
1

Plezand 03
infoblad voor
de kids van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

12
d

e
 ja

a
rg

a
n

g
 - 

3d
e

 e
d

iti
e

 03



2

Legende

In PleZand worden artikels, 
spelletjes, activiteiten… meestal 
aangeduid met icoontjes die de 
leeftijdsgroepen voorstellen.
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De brochure van Plezand is een uitgave 
van het gemeentebestuur Koksijde naar 
een idee van de afdeling Vrije Tijd.

Ebbie
2,5 - 4 jaar

Wendy
4 - 6 jaar

Oskaar
6 - 7 jaar

Jef
8 - 10 jaar

Pablo
10 - 12 jaar

Met hulp van 
talrijke 

Koksijdse kids!

Het plezan
tste 

Het plezan
tste 

plaatje!p laatje!

Joepie springvakantie !
Joepie springvakantie !

Balletje slaan op 

de golf? 
Maak kennis met deze coole sport 

en volg een gratis initiatie (-12j.) op 

zaterdag 31 oktober van 15 tot 16 uur.

Schrijf je zeker in via golfsecretariaat@

koksijde.be. Alle info op www.

koksijdegolfterhille.be – 058 53 27 10
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HappyHappy

HalloweenHalloween

Plezant verhaaltje
Plezant? Nee, niet plezant. 
Want er staat een 
monster in de tuin. 
Wat doet het daar?
En is het gevaarlijk?

4-5

Hippetips 
Kapitein Nemo vaart rond in Koksijde. Ontdek wat hij 
allemaal beleeft. Jij krijgt ook de kans om matroos te 
worden. Vaar mee met het NAVIGO-schip en trotseer 
de woeste wateren. 12

Plezante nieuwsjes
Hockey en zwemmen… wat 
hebben die twee sporten 
met elkaar te maken?
Eerst en vooral water (huh?). 
En dat ze nieuw
zijn natuurlijk. 6-7

Huiver mee met 
Halloween
Heksen, monsters en ander 
gespuis doorkruisen het 
straatbeeld. 
Geen prettige tijd voor 
gevoelige zieltjes, maar wel 
voor de durvers. 8-9
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Plezant verhaal

Gele ogen. Gele ogen die hem aankijken. Ebbie trekt 
het gordijn dicht.
 “Er staat iemand in onze tuin.”
 “Pfff, dat zal wel. Wie wil buiten staan vannacht? Het 
stormt”, zucht Oskaar en hij draait zich om in zijn bed. 
“Ga slapen. Het is laat.”
Ebbie wil niet slapen. Er staat iemand in de tuin, dat 
heeft hij met zijn eigen ogen gezien. Een windvlaag 
duwt tegen het raam en doet het houtwerk kraken. 

Een akelig geluid, maar niet 
zo akelig als het monster 
dat buiten staat. Moet hij 
eigenlijk bang zijn? Het 
monster is buiten en hij 
staat binnen. Bovendien 
zijn alle ramen en deuren 
gesloten. Ja, toch? Ebbie 
kruipt in zijn bed en trekt 

het deken zo hoog mogelijk op. Het is stil. Hij hoort 
alleen het zacht gesnurk van Oskaar. Ebbie doet zijn 
ogen dicht, niet bang zijn, dat is nergens voor nodig. 
En dan… schiet hij recht in zijn bed.
 “Wat was dat?”
Lawaai. Lawaai in het huis. 
 “Oskaar”, fluistert Ebbie. “Oskaaaar?” 
Oskaar knort en gromt, maar wordt niet wakker. 

