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Plezand 01
Wist je dat ons  

gemeentehuis dit 
jaar 10 kaarsjes  

uitblaast?
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De brochure van Plezand is 
een uitgave van het 
gemeentebestuur Koksijde 
naar een idee van de 
afdeling Vrije Tijd.

Met hulp van talrijke
Koksijdse kids!

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

1. Wanneer lees je in Plezand?
 Kruis aan wat past
 Op school
 Thuis
 Als ik op zoek ben naar een  

activiteit
 Nooit

2. Lees je het plezant verhaal  
(p. 4 en 5)?

 Eén iets kiezen
 Ja
 Nee
 Soms wel, soms niet

3. Lezen je ouders PLezand?
 Eén iets kiezen
 Ja, mijn mama
 Ja, mijn, papa
 Ja, allebei
 Soms
 Nee, nooit

4. Wat lees je in Plezand?
 Kruis aan wat past
 Alles
 Alleen de titels
 Alleen de artikels die ik interessant 

vind
 Ik bekijk alleen de foto’s
 Niks, ik bekijk Plezand nooit
 Het plezant verhaal

5. Vind je de teksten
 Kruis aan wat past
 Te lang
 Te kort
 Juist van pas
 Te moeilijk
 Gemakkelijk om te lezen

6. Uitzicht van Plezand
 Kruis aan wat past
 In Plezand moeten meer foto’s 

staan
 Ik vind Plezand goed zoals het is
 In Plezand moet er minder tekst 

staan
 Ik vind de letters te klein
 Ik vind de kleuren niet mooi
 Ik vind dat er te veel kadertjes in 

staan
 Het mag zotter (meer kleuren,  

kaders door elkaar, teksten  
draaien, …)

7. Ik vind Plezand
 Kruis aan wat past
 Tof
 Saai
 Geschikt voor kinderen
 Iets voor grote mensen
 Mooi 
 Lelijk

8. In Plezand staan er  
interessante dingen

 Eén iets kiezen
 Nooit
 Af en toe
 Altijd

9. Heb jij nog tips, voorstellen of 
ideeën voor Plezand?

 
 
 
 
 
 
 

10. Ik ben een… 
 Jongen
 Meisje

11. Ik ben 
 6 jaar
 7 jaar
 8 jaar
 9 jaar
 10 jaar
 11 jaar
 12 jaar
 Ouder

Knip/scheur de enquête 
uit en geef hem af aan je 
meester of juffrouw. 

Je kunt deze enquête ook on-
line invullen: surf naar www.
koksijde.be/
vul-de-plezante-enquete 
en klik op de link

Wat vind je van Plezand?
Wat is goed? Wat kan beter? Laat het weten.

 Krab

✃

✔
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Plezant verhaaltje
Olalala chocola!
Onze plezante vrienden  
bezoeken een chocoladefabriek. 
Maar het eindigt niet zoals  
verwacht…

Kalender 
Een lente vol avontuur! 
Kijk snel wat er allemaal te  
doen is in Koksijde.

10-11

En verder:

Plezante nieuwsjes 8

Hippe tips 9 & 12-13

Kindergemeenteraad 14-15

Plezante wekker 16-17

Kiek it
Vind jij jouw vrienden en jezelf  
terug tussen alle coole foto’s?

6-7 en 18-19

4-5

Koksijde Kids
Koksijde Kids heeft een  
gloednieuwe attractie voor  
échte durvers!
Benieuwd?  
Ontdek hem snel op  
de achterkant van PleZand.

20

✃

Plezant plaatje!



“Potverdikke! Er is niks op tv!” Oskaar zapt van de ene  
zender naar de andere, alleen maar zwarte schermen. 
“Niks. Helemaal niks!”

“Tuurlijk niet. Het is vandaag buitenspeeldag!”, 
juicht Ebbie.

“Buiten, buiten, … ik wil helemaal niet naar buiten. 
En daarbij het regent!”, bromt Oskaar.
“Het regent helemaal niet!”, fronst Ebbie.

