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MIJN BUREN,  
MIJN MATEN

Heb je het al gemerkt? Het mooie weer 
komt er weer aan en het is tijd om met je 
naaste buren naar buiten te gaan. Organi-
seer daarom eens een straat- of wijkfeest 
en maak kans op een leuk extraatje voor 
je volgende editie. Kan jij aan de hand van 
een foto, filmpje of tekening aantonen 
waarom jouw buurt een aards paradijs is? 
Dan krijgt jouw straatfeest in 2018 mis-
schien wel een duwtje in de rug en trak-
teert de stad je evenement op geweldige 
prijzen zoals een muziekoptreden, des-
sertbuffet, springkasteel en meer! 

HAAST JE SNEL NAAR WWW.DIEST.BE VOOR  
HET VOLLEDIGE WEDSTRIJDREGLEMENT EN 
OVERDONDER DE JURY MET JE CREATIVITEIT  
EN GEZELLIGHEID. 

DE WEDSTRIJD ‘MIJN BUREN, MIJN MATEN’ LOOPT 
NOG T.E.M. 31 DECEMBER 2017.

Wie weet word jij wel de medegastheer 
van het meest daverende straat- of wijk-
feest in onze Demerstad!

MIJN BUREN 
MIJN MATEN

Organiseer zelf een straat- of wijkfeest!
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ZONDAG 25 JUNI 

SCHAFFEN CLASSIC
Op zondag 25 juni 2017 wordt het centrum van Schaffen al voor 
de 9e maal van 10 tot 19 uur omgetoverd tot een oldtimerdorp. 
Meer dan 300 oude wagens, moto’s en bromfietsen staan er te 
pronken. Met het verzorgde roadbook is de rondrit van +/-100 km 
geen probleem. Voor brom- en motorfietsen is er een bepijlde 
rondrit van +/- 60 km. Voor beide ritten kan je vertrekken vanaf 
10 tot 15 uur. Er is mogelijkheid tot kofferbakverkoop. De happe-
ning wordt opgevrolijkt met livemuziek uit de jaren 50 en 60. De 
nodige eet- en drankgelegenheden zijn voorzien. Zeker niet ver-
geten de overdekte retromarkt te bezoeken.

WEBSITE WWW.SCHAFFENCLASSIC.BE E-MAIL THEO.LAENEN@SKYNET.BE 
TEL 0477 40 17 53  

 barPIKET
Deze zomer slaan D’Oranje Giraffen, de 
Jeugddienst en CC Diest de handen in elkaar 
om de loods op het citadel om te toveren tot 
een coole uithangplek en zomercafé.  
barPIKET is een plaats voor jonge goesting: 
op donderdag vind je geëngageerde jonge-
ren achter de bar en op zondag maken de 
Giraffen de dienst uit. Verwacht je aan een 
gezellig terras, pingpong, cinema, dj’s, 
dance-acts, spelletjes, een duurzame menu-
kaart, … Iedereen welkom om te komen chil-
len, genieten en ontdekken!

OPEN DO 29/6, ZO 2/7, DO 6/7, ZO 9/7, DO 13/7, ZO 
16/7, DO 27/7, ZA 29/7, ZO 30/7 TOEGANG GRATIS 
MEER DETAILS FACEBOOKPAGINA VAN D’ORANJE 
GIRAFFEN EN PIKET.DIEST

DIESTZ MERT 
Oldtimers bewonderen, genieten van terrasjes, snuisteren op de rommelmarkt, ...  

Geniet ook deze zomer van een zonnig gevuld programma met activiteiten voor jong en oud.  

GRATIS 
TOEGANG 
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VR 21, ZA 22 EN ZO 23 JULI 

FOODTRUCKFESTIVAL  
BAIE LEKKER  
OP DE CITADEL 
Baie lekker betekent in het Zuid-Afrikaans ‘erg 
lekker’. Zuid-Afrikanen zijn levensgenieters en 
weten wat lekker eten en drinken is! Naast 
genieten van heerlijke Afikraanse wijnen en 
lekker eten halen ze ook regelmatig hun braai 
(barbecue) boven om er een gezellige dag van te 
maken. Het foodtruckfestival Baie Lekker 
tovert de citadel om tot een groot en gezellig 
openluchtrestaurant met tientallen verschil-
lende mobiele keukens. Uiteraard ontbreken 
streekbieren, lekkere gins en heerlijke Zuid-
Afrikaanse wijnen niet! Er is ook livemuziek, 
een dj, kleinkunststraattheater en kinderani-
matie. Genieten met je vrienden, familie en kin-
deren, dat is baie lekker!

 - vrijdag 21 juli van 12 tot 22.30 uur

 - zaterdag 22 juli van 12 tot 23 uur

 - zondag 23 juli van 12 tot 22 uur

WEBSITE WWW.BAIE-LEKKER.BE

ZATERDAG 1 JULI TOT EN MET 
 DONDERDAG 31 AUGUSTUS

Fotozoektocht  
Molenstede

Vanaf zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 
kan je in Molenstede opnieuw deelnemen aan een boei-
ende fotozoektocht. Aan de hand van foto’s worden vra-
gen gesteld die ter plaatse oplosbaar zijn. Je ziet enkele 
bezienswaardigheden en mooie hoekjes én ontvangt bij 
de wegwijzer een heleboel informatie over de plaatsen 
waarlangs gewandeld wordt. De zoektocht is bestemd 
voor allen die graag op zoek gaan, vragen oplossen, 
wandelen in de natuur, mooie plekjes ontdekken en 
een prettige dag willen beleven. Met Molenstede Kem-
pens gaan we op verkenning in het Kempense deel van 
Molenstede, aanzet van het Merodegebied, met bos en 
hei en rustige paden. De Landelijke Gilde zorgt, met 
medewerking van Heemkring Molenstede, voor een 
boeiende en informatieve route.

De deelnameformulieren zijn vanaf 1 juli, startdatum 
van de zoektocht, te verkrijgen aan 5 euro per formulier, 
op de volgende plaatsen:

 - Toerisme Diest, Koning Albertstraat 16 a, Diest

 - Boeken- en Krantenwinkel ’t Gezetteke, 
Dorpsstraat 89, Molenstede

 - Café Den Hemel, Hoornblaas 107, Zichem

Elk deelnameformulier bevat bovendien een gratis con-
sumptie.

E-MAIL INFO@LGMOLENSTEDE.BE  
WEBSITE WWW.LGMOLENSTEDE.BE TEL 0475 87 98 23  
PRIJSUITREIKING VRIJDAG 8 SEPTEMBER - 20 UUR - 
ONTMOETINGSCENTRUM ’T MOLENHUIS

7 TOT 17 JULI 

Diest kermis 
Van vrijdag 7 tot maandag 17 juli staat 
de zomerkermis weer in Diest. Kom 
genieten van een gezellig terrasje en de 
leuke kermisattracties!

WEBSITE WWW.DIEST.BE TEL 013 35 32 36
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ZONDAG 23, 30 JULI EN 6, 20, 27 AUGUSTUS EN 3 SEPTEMBER

12E INTERNATIONAAL 
BEIAARDFESTIVAL VAN DIEST
De stad Diest organiseert dit jaar het 12e Internationaal  
Beiaardfestival. Vanaf 23 juli kan je zes zondagen lang genie-
ten van de beiaardklanken vanop een terrasje op de Grote 
Markt. De beiaard zorgt gegarandeerd voor een vleugje vakan-
tie in eigen stad. Onder artistieke leiding van Teun Michiels, 
stadsbeiaardier van Diest

FESTIVALPROGRAMMA 2017

 - 23 juli - 20 uur - 4-Handig Openingsconcert - Duo 
Sonata: Rachel Perfecto (VS) en Jakob De Vreese

 - 30 juli - 20 uur - America First (or not) - Julie Zhu, 
stadsbeiaardier van New York (VS)

 - 6 augustus - 20 uur - Vivaldi - Malgosia Fiebig, 
stadsbeiaardier van Nijmegen en Utrecht (NL)

 - 20 augustus - 20 uur - Het rijk van Hemony - Janno 
den Engelsman, stadsbeiaardier van Bergen op 
Zoom en Zierikzee (NL)

 - 27 augustus - 20 uur - Hommage Eugeen Uten - 
Frank Deleu, stadsbeiaardier van Brugge en Damme

 - 3 september - 19 uur - Slotconcert - Wim Van den 
Broeck, stadsbeiaardier van Diest en Genk

CONCERTINSTRUMENT HEMONYBEIAARD - SINT SULPITIUSKERK 
LOCATIE SCHOTELSTRAAT AANVANG 20 UUR WEBSITE  
WWW.TOERISMEDIEST.BE TEL 013 35 32 72

ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 JULI

Breugelavond en 
boeren- en 

rommelmarkt 
De Landelijke Gilde van Molenstede orga-
niseert op het Dorpsplein te Molenstede 
op zaterdag 29 juli de Breugelavond en op 
zondag 30 juli de Boeren- en Rommel-
markt. Tijdens de Breugelavond geniet je 
vanaf 18 uur in een gezellige sfeer van 
authentieke gerechten van hier: o.a. lek-
kere varkensribbetjes, smakelijk Belgisch 
stoofvlees of een koninginnenhapje met 
knapperige frieten en aangepaste kinder-
menu’s. (kaarten in voorverkoop).

Op zondag 30 juli is er vanaf 9.30 uur de  
35e Boeren- en Rommelmarkt met produc-
ten uit eigen tuin, land, hobby, ambacht, 
kunst, tweedehands speelgoed en kle-
ding, snuisterijen, antiek, … Er zijn kinder-
grime, springkastelen, een clown, … op het 
grootste terras van Molenstede. Om  
20 uur sluiten we feestelijk af met muzi-
kale ‘streekproducten’: Cosmo’s Foger-T 
(A tribute to CCR) en De Kräkers (pittig 
gekruide Nederlandstalige klassiekers).

LOCATIE MOLENSTEDE, DORPSPLEIN MOLENSTEDE 
AANVANG ZA VAN 18 TOT 22 UUR - ZO VANAF  
9.30 UUR BREUGELAVOND EETKAARTEN 12 EURO 
ORGANISATIE LANDELIJKE GILDE MOLENSTEDE 
E-MAIL INFO@LGMOLENSTEDE.BE TEL 0475 87 98 23

GRATIS 
TOEGANG 



DIESTZ MERT  

6

ZATERDAG 5 AUGUSTUS 

CITADEL UITDAGEND SLOT 
DWARS DOOR HET HAGELAND
De citadel vormt het uitdagende decor voor een 
spannende apotheose van Dwars door het Hageland, 
de profkoers die zaterdag 5 augustus voor de tweede 
keer wordt georganiseerd. Het startschot wordt in 
Aarschot gegeven. Onderweg krijgt het peloton niet 
minder dan 25 bijzondere stroken voor de wielen, 
aangevuld met zeven hellingen op de glooiende 
asfaltwegen in het Hageland. Dat levert ruim 25 kilo-
meter onverharde wegen en vijf kilometer kasseien 
op, waarbij de renners een kleine 2000 hoogtemeters 
overbruggen. Organisator Nick Nuyens heeft dit jaar 
gekozen voor een lange aanloopzone van zo’n  
90 kilometer zonder hindernissen met de bijzondere 
stroken in de laatste 100-110 kilometer.

