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Een smakelijk Halloween
Spoken in huis
Er loopt een duister wezen
rond in het plezante huis.
Is het een spook?
Een geest? Of nog iets
anders?

4-5
Grrrr... iezelig
Het is bijna Halloween.
De tijd van monsters,
geesten en andere engerds.
In Koksijde is er vanalles te
doen, maar pas op voor al
die griezels.

8-9
En verder

Plezante nieuwsjes
Nieuwe speeltoestellen op het Zonneplein. Geld
verdienen door te fietsen of te wandelen. En een
knotsgekke herfstvakantie in de Speelplekke.

14-17

Kiek It
Kalender
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Jeugddienst en casino 13
Musea

15

Feest in het Visserijmuseum

Sport en bib

16

Zaterdag 2 november is een
zee(r) feestelijke dag in het
NAVIGO-museum. Vissen op
garnalen, workshops, animatie
en een huifkartocht. Wat wil je
nog meer?
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17
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18-19
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Plezant verhaal

“Oskaar”, fluistert Ebbie.
“Oskaaaar.”
“Hmmmpf”, mompelt Oskaar.
“Wakker worden!”
“Laat me met rust.”
Oskaar trekt zijn deken
over zijn hoofd.
“Opstaan. Nu!”
Ebbie trekt Oskaars
deken weg, die
stribbelt tegen
en probeert zijn
deken opnieuw te
pakken, maar Ebbie
houdt vol.
“Hoor je ‘t?”, vraagt Ebbie.
“Wat?”, zegt Oskaar.
“Dat”, zegt Ebbie, terwijl hij aan
Ebbies schouder trekt. “Luister.”
“Krrrr.” Een krakend geluid.
“Krrrr.”
Opnieuw.
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“Er sluipt iemand rond in
ons huis”, zegt Ebbie.
Een klap.
“Ik hoor het ook”, zegt Oskaar.
“We moeten de rest halen.”
Oskaar en Ebbie rennen heen en
weer en maken iedereen wakker.
Jef, Wendy en Pablo strompelen
geeuwend door de gang.
“Waarom maak je ons wakker?”,
geeuwt Jef. “Ik had juist zo’n
mooie droom.”
“Ik ook.” Wendy wrijft in haar
ogen.

		 Bam!
“Daarom”, zegt Oskaar. “Een
spook of een monster of iets. En
het zit in ons huis.”
“Monsters bestaan niet”, zegt
Jef.
“Si. No spookos”, zegt Pablo.
“En wat is dat dan?”, vraagt
Ebbie en wijst naar de gang. Een
schaduw glijdt over de muur.
Wendy schrikt en verstopt zich
achter Jefs rug.
“Er is iemand in ons huis”,
fluistert ze.
“Dat zeg ik toch, potverdikke”,
vloekt Oskaar.

De schaduw glijdt verder en even
later klinkt gekraak.
“Het zit op de trap”, zegt Wendy.
“Het is waarschijnlijk niks.” Jef
haalt zijn schouders op. “In het
donker lijken de gewoonste
dingen eng.”
“Noem jij dat gewoon?”, roept
Oskaar.
Krrr. Krrr. De trap kreunt onder het
gewicht van een onbekend iets.
“Ik dacht dat spoken zweefden”,
zegt Ebbie.
“Dan is het geen spook”, zegt
Oskaar. “Maar een geest.”
“Geesten maken ook geen
lawaai”, zegt Jef. “En daarbij,
geesten bestaan niet.”
“Deze geest maakt wel lawaai”,
zegt Oskaar.
“Ga kijken.” Wendy geeft een
duwtje aan Jef.
“Waarom?”, vraagt Jef.
“Ha, je bent bang”, zegt Oskaar.
“Bèh, nee”, zegt Jef. “Ik doe
gewoon niet mee met jullie flauwe
spelletjes.”
“Jef is bang. Jef is bang. Jef is...”
“Hou op”, zegt Jef. “Ik ga al.”
Jef sluipt de slaapkamer uit.
En opeens wordt het stil in het
plezante huis. Heel stil. Onze
vrienden horen niks... tot...
Geroep. En het komt van
beneden.
“Dat is Jef. Er is iets
gebeurd.” Wendy stormt naar
buiten.
“Wacht...” Oskaar is nog
niet uitgesproken wanneer ook
Ebbie en Pablo
wegspurten.
“Verdikke”, mompelt Oskaar en
ook hij verlaat zijn slaapkamer
met knikkende knieën.

