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Legende
In PleZand worden artikels,
spelletjes, activiteiten… meestal
aangeduid met icoontjes die de
leeftijdsgroepen voorstellen.
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Wendy
4 - 6 jaar
Oskaar
6 - 7 jaar
Jef
8 - 10 jaar
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10 - 12 jaar
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De brochure van Plezand is een uitgave
van het gemeentebestuur Koksijde naar
een idee van de afdeling Vrije Tijd.

alrijke
Met hulp van ktids!
Koksijdse
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Buck- e ?

Fiets of stap jij naar school en doe
je zo mee aan het Buck-e project?
Super. Vergeet niet je helm en
fluohesje te dragen. Dan krijg
je bij de volgende controle aan de
schoolpoort ook een leuk geschenk.
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Kerstmannos in pannos
Waarom sluipt de kerstman
rond het plezante huis? Waar
zijn de rendieren? En waarom
loopt Oskaar rond met een
hockeystick en een tennisracket?

4-5
Koksijde knalt in de
kerstperiode
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Zali
gewenst!

Veel activiteiten de komende
winter. Verwarm je aan het
vuurwerk of koel af op de
ijsbaan.

8-9

Spannende verhalen of een geweldig
gewelf. Wat kies jij?
Onze musea pakken weer uit met een straf
programma. Ga naar het NAVIGO-museum. Of nee,
het Abdijmuseum. Of toch Kunstencentrum Ten
Bogaerde? Bezoek ze allemaal. Dan mis je niks.

14-15

Kindergemeenteraad
Koksijde heeft
een nieuwe
kinderburgemeester
en een nieuwe
kindergemeenteraad.
Plezand stelt ze graag
aan je voor.

16-17

Loïc is de nieuwe
kinderburgemeester.
Handjes schudden
kan hij als de beste.

En verder
Kiek It
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Hippetips jeugd
en casino
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Plezante nieuwsjes
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Hippetips bib, Speel-
plekke en Duinenhuis
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Sport20
Plezante wekker
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’t Bos van Commerce 24
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Plezant verhaal

Kerstma
Boem!

Eén voor één floepen de lichten
aan in het plezante huis.
“Wat was dat?”, fluistert Wendy.
“Weet ik veel”, zegt Jef. “Oskaar!
Wat heb je nu weer uitgespookt?”
“Ik? Ik weet van niks”, zegt Oskaar.

Beng!
“Er zit iemand op ons dak”,
fluistert Wendy.
“Toch niet weer
Sinterklaas?”, vraagt Ebbie.
“Bah, nee, die is al lang
naar Spanje”, zegt Jef.
“Het is een inbreker”, zegt
Oskaar. “Ik zal hem vinden.”
Oskaar rent weg met een
tennisracket in zijn ene schaar
en een hockeystick in de
andere.
“Blijf hier”, roept Ebbie.
Oskaar luistert niet en stormt de
trap af. Pablo haalt
zijn schouders op
en loopt achter
hem aan. De rest
volgt. Oskaar opent
de voordeur…
“Stop! Of ik sla!”
“Er is hier niemand”,
fluistert Ebbie.
“Toch wel”, zegt Oskaar.
“Doemme!”
Iemand vloekt.
“Het kwam van ginder!”, roept
Oskaar en hij stormt opnieuw weg.
“Blijf nu toch staan”, zegt Jef,
maar Oskaar luistert, weeral, niet.
“Zie je wel, ik heb gelijk!”, roept
Oskaar. “Kijk!”
De tuin ligt vol cadeautjes.
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Groot en klein. Rood en blauw. Met
en zonder strik.
“Een spoor”, zegt Oskaar.
Ze volgen de pakjes tot ze bij een
groot voorwerp aankomen.
“Een slee?!”, roept Ebbie.
Een grote met gouden krullen aan
de zijkant. In de slee ligt een zak
waarin nog meer pakjes zitten.
Pakjes vol blutsen en bulten.
“Dat ding is gecrasht”, zegt
Ebbie.
“Tegen ons huis”, zegt Wendy.
“Niet moeilijk, er zit geen motor
in. Het heeft zelfs geen vleugels.
Welke onozelaar probeert hier
mee te vliegen?”, bromt Oskaar.
“De Kerstmannos”,

