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Legende

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

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester 
en schepenen

Coördinatie en eindredactie:
dienst Communicatie,
Onthaal en Protocol

Hoofdredactie:
Isabelle Deshayes,Thierry Boonefaes

Redactieraad:
Patricia Beddeleem, Ann-Sofie Beun, 
Ilse Chamon, Sharon Coene, 
Nathalie Deschacht, Nathalie Martens, 
Gijs Sohier, Nathalie Vantorre

Foto’s:
Sofhie Legein, Marie Godderis  
gemeente Koksijde

Ontwerp plezante figuren:
Yassine Elbouazzaoui

Opmaak en druk:
Comsa, Veurne

De brochure van Plezand is een uitgave 
van gemeente 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 kinde
ren !

Het p lezantste 
p laatje!

Een rondleiding in het gemeentehuis geeft je vleugels. 

Het vierde leerjaar van de Vrije Basisschool Oostduinkerke 

verliet het nest en zag het gemeentehuis in kikker- en 

vogelperspectief.

verliet het nest en zag het gemeentehuis in kikker- en 

Opdracht volbracht! Voor een bezoekje aan het 

gemeentehuis kregen we maar liefst 46 dikke duimen van 

het 4e jaar van de Gemeentelijke Basisschool Koksijde. 
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4
Kindergemeenteraad  
Ra ra ra…wie zetelt in de 
nieuwe raad?
PleZand stelt de nieuwe 
kinderburgemeester 
en zijn team aan je voor. 
We wensen hen allemaal veel 
succes toe!

18-19

Glij je mee? 
Altijd dolle pret op de 
schaatspiste van Koksijde.
Trek je knotsgek kostuum aan 
en schaats gratis.
En vergeet je dansbeentjes niet 
voor Schlager on Ice!

10-11

Kiek-It! 
Is jouw snoet omcirkeld op 
de foto?
Stuur ons dan snel een 
berichtje en WIN
een plezante K-do!

8-9/22-23 En verder
 ...

Licht in de duisternis
Ga je mee op wandel met de 
plezante bende?
Zij volgen de lichtjes tot op het 
strand en… tot in het bos!
Benieuwd wie jij tegenkomt 
tijdens Koksijde by light?

4-5

?

Vrolijke fees
ten!
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Plez
ant

VERHAAL

“Zoveel lichtjes, zo prachtig!” Wendy staart met open 

mond naar de kerstverlichting.

“Het zijn mammoeten”, zegt Jef. “Die leefden hier 

duizenden jaren geleden. Ze zijn uitgestorven.”

Ebbie lacht. “Niet moeilijk als je zo veel licht geeft.” 

“Die mammoeten interesseren me niet”, zegt Oskaar. 

“Waar is de rest van die lichtjeswandeling?” 

“Misschien even ons licht opsteken? Dan komt de waarheid

aan het licht. Licht in de duisternis en zo”, zegt Ebbie.

“Hou daarmee op!”, zegt Oskaar. “Met al je stomme 

uitdrukkingen met licht in.”

“Ik zie het licht en zal ermee ophouden”, zegt Ebbie.

“Aaaaarghhhh!” Oskaar stapt weg.

“Nee, serieus, ik zie het licht”, zegt Ebbie. “De wandeling 

loopt langs hier. Kom.” 

De plezante bende zet hun tocht voort en valt van de ene 

verbazing in de andere. De ooh’s en aaah’s volgen elkaar 

in sneltempo op. Hun wandeling leidt hen uiteindelijk tot 

op het strand.  
“Een bossos? Op het strandos?” Pablo blikt omhoog. 

“Ze zijn echtos.” 
“Natuurlijk. Dit is het Bos van Commerce”, zegt 

Wendy.
Een windvlaag doet de takken tegen elkaar 

kletteren. Het hout kreunt alsof de bomen 

tegen elkaar praten. 

“Die boom beweegt!”, zegt Ebbie.

Licht in de duisternis

Wendy wijst naar boven. “Dat is geen boom. Dat is …”

“Een dinosaurus! Rennen!”
Oskaar stuift weg.

Een gigantische kop schuift voor de volle maan. 

De tyrannosaurus opent zijn bek en een luide schreeuw 

splijt de duisternis in stukken. Onze vrienden slagen erin 

om zich te verstoppen. Het monster torent boven de 

bomen uit, maar het is te groot om ertussen te 

zigzaggen. Gelukkig. 

“Eerst een octopus, daarna mammoeten en nu dino’s. 

Koksijde wordt overspoeld door vreemde beesten”, 

zegt Oskaar.
“Jij bent ook een vreemd beest”, zegt Ebbie.

“Dwazerik.” Oskaar vloekt.

“Stil”, zegt Jef. “Straks hoort het ons.”

De kop van de tyrannosaurus zweeft heen en weer 

boven de toppen van de bomen. Het snuift de kille lucht 

op, terwijl het onze vrienden zoekt.

“Wat is dat?” Oskaar stopt één van zijn scharen in een 

ton, maar wanneer hij die eruit haalt, hangt er een 

kleverige stof aan. Een stof die witgeel licht uitstraalt. 