Pablo stormt binnen.
“Kijkos. Het is vandagos opendeur in de nieuwe 
chocoladosfabriek.”

“Goed idee. Op de buitenspeeldag moeten we naar 
buiten. Willen of niet. En we zullen straks dan naar die 
fabriek van Pablo gaan”, zegt Jef.

Oskaar gromt, maar gaat toch mee. Buiten straalt de zon.
“Heerlijk, dat zonnetje”, zucht Wendy. En ze laat zich 
meeglijden op een zacht briesje. Buiten lopen veel 
kinderen, ouders en grootouders. Allemaal superblij. 

Maar Pablo heeft geen zin om te spelen. 
Hij wil maar één ding.
“Chocolados!”

De nieuwe fabriek ligt vlak naast het speelplein. De rode 
bakstenen muren torenen hoog boven de speeltoestellen 
uit. 

“Wauw. Dat ziet er cool uit!”, roept Ebbie en hij loopt naar 
de fabriek. De rest van de plezante bende volgt. Binnen is 
het koel, maar het ruikt er heerlijk. 
“Overal afblijven!”, waarschuwt Jef. 

Te laat. 
Pablo springt op een rubberen rolband op zoek naar 
paaseieren. En twee seconden later loopt Oskaar tegen 
de hendel van een machine die in gang schiet.
“Zoemzoem!”

De band begint te lopen terwijl Pablo er nog op staat.
“Ola, coolos.”
“Pablo! Ga daar af!”, roept Wendy. Maar Pablo luistert 
niet, hij amuseert zich te pletter. De band versnelt en 
versnelt en brengt Pablo alsmaar dichter bij de chocola-
demachine.

“Sjwiek, pssssccccht!” “Sjwiek, pssssccccht!”  
Een grote robotarm spuit met een rubberen slang  
inktzwarte chocolade in vormpjes . Paaseieren. 

“Ola.” De band rolt nog sneller, de arm spuit vlugger en 
Pablo valt om. 

“Sjwiek, pssssccccht!” De robot spuit arme Pablo vol 
met chocolade. In zijn ogen, in zijn blik en op zijn hendel.
Pablo glundert. In het begin toch, maar hoe meer 

Olalala chocola

4

Een plezant verhaal
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chocolade hij binnen krijgt, hoe meer hij hoest en proest. 

“Te veelos chocolados”. De machine blijft verder spuiten 
tot Pablo volledig onder de chocolade zit. En de band 
blijft rollen. 

Een volgende robot sorteert alle paaseieren in klaar 
gemaakte dozen. Vastnemen, draaien en in de doos. 
Vastnemen, draaien en in de doos. De robot grijpt naar 
Pablo, maar die is natuurlijk veel te groot. De robot trekt 
en trekt, maar Pablo raakt vast tussen de robot en de 
rolband.

“Laat mij lossos.” De robot luistert niet en blijft proberen. 
Intussen rolt de band verder en verder en stapelen steeds 
meer paaseieren zich op. Oskaar wil Pablo lostrekken, 
maar raakt – weeral – een hendel aan, waardoor alle 
machines nog vlugger draaien.
 
Opeens spuit er rook uit één van de machines, een vijs 
schiet los en dan nog één. 

“Krrrr! Pffffwwiieet. Kloenk!” Steeds meer onderdelen 
vliegen door de lucht, maar de robotarm blijft chocolade 
spuiten.

“Het zal ontploffen!”, roept Ebbie. “Vluchten!” 
Te laat. 
De chocolade puilt uit de vensters, uit de deuren en het 
blijft maar komen. De kinderen op het speelpleintje wijzen.

“Kijk mama een modderstroom.” De chocolade vloeit 
naar het speelplein. Moeders tieren. Papa’s vloeken. 
Kinderen juichen.
Pablo schiet uit één van de ramen naar buiten. En niet 
veel later volgen Ebbie, Wendy, Jef en Oskaar. 
Helemaal in chocolade. 

Heel het speelplein ligt onder een dikke laag bruine 
lekkernij. 
“Mmmm, lekker.” “Pasen is vroeg dit jaar!” Meer en meer 
kinderen doppen hun vingers in de chocolade. 

