, eventueel om 
achteraf nog eens één of meer controletoeren 
te doen. Het spreekt voor zich dat je te voet 
beter kan observeren. Het is een zoektocht 
die elk jaar meer uitstraling kent en waaraan 
iedereen kan deelnemen.

Met het thema ‘Molenstede, Aan Lager Wal’ 
passeren we langs de oevers van belangrijke 
meanderende waterlopen en door diepe 
krochten, telkens met de nodige concrete 
en informatieve wetenswaardigheden en 
misschien ook met vreemd aandoende 
verhalen.
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De Landelijke Gilde zorgt voor een boeiende 
en informatieve route. Bij elk deelnameformulier 
krijg je een praktische gadget mee en 
er zijn mooie prijzen voorzien voor een 
schare van de besten onder de zoekers. De 
deelnameformulieren zijn vanaf 1 juli 2020 te 
verkrijgen aan € 5 per formulier, op de volgende 
plaatsen:

Toerisme Diest, Koning Albertstraat 16 a, Diest

Boeken- en Krantenwinkel ’t Gezetteke, 
Dorpsstraat 89, Molenstede

TOEGANG deelname € 5  
INFO www.lgmolenstede.be 
info@lgmolenstede.be 

EERSTE EN DERDE ZONDAG VAN DE MAAND

Molen van ’t dorp / 
Lindenmolen
Elke eerste en derde zondag van de maand 
kun je de Molen van ’t Dorp in Schaffen en 
de Lindenmolen in Diest gratis vanbinnen en 
vanbuiten bezichtigen.

AANVANG 10 tot 13 uur WAAR Molen van  
’t Dorp, Kerkstraat, Schaffen – Lindenmolen, 
Omer Vanaudenhovelaan TOEGANG gratis  
INFO 0496/38 20 24 – molen.schaffen@live.be

ELKE ZATERDAG IN JULI EN AUGUSTUS

Bezoek de apotheek  
van het Elisabethgasthuis 
Achter de gevel van het voormalige Sint-
Elisabethgasthuis bevindt zich één van de 
oudste apotheken van ons land. De talrijke 
oude apothekerspotten en bokalen vormen 
samen met het typische interieur een mooi 
geheel en geven een duidelijk beeld van een 
apotheek uit de 18de eeuw.

Lodewijck Cornélis was jarenlang apotheker 
in het gasthuis van Diest. Hij perfectioneerde 
het product Pepton alsook de doppen van 
de glazen stolpflessen waar de pepton in 
bewaard werd.

AANVANG vanaf 13.30 tot 16.30 uur WAAR 
Apotheek Elisabethgasthuis, Koning Albertstraat 
14 TOEGANG gratis RESERVATIE 013/35 32 74 - 
toerismereservatie@diest.be
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TOT VRIJDAG 30 OKTOBER

Cinema Paradiso 
Cinema Paradiso is een filmhuis waar we een 
diverse en kwalitatieve filmbeleving brengen. 
Je kan er wekelijks terecht voor onze 
Zebracinema en elke tweede woensdag van 
de maand brengen we een documentaire in 
‘Dox Office’. Deze cinema is mogelijk gemaakt 
door CC Diest in samenwerking met D’Oranje 
Giraffen en MOOOVCC.

AANVANG 20.30 uur WAAR Citadel Diest, 
Cinema Paradiso TOEGANG € 6 p.p., -26 jaar  
€ 3 p.p. INFO www.ccdiest.be

MAANDAG 20 JULI EN  
ZATERDAG 29 AUGUSTUS 

Opendeur Pegasusmuseum
De opendeurdag omhelst een bezoek 
aan het museum waarin het ontstaan, het 
dagelijks leven, oefeningen en manoeuvres en 
vooral de opdrachten aan het brede publiek 
worden voorgesteld door middel van foto’s 
en materiaal. Een in detail nagebouwde 
cargoruimte van het C-130 vliegtuig waaruit 
de para’s springen. Mannequins, werkelijk 
originele stukken uit een C-130, ‘special paint’ 
tekeningen op de muur en bijhorend geluid 
geven je het gevoel dat je deelneemt aan een 
parachutesprong uit het vliegtuig.