 “Hm, huh, wat is er? Laa’ me slapen.”
Oskaar draait zich om. 
 “Ik hoor iets”, zegt Ebbie. “Iets in het huis. Het komt 
van beneden.”
 “Je ziet spoken”, moppert Oskaar.  
 “Nee, ik hoor ze!” Ebbie slaat zijn deken weg en trekt 
aan dat van Oskaar. “Opstaan. Je moet kijken.”
 “Ik?”, vraagt Oskaar.
 “Ja, jij”, zegt Ebbie. “Jij hebt scharen in plaats van 
handen, jij kunt je verdedigen.”
 “Euh, ik wil me…”
Ebbie duwt Oskaar naar buiten. 
 “Luister. Daar is het opnieuw”, zegt Ebbie. 
Nu hoort Oskaar het ook. “Er is iemand in de 
woonkamer. We moeten de politie bellen.” 
 “Dat duurt veel te lang. Wij gaan naar beneden. 

               zegt Ebbie.
 “Wij? Waarom…”
Ebbie duwt Oskaar de trap af. Het is donker, ze zien 
amper waar ze lopen en bij elke stap die ze zetten, 
kreunt de trap. “Sssccchhht”, sist Ebbie. 
“Ik kan er toch niks aan doe…”
Beneden valt iets om. Een stoel? De kamerlamp? 
Zouden ze kijken? Oskaar bereikt als eerste de deur 
van de woonkamer.
 “Voorzichtig”, fluistert Ebbie.

4

Nu

Oskaar!

Krrrr. Krrrr...

Indringer
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Plezant verhaal

Zachtjes duwt Oskaar de deur open.  

Het gekreun van de deur klinkt oorverdovend en de 
twee vrienden verstijven. Ebbie verwacht elk moment 
een aanval of een mes in zijn rug of nog iets ergers. 
 “Er is niemand” fluistert Oskaar.
“Niemand?”, vraagt Ebbie
Ze gaan de woonkamer binnen. Vanuit de keuken 
klinkt een vreemd geluid. 
 “Het monster is aan het eten”, fluistert Ebbie.
 “Toch niet mijn pudding?!”, zegt Oskaar.
 “Welnee, monsters eten geen pudding. Monsters 
eten… ons”, zegt Ebbie.
Oskaar gluurt naar binnen.
 “Het is Pablo”, zegt Oskaar.
 “Eet hij Pablo op?

roept Ebbie en duwt in Oskaars rug.
 “Nee, dat bedoel ik niet. Het issss Pablo. Hij is in de 
keuken.”
 “Samen met het monster?”, 
vraagt Ebbie.
 “Neeee, er is geen monster. 
Alleen Pablo.”
 “Wat doet hij daar?”, vraagt 
Ebbie. 
 “Weet ik veel. Eten?”, zegt 
Oskaar.  
“Midden in de nacht?”
Ebbie en Oskaar gaan de 
keuken binnen.
 “Ik konnos niet slaapos”, 
zegt Pablo. “Ik maakos 

versiering. Vooros Halloween.”
 “Je liet me schrikken”, zegt Ebbie. “Heb je al een 
pompoen in de tuin gezet?”
Pablo knikt.
 “Dit is toch niet het moment om pompoenen uit te 
hollen! 

Oskaar is kwaad en Wendy en Jef komen op het 
lawaai af.
 “Wat gebeurt er?”, vraagt Jef.
 “Wat er gebeurt? Wat er gebeurt, is dat Pablo een 
idioot is. En Ebbie ook”, bromt Oskaar. “En nu ga ik 
slapen!”
Oskaar stormt de trap op. 
 “Ik wil meedoen”, zegt Ebbie. “Ik kan toch niet meer 
slapen.”
Ebbie en Pablo hollen samen nog vier pompoenen 
uit en zetten die in de tuin. Ebbie is niet bang meer.
“Happy Halloween, Pablo”, zegt Ebbie.

5

Help hem!

Piiiiiieeeeep

Dwaas!

Indringer
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Plezante nieuwsjes

Terug 
lekker nat…
in het Hoge 
Blekkerbad
Joehoe! Het vernieuwde Hoge Blekker 

zwembad is terug open. Lekker 

ploeteren in het 25-meterbad en in het 

klein warm bad. De kinderbaden, het 

versnellingsbad en de glijbaan blijven 

wel nog een tijdje dicht. 