Het huis is pikkedonker en Ebbie
botst tegen Wendy.
“Waar is Jef?”, vraagt Wendy.
“Ik zie niks”, zegt Ebbie.
“Steek het licht aan”, fluistert ze.
“Ben je gek? Dan ziet de geest
ons”, zegt Oskaar.
“Hier lichtos”, zegt Pablo.
Het licht floept aan.

Ieeeek!
Wendy’s gekrijs weergalmt door
het huis.
In het midden van de woonkamer
staat een figuur met een lange
grijze baard en lange grijze haren.
“Zie je wel. Een geest”, zegt
Oskaar.
“Dat is geen geest, dat is...
Sinterklaas”, zegt Jef.
“Sinterklaas?”, antwoorden de
vrienden in koor.
“Ja”, zegt de vreemde figuur.
“Ik ben Sinterklaas. Sorry, dat ik
jullie wakker maakte. Ik heb zelfs
nog geen tijd gehad om mijn
cadeautjes te leggen.”
“Wat doe jij hier? We zijn nog
maar november”, zegt Wendy.
“November? Echt? Oei, dan

heb ik mij
vergist”, zegt
de Sint.
“Je vergissen? Dat
kan toch niet? Jij bent
Sinterklaas”, zegt Ebbie.
“Sinterklaas heeft geen
kalender. Piet houdt die bij.
En hij is al een paar weken
op reis en ik dacht... Ai, ai, ai,
wat een fout.”
“Missos is menselijk”, zegt
Pablo.
“Waar is mijn cadeau?” Oskaar
roefelt in de zak van Sinterklaas.
“Stop dat terug”, sist Jef.
“Maar...”
“Nu!”
Oskaar haalt zijn schouders op en
stopt het pakje terug. “Ik zal dan
maar wachten, zeker.”
“Niet bang zijn. Ik kom binnen
een maand terug. Met Piet. Want
zonder hem lukt het niet.”
“Dat is goed Sinterklaas, maar
kom dan langs de voordeur”, zegt
Jef.
“Afgesproken.”
Sinterklaas neemt zijn zak mee en
wandelt naar buiten. Zijn paard
hinnikt. Even later klinken hoeven
die over de daken snellen.
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Huiver mee tijdens de
Huiver
Koksijde is in de ban van Halloween. Heksen, monsters
en ander gespuis doorkruisen het straatbeeld.
Geen prettige tijd voor gevoelige zieltjes, maar voor
de durvers staat dit op het griezelmenu:

Vrijdag 25 oktober

Halloweenmountainbiketocht
Een tocht door het donker van 26, 36 en 49 km.
Met onderweg bevoorrading, pechverhelping en
geestenuitdrijving. Inschrijven van 18 tot 20.30 uur
(gratis als je jonger bent dan 12 jaar).
Info: www.koksijde.be/
halloweenmountainbiketoertocht - 058 53 20 01 –
sportdienst@koksijde.be

Zaterdag 26 oktober tot
zondag 3 november

Raak jij uit het
doolhof?
Zoek de uitgang en ontsnap aan
enge monsters. Elke dag van
13 tot 18 uur. Prijs? 3 euro (incl.
drankje). Waar? Op het strand
van Sint-Idesbald.
Alleen voor de echte durvers:
avondopeningen van 19 tot
22.30 uur (alleen op 26, 27 en
31 oktober – 1 en 2 november,
5 euro, incl. drankje).

Maandag 28 oktober

Monster House
Een groepje vrienden
ontdekt dat een oud huis
uit hun straat eigenlijk
een levend monster is.
Niemand gelooft hen. De
drie vrienden moeten
het huis stoppen voor er
slachtoffers vallen.
14.30 uur - Jeugddienst de
PIT - 2,50 euro.
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Dinsdag 29 oktober

Griezelverhalen
Hou je van enge verhalen? Kruip je graag onder een
dekentje om je te beschermen tegen griezels?
Kom dan om 10.30 uur naar de bib… als je durft.

