
 

  

              
 

            

 

 

 

 

 

 

Beleef jouw historisch moment in Diest 

 

DIEST – Vanaf 1 juni 2021 slaan de Diestse musea en erfgoedvrijwilligers de handen 

in elkaar en pakken ze uit met het grootste gratis aanbod aan open musea en 

monumenten in de regio. Van Vlaamse meesters tot beroemde apothekers, heiligen 

en para's... Diest heeft het allemaal. Beleef er jouw historisch moment deze zomer. 

 

Stadsmuseum De Hofstadt 

 

De middeleeuwse kelders van het stadhuis werden omgetoverd tot een magische 

plek waar jong en oud de rijke geschiedenis van de stad Diest kan ontdekken. Voor 

gezinnen met kinderen is er een leuk “doeboekje” dat perfect is voor speurneuzen 

van 3 tot 12 jaar. 

 

Waar? Grote Markt 1; Openingsuren: di, do en vr van 11 tot 17 uur; za en zo van 13 

tot 18 uur; ma en woe gesloten. Reservatie: museum@diest.be, 013/35.32.09. 

 

Museum voor Religieuze Kunst 

 

De monumentale Sint-Sulpitiuskerk bezit een rijke en waardevolle schatkamer. In 

het museum kan je ook een bezoekje brengen aan het graf van prins Filips Willem 

van Oranje. De kerk blaast dit jaar 700 kaarsjes uit. Om dat te vieren opent op 1 

juni de expo Zeven eeuwen Sint-Sulpitiuskerk. 

 

Waar? Sint-Sulpitiuskerk, Grote Markt z/n; openingsuren: 1 juni tot en met 30 

september van dinsdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur. Reservatie: 

reservatie@vriendenvansintsulpitius.be 

 

Museum Gasthuisapotheek 

 

Achter de gevel van het voormalige Sint-Elisabethgasthuis bevindt zich een van de 

oudste apotheken van ons land. Door de talrijke oude apothekerspotten en het 

typische interieur waan je je in een 18de-eeuwse apotheek. 

 

Waar? Koning Albertstraat 16; openingsuren: juni tot en met september: elke 

zondag van 13 tot 17 uur. Reservatie: toerismereservatie@diest.be, 013/35.32.74. 
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Sint-Catharinakerk 

 

Deze 13de-eeuwse Begijnhofkerk oogt sober aan de buitenkant maar het interieur 

blaast je volledig omver. Kom er oog in oog te staan met Vlaamse Meesters zoals 

Theodoor Van Loon, Frans Francken II en Jan Erasmus Quellinus. 

 

Waar? Kerkstraat-Begijnhof z/n; openingsuren: juni tot en met september van 

dinsdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur. 

 

Museum Grauwzusters 

 

Het museum Grauwzusters vertelt het verhaal van de stichteressen van het 

psychiatrisch centrum vzw Sint-Annendael. De Grauwzusters waren meer dan 650 

jaar actief in Diest. Met het project Te Gek!? haalt vzw Sint-Annendael sinds enkele 

jaren verdienstelijk psychische problemen uit de taboesfeer. 

 

Waar?: Engelenconventstraat 5- Begijnhof; Openingsuren: juni – september: elke 

zondag van 13 tot 17 uur. 

 

Allerheiligenkapel 

 

Al in 1307 is er sprake van een kapel van alle Heiligen bovenop de Kluisberg. 

Jaarlijks wordt er op 1 november de Allerheiligenbegankenis gehouden. 

Bedevaarders uit het hele land komen naar de kapel om te bidden tot een specifieke 

heilige. Keuze genoeg, want de kapel bezit meer dan 160 heiligenbeelden van over 

de hele wereld. 

 

Waar? Allerheiligenberg z/n; Openingsuren: juni tot en met september: elke zondag 

van 13 tot 17 uur. 

 

Pegasus Museum 

 

In 1953 vestigde het Eerste Bataljon Para-Commando zich op de Citadel van Diest. 

In augustus 2010 verlieten de Para’s de Citadel, maar het museum houdt de 

geschiedenis nog steeds levend. Ontdek de humanitaire acties waaraan ze de 

voorbije decennia deelnamen en ga mee op missie! 

 

Waar? toegangspoort Citadel; Openingsuren: vanaf juni 2021: elke eerste zondag 

van de maand van 13 tot 17 uur; Opgelet: 5 juni 2021 uitzonderlijk gesloten wegens 

aankomst Dwars door het Hageland op de Citadel; Reservatie: info@pegasus-

museum.be. 
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Museumnacht Diest 

 

De Diestse musea worden allemaal met elkaar verbonden door het interactieve 

stadsspel Unlock The City: Museum Tour Diest. Dit spel wordt op zaterdag 29 mei 

2021 gelanceerd tijdens de Museumnacht Diest. Ga met je smartphone op zoektocht 

langs de Diestse musea en monumenten in de binnenstad en los alle raadsels en 

opdrachten op. Verzamel zoveel mogelijk punten en kraak de code van de kluis. 

 

Deelnemen doe je met je eigen smartphone via onderstaand stappenplan: 

1 Download en installeer de gratis ‘Mobile Adventures’ app 

2 Scan de QR-code van de affiche op de locatie om het spel te laden op je toestel 

3 Neem een selfie, kies een teamnaam en tik op ‘Speel mee’ 

4 Bezoek de verschillende hotspots om opdrachten te ontgrendelen 

5 Werk alle opdrachten af en kraak de code van de kluis! 

 

Wanneer? Vanaf zaterdag 29 mei tot en met 30 september 2021;  

 

Mogelijke startplaatsen: Pegasus Museum, Citadel; Allerheiligenkapel, 

Allerheiligenberg 40; stadsmuseum De Hofstadt, Grote Markt 1; Museum voor 

Religieuze Kunst, Sint-Sulpitiuskerk, Grote Markt z/n; Museum Gasthuisapotheek, 

Koning Albertstraat 16; Sint-Catharinakerk, Kerkstraat-Begijnhof z/n; Museum 

Grauwzusters, Engelenconventstraat 5 - Begijnhof. 

 

Meer info: website www.diest.be/musea; e-mail: museum@diest.be; telefoon: 

013/35.32.09. 

 

Ontdek hier het uitgebreide zomeraanbod of ga naar de website 

www.diest.be/musea. 

http://www.diest.be/musea