zegt Pablo.
“Wie?”, vraagt Wendy.
“Hij daaros.”
Pablo wijst. Uit de struiken duikt
een man met een witte baard en
een rood pak op. “Doemme toch!”,
vloekt hij.
“De inbreker”, zegt Oskaar.
“Nee, het is geen inbreker”, zegt
Jef.
De Kerstman komt aangesloft
terwijl hij in zijn baard krabt.
Oskaar springt voor hem
met zijn hockeystick
en tennisracket
voor zich
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uitgestoken.
“Wie ben je?”, vraagt Oskaar.
“De Kerstman”, zegt de
Kerstman;
“De Kerstman? Waar zijn je
rendieren dan?”, vraagt Oskaar.
En hij zwaait met zijn racket.
“Thuis”, zegt de Kerstman. “Die
kijken liever naar televisie. De
jeugd van vandaag. In niks meer
geïnteresseerd.” De Kerstman
schudt zijn hoofd.
“Hoe vliegt dat ding dan?”,
vraagt Oskaar.
“O, gewoon”, zegt de Kerstman.
“Met sterrenstof.”
“Sterrenstof?”, vraagt Ebbie.
“Ja. Ik heb altijd een voorraad
mee, maar toen ik tegen jullie huis
botste, raakte ik het kwijt.”
“Hoe ziet dat sterrenstof eruit?”,
vraagt Jef.
“Het schittert. Zoals... sterretjes”,
zegt de Kerstman.
“Dan moeten we dat toch
makkelijk vinden?”, zegt Ebbie.
“Euh, niet echt. Het zit in een
zwarte doos.” De Kerstman krabt
opnieuw in zijn baard.

“Zwartos? Niet slimmos”, zegt
Pablo.
“Kom, we helpen zoeken”, zegt
Jef.
“Ik heb geen zin om te zoeken”,
bromt Oskaar.
Toch helpen de plezante vrienden
met zoeken.
“Domme doos.” Oskaar helpt
ook, al brommend en pruttelend.
“Ik haat zoeken.”
“Gevonden!”, roept Wendy.
Ze trekt met haar staart een
zwarte doos uit de struiken.
“Oh, dank u wel”, zegt de
Kerstman. “Ik ben gered. En de
kinderen die op hun cadeaus
wachten ook.”
“Cadeaus? Rommel, bedoel je.
Wie gaat dat opruimen? Ik niet”,
zegt Oskaar.
“We helpen allemaal. En jij ook”,
zegt Jef. Oskaar snuift, maar raapt
toch een cadeau op. Hij schudt
eraan, maar trekt een vies gezicht
wanneer de inhoud hem niet
aanstaat.
Gelukkig duurt het niet lang om
alle cadeaus te verzamelen.
Na een paar minuten kruipt de
Kerstman in zijn slee en pakt de

teugels vast.
“En nu?”, vraagt Ebbie.
“Duwen”, zegt de Kerstman,
terwijl hij sterrenstof over de slee
strooit.
“Duwen?”, vraagt Oskaar.
“Ja”, zegt de Kerstman.
“DUWEN!”, roepen Jef en Wendy
in koor.
Het lukt. De slee schiet in gang
en terwijl die de lucht in vliegt,
gooit de Kerstman met pakjes.
Ook Oskaar krijgt er één. Is hij er
blij mee? Dat lees je de volgende
keer.
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Stijlvol Shoppen
Zijn je mama en papa nog op zoek naar cadeaus voor onder
de kerstboom? Neem ze mee naar de Zeelaan in Koksijde op
zaterdag 21 december (10-18 uur).
Sta op de foto met de kerstman. Laat je cadeautjes op een leuke
manieren inpakken en geniet van betoverend straattheater.

21 er
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Mariage Fantastique

Volle bak liefde in de
Zeelaan van Koksijde
. Dat is
Mariage Fantastique!
Het wereldberoemde
Theater Tol brengt
een
parade met betovere
nde danseressen op
prachtige
fietsen. Ook zijn er
muzikale bruidegoms
die
lichtgevende bruide
n laten dansen in de
straat.
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Vuur en magie
op het strand

Gloeiend heet zal he
t zijn op het strand
van
Oostduinkerke. Tijde
ns de Sylvestervuren
.
Geniet van de magie
. De vuurmeesters
brengen
mobiele vuuracts me
t muziek en vuur. He
el veel
vuur! Om je lekker
warm te houden.
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© Jan Verschooten

Op de Zeedijk zijn er
lekkere sprotjes en
bereiden
ze heerlijke garnaals
oep. Je kan er ook
ravotten
in ’t Bos op het stran
d. De avond wordt
afgesloten
met een spetterend
vuurwerk.

Nog meer
vuurwerk?
Kom met je familie naar Sint-Idesbald
voor een feestelijke oudejaarsavond met
muziek, drankjes en spetterend vuurwerk.
Afspraak op 31 december vanaf 23 uur op
de Zeedijk.
Vergeet je slingers en je feesthoedje niet!
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Jeugd en Casino

Kinderfilm:
De prinses en de kikker
Tiana is een zwart meisje uit de armere wijken van New Orleans,
ze droomt van haar eigen restaurant en werkt daar hard voor. Op
een feestje wordt ze per ongeluk aanzien voor een prinses en kust
ze een echte kikker. Hierdoor komt ze in een avontuur terecht met
voodoo en knotsgekke nieuwe vrienden.

