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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

Plezantste plaatje 

De vrolijke vingers

Heb jij een coole foto 
of een leuke tekening 

voor PleZand? 
Stuur het zeker door! 
Plezand@koksijde.be   

Kijk, ik heb een 
K-emmertje
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Aquarium
zoektocht

SOS
Zeemonsters

02 
Storm op zee 
Al van Sterre en Stekker gehoord?
Om dit grappig duo te zien moet  
je op avontuur gaan in het  
NAVIGO-museum. 
Onze plezante vriendjes leren hen 
kennen en belanden meteen in een 
grote storm! 

20-21

En verder:
Kiek It 6-7 /22-23

Kindergemeenteraad 8-9

Plezante nieuwsjes 10

Hippetips 11-13/19

Sport 18

Toitoitoi
Voor onze laatstejaars  
zit het er weer op!
PleZand zwaait ze graag uit en 
wenst ze een hele mooie en vooral 
plezante toekomst toe.

14-17

4-5

Ra ra ra… wie ben ik?
Ik ben groot, kleurrijk en  
propvol hippetips.
Maak mij los, hang mij op en dan 
zorg ik dat je je tijdens de grote 
vakantie nooit meer verveel! 

Middenin

Ik ben de GROTE  
plezante zomerkalender! 

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



Aquarium
zoektocht

SOS
Zeemonsters

“Oskaar je bent een stomkop. Door jou zitten we 
vast in dit museum. Hoe geraken we naar buiten? Alle 
deuren zijn dicht!”, roept Wendy.

“Het is niet mijn schuld. De bordjes staan verkeerd. Links als 
het rechts moet zijn. Onder in plaats van boven. Ik ken hier 
ook de weg niet, hé.”

“Waarom zeg je dan eerst van wel. Leugenaar!”
Wendy zoeft kwaad weg.
“Is hier iemand?!”, roept Jef.
Geen antwoord.

Alle lichten in het Navigomuseum zijn gedoofd. Alle deuren 
gesloten. Alle mensen weg. De plezante bende zit vast. 
Alleen.

En dan plots toch beweging. Twee schaduwen die dansen 
op de muren. Schaduwen die dichterbij komen. Schadu-
wen van een zeester en een vis.
“Ik ben Sterre”, zegt de zeester
“En ik ben Stekker”, zegt de vis.
“Wij wonen hier”, zegt Sterre.
“Wij kennen alle geheime plekjes”, zegt Stekker."
"En alle griezelige verhalen", vult Sterre aan.

"Welke verhalen? Vissen kennen toch geen verhalen", 
bromt Oskaar
"Toch wel", zegt Sterre.
"Wil je er eentje horen?", vraagt Stekker
"Natuurlijk!", 
antwoordt Ebbie.

Stekker 
begint te vertellen: 
"Dit is een verhaal van meer dan tweehonderd jaar 
geleden. Toen er een ferme storm woedde op zee 
en vijf vrienden zich op een schip bevonden. 
Vrienden zoals jullie  ..."

"Hijs de zeilen! Anders gaan we zinken!", 
roept Jef vanuit zijn plek bovenaan de mast. 
"Opgepast voor die grote golf!"

Jefs woorden zijn nog niet koud of een grote stortvloed 
dendert over de boot. Ebbie spoelt mee met het water, 
maar Oskaar grijpt hem nog net op tijd vast.
"Jakkes. Zeewater smaakt vies", 
proest Ebbie.
"Wees blij dat je er niet in
 bent gevallen", 
zegt Wendy.

Storm op zee

4

Een plezant verhaal
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De boot schudt en beeft. De golven worden alsmaar wil-
der en het water spat steeds hoger de lucht in.
"Krrrrrr!” “Krrrrrrrr!” “Krrrrrrrr!"
"De boot gaat breken. Luister!", roept Wendy
"Nee hoor, dat is normaal. Mijn boot is heel sterk", sust Jef.
"Ja. Heel sterkos!"

Pablo klopt op de reling en een stuk hout verdwijnt in zee.
"Oepsos."
"Dom sardineblik. je stuurt ons naar de haaien!" Oskaar 
duwt Pablo en wanneer die de rand van de boot raakt, 
zakt een nog groter stuk in de golven.
"We zinken!", roept Wendy.

