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Plezantste plaatjes
Legende

In Plezand worden artikels,
spelletjes, activiteiten ... meestal
aangeduid met icoontjes die
de leeftijdsgroepen voorstellen.
Ebbie

2,5 - 4 jaar
Wendy

4 - 6 jaar
Oskaar

6 -7 jaar
Jef

8 -10 jaar
Pablo

10 -12 jaar

Het plezantste plaatje komt van Lanah - 9 jaar.

Proficiat Lanah!

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester
en schepenen
Coördinatie en eindredactie:
dienst Communicatie,
Onthaal & Protocol
Hoofdredactie:
Isabelle Deshayes,
Thierry Boonefaes
Redactieraad:
Patricia Beddeleem,
Ann-Sofie Beun, Ilse Chamon,
Lode Demey, Anja Lensen,
Nathalie Martens, Gijs Sohier,
Nathalie Vantorre
Foto’s:
gemeentefotograaf Dirk van Hove
Ontwerp plezante figuren:
Yassine Elbouazzaoui
Opmaak en druk:
Drukkerij Artypo, De Panne
De brochure van Plezand is een
uitgave van het gemeentebestuur Koksijde naar een idee
van de afdeling
Vrije Tijd.
Jef

8 -10 jaar

Met hulp van talrijke
Pablo
Koksijdse kids!
10 -12 jaar
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Plezante K-kindercarnaval

Heb jij een coole foto of
een leuke tekening voor in Plezand?
Stuur het zeker door:
plezand@koksijde.be

Hot items
De bende
van de meeuw
Een dagje speelplein met de
plezante vriendjes. Ze krijgen
gezelschap, maar wel vreemd
gezelschap: enkele stoere vogels
en slimme langoortjes ...

4-5

Plezante kalender

Leve de lente!

Wat te doen dit seizoen?
Alle hippetips op een rijtje
in deze PleZand.

10-11
Plezante wekker
Héél véél mooie kunstwerkjes.
Héél véél fantasie. Misschien
herken je wel jouw creatie?

16-17
Koksijde Kids

En verder ...

Koksijde Kids. Zegt jou dat iets?
Coole attracties

Kiek It
Hippetips

voor groot en klein.
Koksijde zal er weer vol van zijn!

Plezante nieuwsjes
Sport
Kindergemeenteraad

6-7 & 18-19
8-9
12
13
14-15

20
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Plezant verhaaltje

De bende van de meeuw
Jef stond op uit de zetel en rekte zijn vleugels uit.

"Ah, Jeftje, oe ist jong?"

"Wat gaan we vandaag doen? Ik heb zin in iets actiefs."

Jef voelde zich opnieuw de kleine meeuw van amper

"Speelplein", riep Ebbie terwijl hij in de lucht

vijf jaar oud. De kleine meeuw die constant werd

sprong. Niemand reageerde.

gepest door de oudere meeuwen. Ook door de

"Nog iemand een voorstel?", vroeg Jef.

meeuw die nu opnieuw voor hem stond.

"Speelplein!!!" Opnieuw sprong Ebbie voorbij.

"Gust, nog geen pluim veranderd, zie ik."

"Speelplein. Speelplein ... Is dat niet voor jonge

De grote meeuw grijnsde en keek op Jef neer. Gust

snotters?", bromde Oskaar.

was de grootste meeuw van de kust en ook één van de

"Nee, jong. Iedereen kan zich daar toch amuseren.
Zelfs brompotten", lachte Ebbie.
Oskaar fronste en liep weg.
"Als niemand anders een goed voorstel heeft, dan zal
het dat speelplein worden zeker?" Jef krabde in zijn
pluimen, maar niemand sprak hem tegen.

‘ambetantste’. Een echte bullebak.
Een bullebak die plots een kopje kleiner werd. Letterlijk.
Jef stond opeens oog in oog met de meeuw die al zijn
hele leven boven hem uitstak.
"Hé, wat gebeurt er. Wat heb je gedaan?"
Jef las paniek in de ogen van de pestkop.

