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Plezantste plaatjes

Heb jij een coole foto of 
een leuke tekening voor Plezand? 
Stuur het zeker door: 
plezand@koksijde.be

Legende
In Plezand worden artikels, 
spelletjes, activiteiten ... meestal 
aangeduid met icoontjes die 
de leeftijdsgroepen voorstellen.

Pablo
10 -12 jaar

Jef
8 -10 jaar 

Oskaar
6 -7 jaar

Wendy
4 - 6 jaar

Ebbie
2,5 - 4 jaar

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: 
college van burgemeester 
en schepenen
Coördinatie en eindredactie: 
dienst Communicatie, 
Onthaal & Protocol
Hoofdredactie: 
Isabelle Deshayes, 
Thierry Boonefaes
Redactieraad: 
Patricia Beddeleem, 
Ann-Sofie Beun, Ilse Chamon, 
Lode Demey, Anja Lensen, 
Nathalie Martens, Gijs Sohier, 
Nathalie Vantorre 
Foto’s: 
gemeentefotograaf Dirk van Hove
Ontwerp plezante figuren: 
Yassine Elbouazzaoui
Opmaak en druk: 
Drukkerij Artypo, De Panne

De brochure van Plezand is een 
uitgave van het gemeente-
bestuur Koksijde naar een idee 
van de afdeling Vrije Tijd.

Met hulp van talrijke 
Koksijdse kids!

Altijd prijs met het plezante rad!

Njammie ... een lekker hapje!
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Hot items

Levendige skeletten
De plezante bende bezoekt het 

Abdijmuseum, maar ze krijgen 

onverwacht gezelschap. Skelet-

ten die leven, een op hol gesla-

gen machine en een krullenbol. 

Als dat maar goed afloopt …

Halloween
De griezeligste periode van het jaar. 

Bang? Kruip dan gezellig bij elkaar. En 

kom naar één van de vele activiteiten.

Hippe tips
Veel te beleven in Koksijde de komende 

maanden. Een skelet dat tot leven komt. 

Een quiz met de klas. Zeewier eten? Of 

je verjaardag vieren? Smullen na de 

Sint-Maartenstoet en dansen om de ex-

tra kilo’s eraf te krijgen.

En verder ...

Kiek It 6-7 & 18-19

Kalender 10-11 

Plezante Wekker 17 

4-5

8-9

12-13 / 15-16

Casino
Sinterklaas die zingt. Een podium vol 

verf. En een komiek circus. Een speciale 

plek, het c.c. CasinoKoksijde.

14

boooeee

trick
or
treat
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Levendige skeletten
"Dat zijn de ruïnes van de vroegere Duinenabdij." 

Jef wees naar een vlakte vol muren, bogen en zuilen. 

"Ruïnes?", mopperde Oskaar. 

"Ik zie alleen maar stenen." 

"Eh, dat zijn de ruïnes. Restanten uit lang vervlogen 

tijden. Echte geschiedenis, geen verhaaltjes uit boeken. 

"Kom!" Jef stapte met zijn borst vooruit naar binnen. 

De rest volgde, alleen Oskaar treuzelde.

Aan de ingang stond een bord dat Jef voorlas. 

"Hm, er is een tentoonstelling bezig. Idesbald en zijn 

duizend skeletten. Klinkt interessant." 

"Duizend wadde?", vroeg Ebbie.

"Skeletten! Dat zijn mensen die honderden jaren 

geleden werden begraven en nu blijven enkel nog hun 

beenderen over." 

"Alleen benen? Zo grappig", giechelde Ebbie.

"Beenderen. Geen benen. Schedels ..." 

Oskaars ogen flitsten open.

"Schedels? Cool!"
Oskaar stak de rest voorbij en dook tussen de ruïnes.   

"Waar zijn die schedels?", mopperde Oskaar.

"Weet ik ook niet. Zoek een pijl of zo", zei Jef.

"Jakkes! Wat is dat?", riep Wendy.

In het zand voor hen stak een hand uit. 

Vijf witte botten die blonken in het zonlicht. 

"Een handos", antwoordde Pablo.

"Nee, geen hand, een skelet", zei Jef. 

Pablo en Wendy keken hem vragend aan. 

"Ja ... iemand die hier begraven ligt."

"Hier?!" Wendy schoot achteruit en kleurde bijna 

even bleek als de hand die uit het zand oprees. 

Pablo dook weg in zijn blik, waar normaal zijn ogen 

zitten, bleef alleen nog een zwart gat over. 

