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Plezantste plaatjes

Pablo
10 -12 jaar

Jef
8 -10 jaar 

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

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

Pablo
10 -12 jaar

Jef
8 -10 jaar 

Oskaar
6 -7 jaar

Wendy
4 - 6 jaar

Ebbie
2,5 - 4 jaar

De inktvissen van 
MPI De Viertorre 
kregen de 
Plezante Wekker 
op bezoek! 
  
Dat bracht hen op een 
plezant ideetje voor de 
kookactiviteit:  
geen gewoon 
worstenbroodje, 
maar een lekkere wekker!

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 gemeente-
bestuur Koksijde naar een idee 
van de afdeling Vrije Tijd.

Met hulp van talrijke 
Koksijdse kids!

Plezand? Als jij het leest, weet jij het meest!   
Geef het ook door aan papa, mama, 

zus of broer en al je plezante vriendjes!
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Hot items

Receptie in brokken
Ook de plezante vriendjes 

gaan naar de opening van het 

kunstencentrum Ten Bogaerde.

Maar dat gebeurt niet zonder 

ongelukjes! Komt allos goedos? 

Pablo geeft jou een tip:

lees het plezantos

verhalos!

GROTE Plezante
zomerkalender
Hij staat vol met hippe tips voor 

deze zomer. Vergeet dus niet af 

en toe te piepen!

Tataaaaa!!!
Voor de laatstejaars zit het er 

weer op! We zwaaien ze graag 

uit en wensen hen een hele 

mooie en plezante toekomst toe!

Plezante wekker
Heel veel mooie kunstwerkjes. 

Heel veel fantasie.

Misschien herken je wel jouw 

creatie?

En verder ...

Kiek It 6-7 & 22-23

Kindergemeenteraad 8

Plezante nieuwsjes 10

Hippetips 9-11 & 13-19

Sport 18

4-5

 I Uitneembare bijlage 
in het midden

14-17

20-21
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Receptie in brokken
"Trek je beste kostuum aan. Kam je haren, als je er 

hebt. We moeten naar een receptie", zegt Jef.

"Receptie?", vraagt Ebbie.

"Ja ... een receptie", zucht Jef.

"Waar?”, vraagt Oskaar.

"In Ten Bogaerde, het nieuwe kunstencentrum." 

Een nieuwe zucht van Jef.

"Waaromos?" Deze keer vuurt Pablo een vraag af.

"Wendy volgt kunstacademie, dat weten jullie toch? 

Ze stelt een paar van haar schilderijen tentoon. 

Vanavond is de grote opening.”  

"Kunst?", lacht Ebbie, 

maar op dat moment waait Wendy binnen.

"Kunst ja! Maar jij snapt dat niet. Kribbel krabbel, dat is 

jouw niveau." Wendy zweeft boos weg.

"Vrouwen." Ebbie haalt zijn schouders op.

"En dat heb ik ook gehoord! Blauw spook."

"BAF!" Wendy slaat de deur dicht en Ebbie blikt 

even naar Jef, maar die kijkt hem kwaad aan. 

Twee tegen één dus.

"Dit gebouw stamt nog uit de middeleeuwen. 

De paters van de duinenabdij gebruikten die om voedsel 

te verbouwen. Schapen, graan, ..."

"Bla, bla, bla, bla ...", fluistert Oskaar tegen Pablo. 

De twee vrienden zijn niet geïnteresseerd in de uitleg 

van Jef. Geschiedenis, dat is voor oude venten.

"Dit is helemaal geen oud gebouw. Kijk hier, die stenen 

zijn nog maar pas op elkaar gezet." 

Oskaar duwt met zijn scharen tegen de muur. Één keer. 

Twee keer. En bij de derde keer buigt het muurtje mee.

"Pas op!" Ebbie wil Oskaar nog waarschuwen, 

maar net te laat. Hij duwt nog een laatste keer met zijn 

scharen tegen de muur en die valt omver.

"Kraaaaak!"
"Miljaar, we zijn hier nog maar tien minuten en jij maakt 

al iets kapot. Domkop!", vloekt Jef tegen Ebbie.

"Ik heb niets gedaan. Het was ... Oskaar." Ebbie wijst 

naar Oskaar die afwerend zijn scharen in de lucht steekt. 

"Hela, hela. Het was mijn schuld niet. Dat ding viel  

gewoon om. Slecht gemetst, zeg ik. Het waren prutsers 
die monniken. Echte prutsers!" 

Plezant verhaaltje
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Oskaar tikt met zijn rechterschaar tegen het afgebrokkeld 

muurtje en er rolt nog een steen naar beneden.

"Stommerik, je maakt het nog erger!"  

Ebbie probeert de brokstukken terug op hun plaats te 

duwen, maar het helpt niet. Hoe harder hij probeert, 

hoe meer stenen naar beneden donderen.

Achter hen stijgt gemompel op. De gasten komen aan 

voor de receptie en die zien natuurlijk de schade.

"Ai, ai, ai. Wat nu?! Ze gaan ons buiten gooien 

en die muur ... wie gaat dat betalen? 

En mijn receptiiiiieeeee", jammert Wendy. 

Ze is helemaal overstuur 

en trilt als een blaadje in de wind.

"Ik heb een goed idee. Daar staan een paar dozen met 

clicsblokken. We bouwen die muur zelf weer op", stelt 

Ebbie voor. Vooral Pablo is wild van het idee en gaat 

onmiddellijk aan de slag. Blokje na blokje.  

Stapelen en klikken. Stapelen en klikken. 

"Pablo dat trekt op niets. Het lijkt zelfs niet op een muur. 

