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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

De plezante vriendjes in actie tijdens het BK cyclocross

Ik ben superblij met 
al die vrolijke kinderen 

aan mijn zij! Heb jij ook een 
coole foto of leuke tekening? 

Stuur het zeker door! 
Plezand@koksijde.be

Plezante tekening 
van Jinte uit klas 3A
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En verder:

Kiek It 6-7 /18-19

Kalender 10-11

Plezante nieuwsjes 12

Plezante wekker 16-17

Halloweeeeeeen
Ligt jouw halloweenkostuum  
al klaar?
Heksjes, spookjes, lampioenen  
en pompoenen…
Een week lang griezelplezier!

8-9

Oskaar crosst
Wie doet er mee met het  
BK cyclocross in Koksijde?
Onze plezante en creatieve Oskaar?
Jawel! Met zijn eigen velo is hij  
helemaal CYCLO!
 

4-5

Actie in de vakantie
Whoopie! Doe jij ook mee met  
de sportkampjes
tijdens de herfstvakantie?

Ha ha ha ...
halloween

Plezante hippetips 
Hou je van theater, circus, film, 
muziek…?
Of ga je liever zelf aan de slag met 
een quiz of een workshop?
De hippetips van dit najaar zijn top!

13-14-15



“Tadaa!”, roept Oskaar.
“Wat is DAT!?”, vraagt Ebbie.
“Dat is mijn fiets. Zelfgemaakt.”
“Maar … maar … die heeft vier trappers”, zegt Ebbie.
“Natuurlijk, want dat is mijn cyclotandem.”
“Een cyclotandem?”, fronst Jef.

“Daarmee win ik alle wedstrijden. 
Ja, want ik heb nagedacht ...”
“Oskaar die denkt, dat wordt een ramp”, lacht Ebbie.
“Pfoe!”, sist Oskaar en kruipt op zijn blinkende tandemfiets. 
Oranje, net als hij. Een tandem met maar één zadel,  
vier trappers, twee remmen en eenentwintig versnellingen. 
De fiets staat op zwarte rollen en de wielen staan vast 
tussen zwarte metalen staven.

“Een juweeltje”, glundert Oskaar.
Hij trapt en het achterste wiel komt in beweging. Het draait 
en draait en de rollen onder het wiel draaien mee. Sneller 
en sneller. De hele opstelling schudt en beeft, maar blijft 
wel staan.

“Het werktos!”, juicht Pablo.
“Natuurlijk werkt het. Ik ben geen kluns”, zegt Oskaar.
“O, nee?”, vraagt Ebbie.
“Nee!”

Oskaar springt van zijn fiets en beent naar buiten, 
terwijl de deur achter zich dichtknalt.
“BAF!”
Nog geen twee minuten later stapt hij terug binnen, 
volledig uitgedost in wielerkostuum: zwarte valhelm, 
geel koerstruitje en rode koersbroek. De kleuren van de 
Belgische vlag.

“Ik doe mee met het Belgisch kampioenschap 
cyclocross in Koksijde”, zegt Oskaar.
“JIJ?!”, roepen Jef en Ebbie tegelijk.
“Ja, ik heb mij ingeschreven.”
“Als dat maar goed komt”, zucht Ebbie.
Oskaar hoort hem niet en kruipt terug op zijn fiets, 
want hij moet trainen. Veel trainen.

De dag van het Belgisch kampioenschap 

“Hoe laat is het?”, vraagt Oskaar voor de  
duizendste keer.
“Elf uur. Nog vier uur voor de wedstrijd begint en het is  
de laatste keer dat ik antwoord”, blaft Jef.

Na veel gezaag en geklaag verschijnt Oskaar eindelijk 
aan de start van de cyclocross. Zijn kleine gestalte en veel 
te grote fiets – met vier trappers – zorgen voor veel gelach. 
Zowel bij supporters als renners. Oskaar let er niet op, want 
hij is veel te nerveus. Zijn poten knikken tegen elkaar.

Oskaar Cyclo

4

Een plezant verhaal
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Een man met een pistool komt voor de renners staan. Hij 
steekt het pistool in de lucht.
“Drie, twee, één …”
“Knal!”
En de renners vertrekken.