"Niet bang zijn. Dat skelet zal niks doen." Plots schoot 

nog een hand door het zand omhoog en dan nog één. 

"Vreemd", mompelde Jef. 

Steeds meer benige vingers stegen uit het zand op. 

En het werd nog griezeliger. Vingers werden handen en 

handen werden armen. Armen die bewogen.

"Dat zijn geen gewone skeletten. 
Die dingen leven!", riep Ebbie.

"Maar, maar, … dat kan niet", stamerde Jef.   

Plezant verhaaltje

tentoonstelling
Idesbald en zijn 

duizend skeletten.
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Opeens dook een schedel op uit het zand en daarna 

nog één. Onze vrienden sloegen op de vlucht.

"Sneller Pablo. Uit mijn weg!"
Oskaar ging er als een pijl vandoor, maar hoe verder 

hij kwam, hoe meer skeletten hij moest ontwijken.

"Pas op!!! Ze proberen ons te 
pakken." Oskaar zigzagde tussen grijpgrage 

vingers, naar links, naar rechts. 

Ebbie en Pablo volgden in zijn spoor.

Jef en Wendy bekeken de achtervolging vanuit de lucht.

“Het zijn er meer dan duizend! 
Sneller jongens, komaan!", riep Wendy.

En Jef? Die staarde met open bek naar beneden, 

hij kon nog altijd niet geloven wat er gebeurde. 

"Hé, wie loopt daar?" 
Wendy wees naar een man die hen naderde. 

"Meneer, meneer, je moet ons helpen", smeekte Wendy.

"Hoi, ik ben Alex, archeoloog van de Duinenabdij', zei de 

krullebol en de plezante bende troepte rond hem samen. 

'Rare familienaam heeft die kerel. Komt hij uit 

Griekenland?' , fluisterde Ebbie.

"Sssst. Dat is zijn familienaam niet. Hij is archeoloog en 

doet opgravingen. Die skeletten zijn van hem.”

"Is hij de leider van die moordzuchtige bende?", riep 

Oskaar, terwijl hij met zijn scharen naar Alex zwaaide. 

De man met de krullen stak zijn handen omhoog.

"Rustig, het is een ongeluk! Onze graafrobot is op hol 

geslagen en graaft heel de bodem uit. Kijk! Daar komt 

hij juist boven." Een zwarte schep stoof op uit de grond, 

gevolgd door zware rupsbanden. "Zie je?", zei Alex.

De robot denderde hun richting uit. Stof en zand 

waaiden op onder de rupsbanden en iedereen week 

achteruit. Iedereen, behalve Oskaar. De krab stak zijn 

scharen woest naar voor. "Hier kom je niet voorbij!" 

Maar de robot vertraagde niet en stormde op Oskaar af.

"Oskaaaaar! Aan de kant!", riep Jef. 

Te laat. De robot knalde tegen Oskaar en de krab 

buitelde over de graafmachine, maar raakte met zijn 

poten vast in de banden. En sleurde de robot mee in 

zijn val, koprol na koprol. Oskaar boven, Oskaar onder, 

Oskaar boven, ...  Het was moeilijk te zien waar Oskaar 

begon en de robot eindigde. 

"Goed gedaan!" Alex stak zijn hand uit naar 

Oskaar, maar die was veel te duizelig. Hij zag alleen 

maar zwarte puntjes voor zijn ogen.

"Jullie hebben onze tentoonstelling 
gered! Jullie krijgen de VIP-tour!" 
Alex nam de plezante bende mee. 

En Oskaar ... ? Die bleef alleen achter ... te misselijk van 

zijn tuimelpartij!

Plezant verhaaltje
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Lekker chillen op ons dakterras.

Ik vond geen zonnecrème.

Durf ik springen?

Ik ben voor de blauwe duivels.

Kiek-it!

Twee dikke duimen voor mezelf.

Deze neusstoppen passen
perfect bij mijn rokje.

Je hoeft niet bang te zijn,
het zijn lieve spoken.

Klaar voor de strijd!

De riolen in Koksijde zijn toch ok.

En nu wegblazen.

We kunnen videospelletjes spelen 
zonder te kijken, cool hé?!

Dat is mijn lievelingsknuffel.
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Waar is die plezante krab?

Nee, ik kijk niet naar beneden!

Oeps ... dit is geen ruimteschip.Een korte fotostop 
en dan weer ... SPRINGEN!

Kiek-it!

Ben je omcirkeld?

Laat het weten aan 
plezand@koksijde.be 

en WIN een 
plezante 

brooddoos!