Maandag 24 februari 2020 - 14.30 uur

Koksijde-Bad, Kursaallaan 28
(2,50 euro incl. drankje – popcorn: 50 cent)
Reserveer nu je plaats via jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be

Theatervoorstelling:
‘Sneeuw’ (Snøw) (vanaf 3 jaar)

Zondag 5 januari - 15 uur
c.c. CasinoKoksijde
Tickets: 6 euro

Theatervoorstelling:
‘Fragile’ (vanaf 3 jaar)
Een gek mannetje, met slobberbroek en hoed, vertrekt in zijn
eentje op pad.
Zijn enige reisgezel: een koffer vol magie en verwondering.
Zijn avontuurlijke reis verloopt - letterlijk - over één lijn.
Soms is die lijn recht, soms hobbelig, soms onderbroken en soms
heuvelachtig.

Zondag 1 maart – 15 uur

© Jean-Louis Sagot

Een pinguïn, een frigo en een rochelende vuilniszak komen in
opstand tegen alle Grote Mensen die niet willen luisteren.

© Seppe De Roo

Beste kleuter,
De Grote Mensen willen niet luisteren, dus jij moet mij helpen.
Ik smelt! Mijn vriend zijn huis smelt ook!
Wij hebben jullie hulp nodig! Help ons alsjeblieft!
Kom snel! Nee! Nu!!!
Met vriendelijke groeten,
De Sneeuwman

c.c. CasinoKoksijde
Tickets: 6 euro

orstellingen:
Geldig bij beide vogra
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Doe na deze voorstellin
oek Academie Koksijde.
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Alle info en tickets op

11

Kalender

Maandag 23 december
10.30-11.30

Schaatsplezier
in Koksijde

Voorleesuurtje:
kerstverhalen in de bib (4-6j.)
Koksijde-Bad, bibliotheek
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Theater: Brandweerman Sam, het grote
kampeeravontuur (vanaf 2j. /22 euro)

Kom verkleed als brandweerman of bosranger.
Daarna is er een meet & greet!
Info en tickets: www.casinokoksijde.be
Koksijde-Bad, Theaterzaal c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 27 december

.be

www.visitkoksijde

14.30 – 16.00 uur

Workshop: Maak je eigen te gekke
zeemonster (6-9j.)

Winter
Wonderland
in het Bos van
Commerce
Op he

zie
p. 14

Oostduinkerke, NAVIGO-museum
16 uur

Smoefelmarkt

Oostduinkerke-Dorp, binnenplein NAVIGO-museum

t strand van
Oostduinkerke.
Van zaterdag 21 decem
ber tot zondag 5 janua
ri.
De echte durvers kunnen
klimmen en klauteren
op het hindernissenparc
ours.
De boshut opent elke da
g om 11u.
zie
p. 24

Crea-hoek
Kunstencentrum Ten Bogaerde
‘In de steigers’
Heel de kerstvakantie. Wel gesloten op maandag en
op 24, 25, 31 december en 1 januari.
Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde

Zaterdag 28 december
8-14 uur

Winterwandeldag

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
14.30 uur

Vertelfestival: Toen de dieren
nog spraken - Twinkelende
verhalen bij winterlicht

zie

Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen p. 15
20 uur

Koksijde-Bad, Theaterplein

16 uur

Sylvestervuren en vuurwerk
Oostduinkerke Zeedijk

Zaterdag 21 december
10-18 uur

Stijlvol shoppen met de kerstman,
straattheater en livemuziek
Koksijde-Bad, Zeelaan

zie
p. 8

Dinsdag 31 december
23-02 uur

Van oud naar nieuw

Sint-Idesbald, Zeedijk t.h.v. het Grardplein

18 uur

Parade: Mariage Fantastique door Theater
Tol - Koksijde, Zeelaan zie
p. 8

Zondag 22 december
15 uur

Kerstoptreden kinderkoor
Beau-re-mi

Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje pz.ie
9

zie

Schlager on Ice met o.a. de Ketnetband p. 8
Maandag 30 december

December 2019

12

14 uur

Januari 2020

Maandag 24 februari

Vrijdag 3 januari

Koksijde-Bad, Jeugdhuis De PIT

14.30-16 uur

Kinderfilm: De prinses en de kikker

14.30 – 16.00 uur

Poppenspel ‘Wonderlijk leven diep in de
zee’ & knutselactiviteit
zie
Oostduinkerke, NAVIGO-museum

p. 14

Zaterdag 4 januari

Dinsdag 25 februari
14-16.30 uur

Workshop: Maak je eigen badbruisfiguren
en badzeezout
zie
Duinenhuis, Bettystraat 7

09.30-10 uur

p. 19

Voorleesuurtje in de bib (4-6j.)