De eerste bocht en … Oskaar rijdt op kop. De renners 
duiken de tweede bocht in en Oskaar rijdt nog atijd op 
kop. Ongelooflijk.

“Oskaar! Oskaar! Oskaar!”, roept Wendy.
“Oskaar is in vorm”, zegt Jef. “Ik begrijp er niks van.”
“Ik ook niet”, zegt Ebbie.
“Oskaaros kampioenos. Vamos!”, juicht Pablo.

De renners stuiven het zand in. Oskaar rijdt nog altijd 
vooraan en zigzagt van links naar rechts. De rest kan hem 
niet voorbij steken.
“Allé Oskaar!”, roept wendy.
Oskaar ziet er ondertussen bloedrood uit en slalomt over 
de hele weg. De renners achter hem vloeken.

“Aan de kant!”
“Uit de weg. Slak!”
Zweetdruppels overspoelen Oskaars gezicht. 
En hoe harder hij trapt, hoe trager hij vooruit raakt.
“Hmmmpf. Hmmmpf.”
“Allé Oskaar!”, roept Wendy nog.
Het helpt niet. Oskaar staat volledig stil en achter hem 
komt de ene na de andere renner ten val.
“Verdomme toch.” 
“Uit de weg.” 
“Miljaar.”

Alleen Wout van Aert fietst Oskaar voorbij en gaat er als 
een pijl vandoor. De andere renners blijven ploeteren in 
het zand, het lijkt wel alsof ze in een zwembad zitten in 
plaats van in de duinen.

Maar dan slagen ze er eindelijk in om Oskaar voorbij te 
rijden. Elke renner werpt hem een boze blik toe.
En Oskaar? Die krijgt hulp van een paar supporters die 
hem op gang duwen. Toch moet hij de koers verlaten.
Teleurgesteld gooit hij zijn fiets aan de kant.
“Het is niet erg Oskaar. Je hebt het geprobeerd”, 
troost Wendy hem.

“Ja, je bent niet de enige die 
vroeger moet stoppen. Wout 
Van Aert dubbelt bijna iedereen.”
“Echt?” Oskaars ogen lichten 
opnieuw een beetje op.

De plezante bende kijkt langs 
het parcours naar de rest van 
de wedstrijd.

Oskaar zucht: “Volgend jaar …” 
Iedereen houdt zijn adem in. 
“ … kijk ik van in het begin 
naar de koers. Al dat 
zand, dat is veel te 
lastig.”
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Kiek-it!

Bal...? Welke bal?
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Dancing on the Clics.

Drie kikkerprinsesjes.

Er is geen hoek af bij mij hoor!

Goed opletten kindjes,  
dit is jullie eerste les.

Fietsen is leuk, vooral vanachter.

Ik ben indiaan Halfbord.

Een waterknuffel.

De drie clicsetiers!

En ik moet nog  heel de vloer doen.
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Kiek-it!
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Ik sla je tot ridder. Mmmmm...lekker!

Samen in bad.

Pl
ez

an
t 

fl
u
o
tr

io
.

Z
ij
n
 w

ij
 n

u
 z

o
 g

ek
ro

m
p
en

?

Ik moest boodschappen  
doen van mama.

Ik zie jou...heeeel groot.

Wij zijn drie vrienden, jij en ik.
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Ben je omcirkeld? 
Laat het weten aan 
plezand@koksijde.be 

WIN een plezante 
brooddoos 
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HAPPY HALLOWEEN
Vrijdag 27 oktober

Trek je pompoenhelm aan en doe mee 
met de HalloweenMOUNTAINBIKErit

Een avondrit van 24, 33 of 45 km in een heerlijk griezelige Halloweensfeer!
Na de tocht krijg je als deelnemer een leuk gadget.
Opgelet: helm en fietsverlichting zijn verplicht!
Schrijf je in tussen 18 en 20.30 uur (€2, kinderen <16j.)
Oostduinkerke, sportpark Hazebeek

Maandag 30 oktober 

Op zoek naar klopgeesten 
Klop, klop, wie is daar? 
Geen antwoord. 
Wie zou het kunnen zijn? 
Misschien wel een klopgeest …

Vertelster Renata sleept je mee in een spannend avontuur 
dat je naar de top van het Duinenhuis leidt. Neem zeker 
je talisman mee om je te beschermen tegen het kwade. 
Voor durvers van 6 -12 jaar ...