Voor jongeren tot 14 jaar is er nog een nieuwigheid. 
Zij kunnen onder begeleiding de laatste 30 kilometer 
afwerken met aan het eind een korte klimtijdrit op 
de citadel. De strafste benen kunnen aan het eind 
van de dag mee op het podium met de profs. Ander 
nieuwigheidje is de Dwars door het Hageland toer-
tocht voor wielertoeristen op zondag 6 augustus. 
Wielerliefhebbers krijgen de dag na de profs de kans 
om op hetzelfde parcours als dat van hun wielerhel-
den te rijden met start en aankomst aan sportcen-
trum Demervallei in Aarschot. De afstanden bedra-
gen 50, 85 en 130 km.

WEBSITE WWW.DWARSDOORHETHAGELAND.BE

DOORLOPEND TE BEZICHTIGEN

Bezoek de  
Sint-Catharinakerk

De Sint-Catharinakerk is een typische begijn-
hofkerk uit de veertiende eeuw. Ze werd met 
eerder beperkte middelen opgetrokken en 
gebouwd met de typische ijzerzandsteen. Een 
kleine vieringtoren siert de gotische kerk. Deze 
is toegewijd aan de heilige Catharina, wiens 
hulp werd ingeroepen bij brand- en huidkwalen. 
De Sint-Catharinakerk werd recent langs de bui-
tenzijde gerestaureerd en gekaleid. Aan het 
hoofdaltaar hangt het schilderij ‘de Aanbidding 
der Herders’ van Frans Francken de Jonge. De 
zeventiende-eeuwse preekstoel en de mooi ver-
sierde koorafsluiting zijn van de hand van Jan 
Mason uit Diest. Het stucwerk dat het houten 
tongewelf van het koor en de kruis- en midden-
beuk versierd, is van de achttiende eeuw. 

LOCATIE BEGIJNHOF DIEST, BEGIJNENSTRAAT 
WANNEER ZATERDAG, ZONDAG EN FEESTDAGEN 
AANVANG 14 TOT 17 UUR TEL 013 35 32 73  
WEBSITE WWW.TOERISMEDIEST.BE
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ZONDAG 13 AUGUSTUS 

FIETSELING HAGELAND 
ZUIDERKEMPEN GAAT  
VOOR HET ‘HART’
Op zondag 13 augustus vindt de jaarlijkse Fietseling Hage-
land Zuiderkempen terug plaats in samenwerking met 
vier andere gemeenten. Dit jaar gaat een deel van de 
opbrengsten naar het goede doel. Het Hart team ontvangt 
2.500 euro ten voordele van bindweefselziekte. Startplaat-
sen van het Hart team tijdens de Fietseling: Begijnendijk 
en Messelbroek. Iedere gemeente wordt aangedaan. De 
twee hartteams zullen elk de 40 km doen. Bekende Vla-
mingen zoals Jef Desmedt, Zohra, Jan Van Den Bosch, 
Bertje Vermeiren en Ben Rottiers fietsen mee. 

FIETSAANBOD 

Kidseling ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10 km
Fietselingetje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 km
Familie Fietseling  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 km
Maxi Fietseling  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 km
Frans Verbeeck Fietseling  .. . . . . . 100 km

Startplaasten in Diest zijn: Kaai, VVV Molenstede en SOK 
Deurne. Deelnameprijs voor de 5-10-20-40 en 60 km bedraagt 
4 euro. Deelnameprijs voor de 100 km bedraagt 5 euro. Kinde-
ren tot en met 12 jaar rijden gratis. Elke deelnemer wordt 
voorzien van een polsbandje: met dat bandje is iedereen ver-
zekerd en krijg je een gadget en een drankje. Inschrijven kan 
enkel de dag van de Fietseling zelf en is mogelijk vanaf 7 tot 
17 uur. Aankomst is mogelijk tot 18 uur.

Net zoals vorig jaar zal er een route passeren via de Fly- en 
Drive-In van Schaffen. Op vertoon van het polsbandje 
krijgt elke Fietseling deelnemer een fikse korting op een 
toegangsticket voor de Fly- en Drive-In. De deelnemers 
van de Fietseling pikken op deze manier een graantje mee 
van het vlieggebeuren met animatie te Schaffen.

STEDELIJKE SPORTDIENST CHRIS DRIJVERS TEL 013 35 32 81 
E-MAIL CHRIS.DRIJVERS@DIEST.BE

12 EN 13 AUGUSTUS 

Oldtimer  
Fly- en Drive-in 

Dit is niet alleen één van de grootste oldtimer-
evenementen van Europa, maar staat bij de 
piloten ook bekend om zijn gemoedelijke 
sfeer. We verwelkomen honderden vliegtui-
gen op het vliegveld van Schaffen. Naar jaar-
lijkse gewoonte komen hier naast de vlieg-
tuigen een 1000-tal oldtimervoertuigen 
samen. Je vindt er een mooie mix van auto's, 
tractors, woonwagens, caravans, moto's, fiet-
sen, ... Bijkomend kan je genieten van de 
leuke attracties, standjes en een hapje en 
drankje tussen de oldtimer vlieg- en voertui-
gen. Er zijn gratis toeristische rondleidingen 
die over het vliegveld gaan. Als slot ervaar je 
een unieke avontuurlijke rit in een unimog 
terug naar de kazerne waar je verder kan 
genieten van de Fly- en Drive-In.

LOCATIE VLIEGVELD SCHAFFEN, NIEUWE 
DIJKSTRAAT 77 AANVANG 10 TOT 18 UUR  
TOEGANG 10 EURO P.P. KINDEREN -12 JAAR GRATIS  
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ZONDAG 27 AUGUSTUS 

DE KETNET ZOMERTOUR 
KOMT NAAR DIEST!
Maak je klaar voor hét kinderfestival van 
het jaar! Op zondag 27 augustus sluiten we 
in Diest de zomervakantie af met een knal. 
Je kan die dag op de foto met alle Ketnet-
artiesten, meedoen aan supercoole spelle-
tjes en genieten van een fantastische show 
met je favoriete Ketnetgezichten. De cast 
van Ketnet Musical, De KetnetBand, De regel 
van 3S, Ghost Rockers, Helden, Kaatje,  
Sander en Sarah maken er samen met jou 
een spetterende dag van.

AANVANG 14.30 – 18.30 UUR LOCATIE  
GROTE MARKT EN KAAI DIEST TOEGANG GRATIS  
TEL 0491 89 68 44 WEBSITE WWW.JEUGDINDIEST.BE  
E-MAIL JEUGDDIENST@DIEST.BE

MAANDAG 14 AUGUSTUS  

Salsa Baby ? 
Op het ritme van de salsa, in open lucht op een 
historische en gezellige locatie maken we er 
samen met de lokale horeca en externe stand-
houders een ‘noche caliente’ van!

LOCATIE GROTE MARKT AANVANG 20 UUR TOEGANG 
GRATIS TEL 013 35 32 36 WEBSITE WWW.DIEST.BE 
E-MAIL CENTRUMMANAGEMENT@DIEST.BE

20 AUGUSTUS 

Streekbierenmarkt 
Proeven van een fris getapt streekbiertje, 
genieten van een gezellig terras, luisteren 
naar sfeermuziek, ...? Dan moet je zeker de 
Streekbierenmarkt op zondag 20 augustus in 
je agenda noteren! Ook dit jaar slaan Diest en 
de Objectieve Bieracademie de handen in 
elkaar en wordt de Grote Markt omgetoverd 
tot één groot gezellig terras waar je kan proe-
ven van het gerstenat van een 20-tal streek-
brouwerijen. Voor de vrolijke noten zorgen 
Chris Peeters en Patrick Riguelle van de 
Laatste Showband en de Diestse artiest Sus 
Exelmans. Proost!

AANVANG 13.30 TOT 19 UUR LOCATIE GROTE MARKT 
WEETJE CONSUMPTIES CASH TE BETALEN AAN DE 
VERSCHILLENDE STANDEN TEL 013 35 32 72

Je kan er op de foto gaan met alle Ketnet-artiesten, meedoen aan 
supercoole spelletjes en genieten van een fantastische show!

Alle data en info van de 6 zomertours op Ketnet.be

Ketnet komt naar je toe met de Zomertour

vanaf 14:30 uur op de Grote Markt - GRATIS

De KetnetBand - Ketnet Musical Unidamu - Helden
Kaatje - De regel van 3S - Ghost Rockers

27 augustus - Diest

Sander en Sarah

Kaatje

Ghost Rockers

Ketnet Musical

Helden

De regel van 3S

De KetnetBand

GRATIS 
TOEGANG 
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KORTGEKLETST

FELIX ALEN AMBASSADEUR  
DIESTSE CRUYDTCOECK
Topchef Felix Alen van Hof Te Rhode is vanaf nu ambassadeur van 
de Diestse cruydtcoeck. Samen met de gelijknamige confrérie wil hij 
de Diestse lekkernij bij het grote publiek promoten. De kruidkoek is 
een typische Diestse lekkernij. De koek wordt bereid met het  
reynvaertkruid dat groeit op de reyn of reen, de scheiding tussen 
twee percelen bewerkte grond. Felix Alen heeft al jaren een boontje 
voor streekproducten en dus ook voor de Diestse specialiteit. Die 
staat traditioneel in de kijker op de Begijnhoffeesten in mei. Dit jaar 
werden er maar liefst 1.200 stuks bereid. De confrérie verwelkomt 
graag bijkomende leden om de ploeg te versterken. 

TEL 0493 76 27 75 E-MAIL MAAIKEVANDENDRIES1@GMAIL.COM

In Vlaams-Brabant werden, nog niet zo lang geleden, heel ver-
schillende producten gemaakt. Denk daarbij aan groentecon-
serven en koekendozen, maar net zo goed aan paardentrams. 
Dit verrassend veelzijdig productengamma verdient het om in 
de kijker gezet te worden. Voor de uitbouw van dit ‘onlinemu-
seum’ hebben we jouw hulp echt nodig! Heb je bijvoorbeeld 
een oude Ludo fiets, een Delacre koekendoos, een catalogus 
van Tubax meubelen of een geïllustreerd briefhoofd van Bla-
vier moto’s? Bezorg ons dan enkele mooie digitale foto’s of 
scans, en wie weet sleep jij een van de drie manden met 
streekproducten in de wacht! 

E-MAIL WWW.ERFGOEDPLUS.BE/ZWERFGOED2017

MADE IN  
VLAAMS-BRABANT

www.diest.be

Wat doe je? 

stap 1  
Je duidt aan waarvoor je  
een afspraak wil maken  
(bijv. rijbewijs).

stap 2  
Je kiest het tijdstip dat je wenst.

stap 3  
Je vult je contactgegevens in.

stap 4  
Je bevestigt je afspraak.

VANAF 1 MEI 2017

Stads- en 
OCMW-diensten  

op afspraak

013 31 21 21

Bel 013 31 21 21 en 
maak mondeling 
een afspraak. Dit kan 
iedere weekdag van  
9 tot 12.30 uur en  
van 13.30 tot 16 uur.

onthaalbalie

Onze onthaalmedewerkers  
maken graag een afspraak  
voor je. 

OCMW 

Voor een afspraak bij de  
sociale dienst en de dienst 
gebouwen van het OCMW  
kan je een afspraak maken  
via 013 35 06 29 of aan  
het OCMW-onthaal in  
de Hasseltsestraat 30. 
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CULTUURCHEQUES
Met de cultuurcheque krijgen inwo-
ners van Diest 5 euro korting op de 
toegangsprijs van culturele activitei-
ten in Diest, georganiseerd door de 
deelnemende socio-culturele vereni-
gingen. Per cultureel seizoen heb je 
recht op 3 cultuurcheques van 5 euro. 
Dat betekent dus dat je maar liefst  
15 euro cadeau krijgt om deel te nemen 
aan onze culturele activiteiten!