14.30-16 uur

14.30-17 uur

Oostduinkerke, NAVIGO-museum

Koksijde-Bad, bibliotheek

Workshop ‘Geweldig Gewelf’ – gratis (8-12j.)

Kunstencentrum Ten Bogaerde

Zondag 5 januari

zie
p. 15

14 uur

Theatervoorstelling
‘Sneeuw’ (Snøw) (+3 j.)

+ workshop
c.c. CasinoKoksijde pz.ie11

Vrijdag 24 januari
13.30 uur

Kindergemeenteraad

Gezinsworkshop: aquaria achter de
schermen (6-12j.)
Woensdag 26 februari
09.30-10 uur

Voorleesuurtje in de bib (4-6j.)
Koksijde-Bad, bibliotheek
10.30-12 uur

Buggytour: kriebelende sprotjes (1,5-3j.)
Oostduinkerke, NAVIGO-museum

zie
p. 14

14 uur

Kindercarnavalstoet

Gemeentehuis Koksijde

Koksijde-Bad (start Marktplein)
aansluitend kinderdiscoshow
c.c. CasinoKoksijde

Februari 2020

14.30-16.30 uur

Zaterdag 1 februari

zie
p. 11

Familie@tenduinen:
rondleiding Zandlopers (6-12j.)

09.30-10.15 uur

Abdijmuseum Ten Duinen, info: www.tenduinen.be

Koksijde-Bad, bibliotheek

Vrijdag 28 februari

Zaterdag 8 februari

Familie@NAVIGO: verhaal ‘gekke
snoetjes’ & knutselactiviteit (3-6j.)

Voorleesuurtje in de bib (6-12j.)

11 uur

14.30 – 16 uur

Knuffelduik

Oostduinkerke, NAVIGO-museum

Zondag 9 februari

Maart 2020

Oostduinkerke, strand
8-9 uur

Valentijnzwemmen (-12j.: 2 euro)
Koksijde-Dorp, Zwem-& recreatiebad Hoge
Blekker
Zaterdag 15 februari
14 uur

Kindercarnaval
Oostduinkerke, Witte Burg
Zondag 23 februari
13-18 uur

Mountainbiketoertocht
Oostduinkerke, Hazebeek
14.30 uur

Grote carnavalstoet - Oostduinkerke

Zondag 1 maart
15 uur

Theatervoorstelling ‘Fragile’ (+3 j.) +

workshop, c.c. CasinoKoksijde

zie
p. 11

Zaterdag 7 maart
09.30-10 uur

Voorleesuurtje in de bib (4-6j.)

Koksijde-Bad, bibliotheek

Woensdag 11 maart
13.30-16 uur

Kijk. Ik fiets.

Oostduinkerke, Sporthal Hazebeek

zie
p. 20
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Hippetips musea

Familie@NAVIGO in de
kerstvakantie
Elke vrijdag om 14.30 uur tijdens de schoolvakanties trakteert
het NAVIGO-museum met toffe workshops. Tip! Laat je (groot)
ouders op hetzelfde moment een gratis rondleiding volgen.

Workshop Maak je eigen te gekke
zeemonster (6-9 j.)

Vind jij zeemonsters ook zo cool? Haal je creatieve vingers
boven en maak je eigen zeemonster.
Vrijdag 27 december van 14.30 tot 16 uur. (€2)

Poppenspel Wonderlijk leven diep in de
zee + knutselactiviteit (3-6 j.)

Ben jij dol op verhaaltjes? Juf Ingrid neemt je mee in het
wonderlijk leven van haar zeevriendjes.
Vrijdag 3 januari van 14.30 tot 16 uur. (€2)

Zin in één van deze workshops? Schrijf je in via 058 51 24 68.
Opgelet! Tijdens de kerstvakantie is het museum alleen open
op vrijdag, zaterdag en zondag.
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ri van 14.30
Dinsdag 25 februa
t-)ouders.
2 jaar en hun (groo
Voor kinderen van 6-1
het toegangsticket.
Prijs inbegrepen in

Buggytour: kriebe
lende sprotjes
Met de allerkleinsten
naar het museum?
Het kan! Kom
samen met je kleine
spruit op ontdekking
. Van horen,
zien en voelen, tot
kruipen en rolleboll
en. Dit en veel
meer op maat van
mini’s en hun (groo
t-)ouders.

