Persbericht
Elke eerste zondag van de maand Museum en
Shopping Zondagen in Diest
DIEST – Nog op zoek naar een ontspannende weekenduitstap? Diest heeft het
antwoord. Van oktober tot mei staan er iedere eerste zondag van de maand leuke
activiteiten op de planning in de stad om de waaier aan erfgoed, boetiekshops en
gezellige restaurants in de verf te zetten.
Museum en Shopping Zondagen
Het historische stadscentrum van Diest is een schatkamer aan erfgoed, boetiekshops
en lekkere restaurantjes. Van oktober tot mei openen de verschillende boetiekshops
en musea hun deuren ook op de eerste zondag van de maand. Dit maakt van Diest
dé stad voor een gezellige zondag shoppen en museumhoppen! Elke maand brengt
één van de musea het verleden tot leven met speciale activiteiten of rondleidingen.
“Onze 8 musea meer openen met vrijwilligers en gratis maken voor de bezoekers
blijkt een goede keuze geweest te zijn,” vertelt schepen van Erfgoed Geert Cluckers.
“Bijna 5.000 bezoekers bezochten al onze unieke expo ‘700 jaar Sint-Sulpitiuskerk’
en duizenden mensen vonden dit jaar ook al de weg naar ons UNESCOwerelderfgoed Begijnhof. We willen cultuur en erfgoed dichter bij de mensen
brengen en zijn blij dat dit duidelijk lukt.”
"Steeds meer winkels in Diest zijn op de trein van het zondagshoppen gesprongen.
In combinatie met evenementen en culturele beleving zorgt dat voor een extra
boost. Mensen weten dat er in Diest naast het shoppen altijd iets te doen is. Dat
maakt onze stad nog aantrekkelijker als winkelplek," zegt schepen van Lokale
economie, Maurits Vande Reyde.
Voor de deelnemende handelaars verwijst de stad door naar de website
www.shoppenindiest.be. Meer informatie over de 8 open (en gratis) musea vind je
op www.diest.be/musea.
Ontdek hieronder alvast het aanbod van de volgende maanden.

Zondag 3 oktober
-

Weekend van de klant
De vijfde editie van Weekend van Klant gaat door op zaterdag 2 en zondag 3
oktober. Alle Diestse handelszaken openen de deuren voor een weekendje
shopplezier! Bij de deelnemende handelaars ontvang je kraslotjes. Met een
prijzenpot van € 5.000 kras je ongetwijfeld raak!

-

Expo Zeven eeuwen Sint-Sulpitiuskerk
Grijp op zondag 3 oktober van 13 tot 17 uur je laatste kans om de expo
‘Zeven eeuwen Sint-Sulpitiuskerk’ te bezoeken en ontdek dit prachtige
bouwwerk. Zin in een avontuur? Test dan zeker de VR-bril uit in de expo en
geniet van het adembenemende uitzicht vanuit De Mosterdpot.

o

Museum voor Religieuze Kunst, Sint-Sulpitiuskerk, Grote Markt

Zondag 7 november
-

Week van de smaak: Tafelgeluk
We mogen opnieuw zalig genieten van culinaire hoogstandjes op restaurant.
November is dan ook het uitgelezen moment om je nog eens gastronomisch
te laten verwennen. Combineer op zondag 7 november een dagje shoppen
met een lekkere lunch of fancy diner in één van de vele topadresjes in Diest.

-

Workshop aromatische kruiden
Achter de gevel van het voormalige Sint-Elisabethgasthuis bevindt zich één
van de oudste apotheken van België. De ‘apothekers van wacht’ nemen je er
op zondag 7 november mee in de medicinale wereld der kruiden. Je gaat in
deze workshop zelf aan de slag met kruidendrankjes en -zalfjes.

o
o
o
o

Museum Gasthuisapotheek, Koning Albertstraat 16, 3290 Diest
Starten kan om 13.30 of om 15.30 uur (duurtijd: 45 minuten)
Leeftijd: 18 tot 99 jaar
Inschrijven verplicht via museum@diest.be

Zondag 5 december
-

Kerstshoppen
In de maand december schittert Diest weer dankzij de mooie feestverlichting.
Sfeervol en gezellig kerstshoppen doe je dit jaar daarom vanzelfsprekend
opnieuw in Diest. Geniet van een feeëriek uitje tijdens de koopzondagen.

-

Rondleiding: ode aan de laatste twee begijntjes
Nood aan wat rust na het kerstshoppen? Laat je op zondag 5 december
betoveren door de lichtjes op het begijnhof tijdens een rondleiding met de
twee laatste begijntjes: Johanna Uitdewilgen en Bernardina Janssen.

o

Startpunt: ingang Sint-Catharinakerk, Begijnhof
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o
o
o

Starten kan om 14 of om 16 uur (duurtijd: 1 uur)
Leeftijd: 16 tot 99 jaar
Inschrijven verplicht via museum@diest.be
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