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

Met hulp van talrijke
Koksijdse kids!

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

Ebbie
2,5 - 4 jaar

Wendy
4 - 6 jaar

Oskaar
6 - 7 jaar

Jef
8 - 10 jaar

Pablo
10 - 12 jaar

Plezante bende voor plezante bus

De 6des van 
De Ark zijn 

SAMEN STERK
en kunnen supermooi 

tekenen!
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Toppers in de  
paasvakantie
Plezier beleven op de vele  
attracties en springkastelen… 
Je komt toch ook naar  
Koksijde Kids?  

Sport, avontuur en fun? 
Doe mee met de Junior Spartarun! 
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Gebroken paashaas
Een plezant verhaaltje  
over een rare dief, 
een ongelukje en een goede  
daad van onze vriend Oskaar

 

4-5

Plezante wekker
Wie graag tekent, 
poseert en kleurt,
komt wel eens aan de beurt.
Bewonder de mooie creaties 
van de Ark Koksijde

Kindergemeenteraad 
Nieuwe ideetjes voor de bib?
Coole speeltuigen in Koksijde?
Virtual Reality uittesten…
We vroegen het allemaal aan  
onze jonge raadsleden. 

15

Leve de lente!



Oskaar schiet wakker. 
Het is pikdonker in zijn slaapkamer. 
Dadoemdadoemdadoem. 
Zijn hart bonkt tegen zijn ribben.
“Wat was dat lawaai?”, fluistert hij.
Daar! Opnieuw dat geluid.
“Er is iemand binnen. Ebbie, word wakker.”
“Euhm”, kreunt Ebbie.

“Ebbie! Wakker worden! 
Inbrekers!,” roept Oskaar.
“Inbrekers? Zot. Ga terug slapen.”
Oskaar hoort dekens ritselen en daarna een diepe zucht.
“Slaapkop. Word wakker! Nu!”
Ebbie geeuwt, rekt zich uit en knippert de slaap uit zijn ogen.
“We moeten naar beneden. De inbrekers betrappen”, zegt 
Oskaar, terwijl hij uit bed springt
“Ja, ja”, zucht Ebbie.
Oskaar pakt zijn hockeystick, opent de slaapkamerdeur en 
sluipt naar beneden.

“Krieeeep.”
De trede kraakt. Nog een stap en opnieuw kraakt een trede. 
“Krieeeeep.”
Stap voor stap daalt Oskaar de trap af. Krieeeep. Krieeeep. 
Met Ebbie vlak achter zich aan. Zijn stick klemt hij met beide 
scharen vast, klaar om uit te halen naar de lelijke dief.

Gebroken paashaas

4

Een plezant verhaal

Maanlicht schijnt door de ramen en bedekt de 
benedenverdieping met een spookachtige gloed. Ebbie 
en Oskaar sluipen als geesten rond.
“Daar. Ik zie hem”, fluistert Ebbie. “Hij is in de keuken.”
“Ik zie hem ook”, zegt Oskaar.
De dief heeft een bruin pak aan en rammelt in de 
keukenkasten.
“Halt!”, roept Oskaar.
En de dief rent de keuken uit, maar Oskaar is snel en haakt 
hem met zijn stick.
“Kablang!”
De dief struikelt tegen de tafel, gooit een vaas omver en 
rolt verder tegen een hoge zwarte kast. Uit de zak op zijn 
rug rollen een heleboel voorwerpen naar buiten. Zijn buit.
“Haha, we hebben hem!”, juicht Ebbie.

Het licht floept aan.
“Wat gebeurt hier?!”, vraagt Jef.
“Zijn jullie gek geworden?”, roept Wendy. Wie speelt 
hockey midden in de nacht.”
“Ola, er ligt een konijnos op de grond”, zegt Pablo.
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“Ik ben geen konijn, ik ben de paashaas”, 
kreunt de dief.
“Paashaas? We hebben geen paashaas besteld. Jij bent 
een dief”, fronst Oskaar.
“Nee, ik ben echt de … auw … auw”, kreunt de paashaas. 
“Mijn been.”