Woensdag 26 fe

bruari van 10.30 tot
Voor peuters van 1,5
12 uur.
-3 jaar en hun (groo
t)ouders.
Prijs: inbegrepen in
het toegangsticket.
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Hippetips musea

Familie@NAVIGO
in de krokusvakantie
Verhaal gekke snoetjes +
knutselactiviteit (3-6 j.)

Gekke snoetjes hier, gekke snoetjes
daar, knutselen maar! Welke gekke
snoet zet jij op? Vrijdag 28 februari
van 14.30 tot 16 uur. (€2)

Schr
via 05 ijf je in
85
of on 1 24 68
navig thaal@
omus
eum.
be

Familie@TenDuinen
Rondleiding: Zandlopers (6-12 j.):

Woensdag 26 februari om 14u.30.
Alle info op www.tenduinen.be

Twinkelende verhalen bij winterlicht
Luister jij graag naar een spannend verhaal? Knus
binnen in de warmte, terwijl het buiten ijzig koud
is? Kom dan op zaterdag 28 december naar het
Abdijmuseum.
‘Toen de dieren nog spraken’ is een vertelwandeling uit
de duizend. Topverhalen met topvertellers!

© LambertDerenette

De verhalen gaan over iets dat we elke dag kunnen
gebruiken: hulp van vrienden. Want in team bereik
je meer, toch? En dat beseften de monniken van de
Duinenabdij ook toen ze met de bouw van de abdij
begonnen. Veel handen maken licht werk.

Workshop Geweldig Gewelf

Schrijf je nu in!
www.koksijde.be/crea-atelier-ten-bogaerde

Leuk wee
tje: In he
t Kunsten
centrum T
en Bogaer
de staat
een reuze
grote taar
t. Een
bezoekje
waard!

Praktische info:
Om 14.30 uur in het Abdijmuseum Ten
Duinen, Koninklijke Prinslaan 2.
Gratis als je jonger bent dan 6 jaar of als je
verkleed bent in middeleeuws thema.
(6-18j.: 5 euro / volw.: 7 euro)
Meer info: www.tenduinen.be

© Rémi Vimont

Dingen ontstaan niet zo maar uit het niets. Nee, er is
altijd iemand die ze bedenkt.
Ontdek hoe je met stukjes regenpijp, elastiekjes en
houten latten een coole koepeltent bouwt. Maak je
eigen tentbekleding, gooi er een doek over en zo
ontstaat een camera obscura (donkere kamer) effect.
Benieuwd wat dit is? Kom die zelf bouwen.
Wanneer? Zaterdag 4 januari 2020 van 14.30 tot 17
uur
Voor wie? Handige Harry’s en Harriettes tussen 8 en
12 jaar
Waar? Kunstencentrum Ten Bogaerde
Gratis

Live tekeningen & muziek
De jonge tekenares Yule Hermans maakt mooie
illustraties bij de verhalen. Live, tijdens
de verhaalmomenten. Luister na je
wandeling naar de live muziek van
het duo À Bout de Souffle. Klaar om
uitbundig te zingen in Franse stijl? Als
je nog wat Frans wil oefenen, helpt dit
tweetal je op weg.
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Kindergemeenteraad

Een nieuwe kindergemeenteraad dat
is ook …
een nieuwe kinderburgemeester
En dit jaar is dat …
Loïc Devos, 11 jaar uit de Vrije
Basisschool Oostduinkerke. Het
lot besliste dat hij werd verkozen
uit de vijf kandidaten. Het was
onze schepen van Onderwijs en
Jeugd, Lander van Hove, die de
winnaar bekend maakte. Loïc
zal een jaar lang de sjerp van
kinderburgemeester dragen.
Foto’s, interviews, handjes
schudden, lachen, nog meer
handjes schudden. En glimlachen.
Zeker niet vergeten te
glimlachen. Burgemeester zijn…
is niet gemakkelijk. Ondertussen
heeft Loïc al een
interview gegeven
voor Focus-WTV, de
regionale televisie.