Start om 18 u. in de bibliotheek (Casinoplein 10), einde om 20.30 u.
Kostprijs € 3 - Vooraf inschrijven, dwaallichten@koksijde.be

Zaterdag 28 oktober 
tot zondag  5  november
Wie komt als eerste 
uit het Griezeldoolhof?

Zoek je weg in het griezelige doolhof 
van maar liefst 1.000 vierkante meter groot.
De griezelfiguren wachten je op!  
Elke dag van 13-18 uur (€ 3)
En voor de echte durvers (+14j.) zijn er ook  
avondopeningen, van 19 tot 22.30 uur. 
Op zat. 28/10, zon. 29/10, di. 31/10, vrij. 03/11 en 
zat. 04/11 (€ 5 met drankje)
Waar is dat doolhof? Op het strand van Sint-Idesbald.
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Dinsdag 31 oktober

Griezelverhalen in de bib!

Ben je tussen 4 en 7 jaar? 
Kom dan om 10.30 uur naar de bib. 
Ingrid leest de griezeligste verhalen voor! Je mama, 
papa, oma of opa zijn natuurlijk ook welkom. 
Afspraak in de bib… ALS JE DURFT!

Pompoenvertier en verkleedplezier

Laat je schminken, trek je 
mooiste kostuum aan en 
aan de slag met je  
pompoen!
De Halloweenactiviteiten 
beginnen om 14 uur op het 
G. Grardplein in  
Sint-Idesbald.

Alle deelnemers krijgen een 
Halloweenverrassing!  
Pompoenen zijn ter plaatste 
te koop voor 5 euro.

Wie heeft de griezeligste snoet  
in de Halloweenstoet?

Misschien ben jij dat wel? 
De stoet vertrekt om 19 uur in de Strandlaan 
(ter hoogte van de Tennislaan). 
Met muziekgroepen, versierde wagens en heel wat 
straatanimatie trek je richting Zeedijk.
Aansluitend:
• 20 uur: heksenverbranding op het strand
• 20.30 uur: HalloweenVUURWERK

Vrijdag 3 november (13-17 uur) 

Zeewierworkshop met een snuifje Halloween

Ooit al zeewier van dichtbij bekeken? 
Waar zit de spin in dat web?
Ooit al zeewier-cake geproefd? 
Vreemd en groen maar mmmm oh zo lekker!
Ooit al zeewier-knutselwerkjes gemaakt? 
Wiens punthoed is dat nu weer?

We overgieten vandaag alles met een snuifje Halloween.
Schrijf je snel in voor deze drie-in-één workshop op het 
strand en in het Duinenhuis.

Praktisch: start aan Elisabethplein / €8 / v. 8 tot 12 j. 
(max. 15 deelnemers)
Inschrijven: vóór 30 oktober via duinenhuis@koksijde.be 
T: 058 52 48 17 

Zaterdag 4 november

Bib Late Night

Haal je mooiste griezelkostuum uit, 
pak je zaklamp mee en zoek
in een pikdonkere bibliotheek 
je favoriet griezelverhaal uit. 
Samen met griezelauteur 
Kris Kowlier maak je je eigen 
griezelverhaal.

Van 19 tot 21 uur. 
Inschrijven kan in de bib of 
via jeugdbibliotheek@koksijde.be. 
Er is speciale opvang voorzien voor de ouders. 
Toegang gratis.
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Kalender

Doorlopend…
Zaterdag 28 oktober 
tot zondag 5 november 
Halloween - Griezeldoolhof
Sint-Idesbald, Strand

OKTOBER

Vrijdag 27 oktober 
Tussen 18 en 20.30 uur 
Halloween mountainbiketoertocht
Oostduinkerke - Sportpark Hazebeek

Zaterdag 28 oktober 
14-18 uur
Paardenvissers in het Museum
Workshops en 
muziektheatershow 
Radio Oorwoud
Oostduinkerke, 
NAVIGO-museum

Zondag 29 oktober
Morgen starten de herfstkampjes! 
Joepie!!!