Het speelpleintje werd al druk bespeeld. Jonge

"Laat onze maat met rust."

kinderen, oudere kinderen, mama’s en papa’s.

Een ander lid van de bende stapte op Jef af en ... zakte

Iedereen amuseerde zich. Vooral Ebbie en Pablo.

ook weg in de zandbak. "Help!

En toen zag Jef ze. Vijf grote vogels, die iedereen

"Keicool, hoe doe je dat Jef?", vroeg Wendy.

omver duwden. De

"Ik? Ik doe helemaal niks. Het zand slokt hen op. Het is

bende van de meeuw.

Een angstaanjagende bende. Zij zagen hem ook.
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misschien drijfzand."

Help mij!"

Plezant verhaaltje

"Nee. Nee. Geen drijfzand.
Haal me hieruit", jammerde Gust.

En inderdaad daar staken twee lange bruine oren uit
het zand. "De

paashaas? Dat kan toch

Maar niet alleen de bende van de meeuw verdween in

niet? Pasen is pas volgende week." Ebbie keek Jef

het zand. Ook Ebbie en Pablo zakten weg. Ebbie ging

vragend aan, maar die haalde zijn schouders op.

zelfs helemaal kopje onder.

Plots staken nog twee lange oren uit het zand.
En dan nog een paar. En nog meer. Een heleboel

Wendy dook naar beneden om hem uit het zand te

langoren hielden de plezante bende in de gaten.

vissen. Hij hoestte en proestte.

"Dat zijn toch niet allemaal paashazen?" Wendy zweefde

"Bah, dat smaakt slecht!"

dicht tegen Jef aan, ze voelde zich niet op haar gemak.

Ebbie spuwde een paar bruine slijmballen uit.

"Dat denk ik niet", zei Jef.

"Wat is er gebeurd?", vroeg Wendy.

Hij knikte naar de vijf kopjes die boven de grond

"Ik weet het niet. Maar ik dacht dat ik iemand hoorde

zweefden. "Wat spoken jullie uit?", vroeg Jef.

roepen toen ik onder het zand zat", zei Ebbie.

"Wij wonen hier." De lippen van de grootste

"Roepos? Wie roeptos nu onder zandos?"

haas bewogen voortdurend op en neer ook als hij niet

Pablo zat nog steeds vast en vond dat blijkbaar niet erg.

praatte. Zijn lange voortanden staken uit.

"Ik ga kijken!" Jef stak zijn kop onder het zand waar

"Onder het speelplein?", vroeg Jef.

Ebbie een minuut geleden nog vast zat. Een paar tellen

"Ja. Wij hoorden de ruzie en wilden een handje

later dook hij weer op. "Ik zie niks. Veel te donker, maar

helpen." "Dat is dan goed gelukt. Bedankt." Jef stak zijn

ik hoorde iets, denk ik."

vleugel uit en schudde de poot van de opperhaas.

Opeens dook een hoofd op uit de grond.

De bende van de meeuw bevrijdde zichzelf en droop

"De paashaas."

Oskaar wees met zijn

rechterschaar naar de hoek van de zandbak.

stilletjes af. De bullebakken keerden nooit meer terug
naar het speelplein.
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Kiek-it!

Als het ontploft is het mijn schuld niet.
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Kiek-it!
Ben je omcirkeld?
Laat het weten aan
plezand@koksijde.be
en WIN

een

plezante
brooddoos!

Ikke ...

Mijn hartje klopt voor jou.

Ikke!

Heb je al een plezant
boterhammendoosje?
Maak dan een vriendje
of vriendinnetje happy
en geef het cadeau!

... als je
e dan
Trek m

kan!
Ik wil ook een mutsje
met een dikke knoop.

Ik heb
De Hu

p
toby o
M ega
lur f.
s
n
lifante
e en o

lk ontm

oet Su

perma

e en he

el groo
t har t!

n.