“Hij heeft pijnos”, 
zegt Pablo.
“Dat horen we ook wel”, bromt Oskaar.
“Wat heb je gedaan?”, zegt Jef. “Je hebt de paashaas 
verwond.”“Mijn been. Ik kan er niet meer op staan.  
Ik kan geen eieren rondbrengen.”
“Eieren?”, vraagt Oskaar. “Is hij echt de paashaas?”
“Duh”, zegt Wendy. “Hij ziet eruit als de paashaas, verstopt 
paaseieren in ons huis en zegt dat hij de paashaas is. 
Wat denk je?”
“Oeps”, zegt Oskaar.

“Wie gaat er nu mijn eieren rondbrengen?”
“Ja, wie?”, mompelt Oskaar. “Geen eieren dit jaar. 
Behalve bij ons, wij ...”
Oskaar zwijgt wanneer hij merkt dat iedereen naar hem kijkt.
“Waarom kijken jullie zo raar? Ik kan er toch ook niks aan 
doen ...”
Nog altijd een diepe stilte vol starende blikken.
“Willen jullie dat ik die eieren ronddraag?”, vraagt Oskaar.
Vijf knikkende hoofden.
“Maar, maar, maar ...”, mompelt Oskaar. 
“Dat kan ik niet … hoe ...”
“Geen paniek, Oskaar. We zullen helpen”, zegt Jef. “Hé, 
jongens en meisje?”
Iedereen knikt. Iedereen behalve de paashaas. Want die zal 
de komende weken niet meer op zijn benen kunnen staan.

“Ik zal zeggen wat jullie moeten doen. Het is gemakkelijker 
dan het lijkt”, zegt 
 de Paashaas.

De plezante bende nestelt zich rond de paashaas 
die hen alles vertelt. Alle geheimen en alle namen van 
kinderen die lekkere chocolade verdienen. En dat zijn er 
veel. Heel veel. Oskaar zucht bij het horen van die lange lijst.

Na die bewogen nacht rennen heel wat kinderen naar 
buiten om paaseieren te zoeken. Blije gezichten. 
Blije kinderen. Veel chocolade. En zo maakt Oskaar 
zijn vergissing toch nog goed. En de paashaas? 
Die blijft bij de plezante bende tot zijn 
been genezen is.
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Plezante nieuwsjes

Een UiTjuf op jouw school
Elke school in Koksijde heeft sinds 
januari 2018 een UiTjuf.
De UiTjuf krijgt van de gemeente alle 
informatie om met jullie school leuke 
uitstappen te organiseren. En de juf 
mag de gemeente ook tips geven om 
de activiteiten voor jouw school nog 
leuker te maken.
Want in Koksijde is er voor jouw klas 
heel wat te beleven.
Het project heet eigenlijk “UiTjuffen en 
UiTmeesters”, maar het zijn allemaal 
juffen geworden. 

Herken je de 
UiTjuf van jullie 

school? 

Ken jij Beaufort? 
Dat is een kunstproject dat om de 
drie jaar over de hele Belgische 
kustlijn plaatsvindt. Ook in Koksijde 
staat er een Beaufortkunstwerk. 
Kom eens piepen voor het  
gemeentehuis.
Ontdek meer!
Bekijk Beaufort in een ander  
kader en surf naar  
www.beaufort2018.be/ontdek.  
Bekijk filmpjes van onze 
jongerenredactie, beluister 
audiofragmenten en andere leuke 
doe-opdrachten voor de hele 
familie! Deel je plezier met ons via 
#beaufort2018

Reuzegastanker draagt de naam KOKSIJDE
Een groot schip met de naam Koksijde? Ja hoor, het bestaat!
De Belgische rederij Exmar is gekend voor zijn grote gastankers. Die ver-
voeren vloeibaar gas. De schepen krijgen altijd de naam van een Belgische 
stad of gemeente. En nu is de letter ‘K’ aan de beurt. Vanaf nu is Koksijde 
dus ook een scheepsnaam. Het schip is zeker twee voetbalvelden groot! 
Cool hé! 

Ze 
verkochten 

pins en zelfgebakken 
wafels voor de organisatie 
‘Boven de wolken’. Deze 

organisatie bezorgt ouders 
van doodgeboren of net na de 

geboorte gestorven kindjes mooie 
foto’s ter herinnering. Camée (onze 
kinderburgemeester), Camille en 

Fien hebben voor deze mooie 
actie 2000 euro verzameld. 