Maandag 30 oktober
18-20.30 uur
Halloween vertelwandeling 
‘Op zoek naar klopgeesten’
Koksijde, Bibliotheek-Duinenhuis

Dinsdag 31 oktober

= Halloweentopdag
10.30-11.30 uur
Griezelverhalen in de bib
Koksijde, bibliotheek

14 uur
Kinderfilm Huisdierengeheimen 
Koksijde, Joc de Pit

14-17 uur
Halloweennamiddag met 
uithollen van pompoenen
St.-Idesbald, G. Grardplein

19 uur
Halloweenstoet

20 uur
Heksenverbranding 
St.-Idesbald, strand

20.30 uur
Halloweenvuurwerk
Sint-Idesbald, strand

November

Woe 1 november
14.30 uur
Family@TenDuinen: 
rondleiding en quiz 
Abdijmuseum 

Donderdag 2 november
11 uur
Sint-Hubertusviering met wijding 
van huisdieren en paarden
Sint-Idesbald, Strandlaan, Sint-Idesbalduskerk

Vrijdag 3 november
13-17 uur
Kinderactiviteit: 
zeewierworkshop 
met een snuifje Halloween
Strand en Duinenhuis

14 uur
Paddenstoelenwandeling 
voor kinderen
Oostduinkerke, 
bezoekerscentrum De Doornpanne

14.30 uur
Workshop kruidenkriebels voor kinderen
Oostduinkerke, NAVIGO-museum

Zaterdag 4 november
10-18 uur
Hobbybeurs
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

19-21 uur
Bib Late Night met Kris Kowlier
Koksijde, bibliotheek

Zondag 5 november
10-18 uur
Hobbybeurs
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 10 november
Sint-Maartenstoet
18 uur
Koksijde-Dorp – Zaal ’t Oud Schooltje

Zondag 12 november
15 uur
Spaans figurentheater 
‘A Mano’ (+6j.)
c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 17 november
20-22 uur
Sterrenkijkmomenten
De Sterrenwacht
dakterras Duinenhuis

zie
p. 8-9

zie
p. 8-9

zie
p. 14

zie
p. 14

zie
p. 8-9

zie
p. 15

zie
p. 15 
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Kalender

Zaterdag 18 november

10.30 – 12 uur
Hoe word ik een echte 
veldrijder? (10-14j.)
Koksijde-Dorp, 
cyclocrossparcours

12-16 uur
Wie wordt kampioen van de Westhoek?
(+14j.)
Koksijde-Dorp, cyclocrossparcours
meer Info: 
www.koksijde.be/wiewordtkampioenvandewesthoek.be

Woensdag 22 november
14.30 – 15.30 uur
Voorleesuurtje met Jan Defoort (6-12 jaar)
Bibliotheek

DECEMBER

Vrijdag 1 december 
20 uur
Jongleervoorstelling ‘Vu’ (+7j.) 
c.c. CasinoKoksijde

Wil je nog meer 
plezante tips? 
• Schaatsplezier op het Theaterplein  

van 16 december tot 7 januari

• NIEUW! De Nacht van de Engelen… 
 Theater Tol brengt dit mooie spektakel vol vuur, 

warmte en sensualiteit en creëert een droomwereld 
van geliefden, dansende dieren en engelen die  
neerdaalt vanuit de hemel.  
Op 23 december om 18 uur op het Theaterplein.

Nieuw schooljaar, 
nieuwe 
kindergemeenteraad
En dus ook een nieuwe kinderburgemeester
De eerste kindergemeenteraad vond plaats op 24 
oktober. In de volgende Plezand lees je er alles 
over. Interview met de kinderburgemeester en 
foto’s van de nieuwe raadsleden.
We zijn benieuwd … jij ook?
Een verslag van de kindergemeenteraad kan je 
altijd nalezen op www.plezand.be.