Je hebt allemaal verschillende kleuren gebruikt. Het 

valt nog meer op", fronst Wendy.

"Allos komt goedos." 
Pablo heeft duidelijk vertrouwen in zijn bouwkunst. 

Een paar tellen later komt de burgemeester aan om 

de receptie te openen. Zijn ogen dansen over het 

volk tot ze bij de nieuwe muur blijven rusten. Zijn blik 

verandert van blij naar verbaasd naar razend! 
Allemaal in minder dan één seconde. Pablo en Ebbie 

deinzen achteruit terwijl ze Jef naar voor duwen.

"Meneer de burgemeester. Ik kan het allemaal  

uitleggen. Ik ..."  "Flits! Flits!" 
Fototoestellen flitsen. Camera’s draaien. Onze vrienden 

staan ineens in het middelpunt van de belangstelling. 

Overal journalisten. En allemaal drommen ze samen 

rond de Pablomuur.

"Magnifique!" "Wat een inzicht." "Dit is pas kunst!"   
Pablo begrijpt er niets van en Jef nog veel minder.

"Vinden ze dit echt goed?", vraagt Jef.

"Tuurlijk. Ikkos echte artiestos. Pablo Picasso."
De ogen van de burgemeester spuwen niet langer vuur.

"Het is goed voor één keer", fluistert de burgemeester. 

"Maar na de zomer zorg je ervoor dat hier weer een 

echte muur staat met echte stenen."

Plezant verhaaltje
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Mag hij ook een ijsje?
Is dat wat ze noemen een Mini? Hela ... wat doe jij onder mijn rokje?!

Mini K3 in actie!

Hoe gaat die megamobiel vooruit?

Heb ik nu op zijn teen getrapt, of wat?

Eerst kijken, dan lezen.

Heeft er iemand een schaar?

Badaboem! Ik ben de plezante golfkampioen!

Kiek-it!

Clic hier, clic daar. 't Is plezant, echt waar!

Niet op mijn kleine voetjes
trappen hé?!

Er was eens een schatje,

ze kwam uit een gatje.
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Oskaar is al een tandje kwijt, dus niet
bang zijn ... hij zal zeker niet bijten!

Waar is dat stuurtje?
Daar is dat stuurtje!

Mama, de eendjes bijten niet! Toppie ... de wereld op 

zijn koppie!

Kabouter Lui zou zeggen ...
ik word daar zo moe van!Ola! Jefke heeft een nieuwe vriendin!

Het klikt met mijn Clics.
Oepsiepoepsie ... 

het golfterrein zakt door!

Kiek-it!

Iemand mijn brilletje gezien?

Wanneer mag ik zwemmen?!

Ben je omcirkeld?

Laat het weten aan 
plezand@koksijde.be 

en WIN een 
plezante 

brooddoos!

Heb je al een plezant 
boterhammendoosje? 

Maak dan een vriendje 
of vriendinnetje happy 

en geef het cadeau!
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De wist-je-datjes van de kindergemeenteraad

Bezoek aan het Duinenhuis
De kinderen van de gemeenteraad dachten 
na over het thema milieu.
 
Een paar opmerkelijke voorstellen:

A  Fonteintjes met drinkbaar water  

op straat of op de dijk

A  Meer dikke truiendagen per (school)jaar

A  Zonnepanelen op school of op 

gemeentelijke gebouwen

A  Sigarettenkokers om peuken op te vangen

A Straatverlichting op zonne-energie

A Een kan met drinkbaar water op school in 

plaats van eigen flesjes

Een dikke dank je wel aan …
Maité Vanhee, kinderburgemeester. 
Maar ook aan de andere leden van de kindergemeenteraad. 
Voor jullie inzet en enthousiasme!

Ondertekening kindercharter
De kindergemeenteraad en schepenen Van Hove en Anseeuw 
hebben samen het kindercharter getekend.

De gemeente belooft om hier aan te werken.

In Koksijde: 

A Zorgt het gemeentebestuur ervoor dat mensen 

verdraagzaam zijn voor spelende kinderen

A Houdt elke maatregel rekening met kinderen en jongeren 

A Spelen kinderen in alle openbare ruimte (pleinen, straten, …)

A Spelen kinderen in het groen

A Is spelen geen overlast

A Kunnen kinderen zich veilig verplaatsen

A Is er voldoende speelruimte voor jeugdverenigingen

A Ontwerpen kinderen mee de openbare ruimte

Koksijde, 24 maart 2016 Koksijde, 12 mei 2016

Thema: kindvriendelijkheid Thema: milieu

Volgend schooljaar nieuwe 
verkiezingen kindergemeenteraad
Stel je kandidaat in september via je leerlingenraad.
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Zelf Clics-blokjes sparen? 
Ook de winkels in Koksijde doen mee! Zie je 
clics-blokjes in de etalage? Dan krijg je bij je 
aankoop Clics-blokjes mee! De deelnemende 
winkels vind je terug op www.clicskoksijde.be

Al gehoord van 
Club Crevette? 
(Crevette is Frans voor garnaal!)

Op het strand van Oostduinkerke valt 
er deze zomer massa’s te beleven! 
Actie aan zee, creatieve workshops, 
vertellingen, kidsaperitiefjes, ... 
Ook de Koksijdse musea zorgen voor 
plezante en creatieve activiteiten I p.11

Ken je Stieneke Zee? 
Kom dan snel naar Club Crevette, dan 
maak je kennis met deze plezante 
madam! Met haar ben je in goede 
handen op het strand!