Heb je al een plezant 
boterhammendoosje? 

Maak dan een vriendje 
of vriendinnetje happy 

en geef het cadeau!

Ons toekomstig droomhuis.

Weinig verkeer ...

tijd om mijn fietsje te nemen.

Ik sta paraat met mijn slurf en 
zeemeerminnenstaart.

Vier smileys op een rij.

Hey jouw ogen zijn versprongen.
Mama ... dat vogeltje wil mee met mij 

naar huis.
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Voor de kleinste griezelspookjes, maar ook voor de stoere kids … Kom je uitleven in de 

Pop-up halloween
Strandlaan 318, Sint-Idesbald

Maak halloweenhapjes. Sidder en beef bij 
spannende  halloweenverhalen. Tover  je 
haar om in een knettergek kapsel! Knutsel 
tijdens mysterieuze workshops... en nog veel 
meer spookachtige spektakels. 
Alle kids van 4 tot 12 jaar zijn welkom!

Halloweenhapjes
za. 29 oktober I 11 tot 13 u. (€2)

Halloweenverhalen
za. 30 oktober I 14 tot 16 u. (€1)

 gekke kapsels of grime
ma. 31 oktober I 10 tot 12 u. (€2)

 Halloweenshow
di. 1 november I 14 tot 16 u. (€2)

 4 creatieve workshops

pinata,s maken
vr. 4 november I 14 tot 16 u. (€5)

kamishibai: japans verteltheater in thema halloween
za. 5 november I 14 tot 16 u. (€1)

wo. 2 november I 14 tot 16 u. (€5)
Vleermuizen knutselen en versieren

Spookhuizen van kraskunst
Halloweensleutelhangers maken 

Magnetische halloween decoraties

do. 3 november I 14 tot 16 u. (€5)
Spoken van klei maken
Houten halloweenfiguren versieren met speciale stiften
Boekenlegger knutselen thema Halloween
Creëer je eigen halloweenpuzzel

vrijdag
4 novemb

er
Griezelverhalen ...

kom, als je durft?!

Bib Koksijde I 10.30 u. 

Krijg je niet genoeg van Halloween? 

Ben je tussen 4 en 8 jaar?

Kom naar de bib, Ingrid Vincent leest

er de griezeligste verhalen voor.

Spetterend 

halloweenvuurwerk

Strand Sint-Idesbald I 19 u. 

29/10 - 6/11
Spookhuizen
The Thriller & Freakcircus
Grardplein, Sint-Idesbald

Halloweendoolhof
Strand, Sint-Idesbald

13 tot 17 u. I €3 I 8+
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heksjes & spookjes, lampioenen & pompoenen ...
een week lang griezelplezier!

Trek je halloween-kostuum aan!

donderdag 3 november
Op zoek naar dwaallichtjes 
Start & einde: Bib Koksijde, 
Casinoplein 10 I 15.30 tot 18 u. 
Ben je klaar voor een mysterieuze wandeling vanuit de 

bib naar het Duinenhuis? Natuurgids Renata vertelt tijdens 

de tocht, stoute verhalen over dwalende zieltjes. In het 

Duinenhuis trakteert Renata nog met een drankje en een 

laatste vertelling. Een wandeling voor durvers en nieuws-

gierige kinderen van 6 tot 12 jaar! 

Kostprijs: €3 (incl. verrassing onderweg en warme choco) 

Ouders kunnen je begeleiden (max. 30 kinderen en 20 

volwassenen). Stevige stapschoenen zijn nodig. 

Vooraf inschrijven: dwaallichten@koksijde.be 

maandag 31 oktober
Doe mee met de halloweenverkiezing!
Grardplein, Sint-Idesbald 
Maak jij de mooiste pompoen? Of draag jij het leukste kostuum?

Versier je pompoen (€5) en laat je schminken vanaf 14 u. 

De grote halloweenverkiezing start om 18.15 u. 

Steltlopers heer Ottfried, de laatste drakenhoeder en 

Odile, de hoedster van de doden zorgen voor 

een gezellige halloweensfeer van 15 tot 18.30 u. 

De grote halloweenstoet 
met muziekgroepen, versierde

wagens en veel straatanimatie 

start om 19 u. en eindigt met 

de prijsuitreiking op de parking 

van de Kerkepannezaal.

Alle HALLOWEEN-tips vind je op:
www.visitkoksijde.be/halloween

vrijdag
4 novemb

er
Griezelverhalen ...

kom, als je durft?!