"Blijf kalm. Je maakt het alleen maar erger." Jef probeert 
Wendy te kalmeren en net wanneer hij daarin slaagt, 
beukt een supergrote golf tegen het schip. Het water 
dendert over de boot en stroomt er aan de andere kant 
terug af.
Ebbie klampt zich vast aan de rand. Hij was bijna  
weggespoeld.

"Een monster!" Ebbie wijst naar de schuimende golven.
"Waar? Ik zie helemaal geen monster. Dat is gewoon wa-
ter", bromt Oskaar.

"Daar. Zijn staart!" Ebbie wijst opnieuw. "Ik heb geen tijd 
voor jouw fantasietjes. ik moet dit touw vastknopen", zucht 
Oskaar. “Anders waait onze mast weg.”

Maar nog voor hij de twee uiteinden kan verbinden, duikt 
een reusachtige kop uit het water. 
Een drakenkop verbonden met 
een slangenlijf.

Oskaar springt achteruit, laat het touw los en ...
"Roetsj!" "Kraaaaak!"
Het zeil dondert naar beneden.
Splinters hout springen alle kanten op. Iedereen duikt naar 
de vloer om de stukken te ontwijken en zich te verbergen 
voor het zeemonster.

Maar het monster valt niet aan en Jef is de eerste die naar 
boven durft kijken. Het monster glimlacht.
"Ik kom jullie helpen! Volg mij!" Dreunt een zware stem 
boven de storm uit.

"Jou volgen? Ben je gek?" Wendy schudt heftig met haar 
lijf. "Jij eet ons op."
"Hahahahahaha!” De boot trilt door het gelach. “Ik eet 
alleen maar planten."
“Plantos? Ik ookos. Ikkos Pablo.” Pablo klopt op zijn blik.
"Dag Pablo. Ik ben Jacques.”

"Jacques? Rare naam voor een draak." zegt Ebbie.
"Ik ben een zeedraak." Alsof dat alles verklaart.
Jacques sleept de boot achter zich aan en brengt 
iedereen naar het vasteland. De vrienden springen op 
het strand en zweren dat ze nooit nog op een boot zullen 
stappen.

En Jacques?
Misschien ontmoet jij hem ook tijdens een zware storm …
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Kiek-it!

Een krijtje hier... Een krijtje daar...

Wie is er als eerste klaar?
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Ja, d
at is een

 oorstokje...

N
ee d

at is g
een

 oorsm
eer.

Eerste krijttekening is af...Nu nog de rest van de straat

HIGH FIVE!

Ik heb een lekke band. Waar is  

de dichtsbijzijnde garage?

Ik teken sneller  
dan mijn schaduw.

Ik heb ze alle 5 op een rij.

Is dit een tongfie of een selfie?

Hoog, hoger, hoogst.

Help! Krampjes in mijn armpjes

Ik ben terug vrij... Hoera!



7

Kiek-it!

Samen op de wip is hip.

Ikke top
ch

au
ffeu

r!

Schminkie Pinkie Lady. Snel ontsnappen!

't Is er op of er onder.

Steek jij wel eens de handen  
uit de mouwen?

Twee leeuwen gespot in Koksijde!

Mijn mooiste glimlach is voor jou.

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

WIN 
een plezante 
brooddoos 

Pff, die hoepel helpt niet.

K
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d
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De wist-je-datjes van de  
Kindergemeenteraad
Koksijde, 30 maart 2017 De kindergemeenteraad liep door het Abdijmuseum op zoek naar ideeën 

om het museum aantrekkelijker te maken voor kinderen. 

Een paar opmerkelijke voorstellen:
• Speelplein bij het museum in aangepast thema  

(middeleeuwen of zeevaart)
• Promotie met strips of cartoons
• Kalender uithangen op school of posten op de schoolwebsite
• Rollenspelen: zelf verkleden 
• Voorwerpen mogen vastnemen, eraan ruiken, voelen, …
• Game-dag: 999 games, videogames (Fifa, Counterstrike, …)

Thema: 
CULTUUR

Skeletten? 
Super interessant. 