Clics Koksijde / Club Crevette

Clics Koksijde: een zomer lang speelplezier! 
12 juli t.e.m. 28 augustus, c.c. CasinoKoksijde

Jij kent ze toch wel…de kleurrijke Clicsblokjes? Koksijde zal er deze 
zomer vol van zijn! Voor de plezante Clics-poort aan de rotonde 
werden al 75.000 blokjes gebruikt! Dat zorgt voor een kleurrijke 
toegang van de nieuwe Zeelaan. Cool hé! Het c.c. CasinoKoksijde 
wordt omgetoverd tot een wereld vol Clics blokken!

A  Expo met Clics-bouwwerken

A  Verschillende speelzones met 150.000 blokjes  

in 22 verschillende kleuren

A  Themahoeken: Clics Build & Play, Zoo,  

Dino’s, Racing, Helden, Glitter en mode en nog veel meer ...

A  Clics-REUZEspelen: 'Mens erger je niet',  

'Twister' of het leuke hinkelspel.

Dagelijks open van 14 tot 18 uur. Maandag gesloten. 
-3 jaar: gratis, +3 jaar: €5 (incl. starterszakje Clics blokjes) 
Info: www.clicskoksijde.be of facebook.com/clicskoksijde

Doe mee met de GROTE 
BOUWWEDSTRIJD van Clics!  

Post een foto of video van je eigen clicsbouwwerk 
op www4.clicstoys.com/koksijde2016 
en WIN één van de mooie prijzen!

Tip van 

Club Crevette: 

kijk snel naar 

de plezante 

posterkalender!  Goed nieuws: 

je krijgt een Clics-zakje 

mee aan de uitgang!  

Wil je nog meer? 

Neem een kijkje in 

de Clics-shop!
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BLING! BLING!
Bib in het nieuw! 
Nu ook met loungeruimte

Relaxen in de bib? Mag dat? 
Ja! Ze hebben zelfs speciale zitzakken 
daarvoor. Speciaal voor jou. De ideale 
plek om languit een boek of strip te lezen. 
Of misschien zit je liever onder de uilen-
boom ... 

Een uilenboom? 
Inderdaad. De bib werd mooi ingekleed 
en die boom is daar maar één voorbeeld 
van. Weet je niet wat een uilenboom is? 
Kom dan kijken hé.

Geen zin om te lezen? 
Neem dan een film of spel mee naar huis. 
Die hebben ze ook in de bib. 
Ze hebben aan iedereen gedacht!

Nieuw speelplein in de Strandlaan 
Laat je lekker gaan!

De kindergemeenteraad hielp mee om de toestellen te kiezen. 
En het resultaat mag er zijn. Een klim-draai-hangtoestel 
voor de avonturiers. Speciaal voor de oudste speelvogels. 
Een vogelnest om lekker te chillen met je vrienden. Of om te 
schommelen met kleine broer en zus. Een glijbaan om te … 
gletsjen natuurlijk. En een veertje voor kleine broer of zus. Zo 
ben je zelf op je gemak.

Waar? Op de hoek van de Strandlaan en de Koninginnelaan. 
De perfecte locatie voor het jongste speelpleinprinsesje.

Plezante nieuwsjes

Steppen is ça va, maar niet 
op de skateplaza!
En waarom niet?
De wieltjes van een step staan te dicht bij 
de grond en daardoor sleept de onderkant 
van een step over de betonnen glooiingen. 
En dat zorgt voor schade. Hoe meer scha-
de, hoe minder lang de skateplaza zal mee-
gaan. Bij een skateboard is dat niet zo. 
Laat je step dus thuis en kom af met je 
skate, bmx of inline skates! 
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Hippe tips

Family@navigo 
Elke vrijdag in juli & augustus: 16 uur
Terwijl de papa’s en mama’s een rondleiding volgen, is er voor jou telkens 
een toffe activiteit! Check de plezante posterkalender! 
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Schrijf je snel in via onthaal@navigomuseum.be  
of bel 058 51 24 68! (€2)

TIP! Combineer het met de Visserijfolkore-avond 
Elke vrijdagavond: 19 - 22 uur, museumplein 
Je smult er samen lekkere vis, ziet hoe een paard wordt beslaan en welke 
klusjes de vissers en hun vrouwen vroeger thuis deden. En er is live muziek!

Kids@TenDuinen 
Elke woensdag in juli & augustus: 14.30 uur
Workshops, circusanimatie, leuke rondleidingen en zelfs een coole 
kinderquiz! Wil je meer weten? Kijk dan snel op: www.tenduinen.be
Inschrijven via info@tenduinen.be of T 058 53 39 50

Leuke opdrachten met Hatsjoem! 
Expo 'De domeinen van de Duinenabdij'
Van dinsdag 28 juni – zondag 8 januari 2017 
Lekenbroeder Hatsjoem werkt op een uithof. Maar wat doet hij dan? 
En wat is een uithof? Hatsjoem geeft je leuke opdrachten die jij kan 
oplossen. (vanaf 8 jaar).

Jey! Het is Feest in de Abdij!  
Welkom op het Middeleeuws festival voor jong en oud! 
Vrijdag 12 augustus, vanaf 17.30 uur: Middeleeuwse ambachten, grime, 
vuurshow, dans en live muziek.
Zaterdag 13 augustus, van 14 tot 18 uur: Clownspektakel ‘Les Chevaliers’ 
door Okidok, middeleeuwse ambachten, grime, een roofvogelshow, boom-
klimmen en een middeleeuwse goochelaar!

Voel jij ook al 
zomerkriebels?
Reis dan mee naar 
de eilanden van de 
Koksijdse Musea! 

