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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
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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!
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Deze kids
steken hun nek
uit voor kunst

Reis door de tijd
Onze vriendjes beleven
spannende avonturen en
keren terug in de tijd.
–tilte hun Virtual
Hoe? Ze zetten
Reality bril op en…
hopsakee!
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Hou je van glijden
en van warme choco?
Van schaatsplezier en van disco?
Laat je gaan, drie weken lang
op de Koksijdse ijsbaan!

14u.
ldag
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rwande
Winte St.-Idesbald
Start in nezaal
an
Kerkep

Leuke voorstellingen, films,
workshops en andere plezante
activiteiten…
Jouw kerstvakantie kan niet
meer stuk.
Het wordt zelfs lekker druk.

‘Kom supporteren
op het BK cyclocross!’
Op zaterdag 13 en
zondag 14 januari
2018
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Nieuwe
kindergemeenteraad
Grote vreugde en blijdschap
voor Camée Berteloot,
onze nieuwe kinderburgemeester.
PleZand stelt je graag de leden voor
van de nieuwe kindergemeenteraad.
Wie zijn ze? Wat wensen ze?

16-17

En verder:
Kiek It
Wist-je-datjes
Hippe tips
Plezante wekker

6-7 /21
8
9-11/14-16/18-20
22-23
3

Een plezant verhaal

Terug in de tijd
“Wat is dit?”, vraagt Ebbie.

“Volgens dat bordje is dit een virtual reality-bril en kijk je
daarmee terug in de tijd”, zegt Oskaar.
“Een teletijdmachine?”, vraagt Ebbie.
“Nee, nee, dat bestaat niet”, zucht Jef.
“En toch probeer ik het”, zegt Ebbie.
Hij zet de bril op en nog geen seconde later is Ebbie weg.
Verdwenen.

“Waar is Ebbie?”, vraagt Jef.
“Weggos”, fluistert Pablo.
“Da kan toch nie? Waar is hij naartoe?”, vraagt Wendy.
“Weet ik niet”, zegt Jef en hij zet zelf een bril op en … ook
Jef is weg.
“Wat gebeurt hier?”, bromt Oskaar. “Is dit een grap?”
“Geen grap,” fluistert Wendy.
“We moeten hulp halen”, zegt Oskaar.
Pablo pakt de bril op.
“Vamos!”

En Pablo verdwijnt.
“We zullen die bril ook proberen zeker?”, fluistert Wendy.
Oskaar knikt.
Het volgende moment staat Oskaar samen met zijn
vrienden in een lange gang verlicht door kaarsen.

“Waar zijn we?”, vraagt Oskaar.
“Ik weet het niet en wil het niet weten”, jammert Ebbie.
“Laten we het Abdijmuseum bezoeken zegt Jef,
ze hebben iets nieuws zegt Jef, iets met virtual
kweetniewavoordinges. Goed idee, Jef.
Zie ons hier nu staan.”
“Dit is mijn schuld niet”, zegt Jef.
“JAWEL! Het is wel JOUW schuld. Normaal lig ik nu gezellig
in de zetel tv te kijken. Maar voor onze Jef was dat te saai.
Ewel, ik vind ontvoerd worden door een vreemde bril pas
saai. Bedankt Jef!”, gromt Oskaar.
En hij beent weg. Zijn zes poten tikken op de vloer.
“Stomme Jef!”, gromt Oskaar.

“Sccchtttt!”

Een man in een bruin gewaad duikt op uit de schaduwen
en legt zijn wijsvinger op zijn lippen.
“Wie ben ...”

“Sccchtttt!”

Oskaar draait zich om naar zijn vrienden, maar die halen
hun schouders op.
“Ik snap het niet”, zegt Oskaar.
De man in het bruin gewaad wijst naar een bordje aan de
muur: STILTE.

–tilte
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“Ha, dat is niks voor jou hé, Ebbie? Stil zijn”, lacht Oskaar.