De centjes hebben ze 
persoonlijk overhandigd 

bij Studio Brussel in 
Palingbeek. 

Koksijdse meisjes 
zetten zich in voor 
de warmste week
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Hippetips

Daag je papa of mama uit in de junior Spartarun
Lopen op het strand -15 hindernissen trotseren
Om-ter-snelst, om-ter-mooist of om-ter-hulpvaardigst. Kies zelf hoe je het parcours aflegt. 
Langs het traject staan begeleiders om je (een beetje) te helpen. Mama, papa, peter of meter 
mogen met je mee om samen het parcours te overwinnen. 
Start om 14.00 uur, einde voorzien om 16.00 uur.
Drie leeftijdsgroepen met aparte vertrektijden: 7-10j, 11-12j, 13-15j. 
Tickets kosten €10 via de webshop en €15 ter plaatse.

Inschrijven via www.spartarun.be  
of vanaf 13 uur aan de start van het parcours.

Meer info: www.spartarun.be 

Zaterdag 

7 april

oksijde 
ids

Geen zin om je te vervelen? 
Kom dan naar Koksijde Kids, 
hét coolste evenement 
tijdens de 
paasvakantie! 

Speeldorp voor de kleinsten
• Springkastelen
• Klauterparcours 
• Tover je om in een prinses of in 

superman aan de schminkstand.
• Racepiste voor kleuters en 

aangepaste hindernissenbanen

Klim- en klauterplezier 
gegarandeerd
• Klimmuur
• Verschillende survivalbanen
• Gekke fietsen 
• Ontdek de T-Rex stormbaan. 
• Klim door een web van banden 

naar een hoogte van 10 meter op 
de Spider-Toren XXL

• Nieuw: touwenparcours.

Ook voor tieners en waaghalzen!
• Bungee Trampoline
• Mega hangbrug Base Jump
• Space-Bikes
• Gamezone 
• Lasergames (€ 2)

Meer info: 
Toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, 
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 51 29 10
E toerisme@koksijde.be 
www.visitkoksijde.be

Zaterdag 
14 en 

zondag 15 
april 2018 

Gratis!
Nieuw!
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Kiek-it!

Euh...wie zijn die twee rare  
vogels rechts van mij?

Joep
ie... C

low
n
p
arty!

Hmm...plezante gevangenis!

Ik d
ro

o
m

 van
 een

 ech
t 

p
iraten

sch
ip

.

Blauw...ik hou zoveel van jou

Mijn haar stond een beetje  
scheef vanmorgen.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet.

Miss glimlach en haar eredames.

Ik kon niet kiezen.

Een tijgertje met een pleistertje.

Ik vind dit niet leuk

Blauw vind ik flauw en  
van geel kijk ik scheel.
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Kiek-it!

Nee ik ben niet geboren  
met grote oren.

W
aar zijn

 d
ie clow

n
s?

Ra ra ra...wie zijn we?

Wie heeft de gekste snoet  
op de carnavalstoet?

M
in

i-d
in

o
 o

p
 d

e fo
to.

Wij zijn een toppie fluoduo.

Nee dat zijn geen  
bananenschilletjes.

O
ei

e,
 i
s 

d
at
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ar

th
 V

ad
er

  
va

n
 S

ta
r 

W
ar

s 
n
aa

st
 m

e?
Voor ons een dikke duim!Tada... Hier is kapitein America.

Waarom heb ik vandaag  

vier oren?

Ben je omcirkeld? 
Laat het weten aan 
plezand@koksijde.be 

WIN een plezante 
brooddoos 
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Kalender lente 2018

zie
p. 7 

zie
p. 13

zie
p. 13

MAART

Zaterdag 31 maart
8-18 uur
Bloemenjaarmarkt
Koksijde-Bad, Zeelaan

APRIL

Zondag 1 april
7-17 uur
Rommelmarkt
Sint-Idesbald, Strandlaan  
en parking Kerkepannezaal

11 uur
Paaseierenraap 
+ rondgang Paashaas 
Koksijde-Dorp, Hoge Blekker

Maandag 2 april
8ste Paastornooi voor jeugdploegen U7-12 en 
22ste Internationaal
Paastornooi voor preminiemen U10
Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek

