Kies jouw mooiste dialectwoord
Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van het (Koksijds) dialect.
Koksijde op zich heeft wel geen eigen typisch dialect, want het maakt
deel uit van het West-Vlaams > Westhoek-noord > Veurne-Ambacht.
Koksijdse dialectwoorden zal je dus ook horen in de rest van onze
regio.

Doe mee en win

Dat ons dialect doorspekt is met pareltjes van woorden, weten we
allemaal. Welk woord vind je het mooist? Tijd voor een verkiezing.
Om het wat gemakkelijker te maken, heeft het dialectgenootschap
Bacht’n de Kuupe een lijst met dertig woorden samengesteld. Het
winnende woord wordt bekend gemaakt tijdens Erfgoeddag op
28 april. Het volledige programma van die dag lees je in de volgende
editie van Tij-dingen.
Stuur je top drie naar cultuur@koksijde.be of bel die door: 058 53 34 40.
Doe mee en maak kans op een leuke prijs.

toartekloaj
kreute
steeëpern
seute
kavoane
bleeëvn
rienkevieln
teutelik
vulewulle
lumpe
klibber
gewoarieg
boestn
swienswol

dommerik
gierig persoon
schoonmaken met water en
zeep (schuren)
trage domme vrouw
armoedig huisje
niet alles opeten wat op je
bord ligt
loeren (met als doel nieuws te
vernemen)
slecht gezind
vuilaard
slappe koffie
lenig
waakzaam
struis persoon
morser

fetrek
kwèèstemaaker
stuuvein
uutsmietn
pieleboetrechte
ruulokte
sjchuuferluu
siefante
karwoat
katsjepieërieg
busjchn maakn
uuvollieg
battevieërn
verkerkereeërd
pottekarieëre
rieftjeraftje

WC
ruziemaker
motregenen
braken
zeer recht
ruw
wild en onbesuisd iemand
oorveeg
kerel (pejoratief)
manziek
spijbelen
slim en behendig
stapje in de wereld zetten
uitgemergeld
potten en pannen, aardewerk
schorremorrie

“We’ve got talent”
STAPWEST VEURNE EN
DIENST CULTUUR KOKSIJDE
STELLEN VOOR

Leerlingen derde en vierde graad staan op de planken
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Op vrijdag 15 maart brengen de leerlingen van de 3de
en 4de graad Muziek-Woordkunst-Dans van StAPwest
een wervelende show. Een spektakel waarin ze hun
talenten aan het grote publiek tonen. Hét moment om
aanstormend jong talent in actie te zien.
Praktisch
De toegangsprijs bedraagt 6 euro. De show start om
19.30 uur. Reserveren op voorhand is verplicht. Locatie:
theaterzaal van het c.c. CasinoKoksijde. Een organisatie
van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten
Westhoek en de Cultuurdienst.
Tickets: www.casinokoksijde.be – 058 53 29 99

vrijdag 15 maart - 19u30
Casino Koksijde