“Sccchtttt!”

“Ja, ja, het is al goed. Ik ben weg”, zegt Oskaar.
Onze vrienden komen nog meer mannen in het bruin
tegen. Mannen die geen woord zeggen.
“Waar zijn we toch?”, vraagt Wendy.
“Stil”, zegt Jef.
“Gade gij nu ook al beginnen”, snuift Wendy.
“Euh, ik bedoel dat ik, euh, iets hoor. Luister”, zegt Jef.
Door de verlaten gang klinken stemmen. En gezang.
“Kom!”
Jef snelt weg en de rest volgt.
De gang wordt breder en breder en mondt uit in een
grote zaal vol knielende gedaanten. Het plafond hangt
meters boven de grond en rust op machtige zuilen.
En tussen die zuilen zitten grote ramen die, net als het
plafond, gebogen zijn bovenaan. Nergens hangt
versiering, nergens hangt een lamp. Er staan alleen maar
houten banken en kaarsen. Veel kaarsen.

“We zijn in een abdij”, fluistert Jef.
“De Abdij Ten Duinen.”

“Euhm, die abdij is toch kapot? Begraven onder het zand.
Er blijven alleen wat resten van over”, zegt Ebbie.
“En toch heb ik gelijk”, zegt Jef. “De abdij komt opnieuw
tot leven.”
“Dat kan niet. We waren in het Abdijmuseum, dat klopt.
We deden die bril aan en nu zijn we … ergens anders”,
zegt Wendy
“Ik ben het zeker. We zijn in de abdij. De vraag is niet waar,
de vraag is wanneer”, zegt Jef.
“Sccchtttt!”, beveelt één van de monniken.
“Stil? STIL?! Ik wil niet stil zijn! Ik wil hier WEG!”, roept Oskaar.
“Televisie kijken!”
Een man in een wit gewaad maakt zich los uit de massa
en glijdt naar onze vrienden. Een spookachtige gedaante.
Zijn hand schuift uit een veel te wijde mouw en een
gekromde vinger wijst naar Oskaar.
Oskaars ogen schieten open. Zijn hart bonkt, zijn keel is
kurkdroog en zijn lakens zijn nat.

“Het was een droom.”

In het bed naast hem veert Ebbie recht en kijkt met wijde
ogen naar Oskaar.
Was het echt een droom?
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Dit was niet mijn idee.

Kiek-it!

eee

Ben ik geen
schattige
rode duivel?

e

He..

Haar haar is raar.

t waf ?
Miauw of is he

Ik snap h
et niet.

. zw
ar
van tkapje w
die r
are at heb j
oren
ij
.

Moedervampier
en haar twee heksjes.

rs.
tar Wa
an of S

piderm
Heks, S
6

Moeten we die lepel
niet omdraaien?

Spin, spin
ner, maar
waar is sp
innerst?

Kiek-it!

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

WIN een plezante
brooddoos

Twee hippe
bib-ers.

Mooie
minigriezeltjes!

Grooooaa

ar!!!

Dit is wat er gebeurt als mama
haar schminkdoos laat liggen.

Witter
!
dan wit
Wij zijn bloedverwanten.

Oeps mochten we de banden
niet schilderen?

Vrolijke vro
lijke zeero
vertjes.

Je hebt zeeklassen, bosklassen
en nu ook nog monnikklassen
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Wist je datjes

Ben je een handige Harry?
Of een materialistische Mariette?
Proef dan van techniek in de techniekacademie
Knutsel je graag dingen in elkaar? Wil je zelf iets
uitvinden? En zit je in het vijfde of zesde leerjaar?
Dan is de techniekclub zeker iets voor jou.
En bij de laatste workshop mogen je ouders komen
tijdens een echte diploma-uitreiking. Met hapjes en
drankjes natuurlijk.
Van 17 januari tot 2 mei
Snel zijn, want er zijn maar 20 plaatsen.
Inschrijven: www.techniekclub-koksijde.be