Ontdek via beeld, taal en veel 
creativiteit, hoe monniken en 
vissers leefden. Schrijf je eigen 
middeleeuwse liefdesbrief, ont-
werp een eigen monnikskap of 
wapenschild of maak een vis 
in origami of een bootje uit een 
melkkarton ...
   
Waar? Club Crevette, 
strand Oostduinkerke I p.9
Wanneer? Elke donderdag 
vanaf 7 juli tot 25 augustus 
van 14.30 tot 16 uur.
Wie? Voor het hele gezin, 
van groot tot klein.

Vind de Schat van 
Vlieg in de musea 
en kijk je ogen uit!

Doe tussen 1 juli en 31 augustus 
mee aan de zomerse zoektocht 
naar de Schatten van Vlieg en 
verzamel drie verschillende kijk-
boekjes boordevol spelletjes. 
Vind jij een schatkist? Dan be-
leef je een heus kijkavontuur. En 
maak je kans op mooie prijzen! 

Vrijdag = topdag 
tijdens de vakantie 
in het NAVIGO-museum! 

Neem de 

plezante 

posterkalender 

bij de hand!'Les Chevaliers' door Okidok.
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Op 2 & 3 juli is het FEEST!
Dan opent het Kunstencentrum 
Ten Bogaerde zijn deuren! En jij feest mee! 
Zaterdag 2 juli van 13 tot 20 uur & zondag 3 juli van 10 tot 18 uur.
Bewonder de nieuwe schuur en geniet ondertussen van leuke activiteiten: 

Bistro Cultuur 
Smul samen met mama en papa iets lekkers bij één van de kraampjes 
of drink een glaasje in het gezellig mobiel café.

Atelier Cultuur
Steek de handen uit de mouwen tijdens de leuke workshops!

Meccano Grande
Je kent wel Meccano, het spel waarmee je met bout en moer zowat 
alles kan bouwen. Meccano Grande is een supergroot bouwpakket 
waarmee we samen aan de slag gaan. Jong en oud. Klaar om er in te 
vliegen met grote planken? Polsen opgewarmd om de grote bouten in 
te draaien? En bouwen maar!

Marble De Lux 
Een knikkerbaan in ’t groot! 
De plastiek buisjes worden grote kartonnen 
buizen, de knikkers tennisballen. En dan 
puzzelen! Maar ... waar vertrekt je tennisbal? 
Waar komt die aan? En hoe maak je een 
weg ernaartoe? Drie vliegen in één klap: 
ontwerpen, bouwen en spelplezier. Na het 
bouwen halen we de tennisballen boven ... 
leute verzekerd!

Ten Bogaerde

Lucht-
ballonnen
& vuurwerk!
Zaterdagavond 
2 juli: 20 uur

20 uur: Geniet op de eerste rij van de kleurrijke luchtbalonnen 
die opstijgen van op de site van Ten Bogaerde.
23 uur: Vanaf 21 uur geniet je al van animatie, muziek, 
eet- en drankstandjes. Als het donker is, zorgen een tiental 
luchtballonnen voor een prachtig lichtspektakel met muziek 
tijdens de Balloonshow. 
23.30 uur: Vuurwerk op het strand Koksijde-Bad

Wil je graag eens meevliegen met een ballon?  
Inschrijven kan via ballonvaren@feelthesky.be
En nu nog duimen voor het mooie weer!

Ook op andere tijdstippen 
kunnen de kids genieten 
van leuke crea-ateliers: 

Stofmotion
Zaterdag 16 juli, van 14.30 tot 17 uur

Tape-It 
Zaterdag 30 juli, van 14.30 tot 17 uur

Ik zie Ik zie 
Zaterdag 13 augustus, van 14.30 tot 17 uur 

Voor de crea-ateliers: vooraf inschrijven via  
kunstencentrumtenbogaerde@koksijde.be
Schrijf snel in, de plaatsjes zijn beperkt! 

Ontdek 
het Kunstencentrum 
Ten Bogaerde 
met het hele gezin!
Vraag dan je doe-boekje aan de 
balie en maak er een speelse ont-
dekking van! Voor de kleinsten is 
er ook een leuke bouwhoek waar 
je aan de slag kan! 
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Oostduinkerke Kids! 
Go Go GO!!!

Spelen, springen, dansen, draaien, klimmen, mikken, fietsen, 
bonzen, kleuren, gooien, ... Maar ook:  je laten schminken, 
blinddoekwandelen, brandweermannetje spelen, pinãta’s ka-
potslaan, lekker eten en drinken en … nieuwe vriendjes maken! 

Pure fun! 
En ja hoor... wij zijn er ook bij! De plezante vriendjes! En dit jaar 
hebben wij een plezante verrassing voor jullie! Het is nieuw, het 
is rond, het draait en je kan er mooie prijzen mee winnen! 
RA RA RA??? Nu kom je toch ook? 

Wanneer is da feestje?  
Zaterdag 24 september, van 10.30 tot 18 uur

Waar is da feestje?  
In Oostduinkerke-Dorp, Schoolstraat, 
Vrijheidstraat en binnenplein NAVIGO-museum

Ben jij ook fan van Jommeke?

Het huisje Nys-Vermoote, zegt je dat iets? Nee? Wel, dat is het 
‘Jommekeshuisje’ in Koksijde. En weet je wie vroeger in dat huis 
woonde? Carol Nys en Isidoor Vermoote? Euh, ... wie dadde? De 
grootvader en nonkel van Jef Nys, de striptekenaar van Jommeke. 
Jef Nys kwam er veel op vakantie. In het huisje dompelen Jommeke 
en zijn vriend Flip jou onder in de tijd van toen. De tijd dat Koksijde 
nog een vissersdorpje was. Tekeningen, postkaarten, spelletjes 
en de strips van Jommeke door de jaren heen ... Ben je fan van 
Jommeke? Ga op ontdekkingstocht!