Terug in de tijd 

Een dikke 
dankjewel aan … 
Briek Balduck, 
kinderburgemeester
Maar ook aan de andere leden 
van de kindergemeenteraad. Voor 
jullie inzet en enthousiasme.

Briek ontmoet de kinder-
burgemeester van Bocholt

Volgend schooljaar 

nieuwe verkiezingen 
kindergemeenteraad
Stel je kandidaat in september 
via je leerlingenraad.
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Thema: 
MILIEU

Koksijde 11 mei 2017
Voor de natuur zorgen, begint bij jezelf. Maar dit zijn nog een paar ideeën 
om Koksijde netter te maken:

• Te weinig vuilnisbakken op straat. Om de x-aantal meter een vuilnisbak 
voorzien.  

• Hogere gasboetes voor hondenpoep, bedrag verhogen bij tweede  
overtreding.

• 1x/maand opruimactie met de scholen.
• Meer hondenpoepbuizen, ook in de duinen (langs de wandelpaden).
• Asbakken voor sigarettenpeuken op straat.
• Affichecampagne met leuke slogans.
• Middageten op school: wat met het eten dat over is? Nu wordt dat  

gewoon weggegooid. Is een andere bestemming mogelijk?
• Een park met heel veel bomen: park naast Ten Duinen niet genoeg  

gekend. 

Hier heb 
je geen 
rijbewijs 
nodig

Golf ter Hille
= gras van 5 mm (op de green),  

zo zacht als tapijt
= groen, groen, groen, zo ver je kan zien
=  naast golfers vind je op de golf ook 
 zeldzame vogels: dodaars, regenwulp, 
 oeverloper, …  En zelfs vogelspotters!

Bijenhotel 
aan de golf 
(op de achter-
grond hé)

Afgestudeerd!!!

Bezoek aan Golf Ter Hille met een schitterende 
rondleiding door directeur Jan Deramoudt.
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Plezante nieuwsjes

Wij wonen in het NAVIGO-museum 
en kennen alle geheime plekjes. Wij 
tonen je niet de gewone ‘museum-
dingen’. Geen stof, maar coole stuff 
bij ons, want wij vertellen de tofste 
verhalen. En nemen je mee naar de 
voorwerpen die mama’s en papa’s 
niet te zien krijgen. Kom vlug langs 
en dan zie je die ook. 

Ook het Abdijmuseum heeft zijn 
eigen bewoners. Die stellen zich 
in de volgende PleZand voor.

“Ik ben Stekker”

“en ik 
Sterre”

Musea in het nieuw
Het NAVIGO- en het Abdijmuseum hebben 
een nieuwe logo en dat is overal te zien, 
zelfs in de plezante kalender.

Playmobil®-expo
Idesbald leeft!
Honderden playmobil-ventjes 
tonen je het verhaal van de abt 
Sint-Idesbald. Hoe de mensen 
hem 850 (!) jaar geleden als 
een popidool vereerden  
(gillende meisjes bestonden 
toen nog niet). En steeds  
populairder werd. 
Zo populair dat een kust-
gemeente zijn naam kreeg 
(ooit al gehoord van Justin 
Bieber-stad?). De paus 
verklaarde hem zelfs zalig. 
Vissers houden nu nog altijd 
een afbeelding van Idesbald bij, 
omdat hij hen beschermt tegen 
de zee. Een superheld dus. 
Info: www.tenduinen.be

Club 
Crevette

Oostduinkerke

't Winkeltje
Koksijde-Bad

Artistiek
Atelier

Sint-Idesbald

Wil je  
circusartiest 

worden?
Kliederen met 
verf of klei?

Of supergrote 
zeepbellen 
maken?
Welkom. 

De plek waar 
niets zot is.
Een nieuw 
kapsel?

Een boeket 
(papieren) 
bloemen?

Zelf je post-
kaart maken?
Hier moet je 

zijn. 

Garnalen 
kruien.

Knutselen 
met, in en 

over de zee.
Zeeverhalen.

Lekkere  
hapjes, vers 
uit de zee.
Dat is Club 
Crevette.

Schrijf je ter plaatse in. 
Dat kan een halfuurtje voor de start van de activiteit. 

Check de plezante kalender!    
Info: Dienst Toerisme – 058/51.29.10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be.