Op de speeltoestellen, op de struiken, op de stenen, …
Gelukkig laat het zonnetje de chocolade vlug smelten 
zodat de plezante bende zichzelf kan bevrijden.

En Pablo? Die wil geen chocolade meer. 
Toch niet vandaag.
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Kiek-it!

1 2 3 ...wie niet weg is... 
is gezien!
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Al zeg ik het zelf;dikke duim voor mezelf.

De wereld op zijn kop vind ik top!

Hé, wat ben jij een mooie 

winterfee!

Ikke een blauw oog?
Nee hoor, ikke twee bloemogen.

Ik heb de touwtjes in handen

Kijk eens hier... de drie musketiers!

Gekke bekken

Aloha, meisjes van Hawaï!

Wie zegt dat bijtjes niet kunnen zwemmen?
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Kiek-it!

Selfie!

O
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Spreidstand doe je zo!

Nee, ik veeg er mijn voeten  niet aan.

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

WIN 
een 
plezante 
brooddoos 

Raar maar waar...
't Is Belgisch haar

Yo
, 

w
ij
 z
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n
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o
o
l.

O
m

g
ekeerd

 ziet alles er 

veel leu
ker u

it!

Klaar voor het gemaskerd bal van carnaval!
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Plezante nieuwsjes

Kom van dat dak af
Onze Westhoekacademie heeft een gloednieuwe  
zolderverdieping! Met spiksplinternieuwe werkruimtes!
Was je er ook bij tijdens het opendeurweekend? 
Briek, onze kinderburgemeester ook! 

Grote WAK-tentoonstelling
Ga jij op woensdag, vrijdag of zaterdag naar de  
tekenacademie?
Dan kom je toch ook naar de grote tentoonstelling?
Heel veel kleur, tekeningen, schilderijen en 3D werkjes.
Alle werkjes zijn te bewonderen op zaterdag 17 en 
zondag 18 juni van 14 tot 17 uur in Kapel Ster der Zee. 
En wie naar de opening komt op vrijdag 16 juni om  
17 uur wordt door ons getrakteerd! 
Iedereen is welkom!

Yes, 
een zilveren 
medaille
De gemeenteschool 
in Oostduinkerke 
kreeg een zeer 
speciale prijs. Een 
zilveren ‘Verkeer op 
School-medaille’! De school vindt 
het enorm belangrijk dat alle 
leerlingen goed weten wat verkeer 
precies inhoudt en wat er veilig is 
of niet. Ze kregen hiervoor ver-
keerslessen in en buiten de klas. 
Proficiat met jullie mooie prijs!

kinderburgemeester 
Briek Balduck 
en schepen 
Lander 
van Hove

Mmm… Een SMOEFELtocht
Hou je van lekker wandelen en lekker smullen? 
Dan is de “smoefeltocht” zeker iets voor jou! 
De Ouderraad van de Vrije Basisschool Oostduinkerke 
zorgt voor een gezellige wandeling van 5 kilometer 
met overheerlijke hapjes en drankjes voor onderweg. 

Zondag 23 april 2017
Start wandeling tussen 10 en 12 uur 
aan de Vrije Basisschool Oostduinkerke  
Vrijheidsstraat 8, 
8670 Oostduinkerke

Voor mama en papa:
Let op! 
Schrijf je in via info@eurimas.be en 
stort je deelname op 476-4351271-40 
met je naam en het totaal aantal 
personen die meesmoefelen. 

Wat kost het? 
- 12j.:  6 euro (voorverkoop) 
 8 euro (aan de deur)
+12j.: 8 euro (VVK) – 10 euro (ADD)

Iedereen welkom! 
Ook de buggy’s, steps en fietsjes!
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Hippetips

Yourin Spartarun… GO GO GO

Om ter snelst? Om ter mooist? Of om ter zotst? 
Het doet er niet toe! Spartarun is fun en avontuur. 
1 of 2 kilometer ploeteren en klauteren langs 15 hin-
dernissen op het strand van Koksijde.