Het Pegasusmuseum is gelegen op de Citadel 
en ingericht in een viertal zalen en verbonden 
door een lange gang (ravelijn) waar de 
vroegere ‘cachotten’ van de vestiging 
liggen. Dit geheel geeft je een overzicht van 
de humanitaire opdrachten die het Eerste 
Bataljon Para tijdens WOII tot 2010 uitvoerde.

AANVANG 13.30 tot 17 uur WAAR Citadel, 
Leuvensestraat (wachtlokaal) TOEGANG gratis 
INFO www.pegasus-museum.be -  
info@pegasus-museum.be

DINSDAG 21 EN VRIJDAG 31 JULI 

De nachtwachter vertelt 
over Diest in de 19de eeuw 
Een bezoek aan de Oranjestad Diest 
brengt de bezoeker van de ene aangename 
verrassing naar de andere. Samen met zijn 
vrouw Netteke brengt de nachtwachter je 
langs de voornaamste bezienswaardigheden 
van de Diestse binnenstad. Ondertussen 
vertellen zij honderduit over het leven van 
de gewone Diestenaar in de 19de eeuw, een 
periode waarin alles grondig door elkaar 
werd geschud. Wees er snel bij want er 
kunnen slechts 15 personen deelnemen! 

AANVANG 20 uur WAAR Citadel TOEGANG 
€ 3 p.p. INFO reservatie verplicht via 
toerismereservatie@diest.be – 013/35 32 74
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ZATERDAG 25 JULI TOT EN MET  
VRIJDAG 21 AUGUSTUS

CoronaRingen
Vanaf zaterdag 25 juli tot en met vrijdag 
21 augustus krijg je de kans om drie 
schitterende omlopen te wandelen in Diest 
met als startplaats het bezoekerscentrum 
Webbekoms Broek. 

De wandelinformatie hangt buiten aan de 
poort: daar starten de drie lussen.  
De omlopen zijn 8, 9 en 10 km lang. 

WAAR Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, 
Omer Vanaudenhovelaan 48, Diest  
INFO 0472/42 90 69 – www.wandelendpaal.be

ZONDAG 26 JULI 

Het Webbekoms Broek  
per fiets
We doorkruisen fietsend het volledige 
overstromingsgebied en proberen de 
weg van het water te volgen. Zo krijg je 
een mooi overzicht van het binnen- en het 
buitenbekken en alle sluizen en dijken. Een 
fiets huren? Dat kan via provinciedomein.
diest@vlaamsbrabant.be

AANVANG 14 uur WAAR Bezoekerscentrum 
Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 
48 TOEGANG gratis INFO 013/35 86 58 - 
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

 

ZATERDAG 1 AUGUSTUS EN 5 SEPTEMBER 

Demer-Dag:  
Kanoën op de Demer 
Elke 1ste zaterdag van de maand is het 
mogelijk om de Demer individueel of met een 
klein groepje af te varen. Geplande Demer-
dagen in 2020 zijn zaterdag 1 augustus en 
5 september. Je vertrekt om 11 uur en maakt 
een keuze uit de volgende trajecten.

TRAJECTEN

Diest – Zichem ± 1.30 uur

Diest – Aarschot ± 4 uur 

Prijs traject Diest – Zichem 

Prijs per groep  
(<20 deelnemers)

€ 340

Groepen vanaf  
20 deelnemers

€ 17 per persoon 

Groepen vanaf  
50 deelnemers

€ 16 per persoon

Prijs traject Diest – Aarschot

Per deelnemer € 32

INFO reservatie 016/48 75 71 
info@theshelter.be – www.theshelter.be
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ZONDAG 2 AUGUSTUS 

Koopzondag 
Kom op 2 augustus lokaal shoppen bij je 
favoriete detailhandelszaken in ons gezellig 
centrum. Het wordt een heerlijke fashion-
shoppingdag. Of je nu exclusieve items 
wil shoppen, fashion advies nodig hebt of 
gewoon van de gezellige sfeer wil genieten, 
Diest is the place to shop! 