Wat moet je weten?

 Zwemmen gebeurt in shiften van 

een uur (50 minuten zwemtijd)

 Je krijgt 15 minuten op voorhand 

toegang tot de kleedruimtes (deze 

zijn genummerd)

Wat is er nieuw?

 De openingstijden: van 9-12 uur & 13-19 uur (9 zwemshiften per dag)

 Maximum 60 bezoekers per shift

 Reservatie is verplicht

 De douches zijn gesloten

 Mondmaskers zijn verplicht (niet in het water hé 😊)

De toegangsprijzen blijven dezelfde. Reserveren is verplicht via www.koksijde.be

Op naar een nieuwe hobby? Probeer hockey
Je moet wel tegen natte voeten kunnen, want het veld wordt constant nat gemaakt om de bal sneller te laten 
vliegen. Doet al dat water het gras niet snel groeien? Nee hoor, het veld is gemaakt van kunststof.

En het is niet alles…
Er komt nog een clubhuis met kleedkamers, douches en een bar. Maar dat is voor volgend jaar.
En ook de Finse looppiste op het 
sportpark is groter: je jogt nu 550 meter 
extra op houthaksel. In totaal is de 
Finse piste in Oostduinkerke
1,35 kilometer lang. 

Waarom hockey spelen? 
Net zoals voetbal en volleybal is deze 
sport een teamsport. Het grote verschil 
is dat hockey geen contactsport is.
Een goeie hockeyspeler heeft spel-
inzicht en reageert snel. Iets voor jou? 

Benieuwd? 
Hockeyclub Koksijde telt 140 leden en 
houdt trainingen op dinsdag, woensdag 
en vrijdag. 
Op zaterdag wordt er competitie 
gespeeld. 
Check alle info op www.hckoksijde.be 
en piep ook eens naar de foto’s op 
www.koksijde.be/fotoalbum
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Wandel of fiets naar 
school… en verdien geld
Naar school fietsen of stappen is niet alleen gezond, maar ook 
veilig. En daarom verdien je een beloning. Hoe werkt het?

Stap 1: Kom te voet, met je fiets, met je step of in de 
bakfiets (op het fietsstoeltje mag ook) naar school.
Stap 2: Zorg dat je een tag hebt voor je fiets of rugzak. 
En scan die in (op school staat een toestel
dat biep zegt wanneer je passeert). Heb je nog geen tag? 
Vraag die op je school.
Stap 3: Met elke biep verdien je centjes: de zogenaamde 
bucks. Als je er genoeg hebt, betaal je daarmee bij 
enkele handelaars in Koksijde. Gebruik daarvoor het 
speciaal betaalkaartje (of je smartphone als je die al 
hebt).

Wist je dat…
 je op je verjaardag, in de winter en op een regendag 

meer punten verzamelt?
 een fietshelm en een fluohesje (of fluorugzakhoes) 

zorgen voor meer veiligheid? Je school krijgt 
regelmatig bezoek van een mystery guest die het 
dragen van je helm en je fluohesje (of fluohoesje) 
controleert… en beloont. Zeker doen dus!

 het college van burgemeester en schepenen besliste 
dat in oktober alle registraties van Buck-e dubbel 
tellen? Super!

Verzamelde jij vorig jaar al bucks? Doe zeker verder, 
maar vergeet niet om je punten in te wisselen. Weet 
je niet hoeveel punten je hebt? Log dan - samen met 
je ouders - in op je Buck-e account: www.buck-e.be/
home. Naast je verzamelde punten zie je ook waar je 
iets kan kopen.

Plezante nieuwsjes

Zorg dat je gezien 
wordt met de fiets
Elke dag wordt het iets vroeger donker en iets later licht. 