Bib Koksijde I 10.30 u. 

Krijg je niet genoeg van Halloween? 

Ben je tussen 4 en 8 jaar?

Kom naar de bib, Ingrid Vincent leest

er de griezeligste verhalen voor.

Spetterend 

halloweenvuurwerk

Strand Sint-Idesbald I 19 u. 
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Kalender

Vrijdag 28 oktober
• tussen 18 & 21 u. I Oostduinkerke,  

sportpark Hazebeek
 Halloween mountainbike 

toertocht I p.15

• 20 u. I c.c. CasinoKoksijde 
Circusavond met jongleer- 
gezelschap Ea EO - All the fun (7+)

Zaterdag 29 oktober
• tot 06/11 I Sint-Idesbald 

Spookhuizen The Thriller  
en Freakcircus I p.8

• tot 06/11 I strand Sint-Idesbald 
Griezeldoolhof

• 11-13 u. I Strandlaan 318, Sint-Idesbald 
Pop-Up Halloween: 
halloweenhapjes maken

Zondag 30 oktober
• 14 -16 u. I Strandlaan 318, Sint-Idesbald 

Pop-Up Halloween: 
halloweenverhalen

Maandag 31 oktober
• 10 -12 u. I Strandlaan 318, Sint-Idesbald 

Pop-Up Halloween: 
gekke kapsels en grime

• 14 u. I Grardplein, Sint-Idesbald 
Pompoenen uithollen en versieren

• 15 -18.30 u. I Zeedijk en Grardplein, 
Sint-Idesbald 
Halloweensteltenlopers

• 19 u. I Sint-Idesbald, van Grardplein 
naar Kerkepannezaal 
Grote Halloweenstoet

• 20 u. I Sint-Idesbald,  
parking Kerkepannezaal 
Prijsuitreiking en  
heksenverbranding

Dinsdag 1 november
• 14 -16 u. I Strandlaan 318, Sint-Idesbald
 Pop-Up Halloween:  

halloweenshow I p.8

Woensdag 2 november
• 14 -16 u. I Strandlaan 318, Sint-Idesbald 

Pop-Up Halloween:  
4 creatieve workshops I p.8

Dinsdag 3 november
• 9-16 u. I sporthal Koksijde/Oostduinkerke 

Herfstsportkamp I p.15

• 14 -16 u. I Strandlaan 318, Sint-Idesbald
 Pop-Up Halloween:  

4 creatieve workshops I p.8

• 14.30 u. I JOC de PIT,  
Kursaallaan 28, Koksijde-Bad

 Kinderfilm: Finding Dory I p.13

• 15.30 -18 u. I Bib / Duinenhuis
 Verhalenwandeling: op zoek naar 

dwaallichten in Koksijde I p.9

Vrijdag 4 november
• 9 -16 u. I sporthal Koksijde/Oostduinkerke 

Herfstsportkamp I p.15

• 14 -16 u. I Strandlaan 318, Sint-Idesbald
 Pop-Up Halloween:  

piñata's maken I p.8

• 13 -17 u. I Elisabethplein, Koksijde-Bad
 Workshop: 'Eet eens wat zeewier' I p.13

• 14.30 u. I NAVIGO, Nationaal Visserijmuseum
 Aquariumworkshop:  

Duik mee onder de waterlijn 
Info: onthaal@navigomuseum.be

• 19 u. I strand Sint-Idesbald
 Halloweenvuurwerk

Zaterdag 5 november
• 14 -16 u. I Strandlaan 318, Sint-Idesbald
 Pop-Up Halloween: Japans  

verteltheater 'Kamishibai' I p.8

Zondag 6 november
• 15 u. I Theaterzaal, c.c. CasinoKoksijde 

Kleurrijke kindervoorstelling: 
Bonte Nacht (4+) I p.14

herfstvakantie
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Kalender

November

Donderdag 10 november
• 18 u. I zaal 't Oud Schooltje, Koksijde-Dorp
 Sint-Maartenstoet

Zondag 20 november
• Vandammestraat, Koksijde 

Wereldbeker Cyclocross

Zondag 26 november
• 15 u. I Koksijde-Bad 

Intrede Sinterklaas

Zondag 27 november
• 15 u. I Koksijde-Bad, Zeelaan
 Sinterklaas zingt I p.14

De eerste kindergemeenteraad 
vond plaats op 27 oktober. In 
de volgende PleZand lees je 
er alles over. Interview met de 
kinderburgemeester en foto’s van 
de nieuwe raadsleden. 
We zijn benieuwd ... jij ook?