Proficiat Loïc

Plezand stelt de leden van
de kindergemeenteraad aan jou voor. En we beginnen
natuurlijk met de kinderburgemeester.
Plezand: Hoe voelt het om de titel van
kinderburgemeester te dragen?
“Het was een verrassing toen ik plots verkozen werd. Jack
en ik waren geschrokken, maar ik ben heel blij.”
Wat was de reactie thuis?
“Mijn broer Jules en mijn ouders waren fier en blij voor
mij.”
En op school?
“Toen we op school aankwamen
maakten de leerlingen een brug voor
mij op de speelplaats. De leerkrachten
wensten mij proficiat.”
Wat vind jij tof aan onze gemeente?
“Dat er zoveel mogelijkheden zijn om te
sporten en ook veel activiteiten tijdens de
vakanties. En dat er veel aandacht is om
onze gemeente net en veilig te houden.
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Wat zijn jouw wensen en plannen als nieuwe
burgemeester?
“Als wens, zou ik heel graag een voetbalveldje met
boardings willen in Koksijde, waar iedereen op
mag voetballen. Bv op de zeedijk. En ook een actie
voorbereiden om deel te nemen aan de warmste week
voor heel Koksijde. Vorig jaar hebben we bufs verkocht
met onze school voor de warmste week en hebben we
1.109 euro verzameld voor het Kinderkankerfonds. Graag
zou ik een actie willen voorbereiden voor volgend jaar
met alle Koksijdse scholen samen, om iets te verkopen
met het Koksijde logo erop voor een goed doel.
Wat ik ook leuk zou vinden is een kinderfuif voor alle
kinderen uit Koksijde op het einde
van het zesde leerjaar.”
Leer ook de andere leden van de
kindergemeenteraad kennen:
Pauline François (10 j.)
5de leerjaar de Ark
Hobby’s: dansen en piano spelen
Lievelingsfiguurtje: Wendy, omdat
ze zo kleurrijk is
Grootste wens voor Koksijde: dat
Koksijde proper blijft

Estée Vandendries (11 j.)
6de leerjaar de Ark
Hobby’s: paardrijden en basket
Lievelingsfiguurtje: Wendy, omdat
ze zo fleurig is
Grootste wens voor Koksijde: dat
Koksijde veilig blijft

Yaro Mertens (11 j.)
De Strandloper
Hobby’s: voetbal, breakdansen en
lopen
Lievelingsfiguurtje: Ebbie
Grootste wens voor Koksijde: meer
voetbalvelden!

Kjento Sarrazijn (12 j.)
De Strandloper
Hobby’s: lopen, zwemmen,
fietsen
Lievelingsfiguurtje: Jef
Grootste wens voor Koksijde:
een zwembad zoals Plopsaqua
en meer grote voetbalvelden
om te sporten met mijn
vrienden

Manon Vandooren (11 j.)
6de lj. gemeenteschool Koksijde
Hobby’s: dansen, tekenen en
dictie
Lievelingsfiguurtje: Oskaar, hij is
grappig en leuk
Grootste wens voor Koksijde: dat
het nog properder wordt

Jack Lagrou (10 j.)
5de lj. Vrije Basisschool
Oostduinkerke
Hobby’s: zwemmen, tennis en
de scouts
Lievelingsfiguurtje: Ebbie omdat
ik hem leuk vind
Grootste wens voor Koksijde:
meer vuilnisbakken en nog
properder

Kato De Cock (10 j.)
5de lj. gemeenteschool
Oostduinkerke
Hobby’s: ballet en tapdans
Lievelingsfiguurtje: Wendy, mijn
mama noemt ook zo
Grootste wens voor Koksijde:
nog meer strandactiviteiten bij
strandclubs

Lennert Meirlevede (8 j.)
De Letterzee
Hobby’s: voetballen, fietsen,
zwemmen en lopen
Lievelingsfiguurtje: Pablo, tof om
foto’s mee te trekken
Grootste wens voor Koksijde:
meer leven in Koksijde, veel
activiteiten, vooral voor kinderen

Alexy Billon (11 j.)
De Letterzee
Hobby’s: paardrijden, turnen
Lievelingsfiguurtje: Jef, hij kan
koken en is schattig.
Grootste wens voor Koksijde:
meer activiteiten, Koksijde nog
groener en gezelliger

Ilan Blomme (11 j.)
6de lj. gemeenteschool Koksijde
Hobby’s: voetbal, lopen en
zwemmen
Lievelingsfiguurtje: Jef, ik vind
zijn naam leuk
Grootste wens voor Koksijde:
geen afval meer op straat

Fiora Vandenberghe (12 j.)
6de lj. gemeenteschool
Oostduinkerke
Hobby’s: lopen en buiten spelen
Lievelingsfiguurtje: Ebbie
Grootste wens voor Koksijde:
meer spelletjes voor kinderen
op woensdagnamiddag

Kaithlyn Lippens (13 j.)
MPI de Viertorre
Hobby’s: paardrijden, kleuren
en zingen
Lievelingsfiguurtje: Oskaar, die
is grappig
Grootste wens voor Koksijde:
meer activiteiten voor de
kinderen en properder

Noah Van de Woestyne
(11 j.)
MPI de Viertorre
Hobby’s: gamen
Lievelingsfiguurtje: Jef
Grootste wens voor Koksijde: dat
Koksijde volledig plastiekvrij is
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Plezante nieuwsjes