Papa Paashaas en al zijn kleintjes.
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Hippe tips
Kinderfilm Inside Out
Dinsdag 29 maart: 14.30 uur
De 11-jarige Riley heeft moeite om zich aan te passen aan haar nieuwe
leven. Haar vader heeft een nieuwe baan. Daarom verhuisden ze van
Minnesota naar San Francisco. Terwijl Riley en haar emoties worstelen
met de nieuwe situatie, ontstaat er paniek.

Film De Notenkraak
Dinsdag 5 april: 14.30 uur
De eekhoorn Surly brandt per ongeluk de wintervoedselvoorraad van
alle dieren op en wordt uit het park gezet. Om het weer goed te maken,
wil hij samen met zijn trouwe rattenvriend Buddy een notenwinkel beroven. In de kelder liggen genoeg nootjes om maandenlang van te eten.
Maar een bende boeven heeft andere plannen met de notenwinkel...
JOC de PIT, Kursaallaan 28, Koksijde
Best reserveren: jeugddienst@koksijde.be of 058 533 444 - Prijs: €2,50

Paas- en lenteverhalen in de bib

Donderdag 31 maart & dinsdag 5 april: 10.30 uur

© Caroline Vincart

In de paasvakantie leest Ingrid Vincent leuke en verrassende paas- en
lenteverhalen voor.
Ben je tussen 4 en 8 jaar? Kom dan op donderdag 31 maart en dinsdag
5 april naar de bib, telkens om 10.30 uur!

4Hoog stelt "Keik" voor
theater voor de allerkleinsten
Zondag 24 april: 15 uur, c.c. CasinoKoksijde
In ‘Keik’ ontdek je de vier seizoenen op de tonen van pianomuziek en op groot scherm. Speciale effecten, live muziek, film en
goede acteurs. Betoverend mooi! Doe na de voorstelling nog
mee aan de workshop van de WAK. Gratis en plezant.
Prijs: €5 (3 - 26 jaar) / €10 volwassenen
Info en reservatie: www.casinokoksijde.be

Kinderexpo WAK
Kapel, Ster der Zee (Koninklijke Baan 266)
Ga jij op woensdag, vrijdag of zaterdag naar de Westhoekacademie? Dan word je op het einde van het schooljaar
getrakteerd met een grote tentoonstelling. Heel veel kleur,
tekeningen, schilderijen en 3D werkjes (beeldjes die je van
alle kanten kan bekijken) zijn te zien op de tentoonstelling.
De WAK trakteert iedereen die naar de opening komt op
vrijdag 17 juni om 17 uur. Iedereen welkom!
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Hippe tips
Verkleden? Schatten opgraven? Knutselen? Luisteren naar verhalen?
NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum

Workshop 'Freek, Faun & Wind'
Vrijdag 1& 8 april: 14.30 - 16 uur
Freek is een jongetje dat gek is van de zee. Jij ook? We werken met verhalen
en gaan knutselen! Tijd om je creativiteit naar boven te halen! Je krijgt na
de workshop het boek ‘Freek, Faun & Wind’ gratis mee naar huis!
€2 per kind – leeftijd: 6 -12 jaar
Inschrijven: 058 51 24 68
of onthaal@navigomuseum.be

Abdijmuseum Ten Duinen

Kids@tenduinen – 'Zandlopers'
Woensdag 30 maart & 6 april: 14.30 - 16 uur
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Wist je dat er heel lang geleden een hele grote abdij stond in Koksijde? Graaf zelf voorwerpen
op en leer wat ‘archeologie’ is. Verkleed je als monnik en beleef zelf wat een monnik allemaal
moest doen in een middeleeuwse abdij via allerlei opdrachten.
gratis voor inwoners van Koksijde – leeftijd: 6 -12 jaar
Inschrijven: 058 53 39 50 of info@tenduinen.be