100.000 lichtjes zorgen voor
kerstsfeer in Koksijde

Vind je het ook lekker gezellig als alle kerstlichten branden? Dan moet je zeker rondslenteren in Koksijde. Op 45
plaatsen heeft de dienst Technieken gezorgd voor sfeerverlichting. In totaal zullen bijna 100.000 lampjes branden. Daarvoor werd 6 km lichtsnoer gebruikt. Jawadde!
Wat is er nieuw?
• Een reuzenkerstbal bij de ijsbaan. Wanneer je erdoor
loopt, beginnen je lippen spontaan te tuiten. Kiss kiss
kiss…
• Op het Fabiolaplein (Odk.) staat er een sprankelende
lichtfontein.
• Sneeuwballen in het gemeentehuis, uitnodigende
cadeautjes aan de rotonde de Poort.
• Grote fonkelende sterren aan het clubhuis van Koksijde
Golf ter Hille.
• Golvende lichtgordijnen in c.c. CasinoKoksijde
• En ook langs de trambaan zijn er nieuwe versieringen.
Ho Ho Ho Merry Christmass!!!

Magische kerstvakantie
in de Speelplekke
De Speelplekke wordt omgetoverd
tot een echte “Disney On Ice”.
Wat mag je verwachten? De meest
sprankelende, magische momenten
uit het Disney koninkrijk.
Olaf, Mickey, Alice & Anna zijn er
klaar voor en willen de Speelplekke
met jou ontdekken.
Schrijf je nu in: www.koksijde.be/
inschrijving-kerstvakantiespeelplekke

Tandenfee Twinkelding tovert in het bos
Een magisch bos op het strand? Dat kan alleen tijdens de kerstvakantie in
Oostduinkerke. Een bos waar leuke verrassingen op je liggen te wachten.
Daar zorgt tandenfee Twinkelding voor. Je bent er elke dag welkom!
Zin in een warm drankje rond de boshut? Zin in een creatieve workshop?
Een magisch verhaaltje misschien? Of meppen op een plezante pinãta?
Check de plezante kalender!

Pssst. Trek je
schaatsen aan,
want ook
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Hippetips ijspiste

KOKSIJDE ON ICE…
3 weken
schaatspret

600m²
ijsplezier
Handschoenen
verplicht!!!
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Schlager
on Ice met…
de Ketnetband!!!
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29 de ag
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uur

Hey, de Ketnetband komt
naar Koksijde! Hoe cool is dat?
Ze geven het beste van zichzelf op en
rond de ijsbaan tijdens ‘Schlager on Ice’.
Later op de avond komen ook andere BV’s langs.
Misschien heb je al gehoord van Garry Hagger,
Yves Segers, Sergio of Bart Kaël? Voor mama en
papa zijn dat zeker geen onbekenden!
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Hippetips

Magisch
spektakel:
Nacht
van de
Engelen

ag
Zaterd
ber
m
e
c
23 de
uur
om 18

‘Nacht van de Engelen’
gaat over een bruiloft waarin twee
geliefden dansen, vliegen en suikerspinnen
eten. Ze zijn verliefd en omringd door
goed gezelschap: muzikanten, dieren en
sprookjesachtige figuren.
Kom met de hele familie naar de Zeelaan
in Koksijde-Bad en laat je betoveren.
Het spektakel vindt plaats in de straat
en boven (!) de schaatspiste.
Een moment vol magie, warmte en liefde.

