Persbericht
Diest in Kerstlicht verwarmt het stadscentrum
DIEST – Dit weekend doet de Kerstmarkt het stadscentrum van Diest oplichten.
Bijna 40 standhouders zorgen voor handgemaakte producten, verwarmende dranken
en ander lekkers. Omwille van het huidige coronabeleid wordt de zone van de
Kerstmarkt afgebakend en gelden er verschillende veiligheidsmaatregelen. Maar de
kerstsfeer zal duidelijk te voelen zijn in Diest.
Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 december maakt Diest het extra gezellig. Op
en rond de Kaai en de Grote Markt kunnen kerstliefhebbers kuieren op de
Kerstmarkt, tussen leuke standjes en verrassende winteranimatie.
“We kozen er heel bewust voor om de Kerstmarkt in deze periode wél te laten
doorgaan”, zegt schepen van Lokale economie Maurits Vande Reyde. “Zo kunnen
onze handelaars en verenigingen toch voor warmte en sfeer zorgen. Een kale kerst,
zoals vorig jaar noodgedwongen het geval was, wilden we dit jaar vermijden. De
vele selfies en foto’s met de nieuwe kerstverlichting in de stad tonen dat dat gelukt
is.”
Geschenkjes en lekkers
De 38 standhouders verkopen handgemaakte spulletjes en geschenken, zoals
juwelen en kerstartikelen. Wie met honger en dorst komt, kan zich te goed doen aan
frisse of verwarmende dranken, en heerlijke hapjes. Zo is er onder meer keuze uit
oosterse gerechten, BBQ, pizza of pasta. Zoetebekken vinden er churros, suikerspin,
gebak, chocolade en ander lekkers.
Op zaterdag en zondag is er randanimatie voor extra kerstsfeer. Vzw Twist toont op
zaterdag een vuuract (Dwaallicht) en op zondag een steltenact.
Veiligheidsmaatregelen
Omwille van het huidige coronabeleid wordt de zone van de Kerstmarkt afgebakend
en gelden er verschillende veiligheidsmaatregelen. Enkel met een Covid Safe Ticket

is de Kerstmarkt toegankelijk, via twee inkomzones: op de Grote Markt en op de
Kaai (Demerstraat). Bezoekers vanaf 6 jaar zijn verplicht om een mondmasker te
dragen.
Koopzondag
Ook de winkelstraten fonkelen in het kerstlicht en zijn dus helemaal klaar voor een
druk weekend. Zondag 19 december openen de winkels hun deuren van 13 tot 17
uur. Net als vorig weekend zal er leuke winteranimatie en live muziek zijn in de
Diestse straten, van o.a. The Christmas Carol Singers.
Ook na dit weekend blijft kerstshoppen in Diest de moeite. Op zondag 26 december
en 9 januari zijn enkele speciaalzaken geopend. Tot 9 januari maken shoppers kans
om een exclusieve reis naar Lapland te winnen en zo het noorderlicht te kunnen
bewonderen.
Pink Duck Race
Op de Kerstmarkt zullen de roze eendjes verkocht worden voor de Pink Duck Race,
ten voordele van Think Pink. De eendjesrace werd uitgesteld naar 19 juni 2022 en
zal plaatsvinden tijdens de Supermercado. De verkoop loopt voort tot dan. Wie op de
Kerstmarkt een eendje koopt of dat eerder al deed, maakt kans op een
verwenetentje voor twee personen in een Diestse horecazaak: Albero d’Oro, De
Goeie Kost, De Nieuwe Haan, In De Beiaard, Nicky’s Catwalk of Wannes Raps. In
totaal maken we zo zes winnaars gelukkig. Die worden na afloop van de Kerstmarkt
geloot.

Praktisch
Openingsuren Kerstmarkt:




vrijdag 17 december: 17 tot 21 uur
zaterdag 18 december: 13 tot 21 uur
zondag 19 december: 13 tot 21 uur
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