Persbericht
Samen op expeditie in Diest
DIEST – Diest is gebouwd op eeuwenoude fundamenten, maar je kan er heerlijk in
het ‘nu’ leven. Voel je bloed sneller stromen tijdens een veloraft op de Demer of
hoor jezelf naar adem happen aan boord van een zweefvliegtuig. Te land, te water
en in de lucht: dare to Diest! De stad toont zich deze zomer van haar meest
avontuurlijke kant.
Het is hoog tijd om opnieuw samen avonturen te beleven. In Diest doen we er
daarom deze zomer een schepje bovenop: onder de noemer ‘Op expeditie in Diest’
ontwikkelde de stad, samen met verschillende lokale partners, nieuwe activiteiten.
Wat dacht je bijvoorbeeld van fietsen én raften samen? Veloraften is de ideale
manier om ongerepte stukjes natuur te ontdekken: je maakt eerst een mooie
fietstocht met een bootje in je rugzak. En op het water kom je op plaatsen die je
anders nooit zou kunnen bereiken. Zo is Diest de ideale uitvalsbasis voor durvers en
genieters.
Met je hoofd in de wolken boven het Hageland
Klim aan boord van een zweefvliegtuig en laat je meevoeren door de wind (en een
ervaren piloot, natuurlijk). Tijdens een onvergetelijke initiatievlucht vlieg je pal
boven de glooiende heuvels van het Hageland.
Ben je op zoek naar de kick der adrenalinekicks? Voor de ultieme luchtdoop boek je
een tandemsprong op het militaire vliegveld in Schaffen!
Een ballonvaart is nog zo’n manier om met je hoofd in de wolken te zitten. Beleef
een vlucht op het allerhoogste niveau, met prachtige uitzichten over de hele
provincie Vlaams-Brabant.
Win-actie ballonvaart
Ben jij zo een durver die Diest komt ontdekken? Doe dan mee en win een
ballonvaart boven het Hageland.

Hoe kan je deelnemen?
1. Check het zomermagazine voor inspiratie
2. Like en volg Toerisme Diest op Instagram en Facebook
3. Post een foto van jouw avontuurlijke uitstap in Diest tussen 1/7/21 en
31/8/21 en tag @toerismediest
Deelnemen kan tot en met 31/08 tot middernacht. Op 4 september maken we de
winnaar bekend!
Gravel grinden, dwars door het Hageland
De streek rond Diest is een paradijs voor fietsers die houden van niet-platgetreden
paden. De wirwar aan onverharde wegen vormt het perfecte terrein om een
crossfiets, mountainbike of gravelbike op los te laten. De stad ligt pal in het
Hageland en die streek staat bekend als het ‘gravelwalhalla’, mede dankzij de
wielerwedstrijd ‘Dwars door het Hageland met haar aankomst op de citadel van
Diest. Wil je de helden van de koers zelf achterna? Test deze klassieker in worden
dan eens uit met de recreatieve route van 40 km.
Topbiker Wesley Goossens stippelde ook 2 lokale trajecten uit en organiseert op 14
en 28 augustus begeleide tochten.
De finish van het WK Wielrennen ligt in Leuven, maar ook Diest steelt mee de show!
En dat mag je letterlijk nemen: op 28 augustus slaat de roadshow WK Wielrennen
zijn tenten op in het provinciedomein Halve Maan.
Met je familie op expeditie
Ik hou van jou tot aan de Halve Maan... en terug! Als je veel punten wil scoren bij je
mini’s, dan moet je ze deze zomer naar Diest komen. Zoevend van een spectaculaire
waterglijbaan of hobbelend op de rug van een ezel: je kids zullen niet weten waar
eerst te beginnen.
Afvaart van de Demer
Al peddelend, op het ritme van de stroom, geniet je van een kronkelende
tocht in de groene omgeving van de Demervallei. De afvaart met kano, kajak
of rafts start in Diest en eindigt tussen Zichem en Werchter.
Alle mogelijkheden en verhuurbedrijven vind je op www.toerismediest.be
Ezel- en paardtrektochten
In en rond het natuurgebied de Merode kan je dagenlang paardrijden, ver
weg van de bewoonde wereld. De IJslandse paarden van natuurboerderij Het
Bolhuis staan te trappelen om met jou de mooiste plekjes bos en hei te
verkennen. Trektochten variëren van één uur tot een hele dag, maar de echte
avonturiers boeken een tweedaags arrangement. Inclusief koken op een
houtvuur en overnachten in een tipitent. Back to nature! Een ezeltrektocht is
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dan weer ideaal voor gezinnen met jonge kinderen. Een ezel is een echte
kindervriend én uitstekend wandelkameraadje.