Kom op zaterdag 15 april en loop mee!
Tussen 14 tot 16 uur.

Drie leeftijdsgroepen met aparte starttijden: 
7-10j, 11-12j, 13-15j. 
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! De plaatsen zijn beperkt. Reserveer op tijd je 
ticket! (10 euro) 

INFO: www.yourin.be/events/spartarun
TIPS op www.facebook.com/yourin.be 

BUITENspeeldag: 
drie plaatsen, drie keer speelplezier! 
Geen TV op woensdag 19 april! Tijd om buiten te spelen!

Witte Burg: race tegen elkaar met fietsen of go-carts.
Noordduinen: bouw een kamp of leer jongleren.
Kerkepanne: versla de koning met Viking kubb of speel 
petanque tegen oma of opa.

Van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis. Je mama of 
papa (oma of opa is ook goed) moeten wel mee.

Meer info: 
jeugddienst@koksijde.be of www.depit.be 

KIJK… IK FIETS 
Leer in één namiddag fietsen op twee wielen. Samen met je papa, mama of 
grootouders. Voor de kindjes vanaf de 2de kleuterklas. Een begeleider helpt je 
en geeft je nuttige tips mee. Op het einde van de les keer je op twee wielen 
terug naar huis met je fietsdiploma. Vergeet je fiets (zonder steunwieltjes) 
niet en iemand van je familie die je tijdens de les zal helpen. 

Woensdag 10 mei van 13.30 tot 16 uur
Sporthal Hazebeek, Oostduinkerke

Deelname: 4 euro – inschrijven: 
www.koksijde.be/kijkikfiets, 
via sportdienst@koksijde.be of op 058 53 20 01.

Mis ook het Your’In Beachfestival niet 
op donderdag 29 juni. 
Dit jaar op het strand 
van Koksijde (t.h.v. 

Elisabethplein).
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Kalender

ACTIE tijdens de paasvakantie!
 
Heb jij het foldertje van de Koksijdse 
paaskampjes ook gekregen?
Opvangkampjes, omnisportkampjes, 
kleutersportkampjes, golfstages…
Allemaal keicoole K-Kampjes!
In de Speelveugel is het 
weer lekker ravotten 
en in de Speelplekke 
ga je zelfs de 
ruimte in! Met veel 
blingbling!

Ben je al 
ingeschreven? 

APRIL

Zaterdag 1 april
• 10-12 uur en 14-17 uur zie p. 13
 Willem Elsschotzaal – Casinoplein 10
 Boekenverkoop in de bib

Zondag 2 april zie p. 12
• 15 uur
 c.c. CasinoKoksijde
 Betoverende familievoorstelling ‘Woesj’ (3+)

Maandag 3 april
• 9-16 uur
 Sporthallen Koksijde & Oostduinkerke
 Start paassportkampen

• 14-15 uur
 Strand Oostduinkerke
 Fortenbouw voor families

Dinsdag 4 april
• 10.30-12 uur
 Casinoplein 10 
 zie p. 13
 Paasverhalen in de bib

• 14.30 uur
 JOC de PIT
	 Kinderfilm:	Baas	in	eigen	bos	4	
 zie p. 12

• 15-16 uur
 Strand Oostduinkerke
 Kites for kids

Woensdag 5 april
• 14.30 uur
 Abdijmuseum Ten Duinen
 Workshop voor kinderen

Donderdag 6 april
• 14-16 uur
 G. Grardplein, Sint-Idesbald
 De Feestplaneet: 
 4 workshops voor kids (6-12j.)