Dinsdag 3 april
10.30 uur
Paasverhalen met meester Jan  
in de bib (6-12 j.)
Bibliotheek Koksijde

Woensdag 4 april
14-16u
Acteerworkshop 
‘word een soapster’ (9-11 j.)
Koksijde, Bibliotheek
Schrijf je in: 
jeugdbibliotheek@koksijde.be (€3) 

14.30 uur
Family@TenDuinen: quiz voor kids
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen

Donderdag 5 april
11-12 uur
Fortenbouw 
(gratis, eigen schop 
meebrengen)
Oostduinkerke, strand 
(inschrijven Toerisme 
Odk. vanaf 10.30 uur)

14-16 uur
Bouw je eigen stad (kids 6-12j.- €2)
Sint Idesbald, 
G.Grardplein

Vrijdag 6 april
10-12 uur
De feestplaneet voor kids (6-12j. - €2)
Koksijde, Zeedijk

14.30-16 uur
Workshop: Vis, visser, visserij (10-13j.) 
Oostduinkerke, NAVIGO-museum

20 uur
Neem een kijkje in de Sterrenwacht 
op het dakterras
Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7

Zaterdag 7 april
14 uur
Yourin Spartarun
Koksijde, strand t.h.v. Vredestraat

9-12  uur
Workshop: solitaire bijen en bijenhotelletjes
Duinenhuis Koksijde - Bettystraat 7

Maandag 9 april
14-16 uur (inschrijving vanaf 13.30uur)
De feestplaneet voor kids (6-12j. - €2)
Sint-Idesbald, G. Grardplein

Dinsdag 10 april
10.30 uur
Paasverhalen met juf Ingrid in de bib (4-8 j.)
Bibliotheek Koksijde

15 uur 
Kites for kids – initiatie vliegeren €2
(inschrijven dienst Toerisme Odk. 14.30 uur)
Gratis voor wie eigen vlieger meebrengt
Oostduinkerke, strand

Woensdag 11 april
14.30 u. 
Zandlopers 
Abdijmuseum Ten Duinen

Donderdag 12 april
10-12 uur
De feestplaneet voor kids (6-12j. - €2)
Oostduinkerke, Zeedijk

14 tot 16.30 u.
Workshop: zeepjes en 
zeepjesketting maken 
Duinenhuis Koksijde – Bettystraat 7

Vrijdag 13 april
14.30-16 uur
Workshop:  
Visje in de zee…zwem met ons mee! (3-6j.)
Oostduinkerke, NAVIGO-museum

zie
p. 13
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Kalender lente 2018

zie
p. 12

zie
p. 12

zie
p. 14

zie
p. 7

zie
p. 7

20 uur
Neem een kijkje in de Sterrenwacht  
op het dakterras
Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7

Zaterdag 14 april
10.30-18 uur
Koksijde Kids
Koksijde, Zeelaan

Zondag 15 april
10.30-18 uur
Koksijde Kids
Koksijde, Zeelaan

Woensdag 18 april
13-17 uur
Buitenspeeldag
Speelpleinen en duinen Witte Burg & Noordduinen

Vrijdag 20 april
21 uur
Neem een kijkje in de Sterrenwacht  
op het dakterras
Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7

Zondag 22 april
11u, 14u en 16u 
Theatertocht: 
Duizend Dingen achter deuren (7+)
Erfgoedhuis Oostduinkerke (Oud-gemeentehuis)

Woensdag 25 april
13.30 – 16 uur
Minivoetbaltoernooien 
voor 5de en 6de lj.
Sportpark Hazebeek

MEI

Zondag 13 mei
Moedertjesdag!

Woensdag 16 mei
13.30 – 16 uur
Minivoetbaltoernooien voor 3de en 4de lj.
Sportpark Hazebeek

Vrijdag 18 mei
19 uur
Toneelvoorstelling ‘Modders’
c.c. CasinoKoksijde 

21 uur
Neem een kijkje in de Sterrenwacht op het dakterras
Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7

Zaterdag 26 mei
Levensloop 
Koksijde, terreinen rond het zwembad

Zondag 27 mei
Levensloop
Koksijde, terreinen rond zwembad

JUNI

Woensdag 6 juni
13.30 – 16 uur
Minivoetbaltoernooien 
voor 1ste en 2de lj.
Sportpark Hazebeek

Zondag 10 juni
Vadertjesdag!