Zorg dus dat de verlichting van je fiets goed werkt en steek 

die ook aan 😊. En als je fluo draagt dan ben je extra 

zichtbaar in het verkeer.

Wist je dat…
 de zichtbaarheid in het verkeer van een fietser of 

voetganger met fluo- of reflecterend materiaal stijgt met 

300 procent? 

 iemand met donkere kledij in de dimlichten van een 

aankomende auto gezien wordt tot op 20 meter, iemand 

met heldere kledij tot op 50 meter en iemand met 

reflecterend materiaal zelfs tot op 150 meter?
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Vrijdag 30 oktober

18 tot 20 uur

Halloween

Mountainbiketoertocht

18 tot 20 uur

HalloweenMountainbike-toertocht

Zie ook vrijdag 30 oktober’
Zaterdag 31 oktober

11 tot 16 uur

uithollen en versieren 

van pompoenen

19.30 tot 21 uur

Griezel je mee in de bib?

Huiver mee in Koksijde 

tijdens de herfstvakantie

Koksijde is in de ban van 

Halloween. Heksen, monsters en 

ander gespuis doorkruisen het 

straatbeeld. Kom langs als je durft 

en waag je aan het griezelmenu:

Een avondrit in een griezelige Halloweensfeer!

Dit jaar niet één avond, maar twee (30 en 31/10).

Afstanden: 25, 35 of 50 km. Start (tussen 18 en 20 uur) en 

aankomst: sporthal Hazebeek. Je mondmasker is verplicht 

in de sporthal. Er zijn geen kleedkamers en geen bike wash. 

Vergeet je helm en fietsverlichting niet!

Schrijf je zeker in via www.koksijde.be/halloweenmtb

(gratis tot 12 jaar)

Trek je Halloweenkostuum aan en kom naar de bibliotheek. 
Griezels tussen 5 en 7 jaar luisteren naar een spannend verhaal en maken hun eigen heks, monster of spook. Griezels tussen 7 en 11 jaar brengen best hun zaklamp en speurneus mee. Zij gaan buiten op pad voor een akelige zoektocht. Kom… als je durft!De activiteit is gratis, schrijf je wel in (verplicht) via bibactiviteiten@koksijde.be of aan de balie.

Sint-Idesbald, G. Grardplein 

(5 euro voor een pompoen) 

Schrijf je in via 

www.visitkoksijde.be/halloween

8

Halloween
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Vrijdag 30 oktober tot en met 8 november

The Beast

Zaterdag 31 oktober tot en met 7 november

Strandlaan

Zaterdag 31 oktober en 3, 5 en 7 november

Griezeltocht Bloedspoor

Dinsdag 3 november

• 10 tot 12 uur: griezelballonnen plooien • 14 tot 16 uur: goochelen met spinnen 
Schrijf je in via www.visitkoksijde.be/halloweenPrijs: 2 euro. Sint-Idesbald, G. Grardplein

Donderdag 5 november

• 10 tot 12 uur en 14 tot 16 uur: maak 

zelf je Halloweenfiguren

Prijs: 2 euro. Sint-Idesbald, G. Grardplein. 

Schrijf je in via www.visitkoksijde.be/halloween

Woensdag 4 november

• tot 12 uur: griezelige magneten en 
vleermuizen maken 

• 14 tot 16 uur: maak je eigen 
shopping tas en spin 
Schrijf je in via www.visitkoksijde.be/halloween

 Prijs: 4 euro. Sint-Idesbald, G. Grardplein

Spookjeszoektocht

Halloween 
WEDSTRIJD

Halloween

43 meter lang, 12 meter breed en 7,5 meter 

hoog… dat is The Beast. Een gigantische 

opblaasbare dinosaurus. Je stapt binnen via zijn 

opengesperde muil en onderweg passeer je alle 

vitale organen tijdens een indrukwekkend klank- 

en lichtspel. 
Prijs: 4 euro per persoon. Plaats van afspraak: 

Theaterplein, Koksijde-Bad

Tijdens de herfstvakantie staat de Strandlaan in 

Sint-Idesbald volledig in het teken van Halloween. 

