Persbericht
Zomertip: Social DIESTance gezinsuitstapje naar
Diest
DIEST – Nu we deze zomer met z’n allen meer binnen onze landgrenzen zullen
vertoeven, is dit hét ideale moment om samen met je gezin nieuwe plekken dichtbij
huis te verkennen. Diest is de ideale bestemming voor een daguitstap of weekendje
weg met het hele gezin. Check out ons nieuw Social DIESTance aanbod.
Social DIESTance
In Diest hebben we al jaren een uitgebreid toeristisch aanbod. Dit jaar doen we er
een schepje bovenop. Onder de noemer Social DIESTance ontwikkelden de
stadsdiensten, samen met verschillende lokale partners, nieuwe activiteiten om deze
zomer nog meer vakantie te houden in eigen stad. Van je eigen picknick verzamelen
tot kanoën op de Demer: wij zetten alvast de nieuwe Social DIESTance activiteiten
voor jullie op een rijtje.
Collect your picknick
Verzamel je eigen picknick bij lokale handelaars. Kies vooraf je favoriete items via
het takeaway menu op de website van Toerisme Diest. Met je mand en routekaart
ga je vervolgens op pad doorheen de stad en verzamel je bij de lokale handelaars
alles voor je picknick. Daarna kan je op één van de vele picknickplekken uitrusten.
Kanovaren op de Demer
Voor jonge natuurliefhebbers is een kanotocht door de Demervallei een mooi en
vooral veel rustiger alternatief voor kajakken op de Lesse. De afvaart start in Diest
en eindigt acht kilometer verderop in Zichem. Je bent ongeveer anderhalf uur
onderweg. Zin in een langere tocht? Dan vaar je in vier uur tijd tot in Aarschot. Alle
praktische informatie en kajakbedrijven vind je op www.toerismediest.be.
Op ezelsafari
Hebben je kinderen graag een extra kameraadje mee tijdens een wandeling? Dan
kun je bij het Bolhuis op pad met ezels Melanie of Camille. Je kan zelfs kiezen om te
overnachten in het bos. Tijdens een meerdaagse trekking kampeer je met je hele
gezin in een grote safaritent en beleef je een gezellige avond rond het kampvuur.
Alle info is te vinden op: www.toerismediest.be

Pret in de deelgemeenten: De Mallemolen & het BlindeBloteVoetenPad
In elke deelgemeente zal een houten draaimolen komen, met ecologische pret voor
de allerkleinsten en je kan er het BlindeBloteVoetenPad ontdekken. Zet je schoenen
aan de kant, kies een betrouwbare gids uit, zet die blinddoek op en laat je
verrassen. Het BlindeBloteVoetenPad is een installatie waarin ouders en kinderen
samen aan de slag gaan. De ene leidt de andere langsheen een parcours van bakjes
waar telkens je voeten kennismaken met een nieuwe bodem. Soms eens zacht, dan
misschien wat stekelig. Soms ook vuil en dan weer nat. Een spannende stap in het
onbekende.
Schatten van vlieg
De schatten van vlieg zijn al jaren een geliefde zomeractiviteit. Dit jaar is de
zoektocht coronaproof gemaakt. Gaan je kinderen graag op schattenjacht? Ook in
Diest schuilt het avontuur in een klein hoekje. Van 1 juli tot en met 31 augustus
kunnen kleine speurneuzen vanaf 3 jaar op zoek naar de schatten van Vlieg. Zoeken
kan in Stadsmuseum De Hofstadt, de bibliotheek en bij de dienst voor toerisme.
Museum
Tijdens Open Monumentendag staat Diest als scholenstad in de kijker. 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. 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. Tip: Ons stadsmuseum is gratis te bezoeken en de Expo Hans
Laagland loopt tot 13 september 2020.
Film & muziek
Vanaf vrijdag 3 juli heropent onze cinemazaal, Cinema Paradiso, op de Citadel haar
deuren. Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 juli organiseren we elke dag een
optreden op een geheime, alternatieve locatie onder de noemer: Diestortion: The
Secret Sessions.
Sportief
Hou je van een gezellige Diestse themawandeling of smeer je liever de benen in en
leg je een stukje van de GR5 of het nieuwe Merode-wandelnetwerk af? In Diest kan
het allemaal. Daar bovenop hebben we een speciale beweegroute waar je jouw
kracht en uithouding kan trainen. Fiets je liever? Dan is het fietsroutenetwerk
Vlaams – Brabant meer iets voor jou? Schrijf dan zeker 15 augustus 2020 in jouw
agenda, want dan komt de Bingoal Cycling Cup wedstrijd: “Dwars door het
Hageland” door Diest. Voeten op de grond? Bezoek dan ons nieuw skatepark op de
Warande of ga een rondje City golfen. Liever in het water? Ons stedelijk zwembad
De Warande opent haar deuren vanaf maandag 6 juli. Hoofd in de lucht? Maak een
duo-sprong of ga zweefvliegen op de luchtmachtbasis van Schaffen.
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Is dat alles? We hebben nog veel meer voor jullie in petto! Neem zeker contact op
met onze toeristische dienst, zij helpen je maar wat graag om je een fantastisch
zomermoment te bezorgen! Vanaf 1 juli is de toeristische dienst terug open!
Wil jij jouw avonturen in ons Kletske terugvinden na de zomer?
Gebruik dan de #SocialDIESTance & #Diestmijnstad
Praktische informatie


Toerisme Diest, Koning Albertstraat 16a, 3290 Diest - dagelijks open 10 -17
uur https://www.toerismediest.be



Stadsmuseum De Hofstadt, Grote Markt, 3290 Diest - di/do/vrij 11 -17 uur;
za/zo 13 -18 uur; ma en woe gesloten. Gratis
toegang. https://www.toerismediest.be/detail-009/stadsmuseum-de-hofstadt/



Bibliotheek Diest, Grauwzusterstraat 10, 3290 Diest
zie https://diest.bibliotheek.be/adres-en-openingsuren



Provinciedomein Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest - van 1
april tot 30 september: van 9 uur tot een uur voor zonsondergang (of vroeger
bij slecht weer) en van 1 oktober tot 31 maart: van 10 uur tot een uur voor
zonsondergang. https://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijdcultuur/provinciedomeinen/halve-maan-diest/index.jsp



Het Bolhuis, Asdonkstraat 49 Molenstede https://www.bolhuis.be



Cinema Paradiso, filmprogrammatie en tickets via https://www.ccdiest.be.



Diestortion: The Secret Sessions, info en tickets via https://www.ccdiest.be.

Partners














Altered Dimension - Koning Albertstraat 43 - Diest
Bolhuis - Asdonkstraat 49 - Molenstede
Locat / B&B Witte Hoef - Wittehoefstraat 12 - Schaffen
Stafort - Hezerheide - Schaffen
Diestse Aero Club - Nieuwe Dijkstraat 77 - Schaffen
(Duosprongen = Paracentrum Vlaanderen)
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek & Provinciedomein Halve Maan - Omer
Vanaudenhovelaan 48 - Diest
Toerisme Vlaams-Brabant / Provincie Vlaams-Brabant
The Shelter - Stationsstraat 13 - Korbeek-Dijle
Dijlefloats - Corbielaan 11 – Bertem
City Golf
WSV Wandelend Paal
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