Een frisse neus nodig
tussen het feesten door?
Trek je wandelschoenen aan en kom
naar de winterwandeldag.
Kies één van de vijf wandelingen:
6, 10, 16, 22 of 29 km.
Inschrijven en vertrekken
tussen 8.30 – 14 u.
aan de Kerkepannezaal
Deelname: 1 euro
10

Zaterda
g
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Kom supporteren op
de Highland Games
(Schotse spelen)
op het strand van
Oostduinkerke
Din

sdag
26 de
cemb
Je kent ze toch?
er
van 1
3 to
De Schotse stoere
17 uu t
r
mannen met hun
geruite rok?
Dan ken je misschien ook
de ‘Highland Games’? Dat zijn
oude clanspelen uit de hooglanden
van Schotland. De proeven
bestaan uit hamerslingeren,
touwtrekken, gewichten dragen,
boomslalom, boomstamwerpen,
sneeuwbalwerpen, aan gewichten
hangen en een slee trekken.
Wie is de sterkste ploeg van
Oostduinkerke? Supporter mee.

Hippetips Abdijmuseum

Met de nieuwe VR-bril
keer je meer dan 500 jaar terug in de tijd
Tijdreizen? Dat bestaat alleen in films.
Toch niet. En het Abdijmuseum bewijst dat. Met de virtual reality-bril keer
je terug naar het jaar 1490. De middeleeuwen dus. De tijd van ridders en
kastelen, prinsen en prinsessen, abdijen en monniken.
Je wandelt door de stille gangen van de Koksijdse abdij. Je bladert door
oude boeken. Of je steelt eten uit de voorraadkamer (voor proeven is het
nog een beetje te vroeg).
Je leert hoe het was om een leerjongen te zijn.
Vanaf 26 december in Abdijmuseum Ten Duinen.
Een must om te doen in de kerstvakantie.
Je moet wel tien jaar oud zijn. Jonger?
Nog een beetje geduld oefenen.
Meer info: www.tenduinen.be

Zandlopers
Word zelf archeoloog
en graaf oude schatten op
Je trekt samen met een gids naar
de plaats waar ooit de grote
Duinenabdij stond.
Door voorwerpen op te graven, leer
je wat archeologie is en leer je hoe
de abdij er in de middeleeuwen
uitzag. Daarna kruip je in de
huid van een monnik. Via allerlei
opdrachtjes ontdek je wat monniken
allemaal deden honderden jaren
geleden.
Woensdag 3 januari
om 14.30 uur
Voor ontdekkingsreizigers van
zeven tot twaalf jaar.
Deze gidsbeurt is inbegrepen in de
prijs van je museumticket.
Dit is een Family@TenDuinen –
activiteit: (groot-)ouders kunnen
ondertussen een rondleiding voor
volwassenen
meevolgen!

Toen de dieren nog spraken (vanaf 5 jaar)
Wintervertellingen in de Abdij
Het is ijskoud buiten. De wind loeit tegen het raam. Tijd om gezellig dicht
bij elkaar te kruipen en te luisteren naar goede verhalen.
Ga mee op wandel langs verschillende vertellers in en rond het
Abdijmuseum. Een tocht met een spannend begin en een adembenemend
einde. En warm je achteraf op in het museumcafé met een warme
chocomelk en gezellige muziek.
Woensdag 27 december
om 15 u en 16.15 u.
Prijs: € 5
(Ben je verkleed in een middeleeuwer?
Dan mag je gratis binnen)
Meer info op
www.tenduinen.be
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Kalender winter 2017

Schaatsplezier in Koksijde-Bad
zie
Van zat. 16 december
p
tot en met zon. 7 januari
.9
Theaterplein Koksijde-Bad
Za 16/12 t.e.m. vrijdag 22/12: 14-21.30 u
Za 23/12: 10-21.30 u
Zo 24/12 en zo 31/12: 10-17.30 u
Ma 25/12 t.e.m. za 30/12: 10-21.30 u.
Ma 01/01 – zo 07/01: 10-21.30 u.

Discoschaatsen:
Woe 27/12 en 03/01 van 18 tot 21.30 u.
Kinderen: € 2 / volwassenen (16 +): € 4 / huur
schaatsen: € 2 / handschoenen verplicht

Bos van Commerce op het strand
van Oostduinkerke
Een echt bos op het strand
(meer dan 450 bomen), een gezellige
boshut met een bosterras en
leuke activiteiten.