Duinenhuis

Bezige bijtjes in het Duinenhuis!
Mini-moestuin zoekt groene vingertjes
Zaterdag 26 maart: 9.30 - 11.30 uur
Timmer zelf je houten bak. Versier die met restjes verf. Vul met aarde, plantjes en wat zaadjes en je hebt je eigen
mini-moestuintje! Met wat geduld, een mini-vogelverschrikker, af en toe wat water en vooral veel zon bereiden
mama of papa straks een fris slaatje met jouw zelf gekweekte groentjes. Smullen!
€7,50 per kind – max. 15 deelnemers – leeftijd: 6 -12 jaar

Workshop bruisende badballen
Dinsdag 29 maart: 14 - 16 uur
Je eigen vormpjes, kleurtjes en geurtjes.
Met een mix van kleurstoffen, geurstoffen,
soda (wordt ook gebruikt in tandpasta) en
maisbloem maak je bruisende badballen
in de vorm die je zelf kiest.
€7 per kind – max. 10 deelnemers
leeftijd: 6 -14 jaar
Inschrijven vóór 4 april: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 of 0499 69 17 15
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Kalender
Maart 2016
ZATERDAG 26 MAART
• 8 -17 uur I Koksijde-Bad, Zeelaan
Bloemenjaarmarkt
• 9.30 -11.30 uur I Duinenhuis Koksijde
Mini-moestuin zoekt groene vingertjes I p.9
• 11-17 uur I Koksijde, Marktplein
Ravotdag met de Helden
en signeersessies I p.12
• 14 uur I Koksijde, bezoekerscentrum De Doornpanne
Gezinsactiviteit:
Speuren naar sporen
en signeersessies I p.12
ZONDAG 27 MAART
• vanaf 8 uur I Sint-Idesbald,
Kerkepannezaal en parking
Rommelmarkt en
internationale ruilbeurs
• 11 uur I Koksijde-Dorp, Hoge Blekker
Paaseierenraap & Paashaas
MAANDAG 28 MAART
• 16 uur I Sint-Idesbald, centrum
Rondgang paashaas
DINSDAG 29 MAART
• 10.30 uur I Sint-Idesbald, strand
Fortenbouw
• 14.30 uur I Koksijde, JOC de Pit
Kinderfilm 'Inside Out' I p. 8
• 14 -16 uur I Duinenhuis Koksijde
Workshop bruisende ballen I p.9
WOENSDAG 30 MAART
• 10.30 uur I Oostduinkerke, strand
Kites for kids
• 14.30 uur I Abdijmuseum Ten Duinen
Kids@tenduinen - Zandlopers I p.9
DONDERDAG 31 MAART
• 10.30 uur I Koksijde, bibliotheek
Paas- en lenteverhalen in de bib I p. 8
• 14 -16 uur I Oostduinkerke, Zeedijk
Feestplaneet – workshops voor kids
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April 2016
VRIJDAG 1 APRIL
• 14.30 -16 uur I Oostduinkerke, Navigo
Workshop 'Freek, Faun & Wind' I p.9
ZATERDAG 2 APRIL
• 10.30 -18 uur I Koksijde-Bad, Zeelaan

✪ TOPPER ✪ KOKSIJDE KIDS
• 14 uur I Koksijde-Bad,
bezoekerscentrum De Doornpanne
Gezinsactiviteit: Ezels en pony's
in de Doornpanne