• Het Bos van Commerce 
 op het strand van Oostduinkerke 
 van 23 december t.e.m. 7 januari

• Bezoek de middeleeuwse  
Duinenabdij virtueel!

 Met een speciale bril bezoek 
 je de abdij en zie je 
 hoe die vroeger was. 
 Precies zoals in een game! 
 Vanaf zaterdag 23 december 2017 

• Wintervertellingen in de Abdij 
 Ervaren vertellers toveren het 
 museum om tot een vertelpaleis 
 in een gezellige winterse sfeer!  

Een evenement voor jong en oud!  
Op woensdag 27 december

Lees het allemaal 
in de volgende Plezand!
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Plezante nieuwsjes

12

Viooltjesperk vanaf  
nu speelperk
Het nieuwste kindje uit de Koksijdse 
speelpleinfamilie. En de kinder-
gemeenteraad hielp mee om dit 
speelplein uit te tekenen. 
Een plek vol speelplezier: klimmen, 
glijden en schommelen. Vlak bij 
het strand (en de Brantano). Het 
klimtoestel is een aanrader en het 
vogelnest is een topper voor jong 
en oud. Zeker bezoeken!
Meer speelpleinen op: 
www.koksijde.be/speelterreinen 

Wist je dat…  
2 Surinaamse  
leerkrachten op bezoek 
kwamen in Koksijdse 
klassen?
Inderdaad. De directeur en de juf 
van het 5e leerjaar van de Sint-
Antoniusschool in Galibi (Suriname) 
waren 2 weken te gast. Zo leert Su-
riname van Koksijde en omgekeerd.  

Bijen en vlinders  
ook welkom  
op Golf Ter Hille
Geen schrik hebben. 
Insecten met een golfstick zal je 
niet tegenkomen op de golfbaan. 
Wel een insectenhotel (tussen hole 
4 en 5). En niet zomaar een  
hotelletje, want het nieuwe tehuis 
voor bijen en vlinders is 4 m breed 
en 2,4 m hoog. 
De constructie is opgevuld met 
boomstammetjes, snelbouwstenen, 
bamboestokjes, stro en dennen-
appels.
Veel slaapplekjes voor deze nuttige 
dieren dus.

Wist je dat… Gloob terug 
op bezoek kwam in de Koksijdse 
2e leerjaren?

Gloob leerde hen alles 
over ‘plastic soep’ en 
Suriname. 
Alle tweedes trokken 
naar het Duinenhuis 
en leerden er Joël uit 
Suriname kennen. Net 
als hier, hebben ze daar 
ook last van zwervend 
plastic in de zee. Zee-
dieren eten dat plastic 
op en kunnen daarvan 
sterven. En daarom 
zeggen we nee tegen 
plastic in de zee.

Zag je het ook op TV?
Op 12 september kregen onze  
paardenvissers hoog bezoek!
Koning Filip en Koningin Mathilde  
waren uitgenodigd voor de 
50ste verjaardag van de 
Orde van de Paarden-
vissers. Er was heel veel 
pers aanwezig. 
Ze hadden hun laarsjes 
mee, wandelden mee 
tot in de zee en … von-
den onze 
garnaaltjes 
JAMMIEEEEEE!!!
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Hippetips c.c. CasinoKoksijde

Kinderfilm: 
Huisdiergeheimen
In een appartement in Manhattan 
woont de hond Max. Hij heeft het 
goed naar zijn zin tot zijn bazin 
Katie de hond Duke mee naar huis 
neemt. Daardoor loopt het luxe-
leventje van Max gevaar.
Dinsdag 31 oktober 14.30 u
Cc CasinoKoksijde, Casinoplein10, 
Koksijde-Bad
Tickets kosten € 2,50.
Reserveren via 
jeugddienst@koksijde.be 
of 058 53 34 44.

EL PATIO TEATRO (Spanje) 
A Mano (vanaf 6 jaar)
Een klein mannetje wil ontsnappen uit de winkeletalage 
waar hij al heel lang staat. Een ontsnappingsverhaal, 
maar tegelijk ook een liefdesverhaal. 
Over kiezen, grote en kleine keuzes, over een thee-
schoteltje dat kan ademen, over twee theekopjes,  
over vier handen die wondermooie dingen doen met 
boetseerklei.