Vrijdag 7 april  zie p. 13
• 14.30 - 16 uur
 NAVIGO-museum
 Workshop voor kinderen

Zaterdag 8 april 
• 10.30 – 18 uur
 Koksijde Kids

Zondag 9 april
• 10.30 – 18 uur
 Koksijde Kids

Dinsdag 11 april
• 14.30 uur
 JOC De PIT
	 Kinderfilm:	The	good	Dinosaur	
 zie p. 12

Woensdag 12 april
• 14 – 16.30 uur
 Duinenhuis
 Workshop: bruisballen en zeezout   
 zie p. 13

• 14.30 uur
 Abdijmuseum Ten Duinen
 Workshop voor kinderen zie p. 13

Donderdag 13 april
• 14-16 uur
 Zeedijk Oostduinkerke
 De Feestplaneet: 
 4 workshops voor kids

Vrijdag 14 april
• 11-12 uur
 Strand, Oostduinkerke
 Fortenbouw voor families

Op 
www.koksijde.be 

vind je alle info 

terug. Hou het ook 

in de gaten voor 
de volgende 
vakantie!
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Kalender

• 14.30 – 16 uur
 NAVIGO-museum
 Workshop voor kinderen

Zaterdag 15 april
• 8-17 uur
 Zeelaan, Koksijde-Bad
 Bloemenjaarmarkt

• 14-16 uur
 Strand t.h.v. Elisabethplein, Koksijde
 Spartarun zie p. 9

Zondag 16 april
• 8-17 uur
 Kerkepannezaal en Strandlaan, St.-Idesbald
 Rommelmarkt en ruilbeurs

• 11 uur
 Hoge Blekker Koksijde-Dorp 
 Paaseierenraap en Paashaas

Woensdag 19 april 
• 14-17 uur
 Witte Burg, Noordduinen, Kerkepanne
 Buitenspeeldag zie p. 9

Vrijdag 21 april
• 20 uur
 c.c. CasinoKoksijde
 Show van magie en toeval (10+) zie p. 12

Zondag 23 april
• Start tussen 10 en 12 uur
 Vrije Basisschool Oostduinkerke
 Smoefeltocht zie p. 8

MEI

Woensdag 3 mei
• Van 13.30 tot 16 uur
 Sporthal Hazebeek
 Minivoetbaltornooien (3de & 4de lj.)

Woensdag 10 mei 
• Van 13.30 tot 16 uur
 Sporthal Hazebeek
	 Kijk!	Ik	fiets!
 zie p. 9

Zaterdag 27 mei
• Levensloop Koksijde

Zondag 28 mei
• Levensloop Koksijde

Woensdag 31 mei
• Van 13.30 tot 16 uur
 Sporthal Hazebeek
 Minivoetbaltornooien (5de & 6de lj.)

JUNI

Woensdag 7 juni
• Van 13.30 tot 16 uur
 Sporthal Hazebeek
 Minivoetbaltornooien (1ste & 2de lj.)

Zaterdag 10 juni
• Koksijde-Dorp
 Opening kermis 

Zondag 11 juni
• Koksijde-Dorp
 Rommelmarkt

Vrijdag 16 juni
• 17 uur
 Opening tentoonstelling WAK 
 zie p. 8
 Kapel Ster der Zee

Zaterdag 17 juni
• 14 – 17 uur
 Kapel Ster der Zee
 Tentoonstelling WAK  

Zondag 18 juni 
• 14 tot 17 uur
 Kapel Ster der Zee.
 Tentoonstelling WAK  

Zaterdag 24 juni
• Oostduinkerke
 Garnaalfeesten

Zondag 25 juni
• Oostduinkerke
 Garnaalstoet

Dinsdag 27 juni
• Strand Koksijde t.h.v. Elisabethplein
 Lollypop

Woensdag 28 juni
• Koksijde, strand t.h.v. Elisabethplein
 Familie evenement Kids Summer

Donderdag 29 juni
• 8.30-16 uur
 Strand Koksijde 
 t.h.v. Elisabethplein
 Your'in Beach festival
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Hippetips

De wondere wereld van 
magie en toeval 
(10+)

Gezien in 
‘Belgium’s Got Talent’

Helderziende Kurt Demey raakte met zijn act tot in 
de finale. In zijn nieuwste voorstelling laat Belgisch 
kampioen goochelen, Kurt, alles aan het toeval 
over. Of toch niet? Een mix van theater,  
muziek en helderziendheid.