“Jakkes!” Oskaar schudt met zijn schaar en lichtgevende 

druppels regenen door de lucht, druppels die op Jef en 

Ebbie landen. Ook zij geven nu licht.   

“Ik ben een glow in the dark geworden.” 

Oskaar jammert en vloekt.   

    “Stil! Straks hoort dat beest je”, zegt Wendy.
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Hij blijft opstijgen en terug naar beneden 

duiken. Telkens wanneer de tyrannosaurus

zijn kaken dichtklapt, is Jef alweer 

verdwenen en dat blijft hij doen tot 

het monster er gek van wordt. 

Hij is Oskaar helemaal vergeten 

en gaat achter Jef aan. 

“Pssst, Oskaar”, zegt Wendy. 

“De dino is weg. Kom mee, 

we gaan naar huis”

“Naar huis? Dat is goed. 

Ik doe nooit meer mee met 

een lichtjeswandeling.” 

Oskaar spurt het water 

uit en loopt zonder 

omkijken de dijk op. 

Het is bijna middernacht,

maar vandaag brandt 

er wel licht op straat.

  

Licht in de duisternis

“Mij horen?! Ik ben een levende straatlantaarn.

Te zien vanop kilometers afstand.” Hoe meer 

Oskaar de lichtgevende stof probeert weg 

te krijgen, hoe meer het zich verspreidt. Ook 

Wendy straalt ondertussen. 

“Kraaaaaak!”
Eén van de bomen kraakt doormidden 

wanneer de dino zich toch in het bos waagt. 

Het snuift de lucht op en schreeuwt.  

“Hij heeft ons gehoord”, zegt Oskaar. 

“We moeten hier weg.” Oskaar wil weglopen, 

maar stoot de ton omver. Hij rent met zijn poten 

door de vloeistof en laat een lichtgevend spoor 

achter, een spoor dat kronkelt tussen de bomen.

“Oskaar! Wacht! De dino. 

Hij heeft je …”
Te laat. Oskaar hoort Jef niet en rent richting 

zee. Stoppen met licht geven, is het enige 

dat hem interesseert, maar het werkt niet. 

Ook het zeewater kleurt geel en dat ziet de 

tyrannosaurus onmiddellijk. De grond trilt met 

elke stap die de dino zet. Harder en harder. 

Sneller en sneller. 

“We moeten Oskaar helpen. Die dino … die 

gaat hem opeten. Jef! Doe iets!” Wendy is in 

paniek.
Jef vliegt de lucht in, hoger en hoger en 

duikt op de kop van de 

dino af. Het beest hapt. 

Gelukkig is Jef snel. 

Te snel. 



Bravo Bruno
Wist je dat je heel wat proeven moet afleggen om 
garnaalvisser te paard te worden?
Na twee jaar stage was het de beurt aan Bruno Mertens 
en zijn paard Udo. 
Van het optuigen van zijn paard tot het sorteren van 
de vangst, Bruno legde zijn examen met glans af en 
deed het volgens de jury heel goed. Hij wordt zo de 15e 
paardenvisser op het strand van Oostduinkerke. 
Een grote eer. Nergens anders ter wereld wordt er op 
deze manier op garnalen gevist. We wensen Bruno en 
Udo veel succes toe en vooral veel garnalen.

Waar zijn die lichtjes? 
Benieuwd naar de mooiste en nieuwste 
kerstcreaties en sfeerlichtjes in Koksijde? 
Bij het binnenrijden van Oostduinkerke valt 
meteen de vissersboot N788 op, helemaal 
bedekt met sfeervolle lichtjes. 

In Koksijde-Dorp, rechtover de brandweer, bots 
je op een grote bewegende gouden sneeuwman.
Zag je ook de 11 kleurige lotusbloemen 
verspreid in de Ter Duinenlaan? 
Ursus, de bewegende ijsbeer, is ook weer van de 
partij. Maar ook een schommelende sneeuwman, 
fonkelende sterren, lichtjesfonteinen, 
reuzekerstballen en nog veel meer… 

Ga zeker op stap en ontdek dit jaar ook Koksijde 
by Light, het magisch lichtparcours met 
betoverende lichtcreaties! Meer info op p. 11 

Gloednieuw omnisportveld
Op sportpark Hazebeek in Oostduinkerke, recht tegenover 
de Skateplaza, ligt een gloednieuw omnisportveld. Je kan 
er voetballen op grote en kleine doelen. 

Om te basketten is er binnen de sportkooi, een terrein 
met 2 korven én ernaast nog een officieel 3x3 veld. 

Geen enkele reden meer om stil te zitten! Ga buiten en 
ontmoet je vrienden op sportpark Hazebeek.

Plezante

NIEUWSJES
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Wist-je-dat… 
de kerstversiering in 
Koksijde al enkele 
jaren uit ledlampjes 
bestaat? 
Ze verbruiken minder 
energie en gaan veel 
langer mee!



Familievoorstelling plastiekBERTRAND (4+)
Zondag 22 januari om 15 uur

Bertrand kijkt verdrietig toe hoe mensen de wereld om 
zeep helpen.
In een berg rommel gaat hij op zoek naar een kapotte 
stofzuiger, een lelijke rok, een plastic zak of een oude 
broodrooster.