HUP naar de Kids Club 
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Hippetips NAVIGO-museum

Huifkartochten: ga mee met de garnaalvissers te paard! 
Hoe tof is dat? In de zomer met de huifkar mee én met de garnaalvissers te paard! Onderweg krijg je uitleg  
en op het strand zie je ze van dichtbij vissen. Daarna ga je terug naar het museumplein, waar de heerlijke  
garnaaltjes gekookt én geproefd worden! Njammie! Breng zeker je laarzen en/of een handdoek mee! 

Afspraak aan het NAVIGO-museum op donderdag 27 juli om 9 uur of op woensdag 16 augustus om 12.45 uur. 

Schrijf je in via onthaal@navigo.be of 058 51 24 68
Tot 18 jaar: €10 (volw.: €15). Korting voor Koksijdenaars! 

Iedereen  
smartphonefotograaf! 
Ben jij ook zo vaak bezig  
met je smartphone? 
En hou je ervan om foto’s te maken? 
Vicky Bogaert ook. Zij schreef er zelfs 
een boek over en geeft een workshop 
fotografie in het NAVIGO-museum. 
In twee namiddagen leert ze je alles 
wat je moet weten. 
Vergeet je telefoon niet!  

Op 23 en 24 augustus -  
telkens van 14 tot 17 uur
Je moet wel vooraf inschrijven en 
dat kan enkel voor de 2 namiddagen 
(kostprijs € 12).
onthaal@navigomuseum.be  
of 058 51 24 68.

‘Stekker en Sterre’ 
nemen je mee! 
Deze zomer vertelt het NAVIGO-museum 
het verhaal van ‘Onze Vissers’. Geen 
saaie verhaaltjes over vroeger, maar rare 
voorwerpen van échte vissers! Stekker en 
Sterre wijzen de weg! 
Ze nemen je mee op tocht door de expo. 

Leer Stekker en Sterre kennen in 
het verhaaltje in deze PleZand! 

Vrijdag is topdag in het 
NAVIGO-museum! 
Telkens om 16 uur is er een  
plezante workshop voor jou en 
een gratis rondleiding voor je  
ouders. Welke workshops?  
➜ Neem een kijkje  in de zomer-

kalender van deze PleZand!

Schrijf je op tijd in, dan ben  
je zeker van je plaatsje  
(2 euro per workshop).
Via onthaal@navigo.be  
of 058 51 24 68. 

Ben je al eens naar de  
visserijfolkloreavond geweest? 
Op het museumplein is het vanaf 18 
uur keigezellig. Met toffe optredens 
en megalekkere hapjes uit de zee! 
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Hippetips

12

Kids@tenduinen
Bericht aan alle avonturiers: 
elke woensdagnamiddag om 14.30 uur tijdens 
de zomervakantie is er in het Abdijmuseum 
een mega toffe workshop of rondleiding! 
Terwijl je ouders een gratis rondleiding krijgen 
ga jij met leeftijdsgenoten op pad in of rond het 
museum! 
Wat valt er te beleven? 
Je vindt het allemaal in de plezante posterkalender!

Playmobil®-expo: Idesbald leeft! 
Wat dacht je van een coole workshop mini-fotografie 
na het bezoek aan de Playmobilmannetjes? 
Je gaat zelf op zoek naar leuke hoekjes om scènes over de  
beroemde abt na te bootsen. Dankzij jouw fantasie breng je  
het verhaal weer tot leven door de Playmobilmannetjes in een  
fotografisch filmpje de hoofdrol te laten spelen.  
De techniek die we hiervoor gebruiken heet ‘stop-motion’.  

woensdag 9 augustus
Check de plezante kalender! (7-14 j. - € 10)
Zie ook de plezante nieuwsjes p. 10 en www.tenduinen.be

Tip: 

schrijf je in voor een activiteit via 
abdijmuseum@koksijde.be 

of 058 53 39 50. Zo ben je zeker van een plaatsje! 

‘Feest in de Abdij’ op 11 & 12 augustus
Dompel je tijdens dit festival onder in een feestelijke middeleeuwse sfeer!

Vrijdag 11 augustus – 19 tot 23 uur
Live muziek, eten en drinken, animatie, een middeleeuws kampement en een vuurshow. 