SFX-workshop
Je leert valse wonden
maken, snijwonden,
kogelgaten, een gebroken
neus, brandwonden, of
blauwe plekken. Als het er
maar echt en pijnlijk uitziet.
Opgepast: niet voor gevoelige
zieltjes.
14-16.30 uur - Jeugddienst de
PIT - 10 euro
Info: jeugddienst@koksijde.be - www.depit.be

Griezelig halloweenspel
Haal je mooiste griezelkostuum uit, pak je zaklamp
en kom naar de bib. Speel je mee met een echt
Halloweenspel? Voor durvers van 7 tot 11 jaar.
Voor ouders en andere bibberkonten is er speciale
opvang. Schrijf je – gratis – in aan de balie of via
jeugdbibliotheek@koksijde.be.
19.30-21 uur

herfstvakantie
Woensdag 30 oktober

Zeewierworkshop met
een snuifje Halloween
Maak zelf je griezelgerecht.
Lekker, maar toch eng.
13–17 uur – Duinenhuis - 7 euro
Schrijf je in voor 25 oktober via
duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17

Donderdag 31 oktober

Maak je eigen
griezelpompoen
En laat je schminken (2 euro), maar
pas op voor de griezels.
14-17 uur - Sint-Idesbald, Grardplein –
5 euro (voor een pompoen)

Halloweenstoet
Sidder en beef. Ril en
huiver. Tier en schreeuw.
De griezeligste stoet
van het jaar passeert in
Koksijde.
19.15 uur - Sint-Idesbald,
van Kerkepannezaal naar
Zeedijk

Heksenverbranding
en vuurwerk
Aaaargh! Kaboem! Het strand verandert in een
vuurspektakel.
20 uur - Sint-Idesbald, strand

Zaterdag 2 november

Kids Halloween Trail
Lopen (1 km), start om 17.30 uur

Halloween Trail
Lopen (6-10 km), start om 18 uur

Halloween Walk
Wandelen (6-10 km), start om 18.05 uur
Vertrek: ter hoogte van het openluchtzwembad van
Oostduinkerke
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Kalender

19.30-21 uur

d... zondag 3 november
Doorlopentob
er tot
Zaterdag 26 ok
zeldoolhof
• Halloween - Grie
1000m² groot!
d
Sint-Idesbald, stran

Oostduinkerke, Speelplekke

Vrijdag 25 oktober

13-17 uur

Zeewierworkshop met een snuifje
Halloween (7-12j.)

17.30-19 uur

Halloween Smoefeltocht

Duinenhuis, Bettystraat 7

(5km lang – kinderen: 6 euro)
Info: www.letterzee.be
Koksijde-Bad, Albert Fastenaekelslaan
24

14 uur

Op stap tussen de ezels en de pony’s –

18-20.30 uur

zie
Halloween Mountainbike toertocht		

Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek

p. 8

Betoverend figuurtheater
‘The Missing Light’ (+7j.)

Abdijmuseum Ten Duinen

c.c. CasinoKoksijde
zie
Maandag 28 oktober p. 13

Donderdag 31 oktober
14-17 uur

zie
p. 13

Uithollen en versieren van
pompoenen, schmink en
animatie

Kinderfilm: Monster House
Jeugddienst De PIT,
Koksijde-Bad, Kursaallaan 28

Sint-Idesbald, G. Grardplein

Dinsdag 29 oktober

19.15 uur

10.30-11.30 uur

Grote Halloweenstoet

Griezelverhalen in de bib
(+6j.) Koksijde, Bibliotheek

Van de Kerkepannezaal naar
de Zeedijk

14-16.30 uur

20 uur

Workshop maak je eigen
huid- en milieuvriendelijke zeepjes
(7-14j.)

Heksenverbranding met
aansluitend vuurwerk
Sint-Idesbald, strand

Duinenhuis, Bettystraat 7

• SFX ‘Special Effects’ workshop:
Halloween make-up

10

zie

Familie@TenDuinen: workshop p. 15
‘Abdijconstructies met KAPLA bouwen’
(8-12j.)

15 uur

Jeugddienst De
PIT, Koksijde-Bad,
Kursaallaan 28

www.iwva.be/bezoekers
Bezoekerscentrum De Doornpanne,
Doornpannestraat 2
14.30-16.30 uur

Zondag 27 oktober

14-16.30 uur

Gratis – inschrijven via
jeugdbibliotheek@koksijde.be
Koksijde, Bibliotheek

Woensdag 30 oktober
De tijdmachine van professor pzie
. 12
Kwistenbiebel

OKTOBER

14.30-16.30 uur

Halloweenspel in de bib
(7-11 j.)

zie
p. 8

Zondag 24 november - 14 uur
Gezinsworkshop ‘aquaria achter de
schermen’ (+6j.)