Vrijdag 21 april 2017 – 20u.
c.c. CasinoKoksijde – tickets (€6)

Kinderfilm: Baas in eigen bos 4
Er sluipt een weerwolf rond in het bos. Jager Shaw wil 

hem doden en brengt het leven van alle dieren in 
gevaar. Boog, Elliot en Mr. Weenie moeten hun 

angsten overwinnen en de ongrijpbare weerwolf 
opsporen om het jachtseizoen te stoppen. 

Dinsdag 4 april 2017 om 14.30 u

Kinderfilm: The good Dinosaur
Dino Arlo sluit vriendschap met een mensenkind en 
noemt hem Spot. Samen beleven ze een spannende 
ontdekkingsreis door een mysterieus landschap.  
De onzekere Arlo leert zijn angsten 
overwinnen en ontdekt wat hij allemaal kan. 

Dinsdag 11 april 2017 om 14.30 u

‘Woesj’ …een zee van muziek (3+) 
Twee zangeressen dobberen rond op een zee 
van muziek. 
Vol noten en leuke muziekjes. Alles wat je ziet, 
maakt geluid. Alles is muziek. Een opera voor jou. 

Weet je niet wat een opera is?

Toon dan dit tekstje aan mama of papa:
"Met je kinderen naar de opera? Dat kan. Ga zitten 
rond een sprookjesboom en ga kijken naar ‘Woesj’, 
een betoverend muziekspel vol kleine verrassin-
gen.” - www.vingerindepap.be

Zondag 2 april 2017- 15u. 
c.c. CasinoKoksijde - tickets (€5 )
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Alle info: www.casino-koksijde.be

JOC de PIT, 

Kursaallaan 28 

te Koksijde-Bad

Plaatsje reserveren: 

jeugddienst

@koksijde.be
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Hippetips

Workshop: bruisballen en 
zeezout maken (7-14j.)

Lig je graag lekker lang in bad? 
Omringd door lekkere geuren.
Leer dan je eigen bruisballen en 
badzout maken. 
In deze leuke workshop kies je 
zelf je vormen en mix je zelf de 
kleuren en geuren.

€ 9 (max. 15 deelnemers) – 
Duinenhuis Koksijde 
(Bettystraat 7)

Woensdag 
12 april 
van 14 u. 
tot 16.30 u.

Bibtips: 

Het slimme paaseierenplan (4-8j.)

Het leukste moment van de dag? Voorlezen natuurlijk! 

Kom op dinsdag 4 april om 10.30 uur naar de bib. 

Ingrid Vincent leest de leukste paasverhalen voor. 

Breng ook je mama, papa, oma of opa mee, dan 

wordt het super gezellig! 

Massa’s jeugdboeken 
voor super weinig centjes

Zoek je nog een boek om je collectie aan te vullen? 

Of ben je op zoek naar je favoriete cd of dvd? Kom 

naar de boekenverkoop op zaterdag 1 april 

10 - 12 uur en 14 – 17 uur in de bib 

(Willem Elsschotzaal, op de eerste verdieping). 

COOLE workshops 
in het NAVIGO-museum 
Workshop: 
Visje, visje in de zee… 
zwem met ons mee! (3-6 j.)
We knutselen, vertellen en 
ontdekken de wereld van de vis. 
Vrijdag 7 april 
van 14.30 tot 16 u. (€ 2)

Workshop: 
zelfportret van een zeemeermin of zeemeerman (6-10j.)
‘Duizenden jaren geleden kropen we uit de zee. Onze schubben en vinnen zijn we ondertussen verloren, of wacht… zijn dat zwemvliezen tussen mijn tenen?’ Tijdens deze workshop maak je een zelfportret en ga je op zoek naar de zee in jezelf.Echte zeemeermannen en zeemeerminnen mogen dit niet missen! 
Vrijdag 14 april van 14.30  tot 16 u. (€ 2)

Family@TenDuinen

Een pluim 
voor 

schrijven 
(10-14j.)

Duik mee in de geschiedenis van het schrift! In het 

creatief atelier maak je zelf een boekje, leer je en-

kele zwierige gotische letters schrijven en bedenk je 

een originele slotboodschap. 

Woensdag 5 april, 14.30 u.