Zaterdag 12 augustus – 14 tot 18 uur
Zaterdagnamiddag is er heel wat te beleven voor families! Een roofvogeldemonstratie, 
boomklimmen, middeleeuws kampement, theater, eten en drinken, animatie, grime, …. 
Waar is dat feestje? Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2

Zet je ‘kunstkijker-bril’ op
In het Kunstencentrum Ten Bogaerde kan je aan de 
balie een kunstkijker-brilletje vragen om de expo  
Good Boy Bad Boy als een echte speurneus te ontdekken. 
Kan jij alle kijk- en doe-opdrachten oplossen? 
Eén kunstwerk ontbreekt in het boekje… 
Benieuwd of jij het vindt!

Familieworkshop BUTTON ART (8+)
Ontwerp je eigen unieke buttons en laat je hiervoor 
inspireren door hedendaagse kunst.
Geen paniek! Kurt de kunstcoach staat voor je klaar. 
Zijn motto: “Iedereen groot of klein kan een 
kunstkenner zijn!” 

Wanneer? 
8 juli, 22 juli, 
5 augustus, 
19 augustus 
(14-17 uur)
€5

© Linda 
Renette

info: 
www.koksijde.be/kunsten- centrumten-bogaerde

Plezante

TIP
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Hippetips september

Dag van de Mobiliteit 
• Wanneer?  
 Zaterdag 16 september 
 van 11 t.e.m. 18 uur.
• Waar?   
 Rond het gemeentehuis 
 en in de Zeelaan.
• Wat?  
 Allerlei coole activiteiten rond 
 verkeer en mobiliteit.

Neem je fiets mee.  
Laat hem graveren en verken het  
verkeersparcours! 
Bij deelname krijgt ieder kind een 
gadget. En er is een extra gadget 
bij deelname aan vijf activiteiten.

Oostduinkerke Kids 
Een dagje boordevol plezier. 
Dat is Oostduinkerke Kids.

Het reuzespeeldorp vind je in 
Oostduinkerke-Dorp.
En ook wij van PleZand zijn er 
graag bij. 

Noteer het al in je agenda:
zaterdag 23 september 
wordt een topdag!

Met familie, 
een vriend 
of een buur… 
iedereen welkom 
op Camping Cultuur!
Al gehoord van ons mobiel 
cultuurdorpje? 
Een dorpje vol animatie, creativiteit, 
muziek, theater en magie!
Laat je onderdompelen 
in een nieuw en gek 
avontuur en kom op 
zaterdag 30 september 
en zondag 1 oktober 
naar Camping 
Cultuur!

Met plezier terug  
naar school
Het is nog veel te vroeg 
om daar nu al aan te  
denken, maar toch… 
Start het schooljaar met 
een gepimpt boek!
Kom op zaterdag  
2 september tussen 
14u30 en 16u30 naar de 
bib. Wij helpen je met het 
kaften. 
 
Laat één van je boeken 
versieren door onze spe-
ciale gast. 
 
Wie? Check Facebook! 



14

Schoolverlaters

Koksijdse laatstejaars  in de kijker!
PleZand wenst alle 
laatstejaars een  
dikke proficiat! 
Geniet van de 
grote vakantie en 
veel succes in jullie 
nieuwe school!

V.l.n.r. (onderaan): 

Rangina Mohammad Amin, 

Yaquina Antheunis, 

Juliette Popeye, 

Yati Van Esch, 

Dempsy Vandekerckhove, 

Nouria Jaecques, 

Adriaan Loones

V.l.n.r. rij 1
: 

Louise Coene, 

Natalia Vandenbroeck, 

Zidan Van Esch, 

Bodhy Clarebout, 

Quirijn Bonhomme, 

Cian Matte, 

Xander Biebuyck, 

Faisal Jabali, 

Justin Vereecke,

juf Edlyn Kowalczyk

Gemeentelij
ke Basissch

ool 

Oostdui
nkerke

 – klas 6
A.

Gemeentelijke Basisschool 
Oostduinkerke – klas 6B.