Hippe tips

Ben je iemand die graag dingen 
maakt? Tekenen, knutselen, schilde-
ren, beeldjes maken met klei, ... Dan 
ga je gewoon naar de WAK!
 

Wat ... WAK? 
Dat is de Westhoek Academie van 
Koksijde, maar ken je misschien be-
ter als ‘de tekenschool’. Maar de WAK 
is meer dan tekenen hoor, veel meer! 

Iets voor jou? Kom gerust een les 
proberen. Dat kan op woensdagna-
middag of op zaterdagvoormiddag 
of gewoon de vrijdag na school. 
En misschien word jij wel een echte 
kunstenaar!

Info: Huisje Nys-Vermoote
Tulpenlaan 46, Koksijde
Open tijdens de grote vakantie van 
dinsdag t.e.m. vrijdag van 10 tot 18 uur. 
Tijdens de weekends en feestdagen 
open van 14 tot 18 uur. 
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Schoolverlaters

Koksijdse laatstejaars  in de kijker!
PleZand wenst alle laatstejaars

een dikke proficiat! Heel veel 
succes in jullie nieuwe school!
En nu genieten van een mooie

en zonnige vakantie!

6de leerjaar B

Gemeentelijke Basisschool 

Koksijde 
J Van links naar rechts 

bovenaan beginnen: 

Meester Peter Puype, 

Oker Tilmant, Hélène Baes, 

Nayah Van Steenwinkel, 

Inês Baptista, Nelle Backers, 

Sandy Cuijkens, 

directeur Carine Tegethoff. 

Brent Mouton, Henri Breyne, 

Xander Victor, Beau Prinzie, 

Timo Stockman, Arthur De Bruyne,

Illias Verstraete, Fien Van Mol, 

Trisha Jolivet, Thomas Debecker,

Brick Vermoote.

j Van links naar rechts bovenaan beginnen: directeur Carine Tegethoff, Depoorter Dina, 

Baes Camille, Van Mol Floor, Depry Thybo,  Cottry Sybren, Soslachanov Mohamed, 

juf Iris Allewerelt. Bossaert Kiana, Stragier Laura, Baert Margaux, Blanckaert Barbara, 

Sengers Robbe. Brouckaert Matteo, Luyssaert Raphaël,

Meulemeester Staf, Desreumaux Maxim, Clarysse Camiel,  

Baradas Ed Jay, Kagermanov Yusbek.

6de leerjaar A Gemeentelijke Basisschool Koksijde

Laatstejaars De Leerwijzer 

I Bovenaan links: Laurens Huys, 

Meester Sebastian Paelinck

Onderaan van links naar rechts: 

Pauline Van Der Elst, Gaelle Decroos, 

Ward Bruneel, Ludovic Vanbelle, 

Leon Van Eygen, Thijs Van Der Plaetsen
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Schoolverlaters

Koksijdse laatstejaars  in de kijker!

6de leerjaar B

Gemeentelijke Basisschool 

Koksijde 
J Van links naar rechts 

bovenaan beginnen: 

Meester Peter Puype, 

Oker Tilmant, Hélène Baes, 

Nayah Van Steenwinkel, 

Inês Baptista, Nelle Backers, 

Sandy Cuijkens, 

directeur Carine Tegethoff. 

Brent Mouton, Henri Breyne, 

Xander Victor, Beau Prinzie, 

Timo Stockman, Arthur De Bruyne,

Illias Verstraete, Fien Van Mol, 

Trisha Jolivet, Thomas Debecker,

Brick Vermoote.

Laatstejaars De StrandloperI Achterste rij: Sam, Bradley, 
Michèle, Robbie, Cassandra
Midden: Benjamien, Yjana, 
Farenka, Thibaut, Lisa en Annick
Vooraan: Alicia, Liesl, Annick 
Ontbreken: Angie en Jovanny 

Laatstejaars De Letterzee
I Van links naar rechts: 

Younes Sente, Jordan Allemeersch, 
Leander Counye, Oriana Joye

en Jules Onsea.

6de leerjaar A Gemeentelijke Basisschool Koksijde

Laatstejaars De Leerwijzer 

I Bovenaan links: Laurens Huys, 

Meester Sebastian Paelinck

Onderaan van links naar rechts: 

Pauline Van Der Elst, Gaelle Decroos, 

Ward Bruneel, Ludovic Vanbelle, 

Leon Van Eygen, Thijs Van Der Plaetsen
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Schoolverlaters

6de leerjaar A

Gemeentelijke

Basisschool

Oostduinkerke

j Van links naar rechts bovenaan beginnen:  Pros Leerman, Noor Cocquyt, Louka Jaecques, Margaux Viste, 

Joshua Demaerel, Mathieu Lahousse, juf Katy Luca, Océane Mahieu, Charlotte Van Caelenberg D'Hert, Sophie 

Legein, Nordin Tubaishat. Beneden van links naar rechts: Xian Duwein, Yara Persyn, Moranne Verbruggen, Venus 

David, Marie Van Caelenberg D'Hert, Mattijn Tourlouse, Amber Verschelde, Helena Darras, Kadir Jamal