VOOR WIE?

 - de jeugd: jongeren onder de 
18 jaar of studenten (houders 
van een studentenkaart tot  
de leeftijd van 25 jaar)

 - mensen met een laag 
inkomen: Diestenaars met 
een verhoogde 
tegemoetkoming in de 
ziekteverzekering (te 
bewijzen a.d.h.v. de klever 
van het ziekenfonds).

INTERESSE? AARZEL DAN NIET EN VRAAG JE 
CULTUURCHEQUE ZO SNEL MOGELIJK AAN 
VIA ONZE WEBSITE WWW.DIEST.BE EN KOM 
MEE GENIETEN VAN HET CULTURELE AANBOD 
IN DIEST!

KORTGEKLETST 
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handtekening

 / BESTELFORMULIER

CULTUURCENTRUM DIEST
NIJVERHEIDSLAAN 24
3290 DIEST
T 013 460 640
INFO@CCDIEST.BE
WWW.CCDIEST.BE

2017/ 18

bestelformulier

 IK BETAAL VIA OVERSCHRIJVING.

 IK BETAAL AAN DE BALIE (BANCONTACT).

 GELIEVE DE TICKETLINK DOOR TE MAILEN, IK DRUK MIJN TICKETS 
ZELF AF (E-MAILADRES INVULLEN AUB).

 IK HAAL DE TICKETS AF AAN DE BALIE VAN CC DIEST. 

 GELIEVE DE TICKETS OP TE STUREN NAAR ONDERSTAAND ADRES 
(+ 1,5 EURO VERZENDKOSTEN).

CCDIEST_programma 2017_2018_COVER.indd   1,3 3/05/2017   11:53:01

Bestel nu je tickets 
voor het nieuwe 
seizoen
CC Diest zorgt ook volgend seizoen voor een boeiend 
cultuurprogramma in Diest. Met een waaier aan voorstellingen, 
optredens, workshops, humor, theater en circus valt er voor jong 
en oud altijd wel iets te beleven. Een gouden tip: wacht niet te 
lang om je tickets of abonnement te bestellen. Dan ben je zeker 
dat je niets mist, want ‘op is op’!  
 
Het nieuwe cultuurseizoen start op vrijdag 22 september 
2017 met veel circus, performances, dans en muziek rond de 
gerenoveerde Begijnhofkerk. Andere blikvangers dit seizoen zijn 
Circus Ronaldo, Sven De Leijer, An Nelissen, The Bootleg Sixties, 
10cc, Belpop Bonanza, Jef Neve, ... Te veel om op te noemen 
eigenlijk. Het volledige programma vind je op www.ccdiest.be 
of in de seizoensbrochure. Deze kan je downloaden op de site of 
gratis bestellen via 013 46 06 40 of tickets@ccdiest.be. 
 
INFO CULTUURCENTRUM DIEST TEL 013 46 06 40  
E-MAIL TICKETS@CCDIEST.BE WEBSITE WWW.CCDIEST.BE  
GESLOTEN VAN 15 JULI TOT EN MET 15 AUGUSTUS

HAAL NU JE 
BROCHURE 

IN HUIS 
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SAMEN ZWERFKATTEN VOORKOMEN
Samen met een aantal Diestse dierenartsen en 
Noodopvang Demerkat wil de stad Diest het 
aantal zwerfkatten zo veel mogelijk beperken. 

Ook jij kan daarvoor je steentje bijdragen. Omdat 
(kleine) tamme katten schattige dieren zijn, is 
de verleiding groot er een in huis te halen. Voor 
je dat doet, bezoek je best eens de website  
www.huisdierinfo.be. Die geeft je nuttige tips 
over de aankoop, de reglementering en het hou-
den van het dier in huis. Ben je vastbesloten, ga 
dan zeker eens een kijkje nemen in een dieren-
asiel of een kattenopvanghuis. Als het nog niet 
is gebeurd, laat dan je huiskat castreren/sterili-
seren, liefst vóór de leeftijd van zes maanden. 

Bij kittens mag het al vanaf acht weken. Sinds  
1 september 2014 is het verplicht elke kat vóór 
verkoop/wegschenken onvruchtbaar te laten 
maken. Een gecastreerde huiskater is rustiger, 
gaat minder zwerven en zijn vechtlust neemt af. 
Kattinnen hebben na sterilisatie minder kans 
op tumoren, schijnzwangerschappen en baar-
moederkanker. Wat je zeker niet mag doen, is 
jonge nog vruchtbare katten in het wild dum-
pen. Zij kunnen na amper 16 maanden al voor  
36 nakomelingen zorgen.

EEN ZWERFKAT MELDEN  
E-MAIL ONTHAAL@DIEST.BE  
GRATIS NUMMER 0800 93 473  
MELDINGSFORMULIER WWW.DIEST.BE 
INFO WWW.NOODOPVANGDEMERKAT.BE

Jouw steun is 
onmisbaar!

Onlangs nog aan de Zichemsepoort geweest? 
Dan heb je wellicht gezien dat de aannemer het 
terrein reeds voorbereid heeft om te starten met 
de realisatie van het prachtige kunstwerk ‘The 
ever blossoming garden’ als eerbetoon aan 
Annick Van Uytsel. Wil je helpen met de realisa-
tie van het project? Dat kan! Je kan nog steeds 
een bijdrage storten op het rekeningnummer van 
de Koning Boudewijnstichting en zo je steentje 
bijdragen aan een mooie, hoopvolle plaats in 
onze stad. 

INFO DIENST CULTUUR WEBSITE WWW.DIEST.BE/
THE-EVER-BLOSSOMING-GARDEN TEL 013 46 06 48 
E-MAIL CULTUURBELEID@DIEST.BE REKENINGNUMMER 
KONING BOUDEWIJNSTICHTING BE10 0000 0000 0404,  
BIC BPOTBEB1 MET STRUCTURELE MEDEDELING: 
128/2894/00033

KORTGEKLETST 

‘ T H E  E V E R  B L O S S O M I N G  G A R D E N ’
K U N S T W E R K  V A N  D E  I T A L I A A N S E  K U N S T E N A A R  M A R I O  A I R Ó 
V O O R  A N N I C K  V A N  U Y T S E L 
A A N  D E  Z I C H E M S E P O O R T  I N  D I E S T

E E N  B I J D R A G E  K A N  J E  D O E N  O P  D E  P R O J E C T R E K E N I N G  

V A N  D E  K O N I N G  B O U D E W I J N S T I C H T I N G *  

K I J K  H I E R V O O R  O P  D E  F L Y E R  O F  O P  

W W W . D I E S T . B E / T H E - E V E R - B L O S S O M I N G - G A R D E N

EEN TUIN  
VAN HOOP?
M E T  J O U W  B I J D R A G E  K A N  H E T !

E E N  O N T M O E T I N G S P L A A T S 
V O O R  I E D E R E E N

E E N  S I G N A A L  V A N  H O O P

E E N  R U S T P U N T  V O O R  R E F L E C T I E

*De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. V.
U
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INVESTEREN IN  
ENERGIEBESPARING LOONT!

Ga je bouwen of verbouwen?  
Door van bij de start te kiezen  
voor energiezuinige installaties, 
technieken en materialen, kan je heel 
wat besparen op je energiefactuur. 

Met een goede isolatie bespaar je de 
helft op je verwarmingskosten. Isoleer 
zeker je dak. Dat is bij uitstek de meest 
rendabele investering voor energiebe-
sparing in je woning. Tegen 2020 
moeten trouwens alle daken van 
zowel woningen als huurwoningen 
geïsoleerd zijn. Raam-, muur- en vloe-
risolatie zijn ook heel nuttig om je 
woning energiezuinig te maken. Het 
loont eveneens de moeite om te 
investeren in isolerende ramen en 
hoogrendementsglas, een energiezui-
nige verwarmingsinstallatie (zoals 
een condensatieketel of een warmte-
pomp), zonnepanelen, een warmte-
pompboiler of een zonneboiler.

Weet je niet goed waarmee te begin-
nen of ben je nog niet overtuigd? Bij 
het steunpunt Duurzaam bouwen van 
de provincie Vlaams-Brabant kan je 
terecht voor duurzaam (ver)bouwad-
vies en met de energiewinstcalcula-
tors online kan je berekenen hoe snel 
je een investering in energiebesparing 
kan terugverdienen. Je kan een 
afspraak maken met het provinciaal 
steunpunt Duurzaam bouwen via 
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be of 
016 23 26 49 en de energiewinst- 
calculators vind je hier: 
www.energiesparen.be/energiewinst. 

Op de nieuwe zonnekaart Vlaanderen 
kan je bekijken of je dak geschikt is 
voor zonnepanelen of een zonneboi-
ler. De zonnekaart vind je hier:  
www.energiesparen.be/zonnekaart

Als je denkt zelf niet onmiddellijk veel 
geld beschikbaar te hebben om ener-
giebesparende investeringen te doen, 
is het op dit moment nog mogelijk om 
voor dat soort investeringen een 
Vlaamse energielening aan te vragen. 
Met de Vlaamse energielening kan je 
tot 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet 
terugbetaald worden over een periode 
van 5 jaar. De intrest bedraagt 0 % of 2 %. 
Meer info: www.energielening-igo.be 
Let op: geld lenen kost ook geld!

Voor verschillende energiebespa-
rende investeringen kan je, als extra 
stimulans, momenteel nog een pre-
mie krijgen. Wil je meer informatie 
hierover of heb je andere vragen over 
energie en energie besparen in je 
woning, dan kan je in onze gemeente 
terecht bij het woonloket van Wonen 
aan de Demer. 

E-MAIL DIEST@WONENAANDEDEMER.BE  
TEL WOONCONSULENT TINE 0496 25 85 29 
ONLINE AFSPRAAK HTTPS://AFSPRAKEN.
DIEST.BE/INTERNETAPPOINTMENTS

MILIEU&WONEN

ONLINESHOPPEN IN 
DE KRINGWINKEL

In de Kringwinkel shoppen kan 
voortaan ook online. In de webshop 
kan je dan ook de klok rond 
grasduinen in het aanbod, dat 
continu wordt aangepast en 
uitgebreid. De verzending gebeurt 
bovendien naar adressen in heel 
België.

De webshop biedt een uitgebreid en 
gevarieerd assortiment tweede-
handsvoorwerpen. Omdat de 
onlinewinkel continu wordt aange-
vuld, loont het de moeite om de site 
op geregelde tijdstippen te bezoe-
ken. Alle voorwerpen zijn gecontro-
leerd en op hun kwaliteit gecheckt 
voor ze in het aanbod worden 
geplaatst. Voor alle elektrische 
apparaten geldt een bijzonder 
nazicht en indien nodig worden ze 
ook hersteld. De Kringwinkel levert 
er zelfs een garantie van twaalf 
maanden bij af. 

De prijzen van alle spullen zijn 
dezelfde als in de fysieke winkel. Je 
kan je aankopen zelf in de winkel 
afhalen, maar ze thuis laten afleve-
ren is evenzeer mogelijk. Dan 
komen er alleen nog de verzen-
dingskosten bij. Het hele aanbod is 
interessant, maar onder de knop 
‘Aanbiedingen’ op de site vind je 
extra promoties van voorwerpen 
die onder speciale voorwaarden te 
koop worden aangeboden. Wie weet 
vind je er wel de handtas van je dro-
men of de kast die perfect bij je 
interieur past. Doe-het-zelvers doen 
er eindeloos veel inspiratie op voor 
uitdagende upcyclingprojecten. 