Rij 1 (onderaan) v.l.n.r.: 
Brian Lambregt, 

Nathan Vercaemer, 
Quinten Bouche,

Noa Dorné,
Fleur Van Damme,

Thirza Van Tricht

Rij 2 (bovenaan) vlnr: 
Robin Desaver,
Amber Madou,
Jolien Calcoen,

Lily Deny,
Fiona Corneillie,

meester Mark Mortier,
Fons Dierendonck,

Zamiel Forrez,
Dylan Desmet,

Siel Lingier,
Anis Zouaoui,

Neo Van Poucke,
Maïté Dierckx.
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Schoolverlaters

Koksijdse laatstejaars  in de kijker!

V.l.n.r. (onderaan): 

Rangina Mohammad Amin, 

Yaquina Antheunis, 

Juliette Popeye, 

Yati Van Esch, 

Dempsy Vandekerckhove, 

Nouria Jaecques, 

Adriaan Loones

V.l.n.r. rij 1
: 

Louise Coene, 

Natalia Vandenbroeck, 

Zidan Van Esch, 

Bodhy Clarebout, 

Quirijn Bonhomme, 

Cian Matte, 

Xander Biebuyck, 

Faisal Jabali, 

Justin Vereecke,

juf Edlyn Kowalczyk

Vrije Basisschool Oostduinkerke

De Strandlope
r

Achteraan v.l.n.r.: Jasper Maes, Maxim Boucquez, 

Ophélie Rosseau, Xenia Mahieu, Els Clauws

Vooraan: Robbie Jones, Emilie Lhoir, Ellen Dewaele 

en Tiana De Meulenaere 

Onderste rij v.l.n.r.: 
Briek Balduck 
(kinderburgemeester), 
Lieke Verstraete, 
Séraphine Van Zegbroeck, 
Alex Lagrou, Jules Ameije, 
Aboude Nabih Abo Salim.

Middelste rij v.l.n.r.: 
Lisa Vinck, Chinakrit Phimthet, 
Jacques Deschryver, 
Kobe Barbé, Lennert Depicker, 
Lut De Block 

Achterste rij: 
Lotte De Vlieger, 
Quinten Catoor, 
Tristan Yperman, 
directeur Jürgen, Joran Declercq, 
Yana Steen, Yorben Coulier, 
juf Romina

De Leerwijzer

Gaelle Decroos en Pauline Van der Elst studeren 

dit jaar af aan de lagere school voor Leerwijzer. 

Op de foto staan ze samen met hun leraar  
Sebastian Paelinck.



Rij 1 (zittend v.l.n.r.): Luce Ackerman, Naïm Cauwelier, Ole Dedrie, Zoran Santens, Chelsea Truyen, Axelle Clarysse,  

Marie-Julie Debaets, Artuur Mouton, Vic Boeve, Abuyazid Kagermanov

Rij 2 (v.l.n.r.): Lucas Meirlevede, Lars Deleye, Jelle Coffyn, Geike Vandebroucke, Lily-Rose Colona-Cesari,  

Eline Carpentier, Anna Dewulf, Bo Calcoen, Gaspard Vandooren, Numa Feys, Valentin Suvee

Rij 3 (v.l.n.r.): Askhab Arsamikov, Seleman Hamidi, Liam Langendorfer, Jade Dutrieux, Margot Dujardin, 

Noa Vande Walle, Arthur Verhaeghe, Lenny De Meyer, Julan Verstraete, Biwen Marteel, Elsi Makaev, Xian Scheirsen, 

Tatyana Cottry. Niet op de foto: Bjarne Govaers
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Schoolverlaters

Gemeenteschool Koksijde

De Letterzee

1ste rij: 
Tracey Joway, 
Zoë Desaver, 

Eline Vermeersch, 
Nathan Berthier, 

Jamie Moens, 
Bjarne Counye, 

Lisa Lybeer 
en Fleur Sanchez

Namen 2de rij: 
Emma Dewaele, 
Dylan Bafo Bitsi, 
Adam Souhani, 

Storm Dejonghe, 
Levi Torney, Linday Billon, 

Mirhe Delaleeuwe-Deboeuf 
en Illannah Goffinet
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SchoolverlatersMPI De Viertorre

Boven v.l.n.r.: Kyandro, Kenzo, Ellen, Jolien, Kaylee, Laetitia, Coraline, Laura, Bryan, Elke, Yannick en Xander