Wat niet meer mee mocht doen, mag er weer bij. Wat niet 
meer mocht bestaan, krijgt terug een ziel. Rommel komt 
tot leven. 

Workshop
Doe na de voorstelling, gratis, 
mee met een workshop 
van Dr. Bloem. 

Prijs 6 euro (+26j.: 12 euro) 
www.casinokoksijde.be

Sprookjesmusical
Het meisje met de 
zwavelstokjes
Woensdag 28 december om 19 uur

Laat je deze kerstvakantie betoveren door de ontroerende 
sprookjesmusical Het meisje met de zwavelstokjes.
Kinderkoor Beau-re-mi en jongerenkoor Jokobeau staan 
samen op het podium, begeleid door piano, cello en viool. 
Met sfeervolle en ontroerende liedjes brengen zangers en 
muzikanten het sprookje van Hans Christian Andersen 
tot leven. Tom Lecluyse, verteller, neemt jou mee naar 
een koude oudejaarsavond, lang geleden, toen een klein 
meisje op straat liep met blote voeten en enkele 
zwavelstokjes om te verkopen…

Prijs 5 euro (+12j.: 10 euro)

www.beau-re-mi.be

cultuurcentrum CasinoKoksijde
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Wist-je-dat… 
de kerstversiering in 
Koksijde al enkele 
jaren uit ledlampjes 
bestaat? 
Ze verbruiken minder 
energie en gaan veel 
langer mee!

meer mocht bestaan, krijgt terug een ziel. Rommel komt 

Doe na de voorstelling, gratis, 
mee met een workshop 
van Dr. Bloem. 

Prijs 6 euro (+26j.: 12 euro) 
www.casinokoksijde.be
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Ben je omcirkeld?

Laat het weten aan plezand@koksijde.be en

WIN een plezante brooddoos!

Kiek IT!

Aladins en de 

wonderlampjes

En nu nog een pluim

Ik ben heel braaf geweest
Ik ga op kamp 
en ik neem mee...

Piraten paraat

Van streepjes word ik moe

Volg de lichtjes

Waar is die spin?

Mogen we nu gaan douchen?



Kiek IT!
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En nu wachten op zijn paard

Is dat hier de Sint-Slapenstoet

Kiaaaaaaaaai

klaar voor de strijd...euh... voor de stoet

Sssssst...mondjes toe

Vrolijke vroli
jke bietjes

Wij hebben een afspraak 
met de Sint

Help er groeit gras op mijn hoofd

Rosepietje

Spooooooooooky

We zijn niet verkleed
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Het wordt lekker glad 
in Koksijde-Bad
        22 december t.e.m. 8 januari

Trek je schaatsen aan, je handschoenen ook en toon je 
beste kunstjes op het ijs. Schaatsplezier verzekerd op 
het Theaterplein! Honger of dorst? Dan moet je bij de 
kersthuisjes zijn. 

Schlager on Ice
Zing en dans mee met de sterren op de schaatsvloer!
Yves Segers (18 uur), Sergio (18.50 uur), Sam Gooris (19.30 uur),
Swoop (20.15 uur) en Laura Lynn (21 uur) stelen de show op het 
Koksijdse ijs.

Wanneer? Vrijdag 6 januari vanaf 18 uur op het 
Theaterplein in Koksijde-Bad

Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad Het wordt lekker glad 

Coole Wintertips

        22 december t.e.m. 8 januari22 december t.e.m. 8 januari

Trek je schaatsen aan, je handschoenen ook en toon je Trek je schaatsen aan, je handschoenen ook en toon je Trek je schaatsen aan, je handschoenen ook en toon je 

Yves Segers (18 uur), Sergio (18.50 uur), Sam Gooris (19.30 uur),
Swoop (20.15 uur) en Laura Lynn (21 uur) stelen de show op het 

Zotte schaatsavonden 
Ga met je vrienden uit de bol tijdens de leuke thema-avonden. 
Verkleed je in het thema en schaats gratis op dinsdag- en donderdagavond (excl. huur 
schaatsen).

Thema Kerstman
Dinsdag 27 december van 18 tot 19.30 uur.
Zet je kerstmuts op, trek je kerstkostuum aan en waag je als een 
echte kerstman op het ijs.

Thema pyjama
Donderdag 29 december van 18 tot 
19.30 uur. 
Duffel je goed in met je dikste pyjama 
en kom naar de pyjamafuif!

Thema Foute Party
Dinsdag 3 januari van 18 tot 19.30 uur.
Doe heerlijk gek en trek je foutste 
kleding aan tijdens de foute party op 
de ijsbaan!

Thema Black & White
Donderdag 5 januari van 18 tot 19.30 uur. Haal de juiste kleren uit je kast en ga 
voor een avondje vol ambiance en gezelligheid
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Koksijde by Light...
magisch lichtparcours 
        23 december t.e.m. 8 januari

Laat je betoveren door een magische lichtwandeling 
doorheen Koksijde.
Koksijde by Light brengt je langs sfeervolle lichtcreaties: 
het mooi verlichte gemeentehuis, coole lasercontouren 
op de ruïnes van de abdijsite... Ontdek de lichtgevende 
mammoeten aan de O.L.V.-ter-Duinenkerk. Stuur zelf je boodschap via 
‘message to space’ op het Casinoplein en stop zeker bij de lichtmanden op het 
Bad Schallerbachplein − een verwijzing naar de garnaalvissers te paard. 

