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Paasprogramma Diksmuide opnieuw goed gevuld 

Diksmuide wentelt zich tijdens de paasvakantie opnieuw helemaal in de 

paassfeer. Een speurtocht bij de lokale handelaars, zwemmen met een 

extraatje, eieren rapen met de paashaas én gegarandeerd familieplezier op 

de jaarlijkse paasfoor. Wie van Pasen houdt, kan in Diksmuide dus zeker z’n 

(paas)ei kwijt … 

De paashaas is tijdens de paasvakantie niet weg te denken in Diksmuide. Verschillende 
stadsdiensten werkten een goedgevuld programma uit waarin de populairste haas een 
prominente plek inneemt. 

Etalagewedstrijd - zaterdag 1 t.e.m. woensdag 19 april 

Haasje hier, haasje daar, kijk eens hier, kijk eens daar. Misschien wel bij de lokale handelaar? 
Heel wat knuffelzachte paashazen zitten verstopt in de etalages van onze winkeliers. Vind ze 

allemaal en maak kans op een leuke prijs! Het formulier vind je terug 
op www.bezoekdiksmuide.be, bij de deelnemende handelaars of de dienst Toerisme. 

Ingevulde formulieren kan je tot en met 20 april deponeren in de rode brievenbus op de 
Grote Markt. De winnaars krijgen een seintje. 

Paaszwemmen - zondag 2 april 

Leef je uit op het hindernissenparcours in het water of waag je aan een Balance Battle in 
familiezwembad De Pluimen. Liever wat rustiger aan? Speur er dan op los in de 

letterzoektocht. Het hindernissenparcours en de letterzoektocht is er van 10 tot 12 uur en van 
13.30 tot 16.30 uur. De Balance Battle enkel in de namiddag. De paashaas laat voor elke 
zwembadbezoeker alvast een paasei achter … 

Paaseierenraap met de paashaas - zaterdag 8 april 

Tussen 14 en 18.30 uur kun je samen met de paashaas eieren rapen. Vind je een eitje met 
daarin een ticket? Dan scoor je een kaartje voor de paasfoor of een Diksmuidebon t.w.v. 10 

euro. Tijdens de paaseierenraap verzamelen alle kinderen samen de verstopte chocolade, 
om na afloop evenredig te verdelen. De andere prijzen zijn een extraatje en voor de eerlijke 

vinders. 

Deelnemen kost 1 euro (0,20 euro via kansentarief). Inschrijven, je tijdsblok reserveren én 

betalen kan via www.bezoekdiksmuide.be vanaf maandag 20 maart om 17 uur. Enkel 
kinderen hebben een ticket nodig. Per kind mag er één begeleider mee binnen de 

paaseiraapzone. 

Paasfoor - zaterdag 8 t.e.m. dinsdag 11 april 

De jaarlijkse paasfoor houdt ook dit jaar opnieuw halt op de Grote Markt. Van een rondje op 

de draaimolen tot een portie heerlijke oliebollen … Familieplezier verzekerd! 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bezoekdiksmuide.be%2F&data=05%7C01%7Csien.vansteelant%40diksmuide.be%7C80b88a06749b48ac923808db2623c29f%7C9af57621e07b408da7718d9bd7f1aa30%7C0%7C0%7C638145707263231973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oO4NWh6%2Ftjacno4gsDbvOahM%2BAb7JRBGv1NNGgmOj%2Bs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bezoekdiksmuide.be%2F&data=05%7C01%7Csien.vansteelant%40diksmuide.be%7C80b88a06749b48ac923808db2623c29f%7C9af57621e07b408da7718d9bd7f1aa30%7C0%7C0%7C638145707263231973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oO4NWh6%2Ftjacno4gsDbvOahM%2BAb7JRBGv1NNGgmOj%2Bs%3D&reserved=0


Programma paasweekend 
• Zaterdag 8 april 

13.00 - 17.00 uur          Boerenmarkt 
15.00 uur                     Opening paasfoor 
13.00 - 18.30 uur          Paaseierenraap met de paashaas 
13.30 - 19.30 uur          Inruilen tickets paaseierenraap 
  

• Zondag 9 april 
15.00 uur                     Paasfoor 

  
• Maandag 10 april 

8.30 - 15.00 uur            Feestelijke paasmarkt in het centrum 
10.00 uur                     Paasfoor 

  
• Dinsdag 11 april 

15.00 uur                     De paasfoor draait door: dolle acties en 
verminderde tarieven bij de foorkramers 

 