Van 23 december tot 7 januari
strand Oostduinkerke
Elke dag open vanaf 11 uur
(alle activiteiten staan in de kalender).

Teletijdmachine Ten Duinen@1490
Virtual Reality-beleving		
zie
De Virtual Reality beleving van het
p
Abdijmuseum opent op dinsdag 26 december. . 11
- Open van di. tot vr.: 10 - 17 uur / za. & zo.:
14 - 17 uur. Opgelet, op dinsdag 26 december en
dinsdag 2 januari is het museum enkel open in de
namiddag van 14 tot 17 uur.
- Gesloten op ma. en op 24, 25 & 31/12 en 01/01.
Opgelet, in januari sluit Ten Duinen de deuren
van 8 januari tot en met 31 januari.
Heropening op do. 01/02/2018

December 2017
11.30 u
Opening bos van Commerce
Strand Oostduinkerke

Zondag 24 december
15 u.
Bezoek van de Kerstman
Strand Oostduinkerke
12

14 - 17 uur
Opening Virtual Reality-beleving
Abdijmuseum Ten Duinen
13-17 u.
zie
Highland Games: stoere bosspelen			
p. 1
Strand Oostduinkerke
0

Woensdag 27 december

11.30 u.
Twinkelding vertelt + monster pinãta slaan
Bos van Commerce, strand Oostduinkerke

zie
p. 2
0

14-16 uur
Fiets graveren bij de bib
Bibliotheek Koksijde
15 uur & 16.15 uur
Wintervertellingen in de abdij:
toen de dieren nog spraken
Abdijmuseum ten Duinen

zie
p. 1
1

18-21.30 u.
Discoschaatsen
Koksijde-Bad, Theaterplein

zie
p. 1
9

Donderdag 28 december
10.30 – 11.30 u.
Kerstvertellingen in de bib
Bibliotheek Koksijde

14 u.
Knutselen met Twinkelding + monster pinãta
Bos van Commerce, strand Oostduinkerke

Vrijdag 29 december

14 u.
Zoek de gouden tand met Twinkelding
+ monster pinãta
Bos van Commerce, strand Oostduinkerke
14.30 u.
Poppenkast ‘Het zieke zeepaardje’ met
aansluitend schilderworkshop (3-6j.)
Oostduinkerke, NAVIGO-museum
z
15 tot 17 uur
Leer in twee uur je fiets herstellen
De PIT

Zaterdag 23 december

18 u.
Magisch spektakel:
Nacht van
de Engelen
Koksijde-Bad,
Zeelaan en
schaatspiste

Dinsdag 26 december

ie
p. 2
0

15u.
Schlager on Ice: optreden Ketnetband
IJsbaan Koksijde

zie
p. 1
0

Zaterdag 30 december

zie
p. 9

8.30 – 14u.
Winterwandeldag
Start in St.-Idesbald Kerkepannezaal
17.30 u.
Fakkeltocht, Sylvestervuur en vuurwerk
Strand, Oostduinkerke

zie
p. 1
0

Kalender winter 2018

Januari 2018

Februari 2018

Dinsdag 2 januari

Woensdag 7 februari

13.30-16 uur
Kijk! Ik fiets! - Sporthal Hazebeek Oostduinkerke

11.30 u.
Twinkelding vertelt + monster pinãta
Strand Oostduinkerke

14 uur
Kindercarnavalfeest - Oostduinkerke - Witte Burg

14 u.
Circustechnieken - Strand Oostduinkerke

Zaterdag 10 februari

Vanaf 11 uur - Knuffelduik - Strand Oostduinkerke

Woensdag 3 januari

14 u.
Notenslingers maken - Strand, Oostduinkerke

Zondag 11 februari

14.30 uur - Grote carnavalstoet
Oostduinkerke-Bad naar Dorp

14.30 uur
Familie@TenDuinen: word zelf archeoloog		
Abdijmuseum Ten Duinen
18-21.30 u.
Discoschaatsen - Koksijde-Bad, Theaterplein