Zit je met iets?
Praat erover.
Warme William
luistert naar jou
Soms voel je je niet zo gelukkig. Of zit je met
een probleem waar je niet uitgeraakt. Het helpt
om er dan met iemand over te praten. Dan
voel je je op slag wat beter.
Maar ook je vrienden of broer of zus voelen zich
soms slecht. En dan kan jij er zijn voor hen
door te luisteren naar hen, en hen te helpen.
Dan ben jij een Warme William! Iemand die er
is voor de ander als die het moeilijk heeft.
Koksijde heeft ook zijn eigen Warme William, een grote
blauwe beer. Hij is er om jullie te helpen onthouden
dat het goed is om te praten over je problemen, en te
luisteren naar elkaar.

Warme William vind je op het casinoplein aan
de bibliotheek. Breng jij hem ook eens een bezoekje?

Twee nieuwe
verjaardagsfeestjes
@NAVIGO!
Bijna jarig? Wil je een plezant verjaardagsfeestje? Dan is het
NAVIGO-museum een uitstekend idee. Nodig je vriendjes en
vriendinnetjes uit voor een coole party!
Samen ga je op ontdekking in het museum, daarna knutsel
je in het atelier en… achteraf krijg je een heerlijk ijsje.

Stekker en Sterre tellen tot tien, wie niet
weg is… is gezien (5-7 j.)

Wie is vandaag jarig? Wat een toeval, Stekker en Sterre
ook! Waarom zien ze er dan zo triest uit? Stekker en Sterre
spelen verstoppertje met hun vriendjes. Ze tellen tot tien
en gaan dan op zoek in het museum. Maar na heel goed
zoeken, vinden ze nog steeds geen vriendjes. Zoeken jullie
mee?
Verkleed je als een vis met glinsterende schubben. In het
museum maak je kennis met de zeevriendjes van Stekker
en Sterre.

Matrozen van de zee, wie vaart er mee? (8-10 j.)

Ahoi! Onze kapitein kreeg een nieuw schip. Hoera, hoera
en nog eens hoera. Maar wat is hij met een schip zonder
bemanning? Dus … is hij op zoek naar een matroos die
stoer genoeg is om op avontuur te gaan. Jij dus.
Ga je mee op avontuur? Verkleed je als een échte
matroos. Slaag je voor alle testen? Dan verdien jij je
eigen matrozenbrevet. Stoer!
Meer info: www.navigomuseum.be
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Twee weken avontuur in de Speelplekke
Wilde dieren in de sneeuw’. Dat is het thema voor de kerstvakantie.
Twee weken avontuur in de Speelplekke
Zwemmen doen we iedere vrijdag. Ook schaatsen staat op ons programma.
Vergeet je niet in te schrijven! Hopelijk tot dan.
moe!

…
pfffff

etje

ben be

Luister jij graag naar een
grappig of spannend verhaal?
Kom dan naar de voorleesuurtjes van de bib. Elke eerste zaterdag van
de maand. En in de vakanties organiseert de bib nog een extra uurtje.
• Ma 23 december: 10.30-11.30 uur (kleuters)
• Za 4 januari: 9.30-10 uur (kleuters)
• Za 1 februari: 9.30-10.15 uur (lagere school)
• Woe 26 februari: 9.30-10 uur (kleuters)
• Za 7 maart: 9.30-10 uur (kleuters)
• Za 4 april: 9.30-10.15 uur (lagere school)

Maart is
jeugdboekenmaand
En het thema dit jaar is KUNST. In maart vinden heel wat
activiteiten en workshops plaats voor groot en klein. Ook
het WAK (WesthoekAcademie Koksijde) helpt mee.
Hou zeker de website van de bib in het oog. Daar vind je
het hele programma.
Pssst… Alle bibliotheekbezoekers werken heel de maand
aan een groot kunstwerk. Niet verder vertellen hé!

Maak zelf badbruisfiguren
en badzeezout
Je kiest zelf een geurtje en kleurtje voor het badzeezout en je vult je
versierde fles hiermee op. Met de zelfgekozen vormpjes ga je aan de
slag en maak je je eigen badbruisfiguren. Alles wordt gemaakt met
natuurlijke producten.
Wanneer? Tijdens de krokusvakantie op dinsdag 25 februari
van 14 tot 16.30 u.
Schrijf je in voor 20 februari via duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17.
Kostprijs: 8 euro, incl. fles badzeezout en enkele zelfgemaakte
badbruisfiguren.
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SPORT

Op stap met de hele
familie
Wat dacht je van een portie
gezonde zeelucht tijdens de drukke
feestdagen? Misschien zit je buikje
nog vol met lekkere ijstaart?
De Winterwandeldag is de
ideale dag om met je familie
een supermooie en gezonde
wandeling te maken.
Dat kan op zaterdag 28
december tussen 8 en 14
uur. Start aan de
Kerkepannezaal in
Sint-Idesbald.
Prijs: 1 euro.