ZONDAG 3 APRIL
• 10.30 -18 uur I Koksijde-Bad, Zeelaan

✪ TOPPER ✪ KOKSIJDE KIDS

DINSDAG 5 APRIL
• 10.30 uur I Koksijde, bibliotheek
Paas- en lenteverhalen in de bib I p. 8
• 14.30 uur I Koksijde, JOC de Pit
Kinderfilm 'De Notenkraak' I p. 8
WOENSDAG 6 APRIL
• 14 & 16 uur I Oostduinkerke & Sint-Idesbald
Rondgang Paashaas
onder begeleiding van Dixiebandje
• 14.30 uur I Abdijmuseum Ten Duinen
Kids@tenduinen: zandlopers I p.9
DONDERDAG 7 APRIL
• 14 -16 uur I Sint-Idesbald, Zeedijk
Feestplaneet – workshops voor kids
VRIJDAG 8 APRIL
• 10.30 uur I Oostduinkerke, strand
Fortenbouw
• 14.30 uur I Oostduinkerke, Navigo
Workshop 'Freek, Faun & Wind' I p.9
ZATERDAG 23 APRIL
• 10.30 uur I Koksijde, Casinoplein 10
heropening bib Koksijde
ZONDAG 24 APRIL
• 15 uur I c.c. CasinoKoksijde
Theatervoorstelling 'Keik'
+ workshop WAK I p. 8
WOENSDAG 27 APRIL
• 13.30 -15.30 uur I Oostduinkerke,
Sporthal Hazebeek
Minivoetbaltornooien (1ste & 2de lj.)
ZATERDAG 30 APRIL
• 13.30 uur I Koksijde, Zeelaan 303,
Toerismekantoor
Op stap met de huifkar

Kalender
Juni 2016

Mei 2016
ZONDAG 1 MEI
• 10 uur I Koksijde-Bad, strand
Spartarun voor kids I p.9
• 13.30 -17.30 uur I Oostduinkerke-Bad,
Astridplein, Toerismekantoor
Op stap met de huifkar
VRIJDAG 6 MEI
• 14 uur I Koksijde, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Kinderactiviteit: supermarkt duinen
(kruidenwandeling en spel)
WOENSDAG 11 MEI
• 13.30 -15.30 uur I Oostduinkerke,
Sporthal Hazebeek
Minivoetbaltornooien (3de & 4de lj.)
ZATERDAG 14 MEI
• 18 uur I Wulpen
Kermis
ZATERDAG 21 MEI
• 13.30 -17.30 uur I Oostduinkerke-Dorp,
Speelplekke
Gezinsmarkt
in de Speelplekke I p.12
WOENSDAG 25 MEI
• 13.30 -15.30 uur I Oostduinkerke,
Sporthal Hazebeek
Minivoetbaltornooien (5de & 6de lj.)
ZATERDAG 28 MEI
• Koksijde-Dorp, terreinen rond zwembad
Levensloop
ZONDAG 29 MEI
• Koksijde-Dorp, terreinen
rond zwembad
Levensloop

WOENSDAG 8 JUNI
• 13.30 -16.30 uur I Oostduinkerke,
Sporthal Hazebeek
Kijk! Ik fiets! I p.13
ZATERDAG 11 JUNI
• 18 uur I Koksijde-Dorp
Opening Kermis
VRIJDAG 17 JUNI
• 17 uur I Koksijde, Kapel Ster der Zee
Opening WAK Kindertentoonstelling I p.9
ZATERDAG 18 JUNI
• 14 -17 uur I Koksijde, Kapel Ster der Zee
WAK Kindertentoonstelling I p.9
• 10 -20 uur I Koksijde-Bad, Zeelaan
Braderie
ZONDAG 19 JUNI
• 8 uur I Koksijde-Dorp
Rommelmarkt
• 10 -12 uur I Koksijde-Bad, Zeelaan
Braderie
• 14 -17 uur I Koksijde, Kapel Ster der Zee
WAK Kindertentoonstelling I p.9
ZATERDAG 25 JUNI
• Oostduinkerke-Bad, Fabiolaplein,
Astridplein, strand
Garnaalfeesten en folkloremarkt
ZONDAG 26 JUNI
• 15.30 uur I Oostduinkerke, Zeedijk
Grote garnaalstoet
DINSDAG 28 JUNI
• 8.30 -16 uur I strand,
Oostduinkerke-Bad
Your' In
beachfestival

SUPERtip:
Nieuw deze zomer!