INFO WWW.KRINGSHOP.BE Opgepast, geld lenen kost ook geld.

Geadopteerde bloembakken  
hebben het naar hun zin
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MILIEU&WONEN

Begin dit jaar was onze stad op zoek 
naar twee kleuter- en lagere scholen 
voor het project ‘Adopteer een bloem-
bak’. Dit geeft kinderen de kans om al 
doende, en op een speelse manier, 
over de natuur te leren. De leerlingen 
staan namelijk zelf in voor alles wat 
bij het onderhoud van een bloembak 
hoort: zaaien, planten, onkruid wieden 
en water geven. De scholen konden 
kiezen uit twee pakketten met zaden 
en plantgoed. 

ENTHOUSIASME TROEF 

De kleuters van Kleuterschool Station 
Diest zaaiden en plantten insectvrien-
delijke bloemen en planten in de 
bloembak in de Demerstraat. De door 

hen gezaaide goudsbloem, sedum, 
gele klokjes, prachtkaars en vrouwen-
mantel zijn ideaal voor onze bijen, 
hommels en vlinders. Maar natuurlijk 
geniet iedereen mee van de kleuren- 
en geurenpracht!

De leerlingen van KSD Warande-
school plantten en zaaiden dezelfde 
insectvriendelijke bloemen en plan-
ten in hun bloembakken aan het 
zwembad. In de Oude Tramweg kozen 
ze voor eetbaar groen (warmoes, 
paarse boontjes, tijm, salie, rozema-
rijn, bosaardbeien en oregano). Met 
mooi resultaat! 

INFO ELLEN LENS TEL 013 35 32 19  
E-MAIL DUURZAAMHEID@DIEST.BE

BESPAAR OP JE 
ENERGIEFACTUUR!

Onze woningen kunnen heel wat 
energiezuiniger worden, dat staat vast.  
Met de groepsaankopen voor dakisolatie, 
zoldervloerisolatie en zonnepanelen geven 
de provincie Vlaams-Brabant en de 
Kringwinkel Hageland je graag een duwtje 
in de rug. 

HOE WERKT DE GROEPSAANKOOP?

1. Teken in op www.vlaamsbrabant.be/
groepsaankoop of via 016 82 45 55.

2. De geselecteerde aannemer 
contacteert je binnen de  
5 werkdagen voor een afspraak.

3. De aannemer komt langs, verzamelt 
de nodige gegevens om een offerte 
te maken en bespreekt met jou 
eventuele bijkomende werken.

4. Je ontvangt je prijsofferte binnen de 
10 werkdagen (voorwaarden 
groepsaankoop zijn geldig tot  
31 december 2017). De offerte is 
vrijblijvend.

5. Als je ingaat op het aanbod, 
onderteken je de offerte. 

6. De aannemer maakt een afspraak 
met jou om de werken uit te voeren.

WEBSITE WWW.VLAAMSBRABANT.BE/
GROEPSAANKOOP OF 
KLAAS WINTER (KRINGWINKEL HAGELAND)  
E-MAIL KLAAS.WINTER@KRINGWINKELHAGELAND.BE 
TEL 016 82 45 55 GSM 0474 91 02 74

De provincie Vlaams-Brabant lanceert in samen-
werking met IGO, PajoPower, 3WPlus, Kringwin-
kel Hageland en de gemeenten de provinciale 
campagne ‘Energieke daken’.

Geadopteerde bloembakken  
hebben het naar hun zin

Basisschool Station

KSD Warandeschool

KSD Warandeschool
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Zwerfvuil en sluikstorten is slecht 
voor ons milieu en zorgt voor veel 
ergernis. Bovendien geeft het je buurt 
een verloederde indruk en vergroot 
zo je gevoel van onveiligheid. Onze 
stad onderneemt al heel wat om de 
openbare plaatsen netjes te houden, 
maar het is een ongelijk gevecht. 
Daarom willen we samen met jullie 
de strijd met zwerfvuil en 
sluikstorten aangaan.

WAT KAN JE DOEN?

 - Je kan elk sluikstort 
melden.

 - Op je eentje een light-
netheidscharter aangaan.  
Je wordt dan peter of meter 
van een kleine zone die je 
netjes houdt.

 - Een netheidscharter 
ondertekenen met je buurt 
of vereniging om jullie 
buurt proper te houden.

In ruil daarvoor krijg je uitgebreide 
ondersteuning en misschien ook een 
mooie beloning van de stad. Degenen 
die een netheidscharter ondertekenen, 
krijgen opruimmateriaal (grijper, hand-
schoenen, fluovestje, vuilniszakken).

DE EERSTE ERVARINGEN  
ZIJN HEEL POSITIEF

Home Martine Van Camp ging al een 
netheidscharter aan. Het dagcentrum 
in de Turnhoutsebaan verzorgt de 
Rodestraat, Vennestraat, Merelstraat, 
Terhoevestraat, Spoorwegstraat, 
Groenstraat en de Holleweg. Het dag-
centrum in de Speelhofstraat is dan 
weer verantwoordelijk voor de Speel-
hofstraat, Frankenstraat, Hortensi-
astraat, Bloemenlaan, Leliestraat, 
Tulpenstraat en de Emile Vandervel-
denstraat.

Bovendien zijn de gasten van Home 
Martine Van Camp altijd goedge-
mutst als ze aan de slag gaan. 

 - Miguel: ”Ik had een tof dagje 
met een leuke groep. Ik vind 
dat we nooit genoeg kunnen 
doen om onze natuur schoon 
te houden.” 

 - Johan: “Ik heb echt genoten 
van onze actie. Niet alleen het 
vuil ruimen maar gewoon al 
de wandeling door de natuur. 
Ik werk niet zo graag met de 
prikstokken maar draag 
liever gewoon de vuilzak.”

Gijsbert ging het netheidscharter 
light aan en ruimt vuil in het 
Warandepark, de Koestraat, de 
Veemarkt, de Finse piste en de 
Sint-Jans ruïne: ”Opruimen geeft 
me een goed gevoel. Ik ben graag 
buiten en zo leer ik de buurt ook 
beter kennen. Het heeft ook iets 
heel moois om iets voor je buurt 
te kunnen doen.”

Via www.mooimakers.be kan je 
op een kaart aanduiden welk 
plekje of route jij regelmatig 
proper maakt.

INFO MILIEUDIENST E-MAIL 
DUURZAAMHEID@DIEST.BE  
TEL 013 35 32 19 
WEBSITE WWW.DIEST.BE > WONEN > 
LEEFOMGEVING > AFVAL > 
NETHEIDSCHARTER

“Ik vind dat we 
nooit genoeg 
kunnen doen om 
onze natuur 
schoon te houden” 

Bedankt aan iedereen die 
liever niet in de spotlight 
staat, maar op zijn of haar 
manier helpt bij het proper 

maken van onze stad. 

SAMEN 
HOUDEN  
WE DIEST 
PROPER
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ONDERONS 

Muziek versterkt sociale leven 
In Diest zijn heel wat muziek-
maatschappijen actief. Zij bieden jong 
en oud de kans om muziek te spelen 
en laten met optredens en concerten 
alle belangstellenden van hun 
vaardigheden genieten. Vele 
evenementen in Diest – en zelfs 
erbuiten – zouden niet dezelfde 
uitstraling hebben zonder die 
muzikale inbreng.

De kiem van de koninklijke harmonie 
Sint-Jan Berchmans van Kaggevinne 
werd in de jaren ’20 van de vorige eeuw 
gelegd met eerst de harmonie Sint-
Cecilia en later de fanfare Onder Ons, 
die na de Tweede Wereldoorlog fuseer-
den. De maatschappij telt een dertigtal  
leden en geeft jaarlijks een tiental con-
certen. Hoogtepunten in Diest zijn het 
lenteconcert en het herfstconcert en 
optredens bij speciale gelegenheden. 
De vereniging bestaat uit een mix van 
jong en oud. Zij musiceren met respect 
en leren van elkaar. 
INFO  
WWW.SINTJANBERCHMANSKAGGEVINNE.BE

Fanfare Sint-Hubertus van Schaffen 
werd in 1904 gesticht onder de naam 
‘Fanfare van de Boerenbond’. De maat-
schappij luistert allerlei feestelijkhe-
den op en pakt uit met een nieuwjaars-
concert en Music in the city (in 
augustus). Uit de fanfare ontstond het 
jeugdensemble de Notenbalkers, dat 
werd opgesplitst in de Jeugdband (bla-
zers en percussie) en de Drumband. 
INFO WWW.FANFARESCHAFFEN.BE

De koninklijke harmonie Sint-Isidorus 
van Deurne is te horen op diverse 
plechtigheden en geeft jaarlijks twee 
concerten, een themaconcert in de 
lente en tijdens Begijnhof bij Kaarslicht 
in september. Haar afdeling ‘muzieki-

nitiatie’ laat kinderen van de laatste 
kleuterklas en het eerste leerjaar op 
een ongedwongen en speelse manier 
kennismaken met de diverse aspecten 
van de muziek. Jonge muzikanten die 
een instrument spelen zijn welkom in 
het jeugdensemble ‘Dorna Musica’. De 
harmonie van Deurne gooide recent 
hoge ogen met het behalen van een 
prestigieuze prijs in Italië (zie kader).
INFO WWW.FACEBOOK.COM/KHSINTISIDORUS/

De koninklijke fanfare Sint-Amandus-
vrienden van Molenstede werd in 1897 
gesticht. In januari geven het jongeren-
ensemble Den Heerd en het jeugdhar-
monieorkest De Sint-Amandusvrien-
den samen een aperitiefconcert. Alle 
groepen samen geven in de lente en in 
de herfst een concert. Bijna jaarlijks 
wordt er een aperitiefconcert gegeven 
met solisten van eigen bodem en ein-
dejaarsleerlingen van de Hagelandse 
Academie voor Muziek en Woord. 
INFO WWW.FACEBOOK.COM/MUZIEK.DEN.
HEERD.MOLENSTEDE.DIEST/

De concertband ‘Ons Vermaak’ is 
opgericht in 2003 en is ontstaan uit de 
samenstelling van twee muziekgezel-
schappen, de harmonie Vermaak na 
Arbeid en de Hagelandse Jeugd- en 
Concertband. Vandaag telt het ensem-
ble 45 muzikanten van alle leeftijden 
die een mix van instrumenten bespe-
len: slagwerk, hout- en koperblazers en 
een basgitaar. Ze verwerwelkomen 
zowel gevorderde als beginnende 
muzikanten. Er zijn jaarlijks twee con-
certen: een lente-en een herfstconcert. 
Zij zetten zich ook in voor de ouderen 
van onze samenleving door jaarlijks 
een gratis kerstconcert te spelen in 
rusthuis Sint-Augustinus. 
INFO WWW.FACEBOOK.COM/
DIESTSECONCERTBANDONSVERMAAK 
WWW.DIESTSECONCERTBANDONSVERMAAK.BE

The Jazzisfaction Big Band werd in 
2000 opgericht. De band bestaat uit een 
grote klassieke bezetting (5 trompet-
ten, 4 trombones, 5 saxen, enzovoort) 
en speelt onder leiding van Jos Moons 
geregeld in het buitenland. De bigband 
sleepte al diverse onderscheidingen in 
de wacht. 
INFO WWW.JAZZISFACTION.BE

Hagelandse Orgel- en Keyboardclub 
‘Fantasia’ verenigt het klavierspel van 
het keyboard en het orgel. Personen 
met enige muzikale voorkennis kun-
nen hun vaardigheid onder leiding van 
de leden verfijnen. 
INFO DANIEL KEYEN, 0477 96 73 11,  
KEYEN.DANIEL@TELENET.BE

SINT-ISIDORUS WINT  
INTERNATIONALE WEDSTRIJD 

Harmonie Sint-Isidorus heeft in 
Riva del Garda (Italië) de Filicorno 
d’Oro gewonnen, een prestigieuze 
internationale wedstrijd voor 
blaasinstrumenten en slagwerk. In 
totaal traden voor deze ontmoeting 
47 muziekkorpsen met 2.638 muzi-
kanten uit 12 landen aan. Sint-
Isidorus werd als winnaar uitgeroe-
pen in categorie drie voor 
harmonieën met een gewone 
bezetting. Met een score van 88,58% 
lieten de 32 muzikanten van Sint-
Isidorus onder leiding van dirigent 
Frank Boonen tien maatschappijen 
uit Duitsland, Italië, Oostenrijk en 
Zwitserland achter zich.
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MOBILITEIT 

Heraanleg wegen versterkt 
woon- en leefkwaliteit
Dit jaar 2017 zijn in Diest diverse 
wegenwerken gepland of al in 
uitvoering. Met de heraanleg van die 
trajecten versterken de stad en de 
partners in deze dossiers de woon- 
en leefkwaliteit van de inwoners. 
Tijdens de uitvoering moet je 
rekening houden met een beperking 
van het vervoer, maar dankzij een 
oordeelkundige tijdelijke regeling 
kan het verkeer toch overal vlot 
verlopen. Een overzicht.