Een verslag van de kinder-
gemeenteraad kan je altijd nalezen 
op www.plezand.be 

Herbekijk de verkiezing van 
de kinderburgemeester: 
www.tv.koksijde.be

I Kindergemeenteraad 2015-2016, 
met Maité Vanhee 
als kinderburgemeester. 

December

Zaterdag 3 december
• Witte Burg, Oostduinkerke
 Sinterklaasfeest

• 20 u. I c.c. CasinoKoksijde
 Circustheater Bert & Fred (10+) I p.14

Zaterdag 17 december
• t.e.m. zondag 8 januari 

Theaterplein Koksijde-Bad
 IJsbaan

Woensdag 28 december
• Abdijmuseum Ten Duinen
 Tekenworkshop: Skel en de etten

Vrijdag 30 december
• Abdijmuseum Ten Duinen
 Vertelfestival

Koksijde on ice 
13.12.2014 - 04.01.2015
Theaterplein, Koksijde-Bad

Openingsuren:
13/12 - 29/12: 14 - 21.30 uur
24/12 & 31/12: 10-17.30 uur
20/12 - 04/01: 10-21.30 uur

Discoschaatsen:
22/12 & 29/12: 20 uur

Schaatsiniaties voor beginners:
(inbegrepen in toegangsprijs)

22/12: 10 - 11.30 uur
23/12: 14 - 15.30 uur
29/12: 10 - 11.30 uur
30/12: 14 - 15.30 uur
31/12: 10 - 11.30 uur 

Schaatsshow Kryos met 
Katrien Pauwels:
20/12: 20 uur

Toegangsprijzen: 
Volwassenen: € 4
Kinderen -16 jaar: € 2
10-beurtenkaart volwassene: € 35
10-beurtenkaart -16 jaar: € 15
scholen: gratis buiten kerstvakantie
huur schaatsen: € 2
handschoenen verplicht! 

600 m² schaats-plezier in open lucht! 

Dienst Toerisme
Zeelaan 303 | B-8670 Koksijde

T. +32 (0)58 51 29 10 | F. +32 (0)58 53 21 22
toerisme@koksijde.be | www.koksijde.be

Meer 
hierover in 

de volgende 
Plezand!

Nieuw schooljaar, nieuwe kindergemeenteraad! 
En dus ook een nieuwe kinderburgemeester!
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dat de kinderen van het opvang-
centrum hier al een jaar naar 
school gaan? 
Straks zwaaien we 
hen uit. De burge-
meester nodigde 
ze allemaal uit op 
het gemeentehuis 
om op een leuke 
manier afscheid 
te nemen.

Wist je ...

dat Gloob over Plastic Soep vertelt?
Alle 2de leerjaren van Koksijde zijn aan de slag gegaan 
rond het thema ‘plastic soep’. 
Wadde? Koksijde heeft een stedenband met Galibi, een 
dorp in het Zuid-Amerikaanse Suriname. Galibi ligt net als 
Koksijde aan zee en krijgt ook te maken met zeevervuiling. 
Vooral plastiek in zee.
Alle 2de jaars kregen voor de herfstvakantie workshops rond 
dat thema. Ze maakten kennis met Gloob, een  echte we-
reldreiziger die in de klassen kwam vertellen over zijn reis 
naar Suriname. Daar leerde Gloob een nieuw vriendje ken-
nen: Joël. De vader van Joël is visser in Suriname. Zo ont-
dekte Gloob samen met de kinderen hoe plastiek ook daar 
in zee terecht komt.

dat een skelet een nieuw gezicht kan krijgen?
Echt waar! Specialisten kunnen een gezicht heropbouwen en dat tonen ze 
in het Abdijmuseum. Hoe werkt dat? Eerst nemen ze foto’s van een sche-
del en met speciale computerprogramma’s geven ze de man terug een 
gezicht. Zo weten we na honderden jaren toch nog hoe deze abt eruit zag. 
Straf hé?! Precies levensecht, vind je niet? 
Nog een weetje: Archeologen hebben in het midden van de 20ste eeuw 
meer dan 1000 skeletten gevonden op de site van de vroegere Duinen-
abdij. Wil je meer weten? Breng dan een bezoekje aan de expo ‘Zalige 
Idesbald en de 1000 skeletten!