Clics Koksijde
van 12 juli t.e.m. 28 augustus
c.c. CasinoKoksijde
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Plezante nieuwsjes

Jihaaa! Ravotdag met de HELDEN
Zaterdag 26 maart vanaf 11 uur,
marktplein Koksijde
De paasvakantie start met een topper van formaat! KetnetHelden Dempsey, Nico, Sieg en Maureen komen naar
Koksijde voor dé ravotdag.
Het Marktplein van Koksijde zal vol staan met springkastelen
en speeltenten. Om 11.30 uur openen De Helden de Ravotdag terwijl ze springen van springkasteel naar springkasteel. Daarna staan zij klaar voor een signeersessie.
Cinema Koksijde toont om 13 uur de spannende film 'Helden
van de Zee' die voor een groot deel werd opgenomen in
de duinen van Oostduinkerke. Daarna volgt een tweede
signeersessie en om 16 uur opnieuw de film.

Huis van het Kind organiseert:
Gezellige gezinsmarkt
in de Speelplekke
Zaterdag 21 mei: 13.30 - 17.30 uur
In de tuin van de Speelplekke is het feest!
Tijdens de "week van de opvoeding" is er
op zaterdag een familiemarkt voor groot en
klein! Je kan er kennis maken met allerlei
verenigingen voor gezinnen met kinderen.
Een schminkstand, muziek, optredens,
workshops zorgen voor de leuke noot en ja...
ook PleZand is erbij!
Ken je de Speelplekke niet?
Kom dan zeker eens piepen!
Er ligt een leuke verrassing voor je klaar!
De Speelplekke, Dorpstraat 19, Oostduinkerke

Bib in het nieuw!
Na de paasvakantie
verandert de bib tijdelijk
in een bouwwerf. Een
werf? Ja, want de
boekenafdeling wordt
helemaal vernieuwd.
Daarom zal de bib een tijdje zijn deuren sluiten.
Van maandag 11 april tot vrijdag 22 april. Tijdelijk
geen strips, boeken of dvd’s ontlenen dus.
BIB-TIP: ontleen voldoende bib-materialen tijdens
de paasvakantie. Je mag die langer houden (tot 2
mei). Slim van de bib.
De nieuwe bib heropent zijn deuren op zaterdag 23
april om 10.30 uur. Onze kinderburgemeester, Maité
Vanhee zal er zeker bij zijn! Jij ook?
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Nieuw! Planetariumshow
Wist je dat… de sterrenwacht "Sterrenjutter" er een
nieuwe attractie bij heeft? Ook als het bewolkt is
(weeral), zal je de maan, de planeten en de sterren
zien omdat het Duinenhuis een planetariumshow
heeft. Je maakt een reis door ons zonnestelsel om
dan in de Orionnevel te belanden. Daar zie je hoe
sterren geboren worden. En als er geen wolken zijn,
kijk je gewoon met de telescoop.

Sport
Keicoole
K-Kampjes!

Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

Opvang

KOKSIJDE
GOLF TER HILLE

en kampen
Heb jij het foldertje van de
Paasvakantie 2016
Koksijdse paaskampjes ook
Golfstage beginners / Initiatie
aanbod van 2,5 tot 18 jaar
gekregen? Opvangkampjes,
sportkampjes, golfstages en
nieuw dit jaar een filmkamp!
Ben je al ingeschreven?
Golfstage Super!
Futures / BirdiesVeel plezier!
Maar ook in de Speeplekke
en in de Speelveugel is het
hartstikke leuk! Wil je nog
inschrijven? Neem dan snel
contact op. Misschien zijn er
nog wel plaatsen vrij.
A Op www.koksijde.be vind je alle info terug.
Hou het in de gaten voor je volgende vakantie!
Koksijde Golf ter Hille heeft de jeugd heel wat te bieden.
Naast onze wekelijkse lessen op woensdag en zondag
organiseren we ook tal van stages. Ontdek hier de
verschillende mogelijkheden: Er is voor elk wat wils!