AANVANG 14 – 17 uur 

ZONDAG 2 AUGUSTUS EN 6 SEPTEMBER

Beurs van oude documenten 
en tweedehands boeken 
Boekenwurmen kunnen hun hartje ophalen elke 
eerste zondag van de maand in het begijnhof  
van Diest. Standen met oude boeken en 
documenten vestigen zich die dag tegen de 
gevels van eeuwenoude huisjes. Zeker de moeite 
waard om eens een bezoekje te brengen!

AANVANG 9 tot 16 uur WAAR straatjes van het 
begijnhof Diest TOEGANG gratis  
INFO 013/33 36 32 

ZATERDAG 8 AUGUSTUS

Summer Jam café
Het gezelligste openluchtcafé van deze zomer in 
een uniek decor. Verwacht funky beats, graffiti 
en goede vibes. Tickets zijn beperkt en enkel 
verkrijgbaar via reservatie. Wees er snel bij! 

AANVANG 18 tot 1 uur WAAR Citadel, Diest 
TOEGANG gratis, reservatie wel verplicht  
INFO www.summerjamdst.be

ZATERDAG 15 AUGUSTUS

Dwars door het Hageland 
Op 15 augustus komt de Bingoal Cycling Cup 
wielerwedstrijd ‘Dwars door het Hageland’ 
weer naar Diest. Tussen 12.30 en 18 uur staat 
onze binnenstad in het teken van de koers. Met 
holle wegen, bospaden en grindwegen zoekt 
deze koers alle lekkernijen van de streek op. 
Dat alles in een historisch kader met aandacht 
voor kastelen, monumenten en ander cultureel 
erfgoed. De renner die tussen startplaats 
Aarschot en aankomstplaats Diest de slag 
weet te overleven en als eerste tot een goed 
einde brengt, mag zich met recht en reden  
een man voor het klassieke werk noemen.  
De wedstrijd wordt een aaneenschakeling van 
hellingen, kasseien en onverharde stroken,  
met een finale om u tegen te zeggen.

AANVANG 12.30 – 18 uur  
INFO www.bingoalcyclingcup.be/races/ 
dwars-door-het-hageland/
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VRIJDAG 28 AUGUSTUS

Met de nachtwachter op 
ronde in Middeleeuws Diest 
Deze wandeling brengt ons langs de stille 
getuigen van een ver, maar vooral boeiend 
verleden. In de middeleeuwen was Diest 
één van de toonaangevende steden in 
het hertogdom Brabant. Hoe ging het 
er aan toe in deze tijd van strijdvaardige 
ridders en lonkende jonkvrouwen, van 
rondtrekkende minstrelen en predikende 
paters, van welvarende lakenwevers en fiere 
schuttersgilden, van stoere boottrekkers en 
frivole begijntjes? Met de nachtwachter op 
ronde in middeleeuws Diest: een boeiende 
belevenis. Wees er snel bij want er kunnen 
maar 15 personen deelnemen! 

AANVANG 20 uur WAAR Grote Markt, Diest 
TOEGANG € 3 p.p. INFO reservatie verplicht via 
toerismereservatie@diest.be – 013/35 32 74

VRIJDAG 28 AUGUSTUS

Nacht van de vleermuis
Wil je graag kennismaken met de enige 
vliegende zoogdieren van de wereld? 
Kom dan zeker naar de Citadel. De jonge 
vleermuisfans hebben een eigen programma. 
Jong en oud kan mee op stap met de 
batdetector. Er zijn ook lezingen, een film, een 
batcafé en nog veel meer.