KELBERGENSTRAAT-
ENGELBEEKSTRAAT

De Kelbergenstraat en de Engel-
beekstraat krijgen gescheiden rio-
lering. Met dat project wil Aquafin 
het afvalwater van 150 bewoners 
afvoeren naar het waterzuiverings-
station aan de Fabrieksstraat in de 
buurt van het treinstation in Diest. 
De stad maakt van de werken 
gebruik om enkele kruispunten aan 
te passen. Dit dossier is voor de 
stad een hoge prioriteit, omdat het 
afvalwater van deze buurt nu nog 
ongezuiverd in de Schouwbroek-
loop terechtkomt. Die watert af 
naar de Vallei van de Drie Beken, 
een natuurgebied dat ecologisch 
zeer waardevol wordt beschouwd. 
Het project bestaat uit drie luiken. 
Naast de gescheiden riolering 
wordt ook een collector aangelegd 
en – ter hoogte van de bewoning – 

een regenwaterleiding voor het 
transport van het vervuilde hemel-
water. De gescheiden riolering 
zorgt ervoor dat het afvalwater via 
toekomstige realisaties in Schaf-
fen-centrum naar het waterzuive-
ringsstation aan de Fabrieksstraat 
vlakbij het treinstation afgevoerd 
kan worden. Het gezuiverde water 
wordt in de Demer gestort. Tegelijk 
worden ook de kruispunten in de 
Kelbergenstraat verhoogd en veili-
ger gemaakt. De werken duren 
ongeveer een jaar.

Twee fasen
Om de uitvoering vlot te laten ver-
lopen, hebben de nutsmaatschap-
pijen al hun leidingen ondergronds 
aangebracht. De eigenlijke riole-
ringswerken worden in twee fasen 
uitgevoerd. Eerst komt het gedeelte 
tussen het kruispunt met de Dries-
straat en dat met de Peerstraat aan 
de beurt. In de tweede fase gaat het 
om het gedeelte tussen de Peer-
straat en de Schellekensberg. Door-
gaand verkeer is er niet mogelijk. 
Er geldt een omleiding via de Has-
seltsebaan (gewestweg Tessen-
derlo-Lummen) en de Wezelbaan 
(gewestweg Diest-Beringen). De 
werken bedragen 1,7 miljoen euro. 
Slechts een miniem gedeelte valt 
ten laste van de stad: 76.870 euro.

PEETERSSTRAAT-
MARIËNDAALSTRAAT

De Peetersstraat, Mariëndaalstraat, 
Mariëndaalplaats en de Nicolas 
Welterstraat worden in een nieuw 
kleedje gestoken met gemengde 
riolering en een nieuwe bovenlaag 
in asfalt. Bovendien worden de 
voetpaden aangelegd in klinkers 
met een rand die licht naar beneden 
helt, zodat rolstoelgebruikers en 
(groot)ouders met kinderwagens 
gemakkelijk op en af het voetpad 
kunnen. De aanplanting van bomen 
versterkt het aangename karakter 
van de straten. De oordeelkundige 
keuze van materialen en de plaat-
sing van accentpalen versterkt de 
veiligheid aan de toegangen van de 
vestigingen van de Katholieke 
Scholen Diest (KSD), die trouwens in 
de uitwerking van de plannen was 
betrokken.

Parkeerplaatsen 
Het aantal parkeerplaatsen blijft 
behouden. Tussen de St-Annastraat 
en de Koningin Astridlaan legt 
Aquafin ook een noodriolering aan. 
In de Rozengaard wordt de asfaltlaag 
vernieuwd. Tijdens deze werken is 
op het traject Peetersstraat - Mariën-
daalstraat geen doorgaand verkeer 
mogelijk. De invoering van dubbele 
richting in de Wolvenstraat maakt 
wel een vlotte afwikkeling mogelijk.
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Fasering
De eerste fase van de Nicolas Wel-
terstraat, de Mariëndaalplaats en 
het gedeelte van de Mariëndaal-
straat tussen de Sint-Annastraat 
en de loskade van Delhaize is al 
achter de rug. In de tweede fase is 
het gedeelte van de Mariëndaal-
straat (tussen de loskade Delhaize 
en de Sint-Jansstraat) en de Pee-
tersstraat aan de beurt. Deze wer-
ken lopen nog enkele maanden.

HERAANLEG HASSELTSEBAAN

Met de voor augustus geplande 
heraanleg van een gedeelte van de 
Hasseltsebaan in de deelgemeente 
Deurne sluit de stad een belangrijk 
hoofdstuk af. Eigenlijk gaat het om 
een nieuwe uitvoering van de 
tweede fase van de heraanleg van 
de Hasseltsebaan, die in 2007 
gebeurde. De Hasseltsebaan kreeg 
toen nieuwe riolering, een nieuw 
wegdek en een fietspad aan beide 
zijden. Vlak na de heraanleg van 
de tweede fase - tussen het ont-
moetingscentrum SOK en de 
grens met Tessenderlo - ontstond 
er in december 2008 schade aan 
het aangelegde wegdek. Dat kwam 
op een aantal plaatsen omhoog.
Wegens die gebreken dagvaardde 
de stad de aannemer voor de 
rechtbank. Dat was het startpunt 
van een lange juridische proce-
dure die de stad wel met succes 
heeft afgesloten. Begin dit jaar 
veroordeelde de rechter de aanne-
mer tot het betalen van een som 
van 859.395,99 euro (de raming 
van de kosten voor de herstelling) 
en bijkomend de gerechtskosten. 
De aannemer ging niet akkoord 
met het vonnis en overwoog in 
beroep te gaan, maar de stad en de 
aannemer kwamen daarna over-
een dat de aannemer de werken 

zelf zal uitvoeren. De juridische 
procedure is dus stopgezet.

Gedetailleerd plan
De stad heeft samen met het 
Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV), dat eigenlijk de eigenaar is 
van de weg, een nieuw en gede-
tailleerd opmetingsplan gemaakt 
met daarop alle knelpunten. De 
aannemer gaat die herstellings-
werken uitvoeren en ook het hele 
wegdek vernieuwen. 

De werken omvatten diverse 
aspecten. Over het hele traject van 
de SOK tot het kruispunt met de 
Langestraat wordt de huidige 
onderfundering uitgebroken. In 
het resterende gedeelte wordt de 
onderfundering van wegdek en 
fietspad plaatselijk uitgebroken. 
Het gehele traject tussen zaal SOK 
en de grens met Tessenderlo krijgt 
een nieuwe toplaag. 

Verhoogd plateau 
Langestraat
Tot het dossier behoren ook wer-
ken die niet in het verslag van de 
expert stonden, maar die de stad 
wel als opmerking bij de voorlo-
pige oplevering formuleerde. Met 
name wordt het verhoogd plateau 
van de Langestraat aangepast. De 
stad betaalt de helft van de kosten 
van dit luik. De aannemer betaalt 
ook de dagvaardings- en procedu-
rekosten ten laste van de stad 
(9.383 euro). De werken starten net 
na het bouwverlof op 2 augustus 
en ze duren tot half september.

HEIDE

Na het bouwverlof starten ook de 
werken voor het dossier Heide in 
Molenstede. Deze duren ongeveer 
een half jaar. Het traject krijgt een 
gescheiden riolering. Het afvalwa-

ter van de huizen met 277 inwoners 
wordt gepompt naar het bestaande 
rioleringsstelsel op het grondgebied 
van Tessenderlo in Limburg. Van 
daar wordt het verder getranspor-
teerd naar het bestaande zuive-
ringsstation in Engsbergen (deelge-
meente van Tessenderlo).

KRUISPUNT BROEKSTRAAT-
DORPSSTRAAT

In augustus starten in Molenstede 
ook de werken voor de herstelling 
van het kruispunt van de Broek-
straat met de Dorpsstraat. Het weg-
dek vertoont er verzakkingen. De 
stad kiest bewust voor de maand 
augustus, omdat het dan nog 
vakantie is en er dus geen verkeer 
is naar en van de gemeenteschool. 
Tegen de start van het nieuwe 
schooljaar moeten de werken ach-
ter de rug zijn. Voor de duur van de 
werken geldt een omleiding. Het 
kruispunt maakt ook deel uit van 
de doorvoering van eenvormigheid 
in de verkeersregeling op het tra-
ject Dorpsstraat-Reppelsebaan. Nu 
verschilt de verkeersregeling op 
dat traject van kruispunt tot kruis-
punt. In de nieuwe regeling krijgt 
het verkeer op het traject Dorps-
straat-Reppelsebaan voorrang. 

HASSELTSESTRAAT

In augustus start de aanleg van 
nieuwe stoepen in de Hasselt-
sestraat langs beide kanten van de 
weg. Op regelmatige afstanden 
komen opritborduren voor men-
sen met een beperking of kinder-
wagens, met uitzondering van het 
gedeelte ter hoogte van de parking 
van het ziekenhuis omdat er wer-
ken gepland zijn in het kader van 
een stadsvernieuwingsproject.

INFO WWW.DIEST.BE
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ONDERONS 

SPEELPLEINWERKING DASSENAARDE 

Extra zomers spelplezier  
in nieuwbouw

Speelpleinwerking 
Dassenaarde staat voor een 
mijlpaal. Op 3 juli neemt ze 
de nieuwbouw in gebruik. 
Alle kinderen tussen 4 en  
14 jaar zijn acht weken lang 
op Dassenaarde welkom. Het 
maakt de viering van 65 jaar 
Dassenaarde alleen maar 
feestelijker.

Dassenaarde was dringend 
aan nieuwe accommodatie 
toe. De vorige werd in 2010 
afgekeurd. Voorzitster Anja 
Verbeek van de vzw Das-
senaarde: “Op de plaats van 
het vroegere gebouw aan de 
Asdonkstraat is een nieuw-
bouw opgetrokken met een 
keuken, lokalen voor spel-
materiaal en verkleedspul-
len, ruime sanitaire voorzie-
ningen en vier binnen- 
speelruimtes voor samen 
ruim 150 kinderen. In een 
open, maar wel overdekte 
ruimte kunnen de kinderen 
’s middags gezellig eten zon-
der het contact met de bui-
tenwereld te verliezen. De 
nieuwbouw kostte meer dan 
500.000 euro. De stad Diest 
verleent een subsidie van 
252.000 euro en 45.000 euro 
komt van het Europees 
Fonds voor Plattelandsont-
wikkeling. Daarnaast loopt er 
nog een subsidiedossier bij 

de Koning Boudewijnstich-
ting en kunnen we rekenen 
op de steun van een dertigtal 
lokale partners en sympathi-
santen. Elke bijdrage is nog 
steeds welkom.” 