Voor wie?
Voor iedere jongere die wil kennismaken met de golfsport
Wat?
Initiatiecursus met les in de basistechnieken van de golfsport
Leeftijdscategorie: 7-16 jaar
Wanneer?
Gedurende 3 dagen, telkens twee uren les van 10.30 – 12.30 uur:
• Woensdag 30 maart 2016
• Donderdag 31 maart 2016
• Vrijdag 1 april 2016
Waar?
Koksijde Golf ter Hille – Driving Range
Inschrijvingen: golfsecretariaat@koksijde.be
Meer info: Kostprijs: e70,00 / persoon
golfsecretariaat@koksijde.be / 058 53 27 10

Voor wie?
Juniors die de golfsport reeds actief beoefenen
met minimum hcp 45
Wat?
Intense stage ter verfijning van de techniek
en het spel op de baan
Leeftijdscategorie: 8-18 jaar
Wanneer?
Gedurende 5 dagen, telkens zes uren les, van 09.30 - 12.30 uur /
13.30 – 16.30 uur:
• Maandag 4 april 2016
• Dinsdag 5 april 2016
• Woensdag 6 april 2016
• Donderdag 7 april 2016
• Vrijdag 8 april 2016 (incl. uitstap VVG Kids Trofee Waregem)
Waar?
Koksijde Golf ter Hille – Driving Range
Inschrijvingen: golfsecretariaat@koksijde.be
Meer info: Kostprijs: e175,00 / persoon
Lunchpakket meebrengen.
golfsecretariaat@koksijde.be / 058 53 27 10

meer info:

Mis ook het Your’In Beachfestival niet
op dinsdag 27 juni
op het strand van Oostduinkerke!

FUN FUN FUN
op de 1ste Yourin Spartarun
Zondag 1 mei: strand Koksijde
Wat? 1 of 2 kilometer ploeteren en klauteren over
ruim 15 hindernissen. Als deelnemer ben je vrij om
om-ter-snelst, om-ter-mooist of om-ter-hulpvaardigst
het parcours af te leggen. Er zijn drie leeftijdsgroepen met aparte starttijden: 8 -10, 11-12, 13 -15 jaar.
Heb je problemen bij een hindernis? De begeleiders
zijn er om je te helpen. Ook je papa en je mama kunnen mee het parcours afleggen. Zo wordt het een
echte sportieve familie uitstap.
Let op! Plaatsen zijn wel beperkt! Reserveer op tijd je
ticket via www.your-store.be/SpartarunKoksijde.
INFO: www.yourin.be/nl/spartarun-koksijde
TIPS: www.facebook.com/yourin.be

KIJK! IK FIETS!
Minivoetbaltoernooien

Woensdag 8 juni: 13.30 - 16.30 uur,
Sporthal Hazebeek, Oostduinkerke

Voetbal je mee? Zowel jongens als meisjes,
getalenteerde voetballers of gewoon voor de
fun! Iedereen is welkom! Dit jaar vinden de tornooien plaats op:
woensdag 27 april: 1ste en 2de leerjaar
woensdag 11 mei: 2de en 3de leerjaar
woensdag 25 mei: 5de en 6de leerjaar
telkens van 13.30 tot 15.30 uur

Leer fietsen op twee wieltjes op één namiddag. Samen met
je papa, mama of grootouders.
Dit is een activiteit voor de kindjes vanaf de 2de kleuterklas.
Een ervaren monitor begeleidt de fietsles en
geeft nuttige tips mee. Op het einde van de
les keer je op twee wielen terug naar huis
met een fietsdiploma op zak.

Een ploeg bestaat uit 5 spelers + maximaal 3
reserves. Inschrijven kan alleen op school, via
de sportverantwoordelijke.
INFO: Sportdienst, Hazebeekstraat 11,
Oostduinkerke - T 058 53 20 01

Vergeet je fiets (zonder steunwieltjes) niet
en iemand van je familie die je tijdens
de les zal helpen.
Prijs: 4 euro
Inschrijven: www.sport.koksijde.be,
sportdienst@koksijde.be
of 058 53 20 01.
13

Nieuws

De wist-je-datjes van
de kindergemeenteraad
Koksijde, 17 december 2015

Thema: sport & spel

Leukste speelpleinen:

Waar is het leuk spelen in Koksijde? Wat moet er
zeker op een speelplein staan? Wat niet?
Vooral ruimte en avontuurlijke speeltoestellen zijn belangrijk.
Top: kabelbaan, ruimtenet/groot combitoestel. Natuurlijke elementen scoren ook goed: een boom- of wilgenhut, boomstronken/stammen.

