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Meer info: oldtimerflyin@yahoo.com
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www.diestsezomeranimatie.be

Zondag 14/00/2011:
SENIORENSHOW met Yves Segers,
Steve Tielens, Mieke en Dennie Christian
Aanvang: 15.00 uur
Waar: Grote Markt Diest

Jong en oud die houdt van een Ieuk avondje uit.

De Zomeranimatie is er voor iedereen:

ZOMERANIMATIE 2011

Info: 013353274- toerisme@diest.be

Zafl 1310012011:
Lasgo, Anna Grace en DJ BUSCEMI
Aanvang: 20.30 uur
Waar: Grote Markt Diest
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Geleid bezoek aan het Begijnhof van Diest, eeuwenoud en eigentijds.
Het Begijnhof van Diest s één van de oudste, grootste en best bewaarde begijnhoven van de
Iage landen. Dit ‘stadje in de stad’ behoort sinds eind 1998 tot de wereldtop van monumenten
ni. de befaamde UNESCO-lijst van het Werelderfgoed. Wie door de prachtige Rubensiaanse toe
gangspoort stapt, betreedt bijna 800 jaar geschiedenis. Kom meer te weten over de infirmerie, de
gemeenschapshuizen of conventen. Tevens krijg je een antwoord op de vraag hoe je er een huisje
kan krijgen voor het leven, hoe de eigentijdse woonvorm eruit ziet en wie de huidige eigenaar is
van het Begijnhof.
Aanvang: 13.30u 15.00u 17.00u
Waar: Begijnhofpoort
Toegang: gratis
Shuttiebus mogelijk van en naar het vliegveld van Schaffen (Toegang vliegveld: € 8)
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Naast de vliegtuigen zullen er ook dit jaar weer honderden
oldtimer-voertuigen in al hun glorie te bewonderen zijn. U
vindt er een mooie mix van gemotorisoerde tweewielers,
autos, jeeps, tractoren, woonwagens en zeifs een waar
d0
heidsgetrouw tentenkamp uit de 2
wereldoorlog met bijho
rende US Army-voertuigen, materieel en figuranten. Verder
kan u genieten van de Ieuke standjes en een drankje tussen
de aan- en afrijdende oldtimer-voertuigen.

Diest Aero Club organiseert dit jaar zijn 28s1e International Oldtimer FIy & Drive-In op 13 en 14
augustus op het militair vliegveld van Schaffen-Diest. Zoals elk jaar verwachten wij weer tussen
de 400 en 500 vliegtuigen vanuit gans Europa. Een combinatie van prachtig gerestaureerde oude
toestellen en hedendaagse vliegtuigen zullen gedurende het ganse weekend het vliegveld bezoe
ken. U kan er onder andere terecht voor een Iuchtdoop 0m de nabije omgeving te verkennen, 0m
een ritje te maken tussen de vliegtuigen met een huit kar, 0m de vele standjes te bezoeken en zeifs
voor de kleinsten is er animatie voorzien. Op zaterdagnamiddag kan u ook een bezoekje brengen
aan het Begijnhof van Diest.
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