Dassenaarde start dit jaar 
met de onlineregistratie van 
de kinderen. “Dat gebeurt 
eenmalig. De kinderen zijn 
elke dag vrij om te komen. 
Inschrijven is niet nodig”, 
beklemtoont Anja Verbeek. 
“Om activiteiten op maat van 
elke leeftijd aan te bieden, 
worden de kinderen in ver-
schillende categorieën inge-
deeld. De 4-jarigen zijn de 
Schalullen, de 5- en 6-jarigen 
de Rapunzels, de 7- en 
8-jarigen de Zwiebels en de 
9- en 10-jarigen de Woppers. 
De 11- en 12-jarigen heten de 
Tocapi’s en de 13- tot 14-jari-
gen de Jago’s. Voor elke 
groep zijn minstens twee 
monitoren verantwoorde-
lijk. De deelname kost 3 euro 
voor wie geen gebruikmaakt 
van de Dassenaardebus. Wie 
wel met de bus komt, betaalt  
4 euro. Je betaalt per dag bij 
het vertrek met de bus of bij 
aankomst op het speelplein.”

Dassenaarde ontvangt nu 
gemiddeld 111 jongens en 
meisjes per dag met pieken 
tot 160. “Door de nieuwe 

accommodatie perfect op 
maat verwachten we een stij-
ging van het aantal kinderen”, 
bedenkt Anja Verbeek. “Voor 
de begeleiding staan dagelijks 
16 jongeren in: 13 monitoren, 
twee hoofdmonitoren en een 
coördinator. Daarnaast is er de 
kookploeg die soep voor de 
kinderen bedeelt en een 
warme maaltijd voor de lei-
ding bereidt. Bijkomende vrij-
willigers om de ploeg te ver-
sterken zijn zeker welkom.” 

“Om onze werking mee te 
financieren, organiseren we 
elk jaar een barbecue. Dit jaar 
is dat op 19 augustus, en op 
die dag wordt ook de nieuw-
bouw officieel ingehuldigd”, 
besluit Anja Verbeek. “Zo 
kunnen we de 65e verjaardag 
van ons bestaan extra luister 
bijzetten.”

WEBSITE WWW.DASSENAARDE.BE

“Voor de 
begeleiding 
staan dagelijks 
16 jongeren in"
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VRIJWILLIGERS  
MAKEN HET 
VERSCHIL

Wens jij, net zoals ons 
OCMW, dat elke bewoner 
zich thuis voelt in onze 
stad? En wil je daarvoor de 
handen uit de mouwen 
steken? Dat is perfect, want 
ons OCMW is op zoek naar 
vrijwilligers die iets willen 
betekenen voor anderen. 
Bijvoorbeeld door: 

 - praktische zaken 
in orde te brengen

 - Nederlands te 
oefenen

 - de weg te wijzen 
naar de talloze 
activiteiten in Diest

 - samen iets leuks  
te doen

In ruil krijg je een vrijwil-
ligersverzekering, een 
goede begeleiding, veel 
erkenning en waardering, 
kansen om iets bij te leren, 
inspraak, en veel vriend-
schap en warmte.

INTERESSE? CONTACTEER  
JULIE RAEMAEKERS E-MAIL 
JULIE.RAEMAEKERS@
OCMWDIEST.BE  
TEL 013 35 06 29

ONDERONS 

Het buurtrestaurant ‘Het Beverbeekhuis’ 
voldoet duidelijk aan een vraag. Het 
restaurant startte met drie openingsdagen 
per week, maar ondertussen is het alle 
werkdagen van de week open. Op 2 juni is  
het Beverbeekhuis bovendien gestart met 
een zitdag van het OCMW.

Het Beverbeekhuis, een initiatief van de vzw  
De Vlaspit en het OCMW van Diest, is ingericht 
in de voormalige zaal van de Sint-Jan Berch-
mansparochie van Diest die daarvoor is opge-
knapt. Het restaurant biedt plaats aan honderd 
personen.

“Op weekbasis ontvangen we 200 tot 250 perso-
nen”, zegt Frank Wynants, coördinator horeca 
bij Vites, de organisatie die De Vlaspit overkoe-
pelt. “Woensdag, donderdag en vrijdag zijn de 
topdagen. Op maandag en dinsdag zit er nog 
groeimarge in. Sommige mensen komen hier 
al elke dag eten, andere op vaste dagen. Het cli-
enteel weerspiegelt alle lagen van de bevolking 
met op vrijdagavond een groeiende groep van 
gezinnen met kinderen.”

“De bezoekers kunnen genieten van twee gan-
gen: soep en hoofdgerecht. Als extraatje bieden 
we een dessert. Naast de dagschotel is er het 
weekmenu. Gezinnen met recht op het sociaal 
tarief betalen 1 euro per kind en 4 euro voor een 
volwassene. Voor 65-plussers bedraagt het 
tarief 8 euro. Alle anderen betalen 4 euro per 
kind en 9 euro per volwassene. Reserveren is 
niet nodig.” Wie niet weet of hij van een ver-
laagd tarief kan genieten, is welkom op de 
OCMW-zitdag. De gerechten worden ter plaatse 
bereid en het menu wordt voor een maand 

bepaald. Wie de dagschotel niet lust, kan het 
weekmenu nemen. De mensen kunnen het 
menu online raadplegen en in het restaurant is 
het op papier beschikbaar. Ook wie niet wil 
komen eten, is in Het Beverbeekhuis welkom. 
“Om een kop koffie te drinken, een babbeltje te 
slaan, contacten te leggen, een gezelschapsspel 
te spelen … Die sociale functie moet duidelijk 
nog groeien”, vertelt Frank Wynants. Verenigin-
gen en privépersonen kunnen in Het Bever-
beekhuis ook een zaaltje huren voor de organi-
satie van activiteiten. 

Dit is een echt sociaal restaurant in de beteke-
nis van een plaats om andere mensen te ont-
moeten”, zeggen trouwe bezoekers Paul Matt-
heus, Magda Cerulis en Martien Mondelaers. 
“We zien hier ook een gevarieerd publiek van 
jong en oud. Het is heerlijk tafelen. Het eten is 
lekker, het menu gevarieerd en je wordt heel 
vriendelijk ontvangen en bediend. Je kan vlot 
parkeren en de prijs is heel interessant. Zelfs 
van buiten Diest trekt het sociaal restaurant 
klanten, zoals René Christiaens en Rita Ceus-
termans uit Ham: “We hebben hier genoten van 
heerlijke currysoep en van frietjes met een 
koninginnenhapje. Als dessert staan er kaas-
taart en koekjestaart op het menu.” 

HET BEVERBEEKHUIS TULPENSTRAAT 2A, DIEST 
OPEN MA-DO 10-17 UUR, VR 10-20 UUR  
WEBSITE WWW.HETBEVERBEEKHUIS.BE  
FACEBOOK HETBEVERBEEKHUIS

Buurtrestaurant dagelijks open

"Ook wie niet  
wil komen eten,  
is welkom"

OPROEP



mee
omgeven door je vele namen

verdiep ik me in je gedachten

je witte blad, je kans op leven

in je kreupelhout beland ik

omwikkeld door je vele eeuwen

ontmoet ik mensen in de sporen

die ze in je wangen kerven

mijn streep trek ik er onder

omtrokken door je vele hoogtes

bereik ik je geheime deur

je draait nog verder door me heen

naar je wachten luister ik

Thomas Goyvaerts
Stadsdichter Diest 2016-2017
Stadsgedicht nr. 16
(bij het kunstwerk ‘Measuring Diest’)

GEDICHT 

ZA 24 JUNI

CONCERT LIVE ON STAGE

Met optredens van Boogie boy 
en Flash back 
ORGANISATIE BUURTCOMITÉ BBOS EN 
CAFÉ THE GARAGE LOCATIE DIEST, 
BEGIJNENSTRAAT AANVANG VANAF 
18 UUR TOEGANG GRATIS 

ZO 25 JUNI 

OP STAP MET DE GIDS - 
‘ONDEUGENDE KIJK  
OP DIEST’

Tijdens deze wandeling wordt 
de geschiedenis van Diest 
belicht vanuit het oogpunt van 
de … ondeugden. Een mens is nu 
eenmaal ‘onvolmaakt’. Iedereen 
heeft zijn kleine kantjes en zijn 
particuliere levenswandel. Ben 
je nieuwsgierig naar die 
verhalen, zo gegrepen uit het 
alledaagse leven in Diest vanaf 
de middeleeuwen? Wandel dan 
zeker mee!
VERTREK TOERISME DIEST, KONING 
ALBERTSTRAAT AANVANG 14 UUR 
TOEGANG 3 EURO P.P. RESERVEREN 
EN BETALEN TOERISME DIEST  
TEL 013 35 32 74 E-MAIL  
TOERISMERESERVATIE@DIEST.BE

ZO 25 JUNI

9E SCHAFFEN CLASSIC 
MEER INFO OP PAGINA 3. 

DO 29 JUNI, ZO 2, DO 6, ZO 9, DO 13, 
ZO 16, DO 27, ZA 29, ZO 30 JULI

barPIKET
MEER INFO OP PAGINA 3. 

VR 30 JUNI, 28 JULI, 25 AUGUSTUS

MET DE NACHTWACHTER 
DOOR MIDDELEEUWS DIEST

Deze boeiende wandeling brengt 
ons langs de stille getuigen van 
een ver, maar vooral boeiend 
verleden. In de middeleeuwen 
was Diest één van de toonaan-
gevende steden in het hertog-
dom Brabant. Hoe ging het eraan 
toe in deze tijd van strijdvaar-
dige ridders en lonkende 
jonkvrouwen, van rondtrek-
kende minstrelen en predikende 
paters, van welvarende 
lakenwevers en fiere schutters-
gilden, van stoere boottrekkers 
en frivole begijntjes? 

LOCATIE GROTE MARKT AANVANG  
20 UUR TOEGANG 3 EURO P.P. 
RESERVEREN EN BETALEN TOERISME 
DIEST TEL 013 35 32 74 E-MAIL 
TOERISMERESERVATIE@DIEST.BE

VAN 1 JULI TOT 31 AUGUSTUS

SPEL OF QUIZ DE SCHATTEN 
VAN VLIEG IN DIEST

 6+  

Begeef je speurneus naar de 
schat van Vlieg! Neem tussen  
1 juli en 31 augustus deel aan 
een zomerse zoektocht naar de 
Schatten van Vlieg. Verzamel 
drie stempels op drie verschil-
lende locaties : het museum  
De Hofstadt, de bibliotheek en 
de toeristische dienst. Vlieg 
maakte een oranje, blauw en 
groen geurpakje en liet in elk 
pakje een geheime geur achter. 
Wil jij ze alle drie verzamelen? 
Doe dan mee aan minstens drie 
zoektochten en leer ruiken met 
je ogen , handen, oren en mond. 
Heb je de drie zoektochten 
afgewerkt? Dan verdien je een 
beloning. Dus zet je speurneus 
op en ga op zoek naar Vlieg!
LOCATIE DIEST, TOERISME DIEST 
ORGANISATIE TOERISME DIEST 
E-MAIL TOERISMERESERVATIE@ 
DIEST.BE TEL 013 35 32 74  
WEBSITE WWW.TOERISMEDIEST.BE

VAN 1 JULI TOT 31 AUGUSTUS 

FOTOZOEKTOCHT 
MOLENSTEDE 
MEER INFO OP PAGINA 4. 