NOVEMBER
Vrijdag 1 november
14.30 tot 16 uur

zie
p. 15

Oostduinkerke, NAVIGO-nationaal Visserijmuseum

Workshop: ‘fantastische schelp in klei’
(6-9j./€2) Oostduinkerke - NAVIGO-nationaal
Visserijmuseum

Zaterdag 2 november
10 - 17 uur

Luchtmachtbasis Koksijde

Zaterdag 30 november - 14-16 uur zie
Zwarte Pieten academie (3-8j.) p. 16

zie
p. 14

Zilt feest in NAVIGO-museum
Oostduinkerke - NAVIGO-nationaal
Visserijmuseum
10.30 - 18 uur

Hobbybeurs c.c. CasinoKoksijde
Vanaf 17.30 uur

Kids Halloweentrail

Wereldbeker Cyclocross

zie

Oostduinkerke-Bad, strandbad p. 9

Zondag 3 november
10.30 - 18 uur

Hobbybeurs c.c. CasinoKoksijde
Zondag 10 november

18 uur: Sint-Maartensstoet
Sint-Maarten verwacht
je om 18 uur in ’t Oud
Schooltje. Daarna vertrekt
de stoet – langs een ander
parcours – voor een mooie
tocht vol feestelijke lichtjes
in Koksijde-Dorp. De stoet
eindigt in ’t Oud Schooltje
waar je iets lekkers krijgt.
Wie een originele uitgeholde
biet als lantaarn heeft, krijgt extra lekk
ernijen.
Dus doe je best.
Heb je nog geen biet. Geen paniek! Er
liggen er
nog in ’t Oud Schooltje.

Vrijdag 15 november
Sterrenwacht open
Dakterras Duinenhuis, Bettystraat 7
18 uur
(aanmelden om 17.45 uur)

Zwemmarathon voor de
lagere scholen ‘Samen de
kustlijn afzwemmen’
Koksijde-Dorp, Zwem- & recreatiebad
Hoge Blekker

Zaterdag 16 november - 10.30-11.30 u. zie
p. 16
Verteltheater ‘Mag de mug’
Bibliotheek Koksijde, Willem Elsschotzaal (1ste verd.)

Bibliotheek Koksijde
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December
Doorlopend...

Zaterdag 14 december –
zondag 5 januari
IJsbaan

Koksijde, Theaterplein

Zaterdag 21 december – zondag 5 janu
ari
Bos van Commerce Oostduinkerke, stran
d

Donderdag 5 december
20 uur

zie

Acrobatie en humor p. 13
‘Un Poyo Rojo’ (+7j.)
c.c. CasinoKoksijde

Dinsdag 17 december
10-12 uur/15-18 uur

zie
p. 16

Grote boekenverkoop
Bibliotheek Koksijde, Willem Ellsschotzaal

Woensdag 18 december
10-12 uur/14-17 uur

Grote boekenverkoop
Bibliotheek Koksijde, Willem Elsschotzaal

!
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Een knotsgekke herfstvakantie in de Speelplekke
De tijdmachine van professor Kwistenbiebel strijkt neer in de vakantie. Beginnen je vingers

al te jeuken om te vliegen en te ontwerpen? Dan ben jij
klaar voor een avontuurlijke en creatieve vakantie!
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Zot van zwemmen en steppen?
Dan is woensdag 30 oktober jouw topdag. Duik

’s morgens het zwembad in en trek in de namiddag op
griezeltocht met je step. Pas op voor de pakkers!
Schrijf je in via www.i-school.be/login.

35 minuten die je nooit zal vergeten

Hippetips

In een klein dorpje aan zee vertrekt elke dag een visser met
zijn bootje naar de overkant. Zijn vrouw kijkt hem na en wacht
tot hij een lichtje laat branden als teken dat hij veilig aan de
overkant is. Op een dag is er geen licht te zien... Elke avond
tuurt Hilda naar de horizon op zoek naar een teken van haar
verdwenen man. Jaren gaan voorbij, tot ze op een dag een
lichtje ziet.

© Manuel Harlan

Zondag 27 oktober – 15 uur
Figuren- en poppentheater in het cultuurcentrum
CasinoKoksijde
Ticket: 6 euro (voor kinderen)
Workshop
Doe na de voorstelling - gratis - mee met de workshop van de
Westhoek Academie Koksijde. Zeker een aanrader.

© Alejandro Ferrer

Un poyo rojo
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MET
DE HUIFKAR
NAAR ZEE, SAMEN
VISSEN, VERSE
GARNALEN PROEVEN,
WORKSHOPS EN
ANIMATIE!

Hippetips musea

Waar is dat feestje?
Hier is dat feestje
Zaterdag 2 november is een zee(r) feestelijke dag in het
NAVIGO-museum. ’s Morgens ga je met de huifkar naar het
strand om te vissen met de garnaalvissers te paard.
Op het museumplein worden de garnaaltjes gekookt en mag je
proeven. Njammie!