Abdijmuseum Ten Duinen (duur: 2u. -  € 2)

Hoe goed ben jij in quizzzzen? (10-14j.)

Samen met een gids verken je eerst het museum. 

Je leert de belangrijkste zaken over de abdij en het 

dagelijkse leven van de monniken. Let goed op, 

want na de rondleiding volgt een leuke quiz! Mis-

schien word jij wel ‘De slimste mens van het Abdij-

museum?’

Woensdag 12 april, 14.30 u. 

Abdijmuseum Ten Duinen (duur: 2u. -  gidsbeurt 

met quiz inbegrepen in je museumticket)

Reserveer je plaats vóór 5 april via duinen-huis@koksijde.be T 058 52 48 17

Schrijf je in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50

Dit zijn Family@TenDuinen – activiteiten: 

(groot-)ouders kunnen ondertussen de 

museumrondleiding meevolgen!

Elke vrijdag tijdens de paas-vakantie! Joepie!!!Schrijf je zeker in! Via 058 51 24 68 of onthaal@navigo-museum.be
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Uit het gemeentehuis

14

De wist-je-datjes van de  
Kindergemeenteraad
Koksijde, 22 december 2016

Griet Maenhout (mobiliteitsambtenaar) 
en Michael Bossier (verkeersagent) wonen de zitting bij. 

De gemeenteraadsleden gingen aan de slag rond verkeersveiligheid en 
zochten een antwoord op volgende vragen:

Zijn er genoeg fietspaden in Koksijde? Waar tekort?
Zijn er genoeg voetpaden in Koksijde? Waar tekort?
Vind jij de omgeving rond jouw school veilig? Waarom wel? Waarom niet?
Durf/kan jij nog op straat spelen? Waar?
Welke straten zijn gevaarlijk?

Met de kaart van Koksijde (op reuzenscherm) en Google Streetview als 
hulpmiddel zochten de kinderen de gevaarlijke punten in Koksijde. 
Hieronder staan er een paar:
• Noordstraat Koksijde-Dorp: geen fietspad
• Duinparklaan: geen fiets- of voetpad
• Pylyserlaan: geen fietspad, wel suggestiestroken

Thema: 
verkeers-
veiligheid

De kinderburgemeester neemt zijn 
taak heel serieus op
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Thema: 
Sport en 
spel

Koksijde, 23 februari 2017
Waar speel jij graag in Koksijde? 
Wat moet er zeker op een speelplein staan? 
Wat niet?
De raadsleden houden duidelijk van avontuur 
en klimmen. Want een evenwichtsparcours, 
klimrekken en klimtouwen scoren hoog. 

Plaatsbezoek
De kindergemeenteraad trok naar het nieuwe speelterrein aan het 
Viooltjesperk. Voorlopig nog een zandbak. Maar binnenkort een speelplein 
voor jong en oud. De raadsleden dachten na, bekeken verschillende ideeën, 
stapten het terreintje af en … kozen voor een vogelnest en een groot  
klimklautertoestel. Wordt vervolgd…

Leukste speelpleinen
Witte Burg
Noordduinen
Blekker Zwembad

Minst leuke speelplein
Ammanswallewijk

Een speelplein moet 
zeker proper zijn.
Zwerfvuil, sigaretten 
en honden horen 
niet thuis bij 
spelende kinderen.

Nog enkele leuke kiekjes van de kindergemeenteraad

Groepsfoto van de kindergemeenteraad 2016-2017. 

Nu staat het ook zwart op wit en hebben ze hun 
bewijs op zak.

Het burgemeestersduo 
samen op het podium 
tijdens de carnavalstoet

Alle weetjes, 

nieuwsjes, foto’s 

en filmpjes van de 

kindergemeenteraad 

vind je op 

www.koksijde.be/

kindergemeenteraad

Volgende 

kinder-

gemeenteraad: 

donderdag 

20 maart 2017. 