Koksijde by Light: elke dag gratis te bezichtigen tijdens de kerstvakantie 
van 16 tot 23 uur. 
Piep ook eens op www.visitkoksijde.be voor meer magische tips. 

Wat? Dino’s in het Bos? 
             24 december t.e.m. 8 januari, strand Oostduinkerke

Er was eens een mooi groen bos. Een bos op een strand, toch wel 
uniek in ons land. Enkele jaren geleden kwam het bos tijdens de 
kerstvakantie tot leven. Met gezellige lichtjes, sfeervolle muziek 
en plezante kinderanimatie. Sindsdien is het een betoverende locatie.

Weet jij trouwens wie de nieuwe bosbewoners zijn dit jaar? 
Het zijn coole dinosaurussen! Echt waar.

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

        23 december t.e.m. 8 januari

Laat je betoveren door een magische lichtwandeling 

 brengt je langs sfeervolle lichtcreaties: 

op de ruïnes van de abdijsite... Ontdek de lichtgevende 
mammoeten aan de O.L.V.-ter-Duinenkerk. Stuur zelf je boodschap via 
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December 2022
Zondag 25 december

Maandag 26 december 
17 uur: O.L.V.-ter-Duinenkerk 
Kerstconcert Beauvarletkoor 

Dinsdag 27 december 
18-19.30 uur:
IJsbaan Theaterplein 
Waag je als een echte kerstman 
op het ijs

Woensdag 28 december
9.30-10.30 uur:
bibliotheek Koksijde
Voorleesuurtje (voor kinderen 
vanaf 6 jaar), gratis

14.30 uur:
Abdijmuseum Ten Duinen
Vertelwandeling 
Toen de dieren nog spraken 

19 uur:
cultuurcentrum CasinoKoksijde
Sprookjesmusical Het meisje met 
de zwavelstokjes met kinderkoor 
Beau-re-mi en jongerenkoor 
Jokobeau

Donderdag 29 december
18-19.30 uur:
IJsbaan Theaterplein 
Pyjamafuif

Vrijdag 30 december
16 uur: strand Oostduinkerke
Sylvestervuren en vuurwerk   

Zaterdag 31 december
Zeedijk Sint-Idesbald
Van oud naar nieuw: 
vuurwerk

12

zie
p. 10

zie
p. 10

zie
p. 7

Schaatspret op de ijsbaan (Theaterplein):
22 december tot 9 januari

Koksijde by light: 
23 december tot 9 januari

Bos van Commerce (strand Oostduinkerke): 
24 december tot 9 januari 

Schaatspret op de ijsbaan (Theaterplein):

Koksijde by light: 
23 december tot 9 januari

Bos van Commerce (strand Oostduinkerke): 
24 december tot 9 januari 

meer opp. 10/11

Zondag 25 decemberZondag 25 decemberZondag 25 decemberZondag 25 december

Vrolijk kerstfeest!!!

Gelukkig Nieuwjaar!!!

zie
p. 14

zie
p. 10

Januari 2023

Zondag 1 januari

Dinsdag 3 januari
18-19.30 uur: 
IJsbaan Theaterplein 
Foute party

Woensdag 4 januari
9.30-10 uur:
bibliotheek Koksijde
Voorleesuurtje voor kleuters (van 
3-6 jaar), gratis

14.30-16.30 uur:
Abdijmuseum Ten Duinen
Familie@TenDuinen (rondleiding 
met quiz), www.tenduinen.be  
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Plezante
KALENDER
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Donderdag 5 januari
10-16 uur
X2O Trofee Vlaamse Duinencross

18-19.30 uur: 
IJsbaan Theaterplein 
Thema Black & White

Vrijdag 6 januari
18-22 uur:
IJsbaan Theaterplein
Schlager on Ice

Zaterdag 7 januari
8-14 uur: start zaal Witte Burg 
Oostduinkerke
Winterwandeldag, 
www.visitkoksijde.be

9.30-10.30 uur:
bibliotheek Koksijde
Voorleesuurtje (voor kinderen 
vanaf 6 jaar), gratis

Zondag 22 januari 
15 uur: 
cultuurcentrum CasinoKoksijde
Familievoorstelling 
PlastiekBERTRAND (4+)

Woensdag 25 januari
13.30-14.15 uur: zaal 
vloersporten Koksijde-Dorp
MOEV-initiatie: Judo (3e kleuter, 
1e & 2e leerjaar)
Inschrijven is gratis, maar verplicht

14.30-15.30 uur: zaal 
vloersporten Koksijde-Dorp
MOEV-initiatie: judo (3e t.e.m 6e 
leerjaar)
Inschrijven is gratis, maar verplicht

Vrijdag 27 januari
18.30-20.30 uur:
bibliotheek Koksijde
Boekenavond (8-12 jaar)

