Persbericht
Succes Social DIESTance
DIEST – In Diest hebben we er ondanks corona een succesvolle toeristische zomer opzitten.
Veel mensen kozen voor een vakantieformule in eigen land. Onze organisatie zorgde voor
verschillende activiteiten die je binnen je eigen bubbel kon beleven en de cijfers liegen er niet
om – onze Social DIEST’ance was een succes!
Diest is nummer 1 van Vlaanderen!
“De Schatten van Vlieg” was een echte hoogvlieger deze zomer! Er kwamen 936 kinderen (!)
zoeken. 88 in ons stadsmuseum “De Hofstadt”, 120 in onze bibliotheek en 728 deelnemers bij
toerisme Diest. Zo werd Diest nummer 1 van Vlaanderen. Proficiat aan alle speurneuzen die
deelnamen!
Ook de Diestse sport- en jeugdactiviteiten waren een groot succes. 19 monitoren hebben
ervoor gezorgd dat 926 kinderen veilig konden genieten van de 56 Knuffel – en
Grabbelpasactiviteiten. We organiseerden 47 sportkampen waar 948 kinderen zich konden
uitleven onder begeleiding van 80 sportmonitoren en de zomerwerking van Dassenaarde liep
op volle toeren. Maar liefst 420 kinderen kwamen in Diest en deelgemeenten de Mallemolen
en het BlindeBloteVoetenpad ontdekken en tijdens de gratis urban sketching workshops
kwamen meer dan 50 creatievelingen de Grote Markt en het begijnhof tekenen.
Tijdens onze zomerkermis stonden de 20 kermiskramen op een alternatieve locatie. Zo kon
jong en minder jong veilig genieten van de attracties. Diest was één van de eerste steden van
Vlaanderen om de zomerkermis coronaproof door te laten gaan. De tickets voor de 6 Secret
Sessions van het cultureel centrum waren in een mum van tijd uitverkocht. Onze toeristische
dienst kreeg 2888 bezoekers over de vloer. 5000 zwemmers reserveerden een zwembeurt via
het tijdslotensysteem in zwembad De Warande tijdens juli en augustus. Tal van gezinnen
stelden hun eigen picknick samen bij onze lokale handelaars en de Horeca uitbaters namen
alle veiligheidsmaatregelen om voor een fijne terrasbeleving te zorgen.

Lovende beoordelingen door tevreden bezoekers
Ook onze externe partners deden het fantastisch. De afvaart van onze Demer was een
favoriet. Maar liefst 600 personen wilden komen kajakken of kanovaren.
Schepen van toerisme, Geert Cluckers: “Ondanks deze bizarre tijden vonden de toeristen en
inwoners vlotjes de weg naar onze activiteiten. Dit smaakt naar meer!”
Kurt Sannen van Het Bolhuis: “Deze zomer heeft ons ezeltoerisme geboomd, en niet een klein
beetje! Vanaf de lockdown tot eind juni hebben we volledig stil gelegen. Na onze vakantie tot
half juli zijn we pas terug begonnen. Op deze anderhalve maand heb ik nog nooit zoveel
ezeltochten en overnachtingen gehad.”
Toerisme Diest: “De bezoekers kwamen van overal uit Vlaanderen en ze waren telkens
verbaasd hoe mooi onze streek eigenlijk kan zijn.”
De zomer is voorbij, maar ons aanbod blijft
De zomer is voorbij, maar Diest heeft nog veel in petto!







Open Monumentendag op zondag 13 september staat in het teken van Diest als
scholenstad. Kom met jouw bubbel zeker de wandeling volgen.
Ons cultureel centrum start de werking terug op.
Reserveer een zwembeurt in stedelijk zwembad De Warande.
Zoek een rondleiding, wandel - of fietstocht via toerisme Diest.
Binnenkort kan je Waanhistorisch wandelen – meer info volgt!
And last but not least: Houd zeker onze UiT-kalender op www.diest.be in het oog!

Praktisch
Meer info
Open Monumentendag:
Reservatie en tickets:
Zwembeurt reserveren:
Toerisme Diest:
UiTkalender:

www.diest.be/monumenten
www.ccdiest.be
https://reservaties.diest.be/
www.toerismediest.be
www.diest.be/
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