6de leerjaar – Vrije Basisschool Oostduinkerke 

K Van links naar rechts:  (staand) Kasper De Vlieger, (zittend) Bram Deraeve, 

Aboude Nabih Abo Salim, Maxime Vanhoutte, (staand) Thomas Vandendriessche, 

Storm Vandaele, (zittend)  Mathijs Clarys, Vic Oyaert, Hendrik Vergauwe, 

(staand) Mathis Boodts, Thomas Jonckheere, (zittend) Eva Peel, Amélie De Leyn, 

Flo Mocar, Stella Rommens, Cilke De Bock, Margriet Deblauwe, Marie Vanacker, 

(staand) Cheyenne Grzesiak, Renée Lagrou, (liggend) Elize Geluck.
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Schoolverlaters

6de leerjaar B

Gemeentelijke

Basisschool

Oostduinkerke

6de leerjaar Vrije Basisschool "De Ark" Koksijde J Van links naar rechts 
bovenaan beginnen: Eva Mertens, Marie Mignauw, 

meester Johan, Vania Arrieta 
Alcantara, Clémence Vansteelandt, 

Louis Florizoone, Pièroni Van Haut, 

Arsalan Mohammad, Arend Segaert, 

juf Tina, Maaike De Buyst, Milo 
Decaestecker, Nathan Voorbogt,
Jorik Beukeleirs, Briek Blondeel
Midden van links naar rechts:
Maarten Laenens, Febe Declerck, 

Kaylen Vrebos, Aiko Vanderhaeghe, 

Céleste Van Loven, Marion Everaert, 

Lory LucidarmeOnder van links naar rechts: 
Senne Goeminne, Kelsey Garez, 
Luna Peeters, Margot Verstraete, 
Luna Vanbleu, Estée Van Loven, 
Anne-Sophie Cibei, Florence Verbeke

iVan links naar rechts, rij beneden:  Sarah Decock, meester Mark Mortier, Matteo Vancayseele, Wouter Hollevoet, 

Luna Debruyne, Fien Huyghe, Alex Vervaecke, Anneleen Vanlangenakker, Léon Vileyn, Lina Vanhee, Laura Lybeer, 

Ina Gheeraert, Micky Muhoza. Rij boven: Wout Gravensteyn, Maïté Vanhee, Axel Demeulemeester, Yorrit Vanhove, 

Xander Thybaut, Mélanie Plas, Lukas Druwé, Mustafa Dorani, Maya Vanhee, Ella Verbanck, Nigina Dorani

Laatstejaars MPI - Westhoek De Viertorre 

j Van links naar rechts bovenaan beginnen: Geovany, TJ, Delia, Kenzo, Chinouk, 

Kelvin, Kenzo. Midden: Nicolai, Djerno, Jolien, Amber, Glenn, Angelino. 

Onderaan: Senaj, Adyan, Catia. Ontbreken: Brahim en Jordan
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Sport

Beach run 
Woensdag 20 juli, Sint-Idesbald

T.e.m. 9 jaar: start om 18.30 uur. 
T.e.m. 13 jaar: start om 18.45 uur. 
Vooraf inschrijven tot 6 juli 
via www.star-tracking.be of de dag zelf.

Sport aan zee, een supergoed idee! 

Drie sportstranden: 
Sint-Idesbald bij het Lucionplein,  
Koksijde-Bad ter hoogte van de Jordaensstraat 
Oostduinkerke-Bad t.h.v. Club Crevette

Elke dag open (van 4 juli tot 27 augustus), 
behalve op zon- en feestdagen. Check 

www.koksijde.be/sportkalender voor alle activiteiten.

Golfen, iets voor jou? 

Probeer het nu tijdens een golfstage. Speciaal voor wie deze sport wil leren kennen 
en 7 tot 16 jaar oud is. Drie periodes: 20 tot 22 juli, 27 tot 29 juli en 
3 tot 5 augustus, telkens van 10.30 tot 12.30 uur.

Niet genoeg ballen? Combineer golf dan met tennis. Dan leer je in één week tennissen 
en golfen. Periode: van 8 tot 12 augustus, van 9.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur. 
Enkel voor kinderen van 8 tot 14 jaar.

Meer info: golfsecretariaat@koksijde.be of 058 53 27 10 

Heb je tijd over deze zomer?
Bekijk dan goed deze folder. 
Die heb je op school gekregen (een paar weken geleden).
En daar staan alle zomerkampen in:

MUSEUMKAMP
OPVANGKAMPJES
DE SPEELPLEKKE
SPORTKAMPEN
GOLFSTAGES
DE SPEELVEUGEL

Opvang 

en kampen
Voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar

Fascinerend

Koksijde

Oostduinkerke

Gemeente Koksijde

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

T. 058 53 30 30

info@koksijde.be

www.koksijde.be

www.facebook.com/KoksijdeOostduinkerke

www.twitter.com/gem_Koksijde

De leeftijdsgroepen

Ebbie

2,5 - 4 jaar

Wendy

4 - 6 jaar

Oskaar

6 - 7 jaar

Jef
8 - 10 jaar

Pablo
10 - 12 jaar

STAGES KOKSIJDE GOLF TER HILLE

I.  Golfstage Futures / Birdies 

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

Leeftijd  
8-18 jaar

Wanneer   
Gedurende 5 dagen, telkens zes uren les, 

 
 

 
van 09.30 - 12.30 uur / 13.30 – 16.30 uur:

 
 

 
Maandag 4 juli → Vrijdag 8 juli 2016 

 
 

 
(incl. uitstap VVG Kids Trofee GC Puyenbroeck)

Waar  
 

Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Inschrijvingen golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  
Kostprijs: 175,00 EUR / persoon

 
 

 
Lunchpakket meebrengen.