Februari 2023
Zaterdag 
4 februari
9.30-10 uur:
bibliotheek 
Koksijde
Voorleesuurtje 
voor kleuters (van 
3-6 jaar), gratis

Zaterdag 11 februari
11 uur: Oostduinkerke, strand
Knuffelduik

18.30 uur: strand Oostduinkerke
Vuurwerk

14-18 uur: 
WAK (Veurnelaan 109)
Opendeur met tal van workshops

Zondag 12 februari
14-18 uur: WAK 
(Veurnelaan 109)
Opendeur met tal van workshops

Woensdag 15 februari
13.30-14.30 uur: 
sporthal Hazebeek 
MOEV-initiatie: tafeltennis 
(4e t.e.m 6e leerjaar)
Inschrijven is gratis, maar verplicht

Zondag 19 februari
14.30-16.30 uur:

Oostduinkerke
Grote carnavalstoet 
(Parcours: Zeedijk, 
Albert I-laan, Leopold 
II-Laan, Vrijheidstraat)

Woensdag 
22 februari

14-15 uur: Koksijde-Bad
Kindercarnavalstoet (Parcours: 
Kerkstraat (‘t Oud Schooltje), 
Noordstraat, Zeelaan tot aan 
het gemeentehuis

20 uur: 
Cultuurcentrum CasinoKoksijde
Onze natuur, De Film

Vrijdag 24 februari
14.30-16.30 uur: 
Abdijmuseum Ten Duinen
Familie@TenDuinen (workshop), 
www.tenduinen.be

Zaterdag 25 februari
9.30-10.30 uur:
bibliotheek Koksijde
Voorleesuurtje (voor kinderen 
vanaf 6 jaar), gratis

Zondag 26 februari
8-12 uur: sporthal Koksijde-Dorp
Mountainbiketoertocht

   Maart 2023
Zaterdag 4 maart
9.30-10 uur: bibliotheek Koksijde
Voorleesuurtje voor kleuters (van 
3-6 jaar), gratis

Zaterdag 11 maart 
10.30 uur: Bibliotheek - Willem 
Elsschotzaal (1e verdiep)
Vertelvoorstelling Geluk voor 
kinderen

Woensdag 15 maart
13.30-14.15 uur: 
sportzaal Hazebeek
MOEV-initiatie: dans (3e kleuter, 
1e & 2e leerjaar)
Inschrijven is gratis maar verplicht

14.30-15.30 uur: 
sportzaal Hazebeek
MOEV-initiatie: dans (3e t.e.m 6e 
leerjaar)
Inschrijven is gratis maar verplicht

Vrijdag 24 maart
18.30-20.30 uur:
bibliotheek Koksijde
Boekenavond 
(8-12j.)
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DUIVELS EN DRAKEN BESTAAN  
Tijdens de vertelwandeling in en rond het Abdijmuseum komen duivels en draken weer tot leven. Topvertellers brengen 
sfeervolle verhalen over deze geheimzinnige fabelwezens.
Wist je dat monniken van de Duinenabdij tijdens de middeleeuwen duivels en draken op tegels en andere objecten 
toonden?

Vertelwandeling Toen de dieren nog spraken, woensdag 28 december om 14.30 uur
Abdijmuseum Ten Duinen

Tickets: 5 euro (6 tot 18 jaar). Gratis als je jonger bent dan 6 jaar.
Info: www.tenduinen.be

Kom op zaterdag 11 en zondag 12 februari naar de Westhoek 
Academie van Koksijde.
Tussen 14 en 18 uur valt er heel wat te beleven. Bezoek de 
vele ateliers. Weet je welke creatieve hobby’s je daar kan 
uitoefenen? Het zijn er heel wat. 

Daarnaast zijn er leuke workshops en expo’s in het thema 
Present. De workshops zijn gratis en kan je doorlopend volgen. 
Misschien win je zelfs een leuke prijs?  

Proef ook van de zoete lekkernijen en geniet van een 
verfrissend drankje in één van de bars. 

Waar? Veurnelaan 109 in Koksijde 
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Ten Duinen

DE WAK OPENT ZIJN DEUREN 
VOOR JOU

DUIVELS EN DRAKEN BESTAAN  

Ten Duinen
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Kerst-winterverhalen 
Kruip tijdens de koude wintermaanden in je warme 
zetel en geniet van een mooi kerstverhaal of een leuke 
kerstfilm. Kom naar de bib en ontdek hun winters 
aanbod. Mis ook de gezellige voorleesmomentjes niet. 
Check de kalender!

Fan van WII, Switch, Playstation of Xbox? 
Kom naar de bib en leen gratis games (ook voor vier weken). 
Zo kan je elke maand nieuwe games spelen of zelfs uitproberen vooraleer 
je ze koopt. Nieuw: Playstation 5 games.
Naast de games vind je in de bib ook allerlei boeken over games zoals 
Minecraft. 

Poëzieweek 26 januari – 1 februari 
Thema dit jaar: vriendschap.
Misschien heb je eens zin in een leuk gedichtje voor het slapengaan 
in plaats van een voorleesverhaaltje. Kom jij de gedichten over 
vriendschap zoeken in de bibliotheek? 