dat enkele kids op 29 juni voor de eerste keer een 
coole quiz kwamen uittesten in het Abdijmuseum?
Een idee van raadsleden Xander en Camille! Ze nodigden vrienden en 
vriendinnen uit voor de gelegenheid. Proficiat aan de ridders voor de nip-
te overwinning! Tip: zit je in het vijfde of zesde leerjaar, dan kan je ook 
deze quiz volgen met jouw klas! Eerst vragen aan de meester of juf of jullie 
mogen natuurlijk!

dat onze burgemeester af en toe een rode neus opzet?
Koksijde steunt Rode Neuzen Dag, want lachen helpt! 
En nog belangrijker: jij kunt ook helpen! 
Waarom? Eén op vijf jongeren worstelt met een psychisch probleem en nog eens de 
helft daarvan durft of kan er niet over praten ... 
Hoe? Door een neus te kopen. Ze kosten €5 en liggen aan alle onthaalbalies van de 
gemeente en in alle onthaalkantoren van de dienst Toerisme.

Gloob

Joël
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Hippe tips

do. 3 november I 14.30 u.
JOC de PIT, Kursaallaan 28, Koksijde-Bad

Ken je ze nog: Nemo, Marlin en Dory? 
Ook Dory beseft dat zij een familie heeft die misschien 
wel naar haar op zoek is. Het trio vertrekt op een span-
nende reis vol avontuur naar het groot aquarium  in 
Californië. Voor de zoektocht naar haar ouders roept 
het blauwe diepzeevisje de hulp in van drie van de 
meest gekke bewoners van het aquarium: Hank, 
een inktvis die zo glad is als een paling, Bailey, een 
witte dolfijn en Destiny, een bijziende walvishaai.  

Reservatie: jeugddienst@koksijde.be of 058 533 444

Workshop 'Eet eens 
wat zeewier'
vr. 4 november I 13 tot 17 u.
Start: Elisabethplein, Koksijde

Ben je ook nieuwsgierig naar de wondere 
wereld van zeewieren? Zeewier is overal op 
het strand te vinden. Maar wist je dat het 
supergezond is en dat je er allerlei dingen 
mee kan doen? We doen een speurtocht 
op het strand en gaan daarna naar het 
Duinenhuis. Tijdens deze workshop leer 
je verschillende soorten zeewieren ken-
nen en ga je ermee knutselen en koken.  
Wie durft deze uitdaging aan?

Voor kids van het 3de tot het 6de leerjaar.
Prijs: €13 (incl. 3 workshops) 
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be 
of 058 52 48 17

Teken-
workshop

Skel is een superheld 
met als hulpje een 
monniksaap. Opgepast 
Skel, want de etten liggen op de loer! 
Wil je deze te gekke tekenworkshop meemaken 
op woensdag 28 december?

En op vrijdag 30 december 
wordt het Abdijmuseum een 
betoverend vertelpaleis!
Kom dus zeker eens piepen, 
want het is vertelfestival.

Kinderfilm: 
Finding Dory

uitnodiging

Waar?

 - Nationaal Visserijmuseum 
P. Schmitzstraat 5 te Oostduinkerke 
Tel.  058 51 24 68

Vier je verjaardag in 
het NAVIGO-museum!
Wil jij je verjaardag vieren in het NAVIGO-museum? 
Ben jij tussen 5 en 10 jaar oud? 
Nodig je vriendjes uit op een woensdagnamiddag 
voor een spannend vissersspel. 

Meer info: www.navigomuseum.be

Lees 
zeker de 
volgende 
PleZand!
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Hippe tips c.c. CasinoKoksijde

SINTERKLAAS ZINGT 
Daar wordt aan de deur geklopt 
zo. 27 november I 15 u.
c.c. CasinoKoksijde I kids: €5 

Wat moet er nu écht bij je schoentje staan zo-
dat Sinterklaas zeker je deurtje niet voorbij rijdt? 
Is 'Sinterklaas kapoentje' het lievelingslied van 
Sinterklaas? Of is het 'Zie ginds komt de stoom-
boot'? Zijn al die wortelen eigenlijk wel gezond 
voor Slecht-Weer-Vandaag, het paard van Sinter-
klaas? En drinkt Zwarte Piet nu liefst spuitwater of 
chocolademelk?

Op al deze vragen krijg je een antwoord tijdens 
deze muzikale show waar je mee moet zingen en 
dansen! Met lekkere pannenkoeken en heerlijke 
chocomelk!