Donderdag 4 januari

10.30 – 11.30 u.
Kerstvertellingen in de bib
Bibliotheek Koksijde

zie
p. 1
1

zie
p. 1
9

Vrijdag 5 januari

Donderdag 15 februari

10-12 uur
Kinderworkshop: maak je eigen badzeezout
Duinenhuis, Bettystraat 7

14.30 u.
Knutsel mee en maak je eigen vismobieltje (6-9j.)
zie
Oostduinkerke, NAVIGO-museum

p. 1

8

Vrijdag 16 februari

14.30-16 uur - Workshop: poppenspel: ‘Leuke
snoetjes’ + masker schilderen en versieren
(3-6j.) - Oostduinkerke, NAVIGO-museum
14 uur - Duik mee in de wondere wereld
van Roald Dahl - Bibliotheek Koksijde

zie
p. 2
0

14 tot 16 uur
Crea-Atelier ‘Vloed’ (2 euro)
Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde

Zondag 25 februari

zie
p. 1
4

Zaterdag 13 januari & Zondag 14 januari
Belgisch Kampioenschap Cyclocross

Zondag 21 januari

Van 14.30 tot 16 uur			
Familieworkshop: aquaria achter de schermen
Oostduinkerke, NAVIGO-museum

zie
p. 1
5

Zaterdag 24 februari

Zaterdag 6 januari

14 – 16 uur
Pimp je fiets - Bibliotheek Koksijde

zie
p. 1
5

14 uur - Kindercarnavalstoet & kinderdiscoshow
Koksijde, Zeelaan & c.c. CasinoKoksijde

14 uur - Knutselen met Twinkelding
Strand Oostduinkerke

19.30 uur
Skypen met Frank De Winne in de
Sterrenjutter - Duinenhuis, Bettystraat 7

zie
p. 1
4

Van 10.30 tot 12 uur
Familierondleiding: ‘De vissersvrouw vertelt’
Oostduinkerke, NAVIGO-museum

zie
p. 1
5

14 uur
Clown Tobias - Strand Oostduinkerke

zie

Van 14.30 tot 16 uur
p. 1
5
Familieworkshop: aquaria achter de schermen
Oostduinkerke, NAVIGO-museum

Woensdag 14 februari

zie
p. 1
4

15 u.
Feest in het bos met Twinkelding
Strand Oostduinkerke

10.30 – 11.30 uur
Voorleesuurtje in de bib - Bibliotheek Koksijde

14.30 uur - Kinderfilm ‘Storks’ - JOC de PIT

12-15 u.
Kinderschminken - Strand Oostduinkerke
14.30 uur
Kinderfilm ‘Trolls’ - JOC de PIT

Dinsdag 13 februari

15 uur
Sprookjesachtige voorstelling ‘Lampionaio’
c.c. CasinoKoksijde

8-12 uur - Mountainbiketoertocht
Sporthal Hazebeek Oostduinkerke

Maart 2018
Zaterdag 24 maart

9 - 12 uur - Workshop: maak je eigen minimoestuin - Duinenhuis, Bettystraat 7

zie
p. 1
8

Zondag 25 maart

15 uur - Spannende avonturenopera ‘Fidelio’ (6+)
c.c. CasinoKoksijde

zie
p. 1
4
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Sprookjesachtige voorstelling ‘Lampionaio’ (3-5 jaar)
Lampio-watte? Een ‘lampionaio’ is iemand die vroeger de lantaarns aanstak in de stad.
Toen er nog geen elektriciteit bestond.
Dit is het verhaal van een jongetje dat lampionaio wil worden.
Hij is niet bang van het donker. Natuurlijk niet. Hij droomt zelfs met z’n ogen open.
En dan vooral over de slaapwandelende Luna op wie hij verliefd is.
Wil jij ook lampionaio worden? Kom maar af!
Lantaarns genoeg voor iedereen…
Neem na de voorstelling gratis deel aan een workshop
van de Westhoek Academie.