Maart is Jeugdboekenmaand
Van 1 tot 31 maart staan de jeugdboeken in het teken van GELUK, want dat is het thema van 
de Jeugdboekenmaand. 
Kom eens piepen in de bib, ze helpen je graag bij het zoeken van boeken die jouw geluk 
vergroten. 

Vertelvoorstelling Geluk voor kinderen (6-12 jaar)
Zaterdag 11 maart staat in het teken van Geluk voor kinderen, het boek van 
Leo Bormans. Kathleen en Steven nemen je mee in een zoektocht naar geluk. 
Tien rare vogels beleven spannende avonturen. Ze worden er ook telkens een 
beetje gelukkiger van. Na elk verhaal volgt een gesprek over wat jou (en grote 
mensen) gelukkig maakt. 
Om 10.30 uur in de Bibliotheek − Willem Elsschotzaal (1e verdieping). 
Schrijf je in via koksijde.bibliotheek.be 

Boekenavonden
Ben je tussen 8 en 13 jaar en ben je benieuwd wat je allemaal vindt in de bibliotheek? 
Tijdens de boekenavonden op vrijdag 27 januari en 24 maart is de bibliotheek voor ons alleen en leer je boeken 
kennen op een speelse manier. Elke boekenavond is anders en uniek, met telkens een leuk programma. 
Benieuwd? Schrijf je snel in via koksijde.bibliotheek.be 

Info: 058 53 29 53 – jeugdbibliotheek@koksijde.be – www.koksijde.bibliotheek.be

BIB
BOEK JE BIBMOMENTJE 
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 want dat is het thema van 

BIBBIBBIB

Info: 058 53 29 53 – jeugdbibliotheek@koksijde.be – www.koksijde.bibliotheek.be



TEL DE VOGELS IN JE TUIN
Maak je klaar voor het grote Vogelweekend op 28 en 29 januari.
Tel en herken de tuinvogels die bij jou neerstrijken.
En help zo mee aan het grootste vogelonderzoek van Vlaanderen. 
Ontdek op natuurpunt.be hoe je aan de slag kan. 

Zin om in de krokusvakantie eens langer op te blijven zonder dat je 
ouders het een probleem vinden? Kom dan naar Onze Natuur, De Film.
JA het is een natuurdocumentaire, maar NEEN hij is helemaal niet saai! 
De film brengt verhalen over de natuur in onze achtertuin. Hazen op de 
vlucht voor roofvogels, een muisje dat gegrepen wordt door een slang… 
Denk aan een super coole actiefilm waarbij de superhelden vervangen 
worden door dieren.

Afspraak op 22 februari om 20 uur in cultuurcentrum CasinoKoksijde.
T.e.m. 12 jaar: 3 euro (standaardticket: 6 euro)

Tickets & info: www.casinokoksijde.be

Wat zie je allemaal wanneer het donker is? De maan en zijn kraterinslagen, 
sterren, planeten en andere hemellichamen. Je bewondert ze met een grote 
telescoop op het dakterras van het Duinenhuis. 
Ideaal om eens langs te komen nu het vroeg donker is. Wanneer? 
Op 13 en 20 januari, 10 en 17 februari en 10 en 17 maart.

Opgelet: de sterrenwacht is alleen open als het niet bewolkt is. 
Kijk op www.desterrenjutters.be voor de openingsuren.
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‘ONZE NATUUR, DE FILM’

ALS DE ZON WEG IS, DANSEN DE STERREN
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ALS DE ZON WEG IS, DANSEN DE STERREN

Leer samen met Moovie springen, landen, 
rollen, lopen, vangen en werpen. Zo ben je 
klaar om later een echte sportclub te kiezen. 
Op maandag in de Sporthal in Koksijde-Dorp, 
op dinsdag in Sporthal Hazebeek 
in Oostduinkerke telkens van 16.30 tot 
17.15 uur.

Reeks 2 start vanaf 16/17 januari tot aan 
de paasvakantie (10 lessen, niet in de 
krokusvakantie). Kostprijs 20 euro. 
Schrijf je online in via 
www.koksijde.be/multimove

Er staan gratis sportinitiaties op het programma in Koksijde. 
Tijd voor een eerste kennismaking met judo, dans of tafeltennis.
Check de plezante kalender op 25 januari, 15 februari en 15 maart. 
Inschrijven is gratis, maar verplicht. Via www.koksijde.be/webshop

Meer info op de sportdienst
Hazebeekstraat 11, Koksijde 
058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be
www.koksijde.be/sportdienst

Is mountainbiken jouw ding? En wil je een extra 
uitdaging? 
Neem dan deel aan de mountainbiketoertocht op 
zondag 26 februari. De grote toeren zijn meer dan 
30 of 50 km, maar misschien is de kleinere toer van 
zo’n 25 km wel iets voor jou? 
Starten doe je aan de sporthal in Koksijde-Dorp 
(Houtsaegerlaan 19a, 8670 Koksijde) 
tussen 8 en 12 uur. Alle info op 
www.koksijde.be/mountainbiketoertocht

Maak er sportieve maar vooral leuke vakanties 
van en neem deel aan een cool sportkamp. 
Van 20 tot en met 24 februari of van 3 tot 7 april. 
(1e kleuter t.e.m. 6e leerjaar). 
Meer info en inschrijvingen via 
www.koksijde.be/sportkampen  

Sport

MULTIMOVE VOOR 
2E EN 3E KLEUTER

NOG MEER SPORT? OF DANS? 