7-17 uur
Rommelmarkt
Koksijde-Dorp

Vrijdag 15 juni
21 uur
Neem een kijkje in de Sterrenwacht op het 
dakterras
Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7

Zaterdag 23 juni

11-18 uur
Garnaalfeesten – Garnaalmarktje
Oostduinkerke-Bad, Fabiolaplein

Zondag 24 juni

15.30 uur
Grote folkloristische garnaalstoet
Oostduinkerke-Bad
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Hippetips Casino en Duinenhuis

12

Duizend Dingen achter deuren (7+) 
Ga je mee op een spannende (theater)tocht doorheen 
het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke?
Verdwaal in donkere hoekjes, onder houten trappen of 
in geheime nissen. 
Ontdek waar de burgemeester stiekem z’n 
middagdutje doet. En als je stil bent, hoor je de 
schilderijen fluisteren … Je wordt meegenomen op een 
wandelvoorstelling doorheen het hele gebouw. Je ziet 
plekjes waar anders nooit iemand komt. Je leert dat 
kiezen niet zo eenvoudig is, zeker als die keuzes het 
bestuur van de hele gemeente bepalen...

Zondag 22 april 2018 - 11u., 14u. en 16u. 
Erfgoedhuis Oostduinkerke (Oud-gemeentehuis) – 
tickets (€5)
Alle info: www.casinokoksijde.be foto © Johan Pijpops

TIP op  Erfgoeddag

Verwacht je mama altijd dat alles 
netjes opgeruimd is? Waarom vindt 
ze dat zo belangrijk? Wil je eens in 
het hoofd van je mama kijken? 

Dan kan dat nu! 
Kom naar de toneelvoorstelling 
‘Modders’. Een grappig verhaal over 
verschillende mama’s. Je mama, 
papa, broers, zussen, oma’s en 
opa’s … mogen allemaal komen. 
Voor en na de voorstelling zijn er 
gratis frietjes voor iedereen. Ook 
de voorstelling kost helemaal niets. 
Maar reserveer wel je tickets via 
www.casinokoksijde.be.

Vrijdag 18 mei 2018 – 19u.
c.c. CasinoKoksijde 

‘Modders’, 
toneelvoorstelling 
over mama’s

Natuurworkshops in het Duinenhuis
Solitaire bijen en bijen-
hotelletjes (8-12j.)
Niet alle bijen steken. Niet 
alle soorten hebben een 
koningin en een nest om 
te verdedigen. En niet alle 
bijen maken honing. Maar 
wat ze wel gemeen hebben, 
is dat er zonder hen geen 
fruit en groenten groeien… 
Tijdens deze workshop leer 
je over het nut van solitaire 
bijen en hoe jij ze helpt. We 
maken zelfs een bijenhotel 
om in je tuin te hangen.

Zaterdag 7 april  
van 9 tot 12 u.
€10 per bijenhotelletje 

Week 

van de 

opvoeding

Gezonde zeepjes 
en zeepjesketting
Ga aan de slag 
met natuurlijke 
ingrediënten 
en maak je 
eigen huid- en 
milieuvriendelijke 
zeepjesketting. Je 
kiest tijdens deze 
workshop zelf je 
zeepvormpjes, 
kleurtjes en 
geurtjes. Schrijf je 
snel in voor 5 april!

Donderdag  
12 april van  
14 tot 16.30 u.
€8, incl. 
zeepjesketting

inschrijven duinenhuis@koksijde.be 058 52 48 17



Hippetips Musea

Familie@NAVIGO
Workshop: Vis, visser, visserij (10 – 13 j.)
Schip ahoi maatjes! Ben jij benieuwd naar 
verhalen van ruige zeeën en kanjers van 
vissen? Leer het reilen en zeilen van de visserij 
en ontdek het leven in de Noordzee.
Vrijdag 6 april van 14.30 tot 16u. (€2)

Workshop: Visje, visje in de zee …  
Zwem met ons mee! (3 – 6 j.)
We knutselen, vertellen en ontdekken de wereld van de vis.
Vrijdag 13 april van 14.30 tot 16u. (€2)

Schrijf je nu in: onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68.
(Groot)ouders nemen ondertussen gratis deel aan de 
thematische rondleiding in het museum.