Kijk. Ik fiets
Leer fietsen op 2 wielen in 1 namiddag. Dat lukt je wel.
Zeker met de hulp en de goeie tips van de fietsleraar.
Doe je mee? Breng dan je eigen fiets mee (zonder
steunwieltjes). Je keert zeker op 2 wielen terug naar
huis met je fietsdiploma.
Woensdagnamiddag 11 maart van 13.30 tot 16 uur
in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Meer info en inschrijven op: www.koksijde.be/kijkikfiets

Voor jou is de
mountainbiketoertocht gratis
Dat klopt. Voor iedereen jonger dan 12 is de toertocht
gratis.
Je krijgt de keuze uit drie afstanden. Wat je afstand
ook is, die is alleszins de max. Slingerende weggetjes
door strand, bos en stukken natuur die alleen die dag
open zijn. Als kers op de taart rij je een stuk van het
cyclocrossparcours.
Onderweg krijg je eten en drank. Er is pechbijstand en
achteraf krijgt je fiets een douche in de bikewash.
Toer je mee? Op 23 februari. Starten doe je in de
sporthal in Koksijde (Houtsaegerlaan 19a) tussen
8 en 12 uur. Meer info op: www.koksijde.be/
mountainbiketoertocht

Sport en paaseieren in
de paasvakantie
Paassportkamp van maandag 6 april tot vrijdag 10 april.
Sport, sport en nog eens sport. Binnen en buiten. Buiten en
binnen. Schrijf je vandaag nog in.
Meer info: www.koksijde.be/sportkampen.
Ook voor kleine broer of zus zijn er sportkampjes. Naast
sporten, knutselen zij ook. Misschien zelfs een knutselwerkje
voor jou?
Dat de sportkampen de max zijn, zie je op deze foto:
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Twee weken lang gezonde boslucht op het strand!
Ja ja, een echt bos op het strand van Oostduinkerke. En
elke dag is er iets te beleven.
Knutselopdrachten, een goochelshow, een kids disco show
en nog veel meer… Ho ho ho, zelfs de kerstman komt op
bezoek!
Klim en klauter elke dag op het hindernissenparcours en
bezoek Elsa en haar vrienden in het Frozen huisje.
De boshut opent elke dag om 11u.

Boskalender:
Zaterdag 21 december / Het Bos is geopend!
• 11.30 uur Opening Bos door de Stienesteekers
Zondag 22 december / Fiesta a la playa
•
• 15 uur
Workshop Salsa
• 17 uur
Salsaparty
Maandag 23 december / Jingle bells, jingle bells, …
• 11.30 uur Kerstballen knutselen
• 14 uur
Optreden The Christmas Carol Singers
Dinsdag 24 december / Ho Ho Ho Merry Christmas !
• 14.30 uur Optreden De Vette Pistons
• 15 uur
Bezoek van de Kerstman
Donderdag 26 december / Smulplezier in het Bos
• 11 uur
Wafelverkoop Samana (t.v.v. Ziekenzorg)
• 16 uur
Optreden Armanis Jazz Band

Vrijdag 27 december / Magie in het Bos
• 14 uur
Goochelshow voor kinderen
• 15 uur
Voorspel je toekomst met waarzegster
Oracle in Red
• 17 uur
Optreden Fourplay
• 19 uur
Slowparty: weet je nog die slow…
Zaterdag 28 december/ Fun 4 kids
• 13 uur
Kinderschminken
• 15 uur
Kids Christmas Disco Show
• 17 uur
Optreden 2 The Limits
Zondag 29 december / Balloonfun
• 11.30 uur Ballonplezier in het Bos
• 17 uur
This is the voice: Christmas Karaoke
Dinsdag 31 december / Party time !
• 11.30 uur Oesterpassie in het Bos
• 23.30 uur Van oud naar nieuw met bubbels in het Bos
Donderdag 2 januari / Fun 4 kids
• 14 uur
Notenslingers maken met het Koninklijke
Comité Koksijde in de Bloemen
• 16 uur
Optreden Knappe Koppen
Vrijdag 3 januari / Anton, Anton, Anton !
• 16 uur
Après-ski party met de Zingende Fotografen
Zaterdag 4 januari / Driekoningen
• 11.30 uur Aperitiefconcert met de Koninklijke Harmonie
Vrienden van de Brandweer
• 11.30 uur Driekoningen in het Bos

Info: Toerisme Koksijde – Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde
058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be

11de jaargang - 4de editie
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