VOOR DE ECHTE FIETSFANS

SPORTKAMPEN 
KROKUS- EN PAASVAKANTIE
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VOOR KOKSIJDE!

Sam Vanrafelghem-De Kegel, 

Woordje van Sam: 

EEN NIEUWE 

KINDERGEMEENTERAAD

EN DUS OOK…

“Ik ben heel blij dat ik kinderburgemeester ben. Ik hoop dat we samen leuke 
dingen kunnen doen en dat we een leuk team worden.”

Sam Vanrafelghem-De Kegel, 

Woordje van Sam: 
“Ik ben heel blij dat ik kinderburgemeester ben. Ik hoop dat we samen leuke 
dingen kunnen doen en dat we een leuk team worden.”

Luca Romanoff (10 j.)
• 5e leerjaar De Ark
• Hobby’s: voetbal & hiphop
• Grootste wens voor 

Koksijde: veiligheid voor 
alle kinderen en mooi 
opgeruimde stranden

Yanina Gauwberg (12 j.)

• Toekanklas De Strandloper

• Hobby’s: voetballen 

• Grootste wens voor 

Koksijde: dat we terug 

zorgeloos kunnen leven 

zonder corona

Annelou Sustronck (11 j.)
• 6de leerjaar De Ark
• Hobby’s: basket & dictie 
• Grootste wens voor 

Koksijde: meer veiligheid 
op de stranden en een nette 
gemeente

Yanina Gauwberg (12 j.)

• Toekanklas De Strandloper

•

Rijad Redzep (12 j.)

• Toekanklas De Strandloper

• Hobby’s: voetballen en 

gamen
• Grootste wens voor 

Koksijde: een goed en 

gezond leven zonder 

zieke kinderen

KINDERburgemeester

11 jaar uit de Gemeentelijke Basisschool van Oostduinkerke.
Sam is een grote fan van paardrijden. Later hoopt ze zelfs om van 
paardensport haar beroep te maken. Ze speelt ook volleybal en zit in de 
scouts van Oostduinkerke. 
Verkeersveiligheid en milieu zijn thema’s die ze graag aan bod laat komen 
op een volgende kindergemeenteraad.

De kindergemeenteraad komt dit schooljaar vijf keer samen en geeft 
voorstellen over thema’s zoals sport en spel, cultuur, verkeer en 
veiligheid, gelijke kansen, milieu…

De kinderburgemeester en haar raadsleden worden ook gevraagd 
voor officiële inhuldigingen of andere Koksijdse evenementen.

In de nieuwe kindergemeenteraad 2022-2023 zetelen 15 raadsleden 
uit 7 Koksijdse scholen. 

Plezand stelt ze aan je voor: 

En dit jaar is dat…
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Aline Hanssens(11 j.)
• 6e leerjaar Vrije Basisschool 

Oostduinkerke
• Hobby’s: hockey, scouts en 

windsurfen
• Grootste wens voor Koksijde: 

milieu is onze toekomst! Meer 
kinderactiviteiten en meer avontuur

Susannah Dewulf (11 j.)
• 6e leerjaar Gemeentelijke Basisschool Koksijde
• Hobby’s: dictie en dans 
• Grootste wens voor Koksijde: dat iedereen beter op het milieu let, samen bomen planten in Koksijde en…spiegels in de toiletten op school 

Kobe Claeys
• 6e leerjaar Gemeentelijke 

Basisschool Koksijde
• Hobby’s: voetbal
• Grootste wens voor 

Koksijde: meer graspleinen 
om te spelen

Mats Casier (11 j.)

• 6e Vrije Basisschool 

Oostduinkerke

• Hobby’s: skaten, windsurfen en 

hockey
• Grootste wens voor Koksijde: we 

moeten respect hebben voor de 

natuur en leren spaarzaam zijn

Lilo Noël (11 j.)

• 5de leerjaar De Letterzee

• Hobby’s: voetballen en skaten

• Grootste wens(en) voor Koksijde: 

een pumptrack, een speelplein op 

het casinoplein, een waterspeelplein, 

openbare drinkfonteinen, maar ook 

inzetten op meer veiligheid zoals 

meer politie bij de fietsstraten

Olivia Beullens
• 5e leerjaar Gemeentelijke Basisschool 

Oostduinkerke

• Hobby’s: hockey

• Grootste wens voor Koksijde: dat iedereen 

hier een gelukkig leven heeft

Achiel Van den Brande (10 j.)
• 5e leerjaar Vrije Basisschool Oostduinkerke• Hobby’s: skaten, windsurfen en 
golfsurfen • Grootste wens voor Koksijde: een skatepark dat proper achterblijft

Xen Gery (10 j.)• 6e leerjaar De Letterzee• Hobby’s: voetbal• Grootste wens voor Koksijde: meer voetbalvelden en meer vuilnisbakken op straat

Ibrahim Ibrahim Ahmed (12 j.)
• MPI De Viertorre
• Hobby’s: voetbal
• Grootste wens voor Koksijde: de 

speelplaatsen beter onderhouden 

Emiel Knockaert (10 j.)• MPI De Viertorre• Hobby’s: voetballen, rekenen en 
gamen

• Grootste wens voor Koksijde: een gezond milieu en meer voetbalpleintjes
De nieuwe kindergemeenteraad 2022-2023 met 

waarnemend burgemeester en eerste schepen 

Stéphanie Anseeuw. (Op de foto ontbreken Rijad 

Redzep en Yanina Gauwberg van De Strandloper in 

Oostduinkerke.) 
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De Plezante wekker logeerde een weekje in Vrije Basisschool De Ark.

