
U heeft interesse in de geschiedenis en het erfgoed van 

onze stad ... 

U wenst kennis te maken met ‘De vrienden van het Ste-

delijk Museum en Archief Diest’... 

Sinds de jaren ‘50 zet onze vereniging zich in voor: 

Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest 

 Kennismaking 

 

 het promoten van het stadsmuseum  

‘De Hofstadt’ 
 

 de Diestse archivalia ter plaatse houden, verza-

melen en ontsluiten—en in het verlengde daar-

van—het bewaren, inventariseren en ter be-

schikking stellen voor studie en onderzoek 
 

 het verbreden van de kennis inzake het verle-

den van onze stad, haar patrimonium en haar 

inwoners door middel van activiteiten en publi-

caties 

Nu vandaag vormen de ‘Vrienden van het Stedelijk 

Museum en Archief Diest’ een socio - culturele ver-

eniging waarvan ongeveer 200 gezinnen deel uit-

maken. 

Onze bestuursploeg stelt alles in het werk om  

loyaal te blijven aan de vooropgestelde doelstellin-

gen en er een hedendaags, modern elan aan te 

geven. 

Aandacht voor het materieel en immaterieel  

erfgoed van onze stad blijven centraal staan in de 

werking van onze vereniging maar wij besteden ook 

uitgebreid aandacht aan het sociale aspect van de 

vereniging.   

Zo organiseren wij regelmatig reizen in binnen- en 

buitenland, tentoonstellingen, concerten en samen-

komsten in de meest brede zin van het woord, van 

ledenvergaderingen tot een ‘gezellig samenzijn’ …  

Echt voor elk wat wils! 

Ook andere verenigingen kunnen op onze steun 

rekenen, onder meer door het beschikbaar stellen 

van onze fototheek, die een schat aan informatie 

bevat over Diest.  Verder participeren we nog aan 

een heel aantal culturele evenementen. 



Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest 
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Enkele sfeerbeelden ... 

Culturele uitstappen ... 

Gallo-Romeins Museum, Tongeren, 2011 

Africamuseum, Tervuren, 2012 

Gladiatoren 
Helden van het Colosseum 

Gallo-Romeins Museum, Tongeren, 2015 

Red Star Line museum, Antwerpen, 2013 

Mons, culturele hoofdstad, 2015 



Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest 
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Tijdelijke tentoonstellingen ... 

‘Leuke hoedjes’ in de Hofstadt, 2011 ‘Eigentijdse kant’ in de Hofstadt, 2012 

Algemene ledenvergadering ... 

Gezellig samenzijn ... 

‘In dank aanvaard …’ in de Hofstadt, 2014 

‘Imago-Imaginatio’  in de Hofstadt, 2011 



U kan lid worden door storting van € 15 op rekening  

BE 50 4529 0482 6118 - BIC KREDBEBB - van de 

‘Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest’. 

 

Steunend lid wordt u door storting van € 25 of meer.  

Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest 

U wilt graag lid worden ? 
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Door lid te worden van onze vereniging steunt u onze 

doelstellingen en maakt u niet enkel kennis met 

‘gelijkgestemde zielen’, maar wordt u ook uitgenodigd 

op ons uitgebreid aanbod aan activiteiten.  

Bovendien ontvangt u een welkomstgeschenk en een 

ledenkaart die recht geeft op gratis toegang tot het 

museum en de tijdelijke tentoonstellingen (2 personen 

per kaart). 

Voor meer informatie over de werking van onze vereni-

ging, kan u ons bereiken via de voorzitter: 

Guy Hanegreefs 

p/a Schoonaerde121 – 3290 Schaffen-Diest 

via e-mail: info@vsmad.be 

tel: (00)32 (0) 477 840 828 

Neem zeker ook een kijkje op onze website 

www.vsmad.be. 

p/a Schoonaerde 121 

3290     Diest 
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