foto © Rudi Schuerewegen

Hippetips Kinderfilms en -voorstellingen

Zondag 21 januari 2018 – 15 uur
c.c. CasinoKoksijde (kids 5 euro)
Boek snel je plaatsje: www.casinokoksijde.be

Kinderfilm ‘Trolls’
Prinses Poppy is de optimistische
leider van de trollen. Samen met
haar tegenpool Branch moet het
onwaarschijnlijke duo hun vertrouwde
wereld verlaten en belanden ze in een
avontuur dat hun krachten op de proef
stelt. Hun vijanden zijn de Bergens,
pessimistische wezens die enkel blij zijn
als ze trollen in hun maag hebben.
Donderdag 4 januari
14.30 u. JOC de PIT
(Kursaallaan 28, Koksijde)
Reserveer nu al je plekje:
jeugddienst@koksijde.be
Prijs: € 2,50

‘Fidelio’, een spannende
avonturenopera (vanaf 6 jaar)

Kinderfilm ‘Storks’

Zondag 25 maart – 15 uur
c.c. CasinoKoksijde (kids 6 euro)
Boek snel je plaatsje:
www.casinokoksijde.be
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Foto © Stef Depover

De wrede Pizarro houdt Florestan al 2 jaar gevangen in
een geheime kerker diep onder de grond. Zijn mooie
stem doet mensen wegdromen en dat vindt Pizarro
gevaarlijk. Hij wil Florestan dan ook voorgoed laten
zwijgen. Lenoroe, het liefje van Pizarro, wil hem kost
wat kost bevrijden uit de cel.
Ben je klaar voor een spannend avontuur vol humor en
romantiek?

Ooievaars hebben steeds meer werk. Vroeger
moesten ze alleen baby’s bezorgen, maar
ondertussen ook al pakjes voor een groot
internetbedrijf. Junior is een van de beste
bezorgers, maar op een dag zet hij de
‘babymaakmachine’ aan! Nu heeft hij een baby,
maar niemand om de baby aan te bezorgen.
Dinsdag 13 februari
14.30 u JOC de PIT (Kursaallaan 28, Koksijde)
Reserveer nu al je plekje:
jeugddienst@koksijde.be
Prijs: € 2,50

Hippetips Vloed - NAVIGO

Toon je creatieve snoet op de expo ‘Vloed’
(nog tot 7 januari)
Speciaal voor jou maakten we een crea-hoek waar je zelf kunstig aan
het werk kan gaan!
Lees je liever wat meer over de zee? De bib leende ons heel wat leuke
zee-boeken uit.
We zitten trouwens met een probleempje…
Tijdens de opstelling van de tentoonstelling raakten we een tinnen
bootje kwijt. Help jij ons met zoeken?!
Vraag naar een zoekblaadje bij de balie.

Maak je eigen
kunstwerk
Ben je onder
de indruk van
al die mooie
kunstwerken in het
kunstencentrum? Of
denk je “ Ik kan dat ook”? Wel dit
is het moment! Tijdens een leuke
workshop creëer je zelf je VLOED
kunstwerk! Laat je creativiteit maar
stromen, wij geven je een zee van
tips ;-).
Inschrijven: de dag zelf aan de
balie van het kunstencentrum.
Haast je, want de plaatsen zijn
beperkt.
Zaterdag 6 januari van 14 tot 16
uur (2 euro)
Kunstencentrum ten Bogaerde Ten Bogaerdelaan 10, Koksijde