Kleurrijke kindervoorstelling: 

Bonte Nacht (4+) 
Tuning People & DE MAAN
zo. 6 november I 15 u.
c.c. CasinoKoksijde I kids: €5 

Drie mensen kladderen en kliederen zichzelf en hun om-
geving met emmers verf. Ze glibberen en zwerven van het 
ene schilderij naar het andere. Ze worden eigenlijk zelf 
een bewegend schilderij ... De spelers dansen, schilderen 
en amuseren zich vooral heel erg. 

Na de voorstelling kunnen de kleuters on-
der begeleiding van papa’s en mama’s 
gratis deelnemen aan een creatieve work-
shop van de Westhoek Academie.

Circustheater: 

BERT & FRED (10+)
8 Years, 5 Months, 4 Weeks, 2 Days
za. 3 december I 20 u.
c.c. CasinoKoksijde I kids: €6

Hij is Bert. Zij is Fred. Samen zijn ze Bert & Fred. 
Bert & Fred leven samen, werken samen, spelen 
samen. Het liefst met vers geslepen keukenmes-
sen, muizenvallen, vogelpikpijltjes en een kip. 
Veilig is anders, maar spannend is het wel! 
Dit circusduo brengt spectaculair, grappig en 
gevaarlijk circus voor iedereen vanaf 10 jaar.

Foto © Clara Hermans

Foto © Jonah Samyn

Alle info en tickets: 
www.casinokoksijde.be

Foto © Lucila Guichon

WORK
SHOP
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Hippe tips

De griezelige 
boekentips van de Bib

Klein monster Motta 
auteur: Yvonne Jagtenberg
Wat als iedereen je schattig vindt… Klein mon-
ster Motta wil net zo groot, sterk en griezelig 
zijn als zijn zes harige, woeste en wilde broers. 
Maar hoe hij ook brult, ze vinden hem alleen 
maar schattig… Boos loopt hij naar het bos, 
waar hij iets vindt waarmee hij iedereen laat 
rillen van angst!

Bang voor de wolf
auteur: Véronique Caplain
Oscar en Violet hebben een griezelig boekje 
gevonden over een wolf, want “wij zijn graag 
bang”. Tijdens het voorlezen horen zij vreemde 
geluiden. Beide geitjes bibberen van schrik, 
maar papa stelt ze gerust. Er woont geen wolf 
in hun bos… toch?

Trek je pompoenhelm aan en doe mee met de

halloweenMOUTAINBIKErit 
vr. 28 oktober I Inschrijving en start in 
sporthal Hazebeek tussen 18 en 21 u. 

Je bent sportief en je durft! Een avondrit van 27 of 39 km in 
Halloweensfeer. Na de tocht is er voor elke deelnemer een gratis 
beker pompoensoep in de cafetaria van de sporthal. 

Prijs: €2, kinderen <12j.
Meer info: www.koksijde.be/halloweenmountainbiketoertocht

Twee 
dagen
FUN voor 
groot en klein!
Op 3 en 4 november beginnen 
de coole herfstsportkampen!
Ben jij al ingeschreven voor het omnisportkamp of voor het 
kleutersportkamp? Misschien zijn er nog plaatsen vrij?
Meer info: sportdienst@koksijde.be – 058 53 20 01

Zit je in de 2de of de 3de kleuterklas? Dan is Multimove 
iets voor jou! Moovie leert je springen, landen, 
rollen, lopen, vangen, werpen en zo veel meer, ... 
Zodat je klaar bent om later een echte sport te kiezen.

Wanneer? 
van 9 januari tot de paasvakantie  
(11 lessen, niet in de krokusvakantie) 
Op maandag in de Sporthal in Koksijde-Dorp OF 
op dinsdag in Sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. 
Telkens van 16.30 tot 17.15 u. 

Prijs: €20. Schrijf je in vanaf 8 december via 
www.koksijde.be/multimove
Meer info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11, Koksijde
058 53 20 01 - sportdienst@koksijde.be

VOOR KLEUTERS
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Toon je snoet op de
Sint-Maartensstoet
do. 10 november I 18 u.
t.h.v. 't Oud Schooltje, Koksijde-Dorp

Klaar om op stap te gaan met Sint-Maarten 
te paard en zijn zwarte pieten? Samen met de 
scouts, Pietje-Pek, de Berrewulf en een reusach-
tige Sint-Maartenskoek vormen we een grote en 
gezellige stoet door de straten van Koksijde.
Na de avondwandeling wordt Pietje Pek op de 
brandstapel verbrand en krijgen alle kindjes 
lekkere Sint-Maartenskoeken. 

Heb je een mooie uitgeholde biet als lantaarn? 
Dan krijg je van de sint een extra cadeautje!