Dit bezoek kwam tot stand in samenwerking 
met Natuurpunt Diest, de stad Diest en het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 

AANVANG 19.30 uur WAAR Citadel  
TOEGANG gratis INFO 013/35 86 58 - 
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

DONDERDAG 6 SEPTEMBER

Vlaams-Brabantse Molendag
Vandaag kan je in de hele provincie Vlaams-
Brabant een bezoekje brengen aan een wind- 
of watermolen. Wie durft er samen met de 
molenaar onze Lindenmolen te beklimmen om 
binnenin een kijkje te gaan nemen? 

Dit bezoek kwam tot stand in samenwerking 
met de Levende Molens vzw.

AANVANG 10 tot 18 uur WAAR 
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek,  
Omer Vanaudenhovelaan 48 TOEGANG gratis 
INFO 013/35 86 58 -  
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be
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DONDERDAG 6 SEPTEMBER

Bierproevertjeswandeling 
doorheen Webbekoms 
Broek
Tijdens deze proevertjeswandeling (5,5 km) 
kan je kennismaken met een 6-tal minder 
courante of onbekende biertjes. Langs een 
parcours staan proefstanden, waar je telkens 
twee biertjes kan proeven. Voor de kinderen 
en niet-bierdrinkers voorzien we een Diesters 
alcoholvrij alternatief. Na de wandeling kan 
je rustig nagenieten van je favoriet geproefd 
biertje en een Diesterse Cruydtcoeck.

Deze wandeling kwam tot stand in 
samenwerking met ’t Stamineeke Webbekom 
en het Agentschap voor Natuur en Bos. Er 
kunnen maximum 100 mensen deelnemen, 
snel zijn is de boodschap! 

AANVANG tussen 13 en 14.30 uur  
WAAR ’t Stamineeke Webbekom TOEGANG 
bierproevers € 12 - kinderen en niet-bierdrinkers 
€ 2 INFO 013/35 86 58 -  
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

VRIJDAG 11 SEPTEMBER

Film bij kaarslicht – Onward
Ian is jarig! Maar hij is niet echt in de 
feeststemming. Hij mist zijn overleden vader. 
Om Ian op te vrolijken haalt zijn moeder 
een pakket van zolder. Een cadeau voor 
hem en zijn broer Barley. Een toverstaf, een 
magische steen en een spreuk waarmee ze 
hun vader voor een dag kunnen terugtoveren. 
Maar de broers hebben nog nooit magie 
gebruikt en dat kan je zien. De spreuk mislukt 
meteen! Alleen de benen van hun vader 
komen tevoorschijn en de steen breekt. Ze 
moeten nu op zoek naar een nieuwe voordat 
hun vader voorgoed verdwijnt. De film is 
Nederlands gesproken.

AANVANG deuren open vanaf 19.30 uur – start 
film 20.30 uur WAAR Boerenkrijgplein, ingang 
Petrolpoort TOEGANG gratis INFO 013/35 86 60 
provinciedomein.diest@vlaamsbrabant.be
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ZONDAG 13 SEPTEMBER

Open Monumentendag: 
Diestse scholen door  
de eeuwen heen
Anno 2020 is Diest een heuse scholenstad, 
het resultaat van een eeuwenlange evolutie. 
Op Open Monumentendag ontdek je tijdens 
een stadswandeling de Diestse scholen 
van de middeleeuwen tot nu. Ook de 
Lakenhalle, het populairste schoolgebouw 
door de eeuwen heen, opent de deuren. 
Haal je brochure aan de infostand van Open 
Monumentendag in de Lakenhalle en ontdek 
alle #SocialDIESTance activiteiten. Liever 
digitaal? Ontdek Diest Scholenstad dan met 
de Erfgoedapp op je smartphone.