El Patio Teatro uit Spanje brengt figurentheater van de 
allerbeste soort.

Zondag 12 november 2017 - 15u.00
c.c. CasinoKoksijde - kids: € 5

fo
to

 ©
 C

lara Larrea

CIE SACEKRIPA (Frankrijk)
Vu (vanaf 7 jaar) 
Wat krijg je als je Mr. Bean mixt met  
een griezel en een circusartiest?
Geen idee? Kom dan zeker af.
Deze show draait rond een zeer rustige man die 
ongelofelijk precies en ordentelijk is. Hij speelt en 
prutst met simpele voorwerpen, zoals lepels, wa-
terkokers, kranten,… tot hij begint door te draaien. 
En dan wordt het interessant.
Vrijdag 1 december – 20u.00
c.c. CasinoKoksijde / kids: € 6

Foto © Alexis Dore

Info & tickets: www.casino-koksijde.be
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Hippetips Musea

Radio Oorwoud: 
Het is altijd wat in mijn habitat 
Knotsgekke muziektheatershow over ontbossing,  
klimaatverandering en je ecologische voetafdruk.
Smeer alvast je stem en zing uit volle borst mee:

We zitten in de diepzee, de diepzee,  
pikdonker en toch veel te zien.
We zitten in de diepzee, de diepzee ...  
Kom maar kijken, ben je bang misschien?

Op 28 oktober om 16 uur in het NAVIGO-museum

NAVIGO-museum viert feest op 28 oktober  
13u.00 tot 14.00 uur: de paardenvissers vissen t.h.v. het Astridplein 
15u.00: proeverij vers gevangen garnalen op het  
plein van het NAVIGO-museum
14u.00 – 16u.00: 
- workshops voor kinderen in het museum
- ontdek bijzondere verhalen in het museum
16u.00: Radio Oorwoud ‘Het is altijd wat in mijn habitat’

Gratis voor Koksijdenaars 
Kinderen tot 6j.: gratis
7-18j.: €2 / volw.: € 7 

feestje voor het hele gezin!

Kleurrijke én  
welriekende 
workshop 
Samen met heksje  
Kriebelkruidje maken we  
ons eigen badzout.
Vrijdag 3 november om 14.30 u
Voor meisjes en jongens  
van 6 tot 10 jaar
NAVIGO-museum / € 2
Schrijf je in via  
onthaal@navigomuseum.be 
of 058 51 24 68
Op hetzelfde moment  
kunnen papa en mama de 
gratis rondleiding ‘het huis van 
de visser’ volgen! 

Meer info:  
www.navigomuseum.be

‘Vloed’ overspoelt 
Ten Bogaerde
Acht kunstenaars spoelden aan 
in Ten Bogaerde samen met hun 
kunstwerken. Benieuwd wat zij over 
de zee maakten?

We bouwden speciaal voor jou een 
crea-hoek waar je zelf kunstig aan 
het werk kan gaan. Lees je liever 
wat meer over de zee? Doe gerust. 
De bib leende ons heel wat leuke 
zee-boeken uit.

En, euh, we zitten trouwens met 
een probleempje… Tijdens het 
klaarzetten van de tentoonstelling 
raakten we een tinnen bootje kwijt. 
Help jij zoeken?! Vraag naar een 
zoekblaadje bij de balie.

Van 28 oktober tot 7 januari 
in Ten Bogaerde
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Hippetips Sport en Varia

Word jij ‘De slimste mens’  
van het Abdijmuseum?
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 quiz.
Leuke prijzen te winnen.

Woensdag 1 november – 14.30 uur
Leeftijd: 8-14 jaar
Prijs: inbegrepen in museumticket 
(gratis voor Koksijdenaars)
Schrijf je in via abdijmuseum@koksijde.be 
of T 058 53 39 50

Multimove voor kleuters
Zit je in de 2de of de 3de kleuter-
klas? Dan is Multimove iets voor jou!
Moovie leert je springen, landen, 
rollen, lopen, vangen, werpen en zo 
veel meer…
Zodat je klaar bent om later een 
echte sport te kiezen.