Halloweenmuziek, pompoenen, spinnen en andere 

engerds brengen je in de juiste sfeer. De hele week 

trekken grote en kleine griezels door de straat om 

je de stuipen op het lijf te jagen.

Kom jij tijdens de herfstvakantie 

mee bibberen tijdens één van onze 

halloweenactiviteiten? Dan maak je kans 

op een bangelijk LEUKE PRIJS. 

Meedoen is simpel: neem een gruwelijk 

griezelige foto of maak een filmpje van 

jezelf tijdens één van de activiteiten 

in Koksijde en verwijs op Facebook of 

Instagram met de hashtags #visitkoksijde 

#halloweenkoksijde. Vergeet je bericht 

niet openbaar te zetten. Tijdens de 

week na de herfstvakantie trekt een 

onschuldige hand vijf winnaars. 

Info en reglement:

www.visitkoksijde.be/halloween

Toerismekantoor Sint-Idesbald – 

toerisme@koksijde.be

Meer activiteiten vind je op

www.visitkoksijde.be/halloween  

Verplichte inschrijving voor alle 

activiteiten!

Opgelet: als de coronamaatregelen verstrengen, 

kan het zijn dat deze activiteiten niet doorgaan. 

Kijk op www.visitkoksijde.be voor de meest 

recente info.

Er zijn griezels gespot in Sint-Idesbald. Wie trotseert 

de demonen op deze griezeltocht? Prijs: 5 euro. 

Schrijf je in via www.visitkoksijde.be/halloween

Kinderen onder de 16 jaar worden best begeleid.

Spookjes spotten
Er werden verschillende spookjes gespot in de etalages van de lokale handelaars. Vind jij ze allemaal? Vraag je deelnameformulier bij de dienst Toerisme in Sint-Idesbald of bij de deelnemende handelaars (gratis).

9

WIN!
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Ik heb je te pakken

Ik ben de 
god van het 

startschot

Met mijn donutmaatje op het plaatje

Kiek it

Een bloemetje 

voor jou omdat ik 

zoveel van je hou

Hopelijk moet 
deze stok niet 

in mijn oor

Hupsekee ik glij mee

Ik ook op de foto !!!

Frietjes met ketchuponnaise

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

en WIN een plezante onderlegger

    

Nee ik ben niet gestraft

Gewoon eventjes laden en lossen

Groetjes uit 
Koksijde



11

Ik word later 

speelpleinchauffeur

Kiekeboe

Joepie...plezante spaghetti

Middaglunch van chef Lucas

Twee kleedjes kopen is een hoelahoep gratis

Z
e 

n
oe

m
en

 m
ij 

S
pr

in
g 

in
 t 

ve
ld

je

Van wie is deze 
gekke kous?

Wat ben ik nu weer 
aan het smurfen?

Is dat nu een kleed of een baard?

Sorry huisje plezier is te klein voor vier

een gekke kleur 

voor onze nieuwe 

deur

Ik ben deze glijbaan 
zo dankbaar

Wij zijn dikke 
makkers

Bye Bye...
zwaai zwaai!

Me HAPPY!
11



1212

Hippetips

Ken jij de stilste plek ter 

wereld?
Een plek waar je zelfs de wind niet hoort? Jacob droomt 

over vissen, water en de oceaan. Hij wenst wilde 

wateravonturen en wil tussen de vissen zwemmen. Hij 

bouwt een grote onderwaterboot: de Nautilus. Zo wordt 

hij kapitein Nemo.

Schrijfsters Winny en Charlotte vertellen het verhaal 

van Kapitein Nemo in woord en beeld en gaan samen 

met jou op ontdekking. Vaar je mee?