 
 

 
golfsecretariaat@koksijde.be / 058 53 27 10

II. Golfstage beginners / Initiatie 

Voor wie   
Voor iedere jongere die wil kennismaken met de golfsport

Wat   
 

Initiatiecursus met les in de basistechnieken van de golfsport

Leeftijd  
7-16 jaar

Wanneer   
Gedurende 3 dagen, 

 
 

 
telkens twee uren les van 10.30 – 12.30 uur:

 
 

 
Woensdag 20 juli 2016 →  Vrijdag 22 juli 2016

Waar  
 

Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Inschrijvingen golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  
Kostprijs: 70,00 EUR / persoon

 
 

 
golfsecretariaat@koksijde.be / 058 53 27 10

III. Golfstage beginners / Initiatie 

Voor wie   
Voor iedere jongere die wil kennismaken met de golfsport

Wat   
 

Initiatiecursus met les in de basistechnieken van de golfsport

Leeftijd  
7-16 jaar

Wanneer   
Gedurende 3 dagen, 

 
 

 
telkens twee uren les van 10.30 – 12.30 uur:

 
 

 
Woensdag 27 juli 2016 →  Vrijdag 29 juli 2016

Waar  
 

Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Inschrijvingen: golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  
Kostprijs: 70,00 EUR / persoon

 
 

 
golfsecretariaat@koksijde.be / 058 53 27 10

IV. Golfstage beginners / Initiatie 

Voor wie  
Voor iedere jongere die wil kennismaken met de golfsport

Wat   
 

Initiatiecursus met les in de basistechnieken van de golfsport

Leeftijd  
7-16 jaar

Wanneer  
Gedurende 3 dagen, 

 
 

 
telkens twee uren les van 10.30 – 12.30 uur:

 
 

 
Woensdag 3 augustus 2016 → Vrijdag 5 augustus 2016

Waar  
 

Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Inschrijvingen: golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  
Kostprijs: 70,00 EUR / persoon

 
 

 
golfsecretariaat@koksijde.be / 058 53 27 10

V. Stage golf + tennis i.s.m. TC Tip-Top 

Voor wie   
Jongeren die zin hebben om hun golfspel én hun tennisspel te verbeteren.

Wat   
 

Stage waarbij je in de voormiddag golfles en in de namiddag tennisles krijgt. 

Leeftijd  
8-14 jaar

Wanneer   
Gedurende 5 dagen,

 
 

 
telkens van 09.30 – 12.30 uur / 13.30 – 16.30 uur:

 
 

 
Maandag 8 augustus → Vrijdag 12 augustus 2016

Waar  
 

’s Morgens afspraak in Koksijde Golf ter Hille – Driving Range.

 
 

 
Einde dagelijks in TC Tip-Top.

Inschrijvingen: golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  
Kostprijs: 175,00 EUR / persoon

 
 

 
Lunchpakket meebrengen.

 
 

 
golfsecretariaat@koksijde.be / 058 53 27 10

VI. Golfstage Futures / Birdies 

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

Leeftijd  
8-18 jaar

Wanneer   
Gedurende 5 dagen, telkens zes uren les, 

 
 

 
van 09.30 - 12.30 uur / 13.30 – 16.30 uur:

 
 

 
Maandag 15 augustus 2016 → Vrijdag 19 augustus 2016 

 
 

 
(incl. VVG Kids Trofee)

Waar  
 

Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Inschrijvingen golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  
Kostprijs: 175,00 EUR / persoon

 
 

 
Lunchpakket meebrengen.

 
 

 
golfsecretariaat@koksijde.be / 058 53 27 10

van 7

tot 18 jaar

Bekijk ook ons aanbod omnisportkampen i.s.m. de sportdienst onder 

het luikje sportkampen!

Tip!

Het Duinenhuis organiseert ook tal van activiteiten voor jong en oud.

Meer info: www.koksijde.be

Ebbie

2,5 - 4 jaar

Wendy

4 - 6 jaar

Oskaar

6 - 7 jaar

Jef
8 - 10 jaar

Pablo

10 - 12 jaar

Zomer 2016

www.koksijde.be

Extra: ZOMER-PROMOTIETOERSPORT VLAANDERENvrijdag 15 juli,  strand Koksijde t.h.v. de Vredestraat
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Een wereldfeest op het strand? 
Dat is Dunia!
Zaterdag 30 juli: 11 tot 18.30 uur, 
strand Oostduinkerke 

Dunia is ... gratis wereldleute, gezelligheid en plezier! Op 
de wereldmarkt vind je kleurrijke kraampjes met speciale 
lekkernijen en toffe hebbedingetjes. En met sfeervolle muziek 
en optredens wordt het zeker een geslaagd feest!
Om 15 uur treedt de Vlaamse zanger en muzikant Jean 
Bosco Safari op! Hij is ook peter van de organisatie ‘Vleugels 
van Hoop’ die een mooie toekomst wil geven aan mensen in 
Midden-Afrika. 
Wist je dat Jean Bosco Safari Koksijde uitdaagt om een 
Koksijde-lied te maken? Dat lied wordt in de maand juli door 
Koksijdenaars voorbereid en begeleid door meneer Safari zelf! 
Op Dunia wordt het lied officieel voorgesteld!

Misschien zing jij wel mee? Weet je wat? Kom gewoon af!

Duinenhuis

Kinderen baas in het Duinenhuis! 
Workshops: elke dinsdag in juli en augustus 

Maak je graag zeepjes en zeepkettingen, bruisende badballen in alle 
geurtjes en kleurtjes of waterraketten? 
Doe je liever mee aan een steeknettenrace of een survival in de duinen? 
Ga je graag op expeditie? 
Ga dan deze zomer naar het Duinenhuis! 
Ben je tussen 8 en 14 jaar? Schrijf je dan snel in! Ten laatste elke 
donderdag voor de workshop via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Duinenhuis is… nog vééééél meer:

A  Bezoek gratis de sterrenwacht 
 Elke donderdag in juli en augustus verwachten ‘De Sterrenjutters’ 

je op het dakterras van het Duinenhuis tijdens Soiree aan zee. 