Thema cultuur 

Meer info

in de volgende 

PleZand
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Plezante wekker
Ra ra ra… van wie zijn al deze mooie kunstwerkjes?
De plezante wekker bracht een bezoekje aan  de  
leerlingen van de Strandloper in Oostduinkerke.
Hij kwam terug met een buikje vol verrassingen!  
Foto’s, mopjes en vooral hele mooie tekeningen!

Dikke duim voor jullie 
   plezante creaties!!!

Dit groepswerk van de pandaklas 
verdient een dikke pluim

Is dit jouw huisdier? 
Henia - 12 jaar

Een plezant 
hartje van 

Zoe

Winterlandschappen 

uit de Bijenklas

schattige 

tekening van 

Emily Lhoir

Ellen 
12 jaar 
en haar 

allerbeste 
vriendinnen 

voor altijd

de plezante 
vriendjes van Yanina
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Veel hartjes en veel liefde van 
Esmaeel

Ester houdt van carnaval  met heel veel confetti

Oceane

Kyjana 
uit de 
dolfijnenklas

Jantje ging naar de bakker.
Mama zei: ‘het is links, rechts, links en dan rechts.’
Jantje ging links, rechts, links, rechts.
Hij kwam bij de kapel en vroeg aan de priester: ‘heb jij brood?’
De priester zei: ‘neen, het is hier een kapel.’
De volgende dag ging Jantje weer rechts, links, rechts, links. 
Hij kwam weer bij de kapel en vroeg weer aan de priester: ‘heb jij brood?’
De priester antwoordde: ‘neen en als je nog één keer komt, hang je aan het kruis!’
De volgende dag ging hij weer rechts, links, rechts, links. 
Jantje kwam weer bij de kapel. Hij vroeg aan de priester: ‘heb je nog brood?’
De priester zei: ‘neen’ en hing Jantje aan het kruis.
Jantje hing daar aan het kruis en zag Jezus. 
Jantje vroeg aan Jezus: ‘heb jij ook drie keer om brood gevraagd?’ 
 
Lisa L’hoir – 11 jaar

De Strandloper

De bijenklas doet een 

muzikaal pak samen 

met de bewoners 

van de Noordduinen

De schattige pinguins van Kalynka

Schaduw en 
spiegelbeeld 

Steven uit de 
pandaklas

Een mooi ontwerp van Cesar

Xenia 

12 jaar

Chania 11 jaar
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Kiek-it!

Blauwe UNO met roze DUO.

D
o
lle

 p
aa

rd
en

vi
ss

er
tj

e!

E
en

 m
atroos kijkt n

ooit b
oos.

De kikker en het beest

Funny Bunnys

Joepie! Een minikabelbaan!

Ook Pikachu en Chewbacca  
gezien in Koksijde

Kijk, we komen op carnavalTV.

Op de oogjes, op de oortjes  of op de hoofdjes maar  niet op de mondjes

Geen fiesta zonder senoritas

Fluo disco is mijn ding

Hoeveel stipjes tel jij?

18



Kiek-it!

Quatro sombrero rigolo!

Liefd
e is...

S
am

en
 op

 safari g
aan

.
Wij zijn de lieveheersmeisjes.

Spookje spookje aan mijn wang, wie is het mooiste van het land?

W
el

ko
m

 o
p
 h

et
 b

al
 v

an
  

Pr
in

se
s 

C
ar

n
av

al
.

Wij zijn de kleurrijke  
krullenclowns.

V
is

je
 k

o
m

t 
zo

.
Pl

o
p
p
er

d
ep

lo
p
p
er

d
ep

lo
p
..

.
H

ie
r 

is
 m

in
ip

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

WIN een plezante 
brooddoos 

Wil je nog meer 
carnavalkiekjes zien? 
Kijk maar op 
www.koksijde.be/fotoalbum

Wij zijn  
de plezante 
spookjes
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ids

Niet te missen gratis kinderevenement
vol toffe attracties!

Zaterdag & zondag
8 & 9/04/2017 – 10.30 - 18 uur
Zeelaan Koksijde-aan-Zee

Dienst Toerisme, Zeelaan 303, Koksijde
T 058 51 29 10 - F 058 53 21 22
toerisme@koksijde.be - www.koksijde.be
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