A Noordduinen
A Witte Burg
A Kerkepanne
Minst leuke speelpleinen:
A Silicowijk: veel stuk
A Wulpen
A Mariapark

Plaatsbezoek

De raadsleden trokken naar het nieuwe speelterrein in de Strandlaan. Toen nog volledig leeg. Een speelplein voor jong en oud
dat na de paasvakantie zal opengaan. De raadsleden mochten
hun fantasiekraan opendraaien.
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A Ammanswalle
Zeker aanwezig:
Avontuur, vuilnisbak, slingertouw,
schommel en glijbaan.

Nieuws
Bezoek achter de schermen
van c.c. CasinoKoksijde:

Koksijde, 4 februari 2016

Thema: cult uur

De kinderen van de gemeenteraad bogen zich
over het thema cultuur. Zijn er genoeg culturele
activiteiten voor kinderen? Wat is er nog tekort?
Een aantal opmerkelijke voorstellen:
A Kinderquiz in het museum
A Verjaardagsfeestjes in Ten Duinen
A Zoektochten
A Themafeestjes: bv. ridders
A Opdrachten
A Kunstwerk nabouwen in lego: bv. boot
A Rondleiding met daarna een kinderquiz
A Koksijde’s got talent

Alle weetjes, foto’s en filmpjes
van de kindergemeenteraad vind je op

www.koksijde.be/kindergemeenteraad
Volgende kindergemeenteraad:
donderdag 24 maart 2016
Meer info in de volgende Plezand!
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Plezante wekker

Nolan

, 1ste lj.

Plezante wekker

Celestina, 3de kleuter

WAAAUUW!!! Zoveel plezante tekeningen
hebben we nog nooit gehad!
De plezante wekker ontplofte bijna van
fantasie! Daarvoor: kindjes van de
Vrije Basisschool De Ark, dikke merci!!!
Zoveel fans van Koksijde en van Plezand...
resultaat: een kleurrijke kinderkrant!

Meneer: “Hoe oud ben je?”
Kindje: “Negen jaar.”
Meneer: “Wat wil je later worden?”
Kindje: “Tien jaar!”
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Kiek-it!

Ontbijt, middagmaal en avondmaal,
confetti.

De avonturen van Megamindy
en supermuis.
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Kiek-it!
Ben je omcirkeld?
Laat het weten aan
plezand@koksijde.be
en WIN
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Heb je al een plezant
boterhammendoosje?
Maak dan een vriendje
of vriendinnetje happy
en geef het cadeau!
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Roze knuffel geeft dikke knuffel.
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NIEUW
deze zomer!

Clics Koksijde
van 12 juli t.e.m. 28 augustus
c.c. CasinoKoksijde

Het Casino wordt omgetoverd tot een wereld
vol Clics blokken! Dat wordt een heel groot
evenement met een expo-gedeelte (met
100.000 Clics-blokjes) en een speelzone (met
150.000 blokjes in 22 verschillende kleuren).
TIP: Een voorsmaakje van Clics Koksijde krijg
je op Koksijde Kids op 2 en 3 april. Dan
worden 4 speelhoeken opgezet waar je naar
hartenlust zal kunnen bouwen. Meer info over
Clics Koksijde in de volgende Plezand.

MEGACOOL
voor kids!
G ra

t i s!

Zaterdag 2 april
& zondag 3 april

van 10.30 tot 18 uur wordt
Koksijde-Bad omgetoverd tot
een

REUZEspeeldorp!

Spelen, springen, schminken, klimmen, fietsen, bouwen, racen,
gamen… een heel weekend lang PURE FUN! Alle attracties zijn
gratis, enkel de mini-quads, de death-ride en de lasergame zijn
betalend (€2).