De Sterrenkijkers
Stad Diest, Vaderklap en Arktos presenteren ‘De Sterrenkijkers’, een unieke
nacht onder de sterren voor vaders & hun kroost.
In de binnentuin van het Begijnhof slaan ‘De Sterrenkijkers’ hun bubbeltenten
op. Het domein, dat een rijke geschiedenis heeft die teruggaat tot de 15e
eeuw, is de perfecte locatie om samen unieke avonturen te beleven. Tijdens
vier weekends in juni kunnen vaders samen met hun kinderen komen
proeven van de toeristische troeven en al het lokale lekkers van Diest.
Curieuzeneuze Mosterdpotten komen in Diest zeker aan hun trekken. Er
zijn heel wat leuke zoektochten uitgestippeld op maat van kleine speurneuzen
en grote curieuzeneuzen. Nieuw: Streetart kinderzoektocht in de stad en
doeboekje in Stadsmuseum de Hofstadt. ‘Schatten van Vlieg’ trekt er dit jaar
op uit met het nieuwe sport- en speelplan.
Provinciaal domein Halve maan
Met zijn grote openluchtzwembaden en witte zandstranden zijn de kinderen
hier vertrokken voor urenlang zwemplezier en kastelen-bouwen-fun!
Daarnaast biedt o.a. B&B De Witte Hoef een boomgaardroute met elektrische
ligfietsen, een spannend schietspel met handbogen en een escapewandeling met QRcodes aan. Of ontsnap samen uit een escaperoom in het kasteel van Baron
Beeckman!
Live muziek op geheime locaties
Van 28 juni tot en met 2 juli organiseren we elke dag een optreden op een geheime,
alternatieve locatie onder de noemer: Diestortion: The Secret Sessions. Ook het
amfitheater komt weer tot leven met enkele live concerten in juni.
Met liefde ge(s)maakt
Hoe kan je de smaken en aroma’s van ons prachtige Hageland in een glas krijgen?
De Diesterse bartender Jules Verlinden ging de uitdaging aan en creëerde een
rasechte Hagelandse cocktail en mocktail. In het zomermagazine kan je de recepten
met o.a. vlierbloesem, peer en koekenkruid terugvinden om zelf aan de slag te gaan.
En wat is er smakelijker dan je eigen dekentje spreiden, allerlei lokaal lekkers uit je
tas opdissen en opladen op een idyllische picknickplek? Je hoeft niet eens je hoofd te
breken over wat je kan eten dankzij ‘collect your picknick’! Kies op de menukaart uit
de signature items die lokale handelaars aanbieden. Bestel ze en haal ze op tijdens
een leuke wandeling langs de horecazaken.
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Over Diest
Pal tussen Leuven en Hasselt, in het heuvelachtige Hageland, ligt het gezellige Diest.
Het stadscentrum is een schatkamer aan erfgoed, boetiekshops en lekkere
restaurantjes. Wie wil kan er overnachten in UNESCO Werelderfgoed en streekbieren
proeven in bruine cafés of brouwerijen. Overal in de stad vind je, overwoekerd door
tijd en natuur, stille getuigen van een militair verleden: bastions, forten, ravelijnen
en omwallingen.
Je kan cultuur opsnuiven in de musea en in de cinema op de Citadel. Met kinderen
trek je naar provinciedomein De Halve Maan of eet je een ijsje in één van de vele
stadsparken. De historische binnenstad is omringd door natuurgebieden, allemaal op
wandelafstand. Wie van actie houdt komt aan zijn trekken op de groene fiets-,
ruiter- en mountainbikeroutes of op het skatepark. En ook watersporters kunnen hun
hartje ophalen op de Demer, de rivier die midden door de stad stroomt.
Wil je graag een artikel of reportage wijden aan een van deze activiteiten? Wil je
graag wat meer informatie? Neem gerust contact op met onze toeristische dienst, zij
helpen je maar wat graag verder om dit mogelijk te maken.
Durvers en genieters die hun expeditie in Diest delen op sociale media
mogen altijd de hashtags #visitdiest, #Diestmijnstad & #KletskeOK
gebruiken. Zo kunnen de stad en de dienst Toerisme meegenieten van hun
avonturen en ze eventueel opnemen in ’t Kletske.
Praktische informatie


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