Beide activiteiten zitten in de prijs van je 
museumticket. Gratis voor inwoners van Koksijde. 
Schrijf je in via abdijmuseum@koksijde.be of  
058 53 39 50. (groot-)Ouders volgen ondertussen 
een rondleiding voor volwassenen.

Elke vrijdag tijdens de paas-vakantie!

Family@TenDuinen
• Word jij de slimste mens van het Abdijmuseum?  

(8-14 j.)
 Hoe goed ben jij in quizzzzen? Verken het museum 

en leer de belangrijkste zaken over de abdij en het 
dagelijks leven van de monniken. Let goed op, want 
na de rondleiding volgt een leuke quiz! Ga jij met een 
plezante prijs naar huis? 

 Woensdag 4 april om 14.30 uur 

• Rondleiding: Zandlopers (6-12 j.)
 Graaf voorwerpen op en word zelf archeoloog. Ontdek 

hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag. Daarna ga 
je naar het museum om verkleed als monnik door de 
gangen te sluipen.

 Woensdag 11 april om 14.30 uur  
in de middeleeuwse abdij. Via allerlei opdrachtjes 
kom je te weten wat de monniken deden!

Met de nieuwe VR-bril 
keer je meer dan 500 
jaar terug in de tijd 
Tijdreizen? 
Dat bestaat alleen in films. 

Toch niet. En het Abdijmuseum 
bewijst dat. Met de virtual reality-
bril keer je terug naar het jaar 
1490. De middeleeuwen dus. De tijd 
van ridders en kastelen, prinsen en 
prinsessen, abdijen en monniken. 
Je wandelt door de stille gangen 
van de Koksijdse abdij. Je bladert 
door oude boeken. Of je steelt eten 
uit de voorraadkamer. 
Vanaf 10 jaar. 

Info: 
www.tenduinen.be

Elke 

woensdag 

tijdens 

de paas-

vakantie!
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Hippetips sport / kampen

Paassportkamp voor kleuter en lager onderwijs 
Van dinsdag 3 tot vrijdag 6 april.

Kijk snel of er nog een 
plaatsje vrij is. Meer info 
vind je in de flyer met het 
kampenaanbod  
(kreeg je mee via school) 
of op www.koksijde.be/
sportkampen.

Minivoetbaltoernooien  
voor de lagere scholen
• woensdag 25 april: voor 5de en 6de leerjaar, van 13.30 tot 16 uur
• woensdag 16 mei: voor 3de en 4de leerjaar, van 13.30 tot 16 uur
• woensdag 6 juni: voor 1ste en 2de leerjaar, van 13.30 tot 16 uur

Een ploeg bestaat uit 5 spelers + maximaal 3 reserves. Zowel 
jongens als meisjes. Voetbal je als Eden Hazard of meer als Berend 
Brokkenpap? Maakt niet uit … iedereen mag mee doen. 
Schrijf je in via de turnleraar op school.
Meer info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01.

Deze namiddag geen tv!  
We gaan lekker buiten spelen! 
Tal van spelmateriaal en leuke activiteiten 
voor 1e kleuter tot 6e leerjaar. 
Plezier verzekerd!
Op 2 locaties: speelplein en duinen aan 
de Witte Burg in Oostduinkerke en de 
speelterreinen van de Noordduinen in de 
Helvetiastraat in Koksijde-Dorp.

Woensdag 18 april 2018  
van 13 tot 17 uur (Gratis)

Dolle pret op de ‘Buitenspeeldag’ 

Vergeet de zomersportkampen niet. Voor 1ste kleuter tot 6e leerjaar.
Omnisport, golf, watersport, crea, circus, koken of avontuur … voor iedereen iets! 
Hou zeker de inschrijvingsdatum in het oog: maandag 23 april vanaf 18.30 uur.   
Je vindt nu al heel wat info op www.koksijde.be/sportkampen. 
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Kindergemeenteraad

De wist-je-datjes van de kindergemeenteraad
Koksijde, 19 december 2017
De kindergemeenteraad bracht een bezoek aan het Abdijmuseum. De leden 
moesten hun mening geven over de nagelnieuwe VR-beleving waarbij ze 
terug reisden naar de middeleeuwen.
Na het bezoek stond een journalist hen zelfs op te wachten om een 
paar vragen te stellen. Onze kindergemeenteraad is al beroemd.
En de leden van de kindergemeenteraad waren heel positief.  
Zeker de VR-beleving bezoeken dus! 

