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Legende
In PleZand worden artikels,
spelletjes, activiteiten… meestal
aangeduid met icoontjes die de
leeftijdsgroepen voorstellen.
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Ebbie
2,5 - 4 jaar
Wendy
4 - 6 jaar
Oskaar
6 - 7 jaar
Jef
8 - 10 jaar
Pablo
10 - 12 jaar

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester
en schepenen
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Plezant verhaaltje
Een verlichte fiets is een
veilige fiets. Maar Oskaar
heeft daar zijn eigen
mening over.

In NAVIGO-mu
seum
komt een potv 4-5
is wonen
Illustratie © Penelo
pe

Deltour

Plezante nieuwsjes
Een skelet van 17 meter lang.
Een voetafdruk van meer dan
600 jaar oud. En een ijsbeer
die zorgt voor kerstsfeer.
Wat wil je nog meer?
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hippetips in PleZand wordt je
kerstvakantie TOPPIE!
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En verder
Hippetips10-11

Jef de Lekkerbek

Bib in de kijker

Haal je bakgerief uit de kast en verwen je bubbel
met deze heerlijke zoete lekkernijen. De tips krijg je
van Jef.

Kiek It
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Plezant verhaal
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“Zo ga je de baan niet op!”,
zegt Jef.
“En waarom niet?”, vraagt Oskaar. Hij
bekijkt zijn fiets van alle kanten. “Er is toch
niks mis mee?”
“Je fietslichten werken niet. Daarom”, zegt Jef.
“Ik zie perfect in het donker”, zegt Oskaar.
“Het is gevaarlijk”, zegt Wendy. “De auto’s zien je
niet.”
“Auto’s?! Auto’s?!, bromt Oskaar. “Die hebben toch zelf
lichten?”
Oskaar trapt tegen een steentje en stapt met zijn fiets
terug naar binnen.
Vijf minuten later keert hij terug.
“Ik heb het opgelost.”
En inderdaad, de fiets van Oskaar blinkt
in zijn vel en hangt vol
kerstlichtjes in alle
kleuren van de
regenboog:
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geel, groen, paars en rood. Overal flikkerende lampen.
Aan, uit, aan, uit, aan, uit.
“Een kerstboomfiets”, zegt Oskaar. “Nu zien zelfs de
vliegtuigen me.”
Oskaar fietst weg.
“Haha! Gelukt. Mijn fiets is…”

Kraaaaaaaasch!
Oskaar dendert tegen de grond.
“Onze kerstboom!”, krijst Wendy.
Die zit vastgeklemd tussen de voordeur en de
kerstballen rollen in het rond.
“Heb je de lichten uit de kerstboom gebruikt?”, vraagt
Wendy.
“Ja”, kreunt Oskaar.
“En heb je ze eerst allemaal uit de kerstboom
gehaald?”, vraagt Jef.
“Nee.”
“En heb je er niet aan gedacht dat
de lichten nog in het stopcontact
zaten?”, vraagt Wendy.
Oskaar schudt zijn hoofd. Hij staat
recht en raapt zijn fiets van de
grond.
“Ik geef niet op”, zegt
hij. “Poging twee.”

sverlich
ting
Hij klautert over de kerstboom naar binnen. Uit het
huis klinkt gekletter, geroep en gevloek. Even later
stormt Oskaar terug naar buiten met een doos.
“Nu heb ik het.” Oskaar haalt een kandelaar uit en
bindt die aan het stuur van zijn fiets.
“Euhm, wat ben je aan het doen?”, vraagt Ebbie.
“Kaarsen geven toch licht?”, zegt Oskaar.
“Ja, maar …”
Oskaar steekt de vijf kaarsen aan met een aansteker.
“Tadaaa! Mijn fiets is verlicht!”
Hij rijdt weg, maar de kaarsen beginnen onmiddellijk
te flakkeren. Na amper een meter gaat de eerste al
uit en dan de tweede. Oskaar probeert ze al rijdend
terug aan te steken.

Kraaaaaaaasch!
“Ai, ai, ai”, zegt Pablo.
En inderdaad. Oskaar is tegen de brievenbus
gereden en spartelt heftig met zijn poten terwijl zijn
fiets op hem ligt.
“Help me dan toch!”, roept hij.
Pablo bevrijdt hem van zijn last, maar toch kijkt
Oskaar sip. “Mijn kaarsen zijn uit.”
“Poging drie?”, lacht Ebbie.
“Ik durf niet meer.” Oskaar geeft een trap tegen zijn
fiets. “En daarbij ik fiets toch niet graag in het donker.”
Hij sloft naar binnen.
“Denken jullie wat ik denk?”, vraagt Jef.
“Jep”, zeggen Ebbie, Wendy en Pablo in koor. Ze
pakken de fiets van Oskaar en gaan aan het werk.
“Oskaar!”, roepen ze.
Geen reactie.