Onderaan: Mike, Jason, Jarno, Eva, Sullivan, Shana, Jens, Angelo, Lennert en GyillianVrije Basisschool De Ark
Eerste rij v.l.n.r.:  
Klaas Temmerman, 
Bastien Brassart, 
Robin Vandenberghe

Tweede rij: Roos Gerard, 
Esther Masscheleyn, 
Nadya Portier, Manon De Moor, Rosiem Khalil, 
Hannelore Allary, 
Alicia Romanoff, 
Pauline Geldhof, 
Elise Pieters

Derde rij: Gvidas Santockis, Benoît Sirjacobs, 
Mathias Laenens, 
Arno De Clerck, Ariyan Moradi, Alexander Boussemaere, 
Tom Waxin, Darius Ducasteele, Tuur Tant, Lars Castelein, 
Juan-Carlos Pineda Cruz, 
Meester Joeri Lamers

Busje komt zo
Kom jij ook met de bus naar school? 
Vergeet niet om je op tijd in te schrijven op de wachtlijst. 
Info: www.koksijde.be/leerlingenvervoer

Wist je al dat de blauwe schoolbus van Koksijde 
binnenkort in een nieuw kleedje wordt gestoken?
Ook benieuwd? 



Sport

Golfen, iets voor jou?
Ontdek het tijdens een golfstage. Speciaal voor wie deze sport wil proberen  
en al zeven jaar oud is.

Nog een beetje tijd 
over deze zomer?
Bekijk dan goed deze folder 
(kreeg je op school een paar 
weken geleden). Want daar 
staan alle zomerkampen in:
Kunstkamp
Opvangkampjes
De Speelplekke
Sportkampen
Golfstages
De Speelveugel
Nieuw voor de echte  
avonturiers:  
Robinson@koksijde!
Neem snel een 
kijkje op p. 19 

Steppen is ça va,  
maar niet op de 
skateplaza
Want steps zijn op het  
skatepark niet toegelaten. 
Waarom niet? 
Omdat de wielen van een step 
dichter bij de grond staan dan 
van een skateboard. Daardoor 
sleept de metalen(!) onderkant 
van de step over de betonnen 
glooiingen. Die raken zo bescha-
digd. Niet goed dus. Daarom: 
laat je step thuis en breng je 
skate of bmx mee.
Info: jeugddienst Koksijde, 058 
53 34 44  
of jeugddienst@koksijde.be 

Sportweetje
Je hebt zin om te sporten, maar je ouders vinden het lidgeld te duur?
Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan het Sociaal Huis van Koksijde 
je helpen. Zo krijgt iedereen de kans om 
zijn favoriete sport te beoefenen of om 
te ravotten met de scouts. 
Kijk snel op www.koksijde.be/
tussenkomst-lidgeld-sportclub.

Beach run
Woensdag 26 juli, 
Sint-Idesbald

• T.e.m. 9 jaar: 
 start om 18.30 uur.
• T.e.m. 13 jaar: 
 start om 18.45 uur.
Inschrijven via www.
start-tracking.be 
of de dag zelf.

Sport aan zee, 
een supergoed idee
3 sportstranden: 
• St-Idesbald: bij het Lucionplein
• Koksijde-Bad:  

ter hoogte van de Jordaenstraat
• Oostduinkerke-Bad:  

t.h.v. Club Crevette
Je kunt er vrij spelen op de 
voetbal- en volleybalvelden 
van 10 juni tot 30 september.  
Breng wel zelf een bal mee! Kijk op www.koksijde/sportaanzee

Vier periodes: 
5 tot 7 juli, 

19 tot 21 juli, 
2 tot 4 augustus 

en 16 tot 18 augustus. 
Telkens van 10.30 tot 12.30 uur.

Niet genoeg ballen? Combineer dan golf met  
tennis. Zo leer je in één week tennis en golf. 
Van 7 tot 11 augustus. Van 9.30 tot 16.30 u.
Alleen voor sportievelingen van 8 tot 14 jaar.
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Zomerpromotour 
Sport Vlaanderen
Vrijdag 14 juli, 

strand Koksijdet.h.v. de Vredestraat
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Duinenhuis en veel meer

Een wereldfeest 
op het strand? 
Dat is Dunia!
Kom op zaterdag 29 juli 
(11 tot 18.30 uur) naar het strand 
in Oostduinkerke en waan je in  
India, Senegal, Rwanda, Suriname, 
… 

Leuke optredens, workshops, proe-
vertjes van over de hele wereld! 
Kom jij ook mee feesten?