Praktisch: Vrijdag 6 november van 14 tot 16 uur

Gezinsworkshop voor kinderen (5-11 jaar) en 

hun ouders: 15 euro per gezinsticket (max. 2 

volwassenen en 4 kinderen). Reserveren is verplicht 

via www.navigomuseum.be. Gebaseerd op het boek 

kapitein Nemo van Charlotte Severeyns & Winny Ang.  

Sim salabim salderij, 

deze varkensstal werd 

omgetoverd tot... brouwerij! 

Knor knor knor. Neen, je zou echt niet zeggen 

dat dit gebouw vroeger een varkensstal was! 

Maar toch was het zo. Ten Bogaerde was 

in de middeleeuwen een boerderij van de 

Koksijdse abdij. Ze kweekten er gewassen 

zoals graan, maar hadden er ook dieren 

zoals schapen, paarden, pluimvee en varkens. 

Heel wat van die oude gebouwen van de hoeve 

bestaan nog altijd. Eentje ervan is bijvoorbeeld 

vandaag een restaurant. En in de oude grote 

schuur kan je vandaag kunstwerken ontdekken. 

Je kan de gebouwen zien aan je rechterkant als 

je van Koksijde naar Veurne rijdt.

Nu heeft de gemeente de varkensstal volledig opgeknapt. 

Het gebouw is opnieuw geopend als brouwerij, met een café. 

Wat maken ze in die brouwerij? Bier! Veel bier! Na één keer 

brouwen hebben ze 1000 liter bier gemaakt. 

TRIP-TIP: maak eens een fietstochtje met je ouders naar 

de brouwerij. Het is indrukwekkend om te zien hoe groot de 

brouwinstallatie is. Maar je mama en/of papa kunnen er ook 

eens proeven van het bier. Natuurlijk kan jij dan iets drinken 

zonder alcohol. Een pintje bier mag je pas vanaf 16 jaar 

drinken! 

Herfstvakantie? Scheep
gratis in voor de nieuwe 

familiezoektocht Ahoi zeevaarder! Stekker en Sterre gaan op zeereis. Jij vaart toch ook 
mee?
Haal je zeemansboekje boven en ga op avontuur in het NAVIGO-museum. Je reist door woeste wateren, ontdekt pareltjes van schepen 
en leert morseberichten ontcijferen. Aan het einde van je zoektocht mag je jezelf een echte zeebonk noemen en daar hoort natuurlijk een stoere tattoo bij!

Praktisch: 
•  Gratis in de vakantie, tijdens de openingsuren van het museum. •  Reserveer zeker je bezoek op www.navigomuseum.be •  Breng je eigen potlood mee!
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Eigenlijk kan 
je dan zeggen 

dat de stal  
‘omgebrouwd’ 

is, zeker? 
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Weet je niet what to do? Ga 
naar het Casino
Je hebt er even op moeten wachten, maar cultuurcentrum 
CasinoKoksijde laat terug mooie activiteiten op je los. Mis deze 
prachtige voorstellingen niet. 

ODYSSEE De Lange Weg naar huis (10+) - 
Theater FroeFroe: zaterdag 7 november om 20 
uur
Na tien jaar is de oorlog om Troje eindelijk voorbij. De Griekse 
overwinnaars en helden keren terug naar huis. Iedereen, behalve 
één iemand: Odysseus. Hij is spoorloos. 

Ik sta naast mijn vriend Elpenor.
Ik zie hoe het schip een spoor van schuim achterlaat op het water.
Troje wordt kleiner en kleiner.
Eerst een blikveld, dan een vuist, dan niet meer dan een stip aan 
de hemel. 
Ik doe mijn ogen dicht en hoor het ruisen van de golven.

GRATIS CHIPS! (5+) - Compagnie Barbarie:
zondag 22 november om 15 uur
Wat heeft de strijd om een gelijkwaardige behandeling tussen 
jongens en meisjes met chips te maken? Wat als er blauwe en 
roze chips zouden zijn? Eten de meisjes dan alleen de roze en 
de jongens alleen nog maar de blauwe? Op deze en nog meer 
vragen krijg je antwoord tijdens de voorstelling.