ZO 2 JULI 

RETRO JARDIN
MEER INFO OP PAGINA 24. 

ZO 2 JULI EN ZO 6 AUGUSTUS

BEURS VAN OUDE 
DOCUMENTEN & 
TWEEDEHANDSE BOEKEN

ORGANISATIE PROMOTIECOMITÉ 
BEGIJNHOF LOCATIE STRAATJES VAN 
HET BEGIJNHOF AANVANG VAN 10 TOT 
18 UUR TOEGANG GRATIS  
TEL 013 33 36 32

ZO 2 EN 16 JULI, 6 EN 20 AUGUSTUS

BEZOEK AAN DE MOLEN  
VAN ‘T DORP

Elke eerste en derde zondag van 
de maand zijn de Molen van ‘t 
Dorp (de Verloren Kostmolen) in 
Schaffen en de Lindenmolen in 
Diest gratis vanbinnen en 
vanbuiten te bezichtigen.
LOCATIE MOLEN VAN ‘T DORP, 
KERKSTRAAT, SCHAFFEN - LINDENMO-
LEN, OMER VANAUDENHOVELAAN, 
DIEST AANVANG 10 UUR TOEGANG 
GRATIS TEL 0496 38 20 24  
E-MAIL MOLEN.SCHAFFEN@LIVE.BE

In het kader van de Week van de Amateurkunsten lanceerden de dienst Cultuur en 
de bibliotheek het participatieve kunstwerk ‘Measuring Diest’. Diestenaars kunnen 
hun lengte erop afmeten met een streepje en er hun voornaam en geboortedatum 
bijschrijven om zo samen een wolkachtig kunstwerk te creëren. Stadsdichter 
Thomas Goyvaerts liet zich hierdoor inspireren en schreef het gedicht ‘mee’.
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VR 7 TOT MA 17 JULI 

DIEST KERMIS 
MEER INFO OP PAGINA 4.

ZA 8 JULI 

WERKFOLK IN  
EEN NIEUW KLEEDJE

Werkfolk is ontstaan als 
driedaags-beheerweekeinde 
met als beloning voor de 
werkers een life optreden met 
folk muziek. Na 14 jaar is het tijd 
om de formule aan te passen 
aan de tijdgeest. Vandaar: 
Werkfolk in een nieuw kleedje. 
Dit jaar organiseren we twee 
aparte werkdagen in juli en 
september. Er is geen inschrijf-
geld en wij verzorgen voor jou 
een uitgebreide lunch in ruil 
voor het werken in en aan de 
natuur. Laarzen en werkhand-
schoenen zijn noodzakelijk. Om 
een idee te krijgen hoeveel 
mensen aanwezig zullen zijn 
voor de lunch vragen we je  
in te schrijven op  
berglinden@qsources.be
LOCATIE MOLENSTEDE, DAS-
SENAARDE, AAN DE VELDSCHUUR 
AANVANG VAN 09.30 TOT 18 UUR 
E-MAIL BERGLINDEN@QSOURCES.BE 
TEL 0478 96 01 71

ZO 16 JULI 

HET WEBBEKOMS BROEK  
PER FIETS

We doorkruisen fietsend het vol-
ledige overstromingsgebied en 
proberen de weg van het water 
te volgen. Zo krijg je een mooi 
overzicht van het binnen- en 
het buitenbekken en alle sluizen 
en dijken.
LOCATIE WEBBEKOM, BEZOEKERSCEN-
TRUM HALVE MAAN AANVANG VAN  
14 TOT 16.30 UUR ORGANISATIE 
BEZOEKERSCENTRUM HALVE MAAN 
DIEST E-MAIL WEBBEKOMSBROEK@
VLAAMSBRABANT.BE  
TEL 013 35 86 58/59

VR 21 JULI

BEGELEIDE UITSTAP :  
DE NACHTWACHTER 
VERTELT OVER HET DIEST 
VAN DE 19E EEUW

Diest is een mooi stadje met tal 
van interessante plekjes, elk 
met een eigen verhaal. Op hun 
tocht laten de nachtwachter en 
Netteke je kennismaken met al 
het moois dat de Diestse 
binnenstad te bieden heeft. 

LOCATIE DIEST GRATIS PARKING 
CITADEL TOEGANG 3 EURO 
RESERVEREN EN BETALEN  
013 35 32 74 E-MAIL  
TOERISMERESERVATIE@DIEST.BE

VR 21, ZA 22 EN ZO 23 JULI 

FOODTRUCKFESTIVAL BAIE 
LEKKER OP DE CITADEL 
MEER INFO OP PAGINA 4. 

ZA 29 JULI

MARIO AERTS CLASSIC

Fietstocht voor wielertoeristen 
en families met de volgende vier 
afstanden: 35 en 70 km vertrek 
van 7.30 tot 11.30 uur - 100 en 125 
km vertrek van 7.30 tot 10.30 uur.
ORGANISATIE DE LUCHTHAPPERS 
LOCATIE SPORTHAL VLEUGTSTRAAT 
37, SCHAFFEN TEL 0485 37 68 83 - 
0474 77 14 52 WEBSITE  
WWW.DELUCHTHAPPERS.BE

ZO 23, 30 JULI, 6, 20 EN 27 
AUGUSTUS EN 3 SEPTEMBER

12E INTERNATIONAAL 
BEIAARDFESTIVAL
MEER INFO OP PAGINA 5. 

ZA 29 JULI 

BREUGELAVOND
MEER INFO OP PAGINA 5. 

ZO 30 JULI 

ROMMELMARKT - 
BOERENMARKT
MEER INFO OP PAGINA 5. 

ZO 5 AUGUSTUS

DWARS DOOR HET 
HAGELAND
MEER INFO OP PAGINA 6. 

ZO 6 AUGUSTUS 

ROMMELMARKT HEZE 
-SCHAFFEN

Rommelmarkt in Vossellaan , 
Acacialaan en parking 
Groenhof.
INKOM GRATIS LOCATIE SCHAFFEN, 
GROENHOF HEZEVRIENDEN E-MAIL 
KARINEMERTENS@LIVE.BE

ZO 13 AUGUSTUS

FIETSELING
MEER INFO OP PAGINA 7. 

ZA 12 EN ZO 13 AUGUSTUS

OLDTIMER FLY- EN DRIVE-IN
MEER INFO OP PAGINA 7. 

MA 14 AUGUSTUS 
SALSA NIGHT
MEER INFO OP PAGINA 8. 

DI 15 AUGUSTUS 

BEGELEIDE UITSTAP OF 
RONDLEIDING HET 
BEGIJNHOF VAN DIEST  
DOOR DE OGEN VAN DE 
NACHTWACHTER

De nachtwachter en zijn vrouw 
nemen je mee naar het Diest 
van de negentiende eeuw. Op 
een ludieke en soms verras-
sende wijze brengen zij jou het 
verhaal van de Diestse 
begijntjes. 
LOCATIE DIEST, ZWEMBAD-SPORTHAL 
AANVANG VAN 15 TOT 17 UUR 
TOEGANG 3 EURO RESERVEREN EN 
BETALEN 013 35 32 74 E-MAIL  
TOERISMERESERVATIE@DIEST.BE 
WEBSITE WWW.TOERISMEDIEST.BE

ZO 20 AUGUSTUS

STREEKBIERENMARKT
MEER INFO OP PAGINA 8. 

ZO 20 AUGUSTUS 

SPORTACTIVITEIT  
ZOMERSE VLINDER- EN 
LIBELLENWANDELING

Wil je mee op zoek naar vlinders, 
libellen en waterjuffers? Samen 
met een kenner willen we enkele 
van de meest voorkomende 
insecten op naam brengen.
LOCATIE DIEST, WEBBEKOMS BROEK 
AANVANG VAN 14 TOT 16.30 UUR 
ORGANISATIE BEZOEKERSCENTRUM 
HALVE MAAN DIEST E-MAIL 
WEBBEKOMSBROEK@VLAAMSBRA-
BANT.BE TEL 013 35 86 58/59 
WEBSITE WWW.VLAAMSBRABANT.BE

VR 25 AUGUSTUS

DE CITADEL: WOONPLAATS 
VAN VLEERMUIZEN

Op zoek naar vleermuizen in en 
rond de Citadel. Wout Willems 
van Natuurpunt Studie heeft 
onderzoek verricht naar de 
aanwezigheid van vleermuizen 
in de gebouwen van de Citadel 
van Diest. Jarenlang zaten de 
dieren daar ongestoord en 
ongezien, nu de Citadel steeds 
meer gebruikt wordt voor 
publieksactiviteiten willen we 
de deelnemers aan deze Nacht 
van de Vleermuis laten zien hoe 
bijzonder deze dieren zijn en 
dat enkele kleine maatregelen 
en aandachtspunten Vleermui-
zen en Diesternaars in 

harmonie samen kunnen leven. 
Tijdens de gegidste wandeling 
vertellen vleermuiskenners je 
over de leefwijzen van deze 
nachtelijke jagers.
ORGANISATIE NATUURPUNT I.S.M. 
BEZOEKERSCENTRUM WEBBEKOMS 
BROEK LOCATIE CITADEL,  
LEUVENSESTRAAT AANVANG VAN 20 
TOT 23.30 UUR TEL 0478 96 01 71 
E-MAIL BERGLINDEN@QSOURCES.BE

ZO 27 AUGUSTUS

KETNET ZOMERTOUR
MEER INFO OP PAGINA 8. 

DO 31 AUGUSTUS 

OPENDOOR 70 JAAR PARA’S 
IN SCHAFFEN - REMEMBER 
EN REUNIEDAG 1 PARA
Op donderdag 31 augustus 2017 
opent het Trainingscentrum 
voor Parachutisten te Schaffen 
zijn deuren voor het grote 
publiek. Vanaf 10 uur kan je er 
terecht voor een death ride, 
parachute dropping, demostan-
den, een natje en een droogje, 
rondleidingen, klimtoren, … voor 
ieder wat wils.

LOCATIE TRAININGSCENTRUM 
PARACHUTISTEN, NIEUWE DIJKSTRAAT 
SCHAFFEN AANVANG VAN 10 TOT 16 
UUR TOEGANG GRATIS WEBSITE WWW.
TOERISMEDIEST.BE TEL 013 35 32 74 

ZA 2 SEPTEMBER

COMPOSTCURSUS 

Tijdens de cursus krijg je een 
antwoord op vragen zoals wat je 
kan composteren, hoe je 
composteert in een vat, hoe je je 
eigen compost kunt gebruiken, 
en hoe je tot een afvalarme 
kringlooptuin komt. Als inwoner 
van Diest krijg je bovendien een 
bon voor een compostvat en kan 
je dus onmiddellijk de leerstof in 
de praktijk omzetten.
ORGANISATIE DIESTSE COMPOST-
MEESTERS LOCATIE BEZOEKERSCEN-
TRUM WEBBEKOMS BROEK (PROVINCIE-
DOMEIN HALVE MAAN) AANVANG VAN 
10 TOT 12 UUR INSCHRIJVEN MILIEU@
DIEST.BE TEL 013 35 32 69 OF VIA 
INSCHRIJVINGSFORMULIER WWW.
DIEST.BE > WONEN > LEEFOMGEVING > 
AFVAL > COMPOSTEREN

ZO 10 SEPTEMBER

OPEN MONUMENTENDAG

Noteer deze datum alvast in je 
agenda.
INFO WWW.DIEST.BE

KIDS
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Op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, 
vroegen we aandacht voor de miljoenen 
mensen die honger hebben of 
wereldwijd op de vlucht zijn.