A  Zonnekijkdag 
 Zondag 3 juli van 14 tot 17 uur. 
 Bij helder weer zie je de zon met een zonnekijker op het dakterras van 

het Duinenhuis onder begeleiding van de Sterrenjutters.

A  Expo: 100 kindervragen over de zee
 Van 4 juli tot 26 augustus.
 Open elke werkdag van 10.30 tot 12 uur en 13 tot 16.30 uur (gratis).
 Waar komt zand vandaan? Zitten er haaien in de Noordzee? Nog 

meer vragen en antwoorden vind je in deze leerrijke tentoonstelling. 

Workshop: Hoe maak 
je een gezonde 
brooddoos? 
Dinsdag 30 augustus: 
10 tot 12 uur, Duinenhuis 

Wil jij bij de start van het nieuwe 
schooljaar ook iets anders in je brood- 
doos dan choco en vlees? Kom dan 
zeker naar deze toffe workshop.
Voor €2 krijg je een brooddoos van 
Koksijde met daarin gezonde en lek-
kere hapjes! 
Om 12 uur picknicken we samen en 
krijg je nog een heerlijke smoothie 
erbij. Mmmmm, lekker!
 
Max. 20 kinderen, ook je ouders zijn 
welkom! Schrijf je in vóór 15 augustus 
via huisvanhetkind@koksijde.be

Neem 

een kijkje 

in de plezante

poster-

kalender!
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Glenn, 12 j.

Plezante wekker

Plezante wekker 
Oef! Gelukkig waren we net op tijd om de 
plezante wekker op te halen in MPI-Westhoek 
De Viertorre. Na een verblijf van twee weken 
stond hij op ontploffen! PROPVOL PLEZANTE 
POST! Foto’s, tekeningen, mopjes en zelfs 
echte kunstwerken en kookkunsten!

Aan alle leerlingen van de school: hoedje 
af! Proficiat! En vooral: dank je wel voor deze 
twee plezante en kleurrijke pagina’s!

Een Belg, een Duitser en een Nederlander houden 
een wedstrijd hoogspringen. Het lukt de Belg om 
over een muur van twee meter te springen. 
De Duister springt over een muur van bijna drie 
meter. Dan neemt de Nederlander een aanloop en 
knalt tegen de muur aan.  
“Wie kwam er nou het hoogst?” 
“Ik denk de Duitser.” 
“Natuurlijk niet. De Nederlander, want die ziet 
sterretjes!”
Bryan Schraepen, 13 jaar

Wat zijn twee bruine mensen in een gouden zakje? 
Antwoord: Twix! 
Angelino 13 jaar

Elza, 10j.

Circusklas zittend op paaltjes

Bryan

Er
ik

a
, 8

 j.

Ev
a

, 1
2j

.

Caroline, 12j.

De leerlingen maakten een 
kunstwerk van klaprozen ter 
herdenking aan alle slachtoffers 
van WOI (herdenking 100 jaar). 
Elke klaproos herdenkt een 
gesneuvelde soldaat. Een unieke 
samenstelling in combinatie met 
het Albert I monument.

Th
ijm

en
, 1

1j
.

Met hoeveel poten loopt een duizendpoot over een mesthoop?  

Antwoord: 999, want met één houdt hij zijn neus dicht!

Bryan Schraepen  13 jaar 

Wat is een bruin mens op een ander planeet? 

Antwoord: Mars! Jarno 12 jaar
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Marie, 10 j.

Ky
lia

n

Kenzo, 12 j.

Matthieu, 11 j.

Ke
rv

in
, 1

2j
.

Shachban

Kim, 10j.

Plezante wekker

Ig
o

r, 
9j

.

Elke, 11j.
Quinten, 10j.

Jarno, 12 j.

Jo
lie

n,
 1

2 
j.

Ta
n

ik
a

, 1
0j

.

Sullivan, 11j.

Th
ijm

e
n

, 1
1 

j.

Yira, 8j.

Igor, 9 j.

Mike

Ka
yl

e
e,

 1
2j

.
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Niet storen a.u.b. Plezante trio!Megamindy en megacindy.

Mijn man is wel piraat, 
maar thuis ben ik de grote baas!

Kiek-it!

Dames en heren ... de duo-
schommel-super-salto!

Say oooooooh!

Dringend een beetje zon nodig!

Tromgeroffel voor de Rode Duivels!

En de nieuwe K3 is ... héééél groot!

Gek ... gekker ... gekst!

Help Pablo! Ik zit vast!

Heb jij al veel 

garnaaltjes gezien?
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Ik ben omslingerd! Hoe moet ik daar nu in?! Prinses Plezand 
is in het land.

Yo, de mannen!

Oeps, ik dacht dat we Chinees 

gingen eten!

Kiek-it!

Dubbele duim en Klein Duimpje.

Sneeuwgeeltje en de zeven dwergen.

Zoek de voet!

Ik ben de sportieve en jij bent de brave.

Ben je omcirkeld?

Laat het weten aan 
plezand@koksijde.be 

en WIN een 
plezante 

brooddoos!

Heb je al een plezant 
boterhammendoosje? 

Maak dan een vriendje 
of vriendinnetje happy 

en geef het cadeau!

Oeps ... ik word in de gatengehouden!
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www.koksijde.be

12/07 - 28/08
www.clicskoksijde.be