Zijn er verschillen tussen jongen en meisjes? Zeker. Dat we die 
verschillen veel te belangrijk vinden? Dat is nog zekerder. Tijd 
om hier verandering in te brengen, want de strijd om een gelijke 
behandeling tussen jongens en meisjes is nog niet gedaan.

Tip! Na de voorstelling krijg je een verassingspakket van de 
Westhoek Academie Koksijde. 

Hippetips
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Vraagstukje voor wie 
goed is in rekenen:

Stel dat één glas bier 25 cl. bevat. En dat 
er dus vier glazen uit één liter bier gehaald 
kunnen worden. Hoeveel glazen bier kan 
men dan in één keer maken in de brouwerij? Antwoord: 4 x 1000 = 4000 glazen
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Hippetips

Kijk naar kinderfilm Coco
…

… samen met je vrienden en familie.

Miguel is een ambitieuze muzikant en hij gaat samen met Hector op 

een buitengewone reis door het kleurrijke Land der Doden om zijn 

familiegeschiedenis te onthullen. 

Praktisch:
Vrijdag 6 november vanaf 14 uur (film start om 14.30 uur). Een kaartje 

kost 2,50 euro en je krijgt een gratis drankje. Reserveer wel zeker je 

plaatsje via jeugddienst@koksijde.be, bel ons op het nummer 058 53 34 

44 of kom langs in De Pit, Kursaallaan 28, Koksijde.

Word een echte striptekenaar ConzHeb je er altijd al van gedroomd om je eigen stripfiguurtjes te tekenen? 

Stripauteur Conz leert je niet enkel hoofden, neuzen en oren te 
tekenen, maar ook hoe je je figuren emoties kan meegeven. Zit je in het vierde, vijfde of zesde leerjaar? Schrijf je dan vliegensvlug 

in voor deze workshop op zaterdagnamiddag 28 november van

14 tot 16 uur. via het online formulier op koksijde.bibliotheek.be, in de 

bibliotheek, via 058 53 29 53 of jeugdbibliotheek@koksijde.be
(2 euro). Locatie: Willem Elsschotzaal – eerste verdieping bibliotheek.

Kom je luisterennaar een verhaalin de bib?
Met voldoende afstand luister je naar een grappig of spannend verhaal! Ook kerst-, Sint en winterverhalen verwarmen jullie hartjes. Luisterende oortjes van 4 tot 6 jaar zijn welkom van 9.30 tot 10.30 uur in de bib op 14 november en 30 december.

Ben je ouder dan 6 jaar? Kom dan op 5 en 23 december naar de bib van 9.30 tot 10.30 uur.    Schrijf je in via de website:koksijde.bibliotheek.be/jeugd-activiteiten



1515

Kiek itBen je omcirkeld? Laat het 

weten aan plezand@koksijde.be  

en WIN een 

plezante placemat

Annalou

Waar zijn die 

spierballen

Manuel

Nog drie ballen tekort

Tipi for me

een twee drie... hoedje van plastiek 

Noor

Ik heb een 
breeeeeeeeede 

glimlach

Trots op mijn eigen creatie

In t zand ist plezant

Zeynep en Leen

Sebastian



De voorbije zomer was een beetje speciaal

bubbeltjes hier, afstand daar

Corona woog soms wel wat zwaar

Maar vakantie is plezier

Samen zorgden we voor veel vertier

Sport en spel, kamp of speelplein… het was fijn

In Koksijde was het toch een beetje samenzijn

Streven voor 
,
n doel: een echt zomergevoel

Ben je er volgende vakantie terug bij? 

Actie en dolle pret...Iedereen superblij!

Heb jij ook een plezant gedichtje?

Bezorg het ons zeker via plezand@koksijde.be.  We nemen het met veel plezier mee.