Het resultaat was een wekkerbuik vol mooie tekeningen.

Bedankt aan de leerlingen voor de vele mooie werkjes!

Een krokodilhuis_Alyssia-2de kleuter

Kerstgedicht_Pina-5de leerjaar

Kerstman_Lowie-5de leerjaar

De kerstman_Ellis -9 jaar

De luchtballon_Mathis-4de leerjaar

Koelkast met gaatjes_Elena 2de kleuter

De maan komt_Milan - 2de kleuter

Maanmaskers_Matti

Merry Christmas_Hulya-5de leerjaar

De regenboog_Stella-2de kleuter

Mijn papa is een zonnetje_Mila-2de kleuter

mobiliteit_Tajus-1ste leerjaar

Een dinosaurus_Jack-2de kleuter

Hartjesmobiel_Fien & Pippa-9 jaar

Kerst komt eraan_Daymen-5de leerjaar

Een huis_Lyam-2de kleuter

Vlinder_Chanel-5 jaar

Kerstboom_Marie-5de leerjaar

Op het dak_Arto-1ste leerja
ar

De regenboog_Elisa-9 jaar

Mijn mama slaapt_Esmee-2de kleuter

Vlinder_Chanel-5 jaar

De luchtballon_Mathis-4de leerjaar
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EKKEREKKER

Koelkast met gaatjes_Elena 2de kleuter

De plezante wekker_Nathan-9 jaar

De Sint_Raisha -8jaar

Kersttafereel_Pina- 5de leerjaar

mijn papa_Ellis_2de kleuter
Overal hartjes_Sara-2de kleuter

een groene smurf_Darco-8 jaar

een konijntje_Claire-2de kleuter

Rendierman_Pippa-4de leerjaar

een Nicolaaspopje_
Olivier-2de kleuter

samen met moeke, mama en ik 
in Koksijde_Noor-2de kleuter

een plezante Kerst_AXELLE-10 jaar

sint en piet_Laura-8 jaar

Sinterklaas_Hannah-1ste leerjaar

Spidermanmama en Spidermanik_
Evenezer-2de kleuter

het strand_Mohriz-5 jaar

Toen ik geboren was_Cesar-2de kleuter

hoger dan de kerstboom_Lucas-9 jaar

tussen sint en kerst_Yelena-5de leerjaar

iglo_Mathis-9 jaar

Vlinder_Lilya-5 jaar

Vlinder_Mariam5 jaar

Wiebeloogjes_Mathis-4de leerjaar

Winterwonderland_Fien-9 jaar

zie ginds komt de stoomboot_Ellis-9jaar

een zee van groen_Wansa

Vlinder_Maryam-5jaar



Ben je omcirkeld?

Laat het weten aan plezand@koksijde.be en

WIN een plezante brooddoos!

Kiek IT!

WIN een plezante brooddoos!

Brubbelbuddies

Dat is dan vijf euro voor die handtekening

Die ene bol moet nog groeien

En nu wachten 

tot het wakker komt

Hello...ik ben Fred skelet
Lach eens naar de camera

Mijn kaboutertje geeft licht

Tandenstokers? Ik heb geen tandenstokers

Wat je zelf maakt 
maak je ‘hoed’

Dikke zoen van 
Miss Pompoen

Mijn kaboutertje 



Kiek IT!
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Mijn kaboutertje geeft licht

Wat je zelf maakt 
maak je ‘hoed’

Bye bye zwaai zwaai

Een foto? Dat mag altijd.

Geen idee wat ik maakte, 

maar het is prachtig

griezelgolfers

Tafel 3 wil graag nog 
een dessertje bestellen

Voor jou ...mijn grootste 
glimlach met wafeltandjes

Voor mij graag nog 

een extra portie frietjes

Waar zijn die bubbels?

Yooo vanuit onze groene iglo

We hebben een keigoeie band!

Zelfgemaakt huisdiertje



www.visitkoksijde.be/winter 

22.12.22 – 08.01.23

Koksijde
 on ice 
Koksijde
 on ice 
Koksijde

THEATERPLEIN, KOKSIJDE-BAD

COOLEIJSTIPOp dinsdag- en 
thema-avonden plaats. 

kom gratis schaatsen!

Op dinsdag- en 
Op dinsdag- en 

thema-avonden plaats. 

thema-avonden plaats. 

kom gratis 
kom gratis schaatsen!
schaatsen!

Let me
sleep




