Wie is wie?

Ebbie

Wendy

Oskaar

leeftijd: onbepaald
aangespoeld te Koksijde
favoriete kleur: groen

leeftijd: verklapt ze
niet
gemaakt in Brusse
l
favoriete kleur: ro
ze

leeftijd: bijna twee jaar
geboorteplaats: Koksijde
r
favoriete kleur: zandkleu

Jef

leeftijd: onbekend
geboorteplaats: Koksijde
w
favoriete kleur: azuurblau

Pablo

Klein, lenig en snel. Ebbie, het
golfje, zwemt het liefst lange
afstanden. Soms zwemt hij te ver
en raakt totaal uitgeput. Gelukkig
nemen de grote golven hem dan
terug mee naar het strand van
Koksijde. Ebbie luistert graag naar
hun verhalen over stormen en verre
landen. Hij is zelf ook een beetje
een held, want hij heeft ooit Pablo
gered. Ebbie houdt van vissen, maar
is wel een beetje bang van kwallen.
Hij wil graag een record breken en
de wereld rondzwemmen. Maar
daarvoor moet het jonge golfje nog
veel oefenen.

Ze droomt de hele dag en bouwt
graag luchtkastelen. Later wil
Wendy een hoogvlieger worden,
kledij ontwerpen en naar verre
landen vliegen. Wendy houdt van
muziek en ballet. Het liefst danst
ze de hele dag in de zon op een
matig windje. Ze kan niet goed
tegen slecht weer of storm. Wendy
komt van het binnenland en heeft
een grappig accent. Toen ze vorige
zomer op vakantie kwam naar
zee, brak ze haar lijnen. Daardoor
verdwaalde ze in de duinen. Maar
ze werd gevonden door Jef. Wendy
is stiekem een beetje verliefd op
haar redder. Zelf zal ze dit nooit
toegeven, maar ze bloost altijd als
Jef in de buurt komt.

Oskaar is een echte spelletjesfreak.
Het liefst speelt hij verstoppertje
op het strand. Als het regent,
knutselt Oskaar meestal. Hij is heel
creatief en werkt graag met zijn
scharen. Oskaar droomt er dan ook
van kapper te worden. Hij is wel
een beetje onhandig en zwaait af
en toe een beetje te wild met zijn
scharen. Soms breekt hij dan iets.
Wendy durft dan ook niet te dicht
bij hem komen. Ze is bang dat hij
haar lijnen zou doorknippen. Zijn
vrienden vinden Oskaar een beetje
gek omdat hij altijd zijwaarts loopt.

Jef is een echte fijnproever en houdt
van lekker lang tafelen. Later wil hij
kok of piloot worden, want hij houdt
van avontuur en is echt nergens
bang voor. Hij weet nog niet goed
wat het zal worden. Voorlopig
beleeft hij nog volop plezier op
het strand met zijn vriendjes. Jef
houdt ook van kunst en cultuur.
Zijn lange vluchten brengen hem
langs monumenten, marktplaatsen
en standbeelden, waarop hij graag
even uitblaast.
Jef is een kokmeeuw. In de winter
worden de veren van zijn kopje wit,
in de zomer zwart.

Pablo werd gevonden door Ebbie
op zee, ver afgedreven van de
kust van Spanje. Ebbie heeft
Pablo meegenomen en samen zijn
ze aangespoeld in Koksijde. De
twee zijn dan ook dikke vrienden
geworden. Pablo verzamelt
schelpjes, is ook heel handig en
altijd bezig de voorwerpen die hij
op strand vindt te herstellen. Hij
weet dan ook alles van technologie.
Zijn sleutels en schroevendraaiers
heeft hij altijd bij zich. Pablo wil
graag automonteur worden, maar
hij is ook een echte levensgenieter.
Hij houdt nog steeds van de zee en
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ver vaardigd op
22-06-2005 in Spanje
favoriete kleur: metaalkleur
laat zich graag ver meedrijven door
Ebbie om te zonnen op het water.
In de winter heeft Pablo het dikwijls
veel te koud. Hij zit dan graag
lekker weggedoken in zijn blikje.
Op een dag wil Pablo graag nog
eens terug naar Spanje.

wie is wie

Even voorstellen ...