Plezant verhaal

Zijn fiets. Vooraan schijnt een
groot licht en achteraan
flikkert een tweede lamp.
Zijn fiets hangt ook vol
reflectoren in alle maten
en kleuren.
“Nu ben je tenminste
veilig”, zegt Wendy.
Oskaar rent naar zijn
fiets.
“Haha, ik ben de beste, ik
ben de snelste, ik ben Oskaar
van Aert!”
Oskaar spurt weg en steekt de
straat over. Zonder kijken.

Iiiiiiiieeeeeeeee!
Een witte bestelwagen slaagt er nog net in om
Oskaar te ontwijken. Met bonzend hart kijkt hij naar
de chauffeur die de meest kleurrijke beledigingen
uitbraakt.

*********** !

(De vloeken zijn te grof om op papier te zetten.)
Jef schudt zijn hoofd. “Een veilige fiets helpt
natuurlijk niet als de fietser niet veilig rijdt.”
Oskaar fietst verder en houdt zich nu wel aan alle
verkeersregels. Best.

“Oskaaaaaar!”
Nu steekt Oskaar wel zijn hoofd naar buiten en zijn
ogen beginnen onmiddellijk te blinken.
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Plezante nieuwsjes

In NAVIGO-museum
komt een potvis wonen

Potvis op komst

Illustratie © Penelope Deltour
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Deze voetafdruk is
meer dan 600 jaar oud

NAVIGO-ONTWERP-B.indd 2

Kijk eens goed. Dit is geen gewone baksteen. Er staat
een voetafdruk in van een kind. Deze steen is gevonden
op de plek waar in de middeleeuwen de Duinenabdij
stond. Die afdruk is dus al heel oud. Meer dan 600 jaar.
Meteen vroegen de vinders zich af waarom
er een kindervoetje in één van
de bakstenen staat. Ben jij ook
benieuwd?

Het kind moet zijn voetje vrij diep in de nog natte klei
gezet hebben. De bakstenen werden er traag gedroogd en
uiteindelijk gebakken.

Leefde dit kindje in de
middeleeuwse abdij van
Koksijde?
Een abdij ken je als een plek waar
vooral volwassen mannen leven,
bidden en werken. Dat was ook zo
in de abdij van Koksijde. Dit is
waarschijnlijk het voetje van
ligt in
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een spelend kind dat rondliep
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Werd in de buurt van de vondst een
steen gevonden met een afdruk van
het andere voetje?
Dat zou wel cool zijn hé. Dan kon het
museum de twee stenen naast elkaar
tonen. Maar jammer genoeg niet. Men
vond wel in de buurt een steen met een
volwassen voetafdruk.
Die was waarschijnlijk
wel bewust hierin
gedrukt. Want in
de middeleeuwen
gebruikten ze een ‘voet’
als een meetmiddel in
plaats van een meetlat. Handig hé? Of
moet ik voetig zeggen?

TIP

6

10/11/20 17:22

Doeopdracht

Hoe oud was het kindje van wie we de
voetafdruk hier zien?
Ongeveer 3 à 4 jaar oud denken we. Want
de afdruk is 14 centimeter lang.

Doe een wandeling met je bubbel en zoek zo veel
mogelijk afdrukken. In zand, aarde of beton. Probeer
te raden van wie of van welk dier de afdrukken zijn.
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De jeugddienst is verhuisd
. Benieuwd?
Kom langs, kies een kerstb
al uit de
kerstboom en win een leu
ke prijs!
De actie loopt van 28 decemb
er t.e.m. 29 januari.
Tot snel in Zeelaan 42 in Kok
sijde-Dorp?
Info? 058 53 34 44 - jeugddie
nst@koksijde.be.
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Stem op de mooiste
lichtjes

Geniet jij ook van de
kerstlichtjes in de str
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Mooi!

Organiseer een
schoonheidsdagje.
Maak een mooi kapsel,
lak je nagels of geef
elkaar een massage. Twee
komkommerschelletjes op de ogen
en een zalfje hier
en daar. Achteraf
voel je je weer
helemaal fris.
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Regenboogchallenge

Fleur de straten op! Hoe?
Simpel: maak een regenboog
met verf, stift of potlood en
hang je tekening aan het
venster. Deel daarna je foto met
#regenboogchallenge
#jeugddienstdepit
#samentegencorona.

Tover je keuken om
tot
een echt proefjesla
b
voor de doe-het-zel
fexperimenten van Tec
hnopolis.
Check www.technop
olis.be.
Volg hen op Faceboo
k, Instagram,
YouTube en TikTok
en ontdek
ze allemaal. Post jou
w
resultaat, tag Techn
opolis in
het filmpje en maak
kans
op een gratis ticket
voor
Technopolis.
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Carnaval?