Thema:
Virtual 
reality

Thema:
bibliotheek

Koksijde, 6 februari 2018
De mensen van de bibliotheek nodigden de kindergemeenteraad uit voor 
een bezoek. Ze wilden graag weten wat de Koksijdse kinderen van de bib 
vinden. Wat vinden ze goed? Wat kan beter? Hebben ze nog wilde ideeën of 
voorstellen?
En die voorstellen en ideeën vloeiden als een echte waterval naar buiten. 
Hieronder staan er een paar:
• Een bibliotheekkamp
• Meer groen (echte planten)
• Workshops: hoe maak je een pop-upboek; hoe maak je een 

boekbespreking; maak je eigen boek of strip 
• Een gedichtenboom

Binnenkort:
Nieuw klimklautertoestel op het strand van Oostduinkerke
De kindergemeenteraad boog zich over een paar voorstellen en 
schoof hun ideale toestel naar voor:
• Geschikt voor oudere kinderen: 10-14 jaar
• Veel avontuur
• Veel klimmogelijkheden
De gemeente pakt dit mee en tegen volgende zomer zal het er staan.

Volgende 
kindergemeenteraad: 

dinsdag 27 maart 2017. 

Thema mobiliteit. Meer info in de 
volgende Plezand. 

Wil je meer weten 
over VR? Kijk 

dan snel terug 
naar p. 13
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Ben je omcirkeld? 
Laat het weten aan 
plezand@koksijde.be 

WIN een plezante 
brooddoos 

Wij zijn coole jongens!

Check onze snoetjes.

De schmink was op.

Samen op de foto 

met de gele velo

't Is carnaval...
We gaan naar 't bal.

Meisjes tegen jongens,
team fluo gaat ervoor



Jullie kunstwerkjes

Ali zot van 
Kermit 

de Kikker

Mayley - 4de lj.

18

De plezante 
wekker 
van ColettePlezante wekker

Carnaval, Valentijn of Dikketruiendag… 
Een dino, een paashaas of gewoon een plezante party.
Eén ding is zeker… in de Vrije Basisschool De Ark houden ze van feesten!
En ook van kleuren en van fantasie!
Een DIKKE pluim en een DIKKE merci!!!

Ada Puype - 1
ste lj.

Alesus 
3de kleuterklas

Vele 
hartjes 
van Rouwan - Kl 3

Ben 

jij dat 

Achille?

Zoe 
2de 
kleuterklas

Noe 
2de kleuter

Wendy en 

haar zusje

Rousil 4
de lj.

Mayley 4de lj.

Plezant feesthapje van Mithila

Plezante party bij Sasha - 4de lj.

Renee 2de lj.

Ceana 8 jaar

Cis Vanpeperstrate 6 jaar

De 10-ers Achille  en Ludovique

Masrija 7 jaar

Nawal 6 jaar

t is feest bij Mithila - 10 jaar
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De plezante paashaas 

van Celestina 7 jaar

Is dit de 
paashaas 
van Koksijde?
Michael 
Vercammen 
7 jaar

De plezante 
wekker 
van Colette

Elise 
4de lj.

Juul 
7 jaar

Khalil Jouma 
3de kleuter

Lylou 7 jaar

Lynn 4de lj.
Marit 4de lj.

Fien
4de lj.

De dikke truitjes van het 4de lj.

De draakdino van Milan - 9 jaar

Dikke mutsen en dikke truitjes 

in de 2de kleuterklas

Dikketruiendag 2de lj.

Jarne is grote fan van Koksijde

K van keicoole 

meiden van 

het 6de lj.
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10.30-18 uur10.30-18 uur
Zeelaan 
Koksijde-BadKoksijde-Bad

ZA & ZO
14 & 15 april 201814 & 15 april 2018

Gratis!

Koksijde-BadKoksijde-Bad

Kinderevenement vol 
 toffe attracties!