De nationale oproep voor deze slachtof-
fers van de hongersnood in Zuid-Soedan, 
Jemen, Somalië en Nigeria, gelanceerd 
door Consortium 12-12, blijft onze mede-
burgers in Diest beroeren en aanzetten tot 
solidariteit. 

In Diest via DROS – Diestse Raad van Ont-
wikkelingssamenwerking, Solidariteit en 
Noodhulp en in samenwerking met vzw 
Marodi werden al een aantal acties geor-
ganiseerd, zoals koffieSTOP voor 12-12, en 
werd er met collectebussen geappelleerd 
op de solidariteit van de Diestenaars. 

De acties in Diest zijn al een succes maar 

steun blijven bieden is heel belangrijk. De 
toestand op het terrein blijft immers dra-
matisch, 20 miljoen mensenlevens wor-
den bedreigd door extreme schaarste en 
hongersnood. Bijna anderhalf miljoen 
kinderen worden momenteel bedreigd 
door deze schrijnende voedingscrisis. 

Elk jaar vindt op 20 juni de Wereldvluchte-
lingendag plaats. Het is een dag om de 
kracht en moed van miljoenen vrouwen, 
mannen en kinderen over de hele wereld 
te herdenken, mensen die door conflict en 
vervolging gedwongen werden om hun 
huizen te ontvluchten. Het doel van 
Wereldvluchtelingendag is meer empa-
thie en begrip op te bouwen voor mensen 
die gedwongen werden hun huizen te 
ontvluchten door hen te bekijken zoals ze 
zijn: gewone mensen die door een moei-
lijke tijd zijn gegaan. 

Ondanks alle obstakels die het leven voor 
hen in petto had, hebben vluchtelingen 
hoop en dromen, net als jij en ik. Wie 
droomt er niet van om voor zijn eigen kin-
deren te kunnen zorgen, hen een betere 
toekomst te geven, toegang te hebben tot 
degelijke gezondheid en voedsel? Met een 

gift van 40 euro kan een ernstig onder-
voed kind gedurende een maand gehol-
pen worden. De komende maanden gaat 
DROS zijn acties voor Zuid-Soedan, Nige-
ria, Somalië en Jemen verder opdrijven. 
Er zijn verschillende manieren om je 
steentje bij te dragen.

 - Jouw financiële bijdrage is 
welkom op rekening van  
Marodi vzw: BE93 7350 3139 7167 
of via de website www.1212.be.

 - Je kan je ook inzetten door 
ervoor te zorgen dat de 
vluchtelingen zich warm 
onthaald en thuis voelen in onze 
stad. Dit kan door kennis met hen 
te maken, iets leuks doen, 
Nederlands te oefenen, hen te 
helpen met praktische vragen of 
wegwijs te maken in Diestse 
activiteiten. Je neemt best 
contact op met de coördinator 
van het vrijwilligerswerk van het 
OCMW, Julie Raemaekers, 
julie.raemaekers@ocwmdiest.be, 
013 35 06 29.

DIVERSITEIT 

Diest 
solidair 

INFO DIENST DIVERSITEIT DIEST CONTACT JOSE M GONZALEZ TEL 013 77 76 62 E-MAIL JOSE.GONZALEZ@DIEST.BE
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GOEDOM WETEN 

OPENINGSUREN EN ZITDAGEN

VLAAMS WONINGSFONDS

(Hasseltsestraat 30, 3e verdieping)  
Iedere woensdag van 9 tot 12 uur.

WOONLOKET WONEN  
AAN DE DEMER

WOONLOKET OCMW 
(Hasseltsestraat 29 - gebouw van 
de thuisdiensten) Elke maandag van 
9 tot 12 uur. 

WOONLOKET STADHUIS DIEST
Elke 2e en 4e dinsdag van de  
maand van 16 tot 19 uur en elke 
donderdagvoormiddag van  
9 tot 12.30 uur.
Opgelet: het woonloket is gesloten 
van 31 juli tot en met 18 augustus.

CONTACT TINE BERGMANS  
TEL 0496 25 85 29 E-MAIL  
DIEST@WONENAANDEDEMER.BE

OPENINGSUREN STADHUIS 
 maandag 9 tot 12.30 uur
 dinsdag 9 tot 12.30 uur en  
  van 16 tot 19 uur
 woensdag 9 tot 12.30 uur
 donderdag 9 tot 12.30 uur
 vrijdag 9 tot 12.30 uur
 zaterdag 9 tot 12 uur 
(alleen dienst Bevolking en  
Burgerlijke Stand en Dienst Onthaal)

SLUITINGSDAGEN STADHUIS 

Het stadhuis is gesloten op  
dinsdag 11 en vrijdag 21 juli, 
maandag 14 en dinsdag 15 
augustus. Opgelet: tijdens de 
zomermaanden van 15 juli tot en 
met 15 augustus zijn de diensten 
Burgerzaken en Onthaal op 
zaterdag gesloten.

ZITDAGEN OP HET STADHUIS
Rust- en overlevingspensioenen 
voor werknemers:  
5 juli van 9 tot 12 uur. 
Sociale verzekeringen voor 
zelfstandigen: 5 juli van 9 tot 12 uur.  
FOD sociale zekerheid directie-
generaal personen met een 
handicap: 19 juli van 9 tot 11 uur.

JAN LAURYS BURGEMEESTER

Bevoegdheden: algemene werking, 
personeelsbeleid, veiligheid, mobiliteit.  
Zitdagen op maandag van 18 tot 19 uur, 
uitgezonderd de maandagen van de 
gemeenteraad (2e verdieping nieuwbouw).

JOS UYTTEBROEK EERSTE SCHEPEN

Bevoegdheden: cultuur en toerisme, 
feestelijkheden, bibliotheek, huisvesting, 
senioren. Zitdagen na telefonische afspraak op 
013 31 21 21 (2e verdieping nieuwbouw).

GEERT CLUCKERS TWEEDE SCHEPEN

Bevoegdheden: museum, archief, erfgoed,  
milieu en duurzaamheid, onderwijs, BKO. 
Zitdagen na telefonische afspraak op  
013 31 21 21 (2e verdieping nieuwbouw).

MURAT CELIK DERDE SCHEPEN

Bevoegdheden: stadsontwikkeling, jeugd, 
gelijke kansenbeleid en diversiteit, sport. 
Zitdagen na telefonische afspraak  
op 013 31 21 21 (2e verdieping beschermd 
gedeelte).

BART STALS VIERDE SCHEPEN

Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, openbare 
werken, ICT en communicatie. Zitdagen na 
telefonische afspraak op 013 31 21 21  
(2e verdieping nieuwbouw).

GABY FEYAERTS VIJFDE SCHEPEN

Bevoegdheden: erediensten en gebouwen  
van de eredienst, ontmoetingscentra, 
burgerzaken, landbouw en 
ontwikkelingssamenwerking. Zitdagen  
na telefonische afspraak op 013 31 21 21  
(2e verdieping nieuwbouw).

ERWIN JENNES ZESDE SCHEPEN

Bevoegdheden: financiën, lokale economie  
en tewerkstelling. Zitdagen na telefonische 
afspraak op 013 31 21 21 (2e verdieping 
nieuwbouw).

WILLY GOOS ZEVENDE SCHEPEN  
(OCMW-VOORZITTER)

Bevoegdheden: welzijnsaangelegenheden, 
academies. Zitdagen na telefonische  
afspraak op 013 31 21 21.

LIESBETH VAN ROMPAEY 
STADSSECRETARIS

Zitdagen na telefonische afspraak op  
013 35 32 12.

ZITDAGEN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN

SOCIALE DIENST OCMW

(Hasseltsestraat 30, 2e verdieping,  
tel. 013 35 06 29) Elke werkdag  
tussen 9 en 12 uur of na afspraak.

MOEDERS HELPEN MOEDERS

(gebouw achter het ziekenhuis, 
Hasseltsestraat 29) 28 juni, 2, 16 
en 30 juli en 13 en 27 augustus van 
10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. 
Kaarten te verkrijgen na sociaal 
onderzoek door het OCMW.

VOEDSELBEDELINGEN  
SINT-VINCENTIUS

(Hasseltsestraat 29) 12 juli en  
9 augustus en 13 september van 
10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. 
Voedselpakketten uitsluitend na 
sociaal onderzoek door het OCMW.

HUURDERSBOND

(Hasseltsestraat 30, 2e verdieping) 
Enkel na tele fonische afspraak op 
016 25 05 14.

GRATIS JURIDISCH ADVIES OCMW

(Hasseltsestraat 30, 2e verdieping,  
tel. 013 35 06 29) Elke eerste en 
derde dinsdag van de maand, 
telkens van 15 tot 16 uur.

CAW OOST-BRABANT 

ONTHAAL
(M.Theysstraat 7, tel. 013 33 52 47, 
onthaal@cawoostbrabant.be) 
Telefonisch elke werkdag 
bereikbaar tussen 9 en 18 uur. 
Kantoren open tussen 10 en 12 uur 
of op afspraak.

JAC DIEST
(Schaffensestraat 23,  
tel 013 31 55 01,  
jac@cawoostbrabant.be) 
Telefonisch elke werkdag 
bereikbaar tussen 12 en 18 uur. 
Kantoren open op maandag 
tussen 15 en 18 uur, op woensdag 
tussen 12 en 15 uur of op afspraak. 

INFO

ADRES GROTE MARKT 1, 3290 DIEST TEL 013 31 21 21 FAX 013 32 23 06 E-MAIL INFO@DIEST.BE 
WEBSITE WWW.DIEST.BE MELDINGEN ALLE MELDINGEN AAN DE DIENST ONTHAAL  
OP HET GRATIS NUMMER 0800 93 473



Op zondag 2 juli vindt een nieuwe editie van het swingend 
volksfeest Retro Jardin plaats. We toveren park Cerckel dit jaar 
volledig om tot een Retro Circus. Spiegelpaleizen, waarzeggers, 

circusacts, heel wat lekkers en vooral spetterende muziek 
maken de start van de zomervakantie compleet! 

In onze ‘Jardin des Souvenirs’ kan je even op adem komen. Je 
kan er terecht voor allerlei eigenzinnige retrokoopjes: van 
juwelen, kledij, hebbedingen tot meubels! De kleinsten kun-
nen aan de slag tijdens enkele circusworkshops, een partijtje 
volksspelen of ze kunnen zich wagen aan onze hoelahoep-
wedstrijd! Live on stage brengen we Mike Fantom & The Bop 
a-tones, The Unkool Hillbillies, Mr. P and the Cadillacs en 
Sharon & The Mystery Machine. We sluiten de avond af met 
Shakedown Tim & the Rhythm Revue! Laat je inspireren door 
dit retro circusthema, verkleed jezelf én misschien word jij 
wel verkozen tot onze Retroking of-queen.
 

LOCATIE PARK CERCKEL AANVANG VANAF 14 UUR  
TEL 013 46 06 48 E-MAIL CULTUURBELEID@DIEST.BE  
WEBSITE WWW.RETROJARDINDIEST.WORDPRESS.COM

Life’s a circus, enjoy the show!
RETRO JARDIN - ZONDAG 2 JULI 2017