Hou een verkleedpartijtje
met oude kleren van
mama en papa of open de
verkleeddoos op zolder.

Games!
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Spelletjes!

Samen (gezelschaps)
spelletjes spelen. Geen
spelletjes in de buurt? Geen
nood, wij geven je enkele tips:
Times up, Ik ga op
reis en ik neem
mee, Weerwolven,
Galgje,
Dierenketting en
Stoelendans.
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Friends!

Maak vriendschapsbandjes voor al de
vriendjes die je mist.
Hoe maak je die? Op YouTube vind
je heel wat ideetjes.

Movies!

Organiseer een
hele
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10 Puzzelen!

Haal al je puzzels
van zolder
en misschien vind je
er nog
andere schatten.
Of maak je eigen pu
zzel: maak
eerst een grote tek
ening en
verknip die dan in stu
kjes. Laat
je puzzel oplossen do
or al je
gezinsleden. Wie ma
akt hem het
snelst?

11 TikTak?

Maak een Tik Tok video.
Het is razend populair. Met dez
e
app maak je korte muziekvideo
’s
en deel je die ook. Plezier
verzekerd voor een hele dag
én
het resultaat is een reeks grap
pige
video’s waar je later nog mee
lacht.
Maak jij ook een te gekke
tiktok van onze kerstverlichting?
Volg @koksijde_oostduink
erke
en vermeld ons
account!
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14 Carahuisje!
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Muzee2

Maak je eigen museum:
knutsel,
klei, schilder
en bouw
zoveel mogelijk
kunstwerken
en richt in de
woonkamer een
hoek in met de
mooiste creaties en
vondsten.
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Waaaauw!

De 1 minuut challenge:
kan jij in één minuut met
een beschuit in je mond
een liedje fluiten? Langer dan
één minuut op je handen staa
n?
Hoeveel ballonnen blaas je in
één
minuut op? Hoeveel kauwgumbe
llen
blaas je in
één minuut?
Hoeveel kleren
trek je in één
minuut aan?
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Hippetips

13

Kadoosje?

Heb je nog een mooie doos staa
n?
Maak er een huis van voor
alle
Lego, Playmobil of DOL poppetj
es.

16

Klik!

17

Mooi!

20

Schrijf me!

Een fotospeurtocht
is zo gemaakt:
neem foto’s van
leuke details in
huis. Wie heeft het snelst alle
gefotografeerde plekjes gevonden?

Heb je nog vuilniszakken
over? Organiseer een
modeshow! Maak mooie
creaties en loop op hippe muz
iek
over de catwalk.

Poppie!

en
Maak van oude sokk
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en ander knutselmate
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Maak een mooie
tekening met de
plezante vriendjes van
onze kinderkrant of schrijf er
een
gedichtje over en bezorg het
via
mail aan plezand@koksijde.b
e.
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Val op en je
bent top
Het is snel donker bu
iten, zowel ’s
morgens als ’s avon
ds.
Zien en gezien worde
n is van
groot belang in het
verkeer.
Zorg dat je gezien wo
rdt
met je fiets, maar oo
k te
voet of op je paard
, step,
skate, schaatsen, ski
latten
of op je slee .

😊
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Zorg dus dat de verlic
hting van je fiets go
ed werkt
en steek die ook aa
n. En als je fluo dra
agt dan
ben je extra zichtbaa
r in het verkeer.
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in he t v e rk e e r!
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XlU graag van super ver
Win jouw coole Zeppe & Zikki fluojas en val op van super ver
Zeppe & Zikki ken je toch? Zij lanceerden samen met XIU en de
Vlaamse minister van Mobiliteit een campagne waarbij je kans
maakt op één van de duizend Zeppe & Zikki fluojasjes.
Doe mee via de volgende link: zeppezikki.be/nl/artikel/fluoquiz
’t Is voor de rappe!
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Bib

Leuke kerst- en
winterverhalen
Samen in de zetel kruipen en genieten van een mooi
kerstverhaal of van een film vol sneeuwavonturen?
Kom naar de bib. Ze hebben heel wat leuke boeken en
films.
Hou je bezoek aan de bib zo kort mogelijk door thuis al
boeken of dvd’s uit te kiezen. Doe dat via de website of
via de zoekfunctie Bieblo. Tip: noteer thuis al de titel en
de plaats waar het in de bib staat, zo vind je nog sneller je
gekozen materialen.
Om het veilig te houden kom je met max. twee personen
per gezin. Ben je 12 of ouder? Draag dan zeker je
mondmasker. Volg de pijlen en hou voldoende afstand.