Doe mee met 
'Iedereen Danser'!
Hou je van creatief dansen en bewegen? Dan hebben 
we iets helemaal voor jou! Iedereen Danser richt zich op 
iedereen van 9 tot 12 jaar en op mensen ouder dan 60 
(al zullen die PleZand wel niet lezen...).
Jij krijgt de kans om tijdens de paasvakantie een dans 
uit te werken onder begeleiding van professionele cho-
reografen of dansmakers. 
Na de workshops toont iedereen op het einde van de 
week wat hij geleerd heeft aan het grote publiek! Ma-
ma’s en papa’s, maar ook iedereen die graag dans ziet. 
De begeleiding is in handen van www.passerellevzw.be. 
Zij zijn dansspecialisten. Hoe cool is dat?!

Workshops: 
ma. 3 t.e.m. vr. 7 april 2017
in de voormiddag (van 9 tot 12 uur) 
in Alveringem (De Kwelle) en Veurne (Furnevent)
of 's namiddags (van 14 tot 17 uur) 
in Diksmuide (Zaal Zonnestraal) 
en in Koksijde (c.c. Casino)

Slotshow: 
zaterdag 8 april I 15 u. I Houthulst

Inschrijven: www.iedereendanser.be. 
Prijs: €40 voor vijf workshops van professionele 
choreografen en een topervaring!

Meer info: 058 53 37 60 of info@achthoek.net

Hippe tips
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Plezante wekker

Plezante wekker 
Deze plezante tekeningen zijn de kunstwerkjes van de 
kinderen uit de Vrije Basisschool van Oostduinkerke. 
Ook daar zijn ze fan van de plezante vriendjes. 
Proficiat met jullie mooie creaties!

Aline Hanssens 
3de kleuter

Miel, 7 jaar

De groooooote K van K3
of van Koksijde

Finn, 3de kleuter Elliot Vanhee, 3de kleuter

Febe, 8 jaar

Bo, 9 jaar

Emiel, 9 jaar

Renaud Desmet, 

9 jaar

Lotte Nuyttens, 7 jaar

17



Twee schattige meloensnoetjes.

Ik wil liever een echt ijsje lekken.

Wij zijn toppie!

Van wie zijn die lange benen?

Kiek-it!

Onze nieuwe schooluniformen.

Ben jij de boze fee vandaag of ik?

Jawel ... ook meisjes kunnen 
stellingen bouwen.

Mijn mooiste glimlach voor Plezand.

Kiekeboe, wij zien je.

Daar doe ik niet aan mee.

Is er geen cyclocross vandaag?

Een wild katinnetje.
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Wij hebben dit rare mannetje 

gevonden.

Cool ... wij staan ook in Plezand!

Welk balletje past bij mijn t-shirt?

Kiek-it!

Ben je omcirkeld?

Laat het weten aan 
plezand@koksijde.be 

en WIN een 
plezante 

brooddoos!

Heb je al een plezant 
boterhammendoosje? 

Maak dan een vriendje 
of vriendinnetje happy 

en geef het cadeau!

Vrolijke vrolijke vrienden.

Wij zijn héél professioneel!

Vlieg maar snel weg, Jef.

Zou dit 
de leeuwenkoningin zijn?

Stijlvolle modetips voor volgende zomer.

Miss Speelveugel 
en haar eredames.

Helden van de zee.
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Pop-up Halloween 
Creatieve workshops voor kinderen 
29.10 - 05.11 
Sint-Idesbald, Strandlaan 318 |€1 - €5

Halloweenstoet
31.10 | 19 uur | Sint Idesbald, G. Grardplein - Strandlaan 
Vanaf 14 uur | Sint Idesbald, G. Grardplein: versieren pompoenen 
en animatie

Halloweenvuurwerk
04.11 | 19 uur | Sint-Idesbald, Zeedijk

The Thriller & 
Freak Circus 
Spookhuizen 

29.10 - 06.11. 
Sint-Idesbald 

visitkoksijde.be/halloweenHalloween 2016
Halloweenmountainbikerit (25 of 38 km)
28.10 | start tussen 18-21 uur | Oostduinkerke-Dorp, sporthal Hazebeek | €4

Halloweendoolhof - Labyrint
29.10 - 06.11 |13 - 17 uur |strand Sint-Idesbald | €2
After Dark sessies (+ 14 j)|18 - 21 uur|29.10, 04.11, 05.11 | €5
Special After Dark sessie (+ 14 j) | 20 - 23 uur|31.10 | €5