Zilt
feest in
NAVIGO
museu m

Geniet in de namiddag van toffe animatie en coole workshops in
het museum:

Droom weg
tijdens het
r
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n
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”
n
de vuurtore
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Neem
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een dans
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p

Knutsel
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Laat je
schminken

11.30-13.30 UUR: VUL JE
AAN MET LEKKERE HAPJES EIGEN PICKNICK
VAN ONZE VISSERS!
Zonder rit in de huifkar gelden
de gewone
toegangsprijzen! Prijs mét
huifkar: € 15
[€ 10 voor kinderen van 5
tot 18 jaar oud]
Reserveer tijdig je plaatsje
in de huifkar via
onthaal@navigomuseum.b
e of 058 51 24 68

Maak
je eigen
koelkastmagneet

NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum
Pastoor Schmitzstraat 5
8670 Oostduinkerke
T +32 (0)58 51 24 68
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

Praktisch
Vergeet zeker je laarzen niet. Breng je picknick
mee en vul die aan met lekkere hapjes van onze
vissers! Kom je mee feesten in het museum? Dat
kost evenveel als een normaal bezoek, gratis voor
Koksijdenaars dus! Wil je ’s morgens ook mee
naar het strand met de huifkar? Dan betaal je wat
meer: 8 euro (voor Koksijdenaars), gratis voor
kinderen jonger dan 5 jaar. Reserveer snel.
Meer info: www.navigomuseum.be – reservaties
via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68.
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Familie
@
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Hippetips musea

Workshop: fantastische
schelp in klei
(6-9 jaar)

Laat je fantasie de vrije loop en versier je schelp in klei met
fantasierijke kleuren.
Schrijf je in via onthaal@navigomuseum.be of
058 51 24 68. (Groot-)ouders nemen ondertussen gratis deel
aan de rondleiding in het museum.

Vrijdag 1 november - 14.30 tot 16 uur – 2 euro

Workshop: aquaria achter
de schermen
(vanaf 6 jaar)

Hé jij daar! Wil jij weten wat er gebeurt achter de schermen van de
aquariums? Ontdek het op de ‘Dag van de Wetenschap’. Snuister mee
in de wonderlijke onderwaterwereld van de zee. Je leert wat je nog niet
wist over onze Noordzeebewoners. Samen met je (groot-)ouders ga je
actief aan de slag. Van horen, zien en voelen tot het uitvoeren van leuke
proefjes.

Zondag 24 november om 14 uur – voor gezinnen
met kinderen vanaf 6 jaar. Gratis, wel reserveren via onthaal@
navigomuseum.be of 058 51 24 68. Een museumbezoekje is gratis op
24 november van 14 tot 17 uur.

Workshop: abdijconstructies
met KAPLA bouwen

(8-12 j. & ouders)

Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2
We kunnen alleen maar dromen over hoe de abdij van Koksijde er vroeger écht
heeft uitgezien. De abdij heropbouwen, zit er helaas niet in. Of toch? Waarom niet
een poging doen met KAPLA® bouwplankjes? Het Abdijmuseum daagt jou en je
ouders uit om hiermee abdijconstructies te bouwen. Dit is écht een superleuke en
spannende activiteit om samen te beleven!
Beginnen doen we met een korte rondleiding doorheen de expo ‘Bouwen voor de
eeuwigheid’, waar onder andere de maquette van de abdij in LEGO® blokjes te zien is.

Woensdag 30 oktober - 14.30-16.30 uur

Wist je dat…

Bouwmeester Lambrecht
die je hier op de foto ziet,
gidst gezinnen doorheen de
tentoonstelling!

© Wail Alba
dry

… je de nieuwe tentoonstelling
van het Abdijmuseum over
de bouw van de abdij kan
bezoeken met hulp van een
kei-leuk boekje?

Aan de hand van
leuke opdrachtjes
leer je op een
speelse manier bij
over de bouw van
de Duinenabdij.
Een voorbeeld?
‘Wees creatief en
ontwerp hier het
wapenschild van
jouw gezin’!

boekje.indd

Dit boekje werd
gemaakt met creatieve
hulp van de Westhoek
Academie (WAK).
Als je in het museum
de kleuren van de
verschillende LEGO®
blokjes verzameld hebt,
maak je kans op een
leuke prijs!

Jouw wapen
schild

Boekje te verkrijgen
aan het onthaal van
het Abdijmuseum.
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