Doe mee met de Poëzieweek
Speel jij graag met woorden of ben je creatief? Ga met een gedicht aan de slag. Het
thema van de poëzieweek (van 28 januari tot 3 februari) is SAMEN.
Teken of knutsel er iets bij. Maak een gedicht met titels van boeken of laat gewoon de
woorden uit je pen vloeien. Je kan alleen werken of SAMEN met je broer/zus/(groot)
ouder of klasgenoten.
Al jouw creatieve inzendingen zijn welkom t.e.m. woensdag 16 januari, de bib zorgt
ervoor dat ze een mooi plekje krijgen.
TIP: Volg de bib op Facebook, Instagram en de website. Tijdens de poëzieweek
verschijnt dagelijks een gedichtje voor groot of klein.

😉

Feest mee in maart met de
Jeugdboekenmaand
Een extra reden om het lezen te vieren.
Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen die lezen mogelijk
maakt.
Er bestaan heel wat boeken rond feesten. Ben je jarig? Is er een neefje geboren? Zet
jij ook de kerstboom uit? Ga je Driekoningen zingen? Zoek je mee naar paaseitjes?
Vier je vader- of moederdag? De bib verzamelt boeken rond al deze thema’s. Bezoek
de feestboekentafel, ga op zoek op hun website of vraag de bib-medewerkers om hulp.

Help je om de bib
te versieren?
Ga creatief aan de slag met paaseitjes
tijdens de krokusvakantie. Je kan
paaseieren tekenen, inkleuren of knutselen.
Breng je kunstwerkje tijdens of na de
krokusvakantie naar de bib. Na de vakantie
toveren ze met jouw werkjes de bib om tot
een kleurrijke en vrolijke plek.
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Sterren op de kookplaat

Jef de lekkerbek

Wat heb je nodig voor
ongeveer 15 sterren:

125 gram zachte boter
125 gram fijne kristalsuiker
1 ei
250 gram bloem
200 gram pure chocoladestukjes,
gesmolten
✔ 15 ijsstokjes
✔ Discodip als versiering
✔
✔
✔
✔
✔

Hoe ga je te werk:
1. Klop de boter, suiker en het ei romig met een mixer.
Voeg de bloem toe en druk het mengsel met handen samen tot een
zacht deeg.
Leg het op een met bloem bestoven oppervlak en kneed het in
ongeveer 2 minuten tot een soepel deeg. Wikkel het in plastic folie en
leg het 30 minuten in de koelkast.
2. Verwarm de oven voor op 180°C. Bestrijk een grote bakplaat met
gesmolten boter of olie. Rol het deeg tussen twee vellen bakpapier uit
tot een dikte van 5 mm. Steek er met een vormpje 20 sterren uit, leg
ze op de bakplaat en bak ze in 15 minuten goudbruin.
Laat ze afkoelen op de bakplaat.

3. Schep een halve theelepel gesmolten chocolade op de vlakke
kant van de helft van de koekjes en smeer hem goed uit.
4. Leg het stokje erop, leg de rest van de koekjes erop en druk ze
tegen elkaar. Laat de chocolade hard worden.
5. Sprenkel de rest van de chocolade over de sterren. Versier ze
met discodip en laat de chocolade hard worden.

Eet sterreli

jk!
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Heb ik nnu?
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Hela nog niet
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achter mij
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Ik ben een
spring-in-t-veldje

Ik zie door het bos de
bomen niet meer

roentjes
Ik heb nieuwe gevonden
uitg

Ikke Tarzan, zij

Janes

Nee hoor ik heb geen
plankenkoorts
Mijn boompie is

toppie

Pizza Bolo van
chef Dyano

Ra ra ra...wat is het?

't is d'er op of d'er onder

Roodbolletje zonder
boze wolf

' t is kusjesdag
Wij doen mee aa
de knie-handloo n
p

Wie zoekt die vindt

Wij gaan alle
hindernissen aan

Zo gaan wij spaarzaam
om met water

Wil je een zoen van
de liefste pompoen
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Pak

Plezante Kerst challenge
- dootjes in

Geef iemand een zoen
onder de maretak

Lees een
erstverhaal Bekijk oude
erstfoto’s

Drink warme chocomelk
mét slagroom
Kijk een leuke
erstfilm
Hou een
in huis

erstconcert
Maak je eigen
erstbal
Draag een gekke
erstmuts
Bel iemand
die je mist

Maak een wandeling
op het strand
Maak een ersttekening
met de Plezante figuurtjes
Bak

erstkoekjes

Maak papieren
sneeuwvlokken
Maak leuke

erstfoto’s
Stuur erstkaartjes
naar je vriendjes
merry

Draag een hippe
ersttrui

christm

as

Koop een leuk erstgeschenkje
voor iemand die je graag ziet