AANVANG 10 – 18 uur WAAR Lakenhalle, Diest 
INFO www.diest.be -elise.verhaegen@diest.be - 
0492/13 98 85

ZONDAG 13 SEPTEMBER

Open Monumentendag: 
oproep oude klasfoto’s 
Niets zo nostalgisch als naar oude klasfoto’s 
kijken! Daarom zullen tijdens Open 
Monumentendag op 13 september 2020 in 
de Lakenhalle oude klasfoto’s van Diestse 
scholen tentoongesteld worden. Kom jij jezelf 
zoeken op foto? 

Heb je zelf nog een mooie klasfoto die je in 
de Lakenhalle wil ophangen? Mail de foto dan 
naar museum@diest.be en wij drukken hem 
voor je af. Enkel afgedrukte foto’s? Stuur deze 
dan per post naar Stadsmuseum De Hofstadt, 
Grote Markt 1, 3290 Diest of deponeer hem 
in de brievenbus van het stadhuis ter attentie 
van Stadsmuseum De Hofstadt. Vergeet zeker 
niet je naam en adres op de achterkant van 
de foto te vermelden zodat wij hem nadien 
terug kunnen bezorgen. De deadline voor het 
inleveren van de foto’s is vrijdag 4 september.

INFO museum@diest.be - 013/35 32 09

ZONDAG 13 SEPTEMBER

Speuren naar paddenstoelen 
September is de maand van de 
mooiste kleuren en van een grote 
paddenstoelenrijkdom! Stap mee het broek 
in en kom ze van dichtbij bewonderen in alle 
vormen, kleuren en maten!

Deze wandeling kwam tot stand in 
samenwerking met Ladies Circle Diest. 

AANVANG 14 uur WAAR Bezoekerscentrum 
Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 
48 TOEGANG gratis INFO 013/35 86 58 - 
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

ZONDAG 27 SEPTEMBER

Ontbijt met familiewandeling 
Zin in een heerlijk ontbijt en een wandeling? 
Met als extra dat je één van onze lokale 
sociale goede doelen steunt? Van jong tot 
oud, je beleeft de natuur op een heel andere 
manier. Natuurlijk, doen dus!

AANVANG 9 uur WAAR Bezoekerscentrum 
Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48 
INFO lc.diest@outlook.com
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maandag
20°    30°

20°    30°

19°    29°

20°    30°

21°    32°

22°   33°

19°   30°

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag
zaterdag

Volg de weersvoorspellingen.

Gebruik zo weinig mogelijk 
apparaten die warmte produceren.

Benut je  zonnewering
 maximaal. 

Zet je ramen en deuren open zolang 
het buiten koeler is dan binnen.

(Ver)bouw je woning 
hittebestendig.

ZORG VOOR ANDEREN

Ga langs bij iemand die 
je hulp kan gebruiken.

Zorg dat iemand anders 
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

Maak een 
overzicht van 

alle medicijnen 
die de persoon 

neemt en de mensen 
met wie je contact 

kunt opnemen 
bij problemen.

Smeer je op tijd en voldoende in 
als je de zon niet kunt vermijden.Zorg dat je altijd water bij je hebt.

Draag een 
hoofddeksel.

Kies voor lichte, 
loszittende kledij.

Zoek verfrissing op.

Drink MEER dan  gewoonlijk. 
 OOK als je geen  dorst hebt.

Drink vooral WATER. 
 Koffi  e en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER? 
Drink meer!

Zoek een plekje in 
de schaduw op om 

te ontspannen.

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

Warme dagen, 
zorg dragen

DRINK VOLDOENDE

Doe zware inspanningen 
op koelere momenten.

HOU JE WONING KOEL

WEES VOORBEREID

HOU JEZELF KOEL
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Een hitteslag kan gevaarlijk 
zijn. Bel 112 als nodig.



#SocialDIESTance

#SocialDIESTance

Had jij het  
leuk tijdens  
één van onze  
zomer activiteiten? 
Deel het met ons! 

VOLG ons op social media 
@toerismediest 
@staddiest 

TAG ons met  
#diestmijnstad  
#SocialDIESTance 


