Persbericht
Diest restaureert beelden in stadsmuseum en
lanceert nieuw doeboekje
DIEST – De tand des tijds heeft niet alleen invloed op echte mensen, maar ook op
standbeelden van mensen. Daarom restaureerde stad Diest enkele standbeelden uit
het stadsmuseum. Op zondag 9 januari lanceert de stad ook het nieuwe doeboekje.
Restauratie beelden stadsmuseum
De standbeelden van Sint-Joris en Sint-Sebastiaan uit stadsmuseum De Hofstadt
kregen in 2021 letterlijk een facelift. Stad Diest heeft een jaarlijks budget voor de
restauratie van de aanwezige kunstcollectie in de musea. Daarom besloot de stad
om deze prachtige standbeelden aan te pakken. “De verf begon los te komen van de
beelden en ze waren bedekt met een laag vuil. Na onderzoek bleek dat de beelden
ook vaak overschilderd en gevernist waren in het verleden, waardoor de
oorspronkelijke kleuren nog amper zichtbaar waren,” vertelt schepen van Toerisme
Geert Cluckers.
Doeboekje voor kleine speurneuzen
“Aan het begin van het nieuwe jaar is stadsmuseum De Hofstadt ook klaar voor een
nieuw avontuur. Vanaf zondag 9 januari kan je in het stadsmuseum de nieuwe
kindergids ontdekken,” gaat schepen Cluckers verder. Ben jij tussen 3 en 11 jaar
oud? Breng dan zeker een bezoekje en ontdek de nieuwe mysteries van De Hofstadt
met het nieuwe doeboekje. Geen tijd op 9 januari? Geen nood want de kindergids
blijft het ganse jaar 2022 gratis ter beschikking.
Praktisch
Vanaf oktober tot en met mei openen de musea en boetiekshops elke eerste zondag
van de maand tussen 13 en 17 uur hun deuren. Kuier rustig door de winkelstraten
en breng een bezoekje aan één van de 8 open (en gratis) musea. Kijk voor de
deelnemende handelaars op de website www.shoppenindiest.be. Meer informatie
over de open musea vind je op www.diest.be/musea.

Het doeboekje is beschikbaar van 9 januari 2022 tot 31 december 2022. Het
stadsmuseum is dinsdag, donderdag en vrijdag open van 11 tot 17 uur, zaterdag en
zondag van 13 tot 18 uur. De toegang is gratis.
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