Wat? De WAK?
Misschien beter gekend als de tekenacademie. 
Maar we doen meer dan tekenen alleen.
De WAK, dat is knutselen, schilderen, beelden maken. 
En ook tekenen natuurlijk. Kom gerust eens proberen. 
Op woensdagnamiddag, zaterdagvoormiddag of gewoon de  
vrijdag na school. En misschien verander jij in een echte 
kunstenaar.

Tip: Kunstkans 
Helpt kinderen die het een beetje moeilijker hebben om spulle-
tjes te kopen. Want tekenmateriaal is erg duur. Kunstkans zorgt 
ervoor dat iedereen les kan volgen aan het WAK. 
Meer info: 
www.koksijde.be/kunstkans 

Robinson@koksijde
Leer overleven in onze duinen en word Robinson. 

Maak je eigen kampvuur, knutsel je eigen gereedschap, 
vang garnalen en zoek je weg terug in de duinen. 

Robinsons zijn 10 tot 12 jaar oud.
9 tot 11 augustus, van 9 tot 16 uur. Slotmoment op 11 augustus om 20 uur, 

met bezoek aan de Sterrenwacht
Het overlevingspakket krijg je voor € 40. 

Locatie: Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde
Schrijf je nu in: duinenhuis@koksijde.be

info: duinenhuiskoksijde.be

Nog meer activiteiten in of rond het Duinenhuis? Bekijk de plezante kalender. 

Zomerpromotour 
Sport Vlaanderen
Vrijdag 14 juli, 

strand Koksijdet.h.v. de Vredestraat



Jullie kunstwerkjes

Plezante wekker
De Leerwijzer in Oostduinkerke?
Daar is onze plezante Wekker een tijdje op vakantie geweest. 
En hij werd er met open armen ontvangen!
Aan alle plezante wekkerfans: dank je wel voor jullie mooie tekeningen 
en voor de mooie dromen die jullie met ons graag willen delen. 
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Tiebe
een toekomstige bakker

Ralph wordt zeker en vast een stoere racepiloot

Snelle
Ralph 

7 jaar

Ine 11 jaar



Alexander 10 jaar 
Een verliefde smiley

Tibe 10 jaar

Ine 11 jaar

William
8 jaar 

Ralph 7 jaar 

Het coole skelet

Tibe 10 jaar
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De bouwwerken 
van Arnaud 
8 jaar



22

Kiek-it!

Alle oogjes zijn op mij gericht.
H

et
 k

lik
t 

m
et

 C
lic

s!

Ik b
en

 rob
ot fl

u
ffy.

Alles draait op wielekes!

De plezante ballenboys.

Meisjes op kop... 

Ja, ja, meisjes aan de top.

Op die lijn mag je niet staan!

Niet stoeien maar roeien.

Pak me dan als je kan.

Hoe lang gaat dat hier nog duren?

Amai... 't Was lastig.

E
en

 b
ro

ekje m
et elastiekjes 

is id
eaal o

m
 te sp

o
rten

.
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Kiek-it!

V
an

d
aag

 is h
et sn

ip
p
ertjesd

ag
.

Ik zou
 ook w

el p
assen

 

in
 h

et m
u
seu

m
.

Robin Hood doet het goed.
O

ep
siep

oep
sie ...ze zijn

 d
e 

zach
te ran

d
jes verg

eten
.

Diabolo solo!

Pffff... H
o
e lan

g
 m

o
et ik 

h
ier n

o
g
 zo

 b
lijven

 staan
?

M
ag

 i
k 

oo
k 

ee
n
 h

an
d
te

ke
n
in

g
?

Op 't gemak in de kayak.

Zolang wij niet moeten roeien 

is het dik ok.

M
is

s 
Po

m
p
o
n
.

M
in

i 
M

o
u
se

 i
s 

in
 t

h
e 

h
o
u
se

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

WIN een plezante 
brooddoos 
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