Wanneer? 
Van 8 januari tot de paasvakantie
(11 lessen, niet in de krokusvakantie)
Op maandag in de Sporthal in 
Koksijde-Dorp OF op dinsdag in 
Sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke.  
Telkens van 16.30 tot 17.15 uur.

Prijs: €20. Schrijf je in vanaf 7 
december via www.koksijde.be/
multimove. 
Meer info: Sportdienst, 
Hazebeekstraat 11, Koksijde
sportdienst@koksijde.be
058 53 20 01 

Twee dagen FUN voor groot en klein!
Op maandag 30 en dinsdag  
31 oktober beginnen de coole 
herfstsportkampen!
Ben jij al ingeschreven voor het 
omnisportkamp of voor het  
kleutersportkamp?
Misschien zijn er nog plaatsen vrij?
Meer info:  
www.koksijde.be/sportkampen - 
sportdienst@koksijde.be 
058 53 20 01

Nieuw kinderboekje Zara en Zita
Na de familie Piepers en Darkie en Rosette, laten Zara en Zita, twee luizen, 
een spetterend verhaal op je los.  Zara en Zita beleven plezante en enge 
momenten in het haar van Wietse en Sam.
Dit leuke kinderboekje is een echte aanrader 
voor beginnende lezertjes

Benieuwd? 
Je kan het bestellen bij de auteur zelf, 
Lutwine De Cocker, 
Zeelaan 128 te 8670 Koksijde
Of bij Vicky Decoene, tekenares, 
Dorpsplaats 36 in Wulpen

Prijs : 12,90 euro



Jullie kunstwerkjes

Plezante wekker
Na haar bezoek aan de gemeenteschool van Koksijde 
zal onze wekker even op dieet moeten.
Ze zat vol prachtige werkjes. 
Hieronder staan een paar van de mooiste …
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Berre Driesen - 6 jaar

Victoire Delbrouck - 9 jaar

Charlotte Verplancke
8 jaar

Sabina Arsamikova - 8 jaar
Nathan uit de klas 4A



Shauna Declerck - 7 jaar

Frouke Thieren - 7 jaar

Manon Recoules - 9 jaar

Fleur Sabbe - 8 jaar
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Merel De Creus - 8 jaar

Mathis Van Der Heyden - 8 jaar
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Kiek-it!

Brand! Brand!  

Kom maar snel op mijn balkon.

D
at

 i
s 

d
an

 1
0
 e

u
ro

 v
o
o
r 

d
e 

fo
to

.

H
elp

! Ik d
u
rf er n

iet m
eer af.

Bzzz… bzzz… ik ben zo b(l)ij.

Een kleine kapoen op  
een reuzenpompoen.

Eventjes serieus voor  

de mooie foto.

Mag ik ook zo'n snoepje?

Ik heb ogen op mijn achterhoofd.

Mijn paard luistert niet.

Efkes mijn voeten 
laten opwarmen.

Echt voetbal is gemakkelijker.

E
r zit iets in

 m
ijn

 sch
o
en

.
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Kiek-it!

M
ag

 ik teru
g
 n

aar b
en

ed
en

 

asjeb
lieeeeeft?

V
oor m

ij ook een
 d

ran
kje g

raag
 

m
aar eerst m

ijn
 p

op
je h

erstellen
.

Waar is de uitgang?

Wat is dat voor een raar beest?

Zo'n zacht bedje wil ik ook wel!

O
ep

siep
o
ep

sie ... 

B
en

 een
 b

eetje g
eg

ro
eid

.
Z
e 

h
ou

d
en

 m
ij
 h

ie
r 

in
 h

et
 o

og
.

Om ter hoogst of om ter snelst.

W
aa

r 
is

 d
at

 b
al

ko
n
?
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Vier op een rij dat maakt ons blij.

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

WIN 
een plezante 
brooddoos 



Halloween
Koksijde

27.10 - 05.11.2017
visitkoksijde.be/halloween