Wendy
Leeftijd: wil ze nog altijd niet zeggen
gemaakt in Brussel (ze spreekt nog
altijd Brussels)
Schoenmaat: draagt 1 lange laars,
maatje 32, op feestjes

Ebbie, Wendy, Oskaar, Jef en Pablo
zijn 5 plezante vriendjes die samen
heel wat leuke avonturen beleven.
Ze zijn net terug van Spanje (lees het
plezant verhaaltje pagina 6) en hebben deze leuke foto doorgestuurd.
Wil je nog wat meer weten over hen?
We zetten ze nog eens alle 5 op een
rijtje! Mocht jij ze ooit tegenkomen,
laat het ons zeker weten, hé?

Wendy is nog altijd een beetje verliefd op
Jef. Ze durft dit natuurlijk niet zeggen. Hij
heeft haar ooit gered toen ze verdwaalde
in de duinen. Wendy houdt van winkelen en
is verzot op kleren. Ze koopt het hele jaar
door nieuwe kleertjes. Maar in de solden
is ze niet te houden. Dan vliegt ze als een
wervelstorm door de winkelrekken.
Wendy moet altijd opletten dat haar ‘draad’
niet breekt. Anders zou het kunnen dat ze
wegwaait.
Daardoor is ze een beetje bang van Oskaar.
Die zwaait altijd zo wild met zijn scharen.

Jef
Leeftijd: niet gekend
Is een echte Koksijdenaar (zoals
Oskaar)
Schoenmaat: 56

Pablo

Jef kent de streek en de streekgerechten
als zijn broekzak. Hij is de beste gids
van Koksijde. Niet moeilijk als je alles
vanuit de lucht kan zien. Hij is ook een
echte chefkok, nieuwe smaken en fijne
gerechten vindt hij fun. Naast lekker
eten, is hij dol op vliegen, maar echt
piloot worden, daar twijfelt hij toch aan.
Hij wil trouwens dicht bij zijn beste
vriendjes blijven en meer bepaald bij
Wendy. Hij vindt haar zo schattig en
sierlijk, alleen is hij niet zo gek van
shoppen … Maar zou Wendy hem wel
leuk vinden?

Leeftijd: een beetje ouder dan 4 jaar
Komt uit Spanje, maar dat weten jullie
intussen al!
Schoenmaat: die draagt geen schoenen
Pablo is een aangespoeld sardienenblikje.
Hij komt van ver en werd trouwens door
Ebbie gered. Pablo is zo nieuwsgierig, hij wil
alles weten en alles kunnen. Is er iets kapot?
Vraag dan aan Pablo om het te herstellen,
want dat vindt hij pas tof!
Pablo komt uit het zuiden. In de winter heeft
hij een beetje last van de kou, maar bij zijn
vriendjes vindt hij veel warmte. Hij heeft ze
zelfs kunnen overtuigen om mee te gaan
naar Spanje. Met zijn maatje Ebbie zal hij
zeker nog af en toe willen ronddrijven, want
met hem voelt hij zich veilig!

Ebbie
leeftijd: onbepaald
aangespoeld te Koksijde
schoenmaat: ongeveer een diep soepbord
Zoals je kunt zien, is Ebbie een golfje.
Hij kan zich ook op het land verplaatsen. Maar dat
gaat niet zo vlug. Hij moet dan heel veel water
drinken. In het water is hij wel heel snel. Dan haalt
hij zelfs de snelste vissen in.

Oskaar
Ebbie leert Afrikaans. Hij wil in 2010 naar de
wereldbeker voetbal in Zuid-Afrika. In Plezand zul je
hem af en toe op Afrikaanse woordjes betrappen.
Ebbies droom is om eens de wereld rond te
zwemmen. Daarvoor moet hij wel nog een beetje
groeien.

leeftijd: twee jaar en zeven maanden
Geboren in Koksijde
Schoenmaat: 6 x 22
Oskaar is de zotste van de bende. Hij is heel actief
en speels. Iemand foppen of plagen vindt hij
reuzeleuk! Het is ook een handige Harry, hoe kan het
ook anders met al zijn scharen. Alleen moet hij soms

opletten, vooral als Wendy in de buurt is…
Het liefst speelt hij verstoppertje in het zand, enkel
zijn bolle oogjes komen dan nog tevoorschijn.
Oskaar komt met iedereen overeen, maar van zijn
plezante vriendjes is Jef wel zijn favoriet. Jef komt
trouwens ook uit Koksijde en gaat regelmatig op
bezoek bij Oskaar om zijn kuifje bij te laten knippen
en dat vindt Oskaar heel cool!
5