Krokuskriebels in het NAVIGO-museum
• Familierondleiding: ‘De vissersvrouw vertelt’
De vissersvrouw neemt je mee op ontdekkingstocht! Je reist door de tijd
en ontdekt de harde vissersstiel van vroeger. Samen spelen we spelletjes,
zingen we liedjes en gaan we aan de slag...
Wedden dat je nooit meer op dezelfde manier naar de vis in je bord kijkt?
Woensdag 14 februari van 10.30 tot 12 uur
Voor kinderen van 4 tot 12j. en hun (groot)ouders
• Familieworkshop: aquaria achter de schermen
Wist je dat er in het NAVIGO-museum ook echte vissen rondzwemmen?
De technicus van het aquarium vertelt er je alles over. Hij neemt je mee
naar het rijk van Neptunus! Ontdek de kabeljauwen, roggen en haaien.
Samen met het hele gezin doe je proefjes en zie je wat er
achter de schermen gebeurt.
Dinsdag 13 februari en donderdag 15 februari
(van 14.30 tot 16.00 uur)
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun (groot)ouders.
Geldig voor beide activiteiten:
Reserveer je plaatsje via 058 51 24 68 – onthaal@navigomuseum.be

Coole workshops voor
kids tijdens de vakantie!
Elke vrijdag tijdens de school
vakanties trakteert het NAVIGONationaal Visserijmuseum met
leuke workshops.
Ga eens piepen in de plezante
kalender en schrijf je snel in via
058 51 24 68 of
onthaal@navigomuseum.be - 2 euro

• Alarm, alarm! Zeemonsters aan bakboord
Schip ahoi! Met je schip de Santa Martha vaar je de zeven
wereldzeeën af. Je ontdekt nieuwe werelden waar nog geen
mens is geweest. Je zeekaart en je viewmaster helpen je
op weg. Je wordt kapitein van je eigen schip. Maar opgepast,
op je tocht ontmoet je verschrikkelijke zeemonsters die jou
en je schip naar de haaien helpen …
Gratis zoektocht tijdens Krokuskriebels. Reservatie niet nodig.
Meer info: www.navigomuseum.be
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Kindergemeenteraad

Een nieuwe kindergemeenteraad
dat is ook…
een nieuwe kinderburgemeester
En dit jaar is dat …
Camée Berteloot uit de gemeenteschool van Koksijde. Zij haalde binnen
haar school de meeste stemmen en is de terechte winnares. Een jaar lang
is zij kinderburgemeester. Foto’s, interviews, handen schudden, lachen, nog
meer handen schudden. En glimlachen. Zeker niet vergeten te glimlachen.
Burgemeester zijn … het is niet gemakkelijk.

Plezand stelt de leden van de
kindergemeenteraad aan jou
voor. En we beginnen natuurlijk
met de kinderburgemeester.

d

zan

Ple

Plezand: Hoe voelt het om de
titel van kinderburgemeester te
dragen?
Het voelt heel leuk om verkozen
te zijn tot kinderburgemeester van
Koksijde! Ik vind het supertof dat er
zoveel leerlingen voor mij stemden!
Bij deze aan iedereen een grote
dankjewel om op mij te stemmen!
Wat was de reactie thuis?
Iedereen is super fier op mij! En
het is vooral ook leuk om in de
voetsporen van mijn opa te treden
die 18 jaar schepen geweest is in
Koksijde.
En op school?
De reactie van mijn klas vond
ik super leuk: toen ik na de
kindergemeenteraad terug in de klas
kwam, kreeg ik een applaus! Dat
deed me veel plezier! Ook andere
leerlingen en vele leerkrachten
wensten mij een dikke proficiat.
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Wat vind jij tof aan onze
gemeente?
Er zijn veel dingen die ik tof vind
aan de gemeente Koksijde: eerst en
vooral het prachtige strand, de zee
en de duinen, maar zeker ook het
zwembad Hoge Blekker is iets waar
ik graag naartoe ga. Verder vind ik
de Zuid-Abdijmolen top en ook de
ronde punten zijn telkens heel mooi
versierd!
Wat zijn jouw wensen
en plannen als nieuwe
burgemeester?
Ik zou er voor willen zorgen dat
de kinderen voldoende ‘kind’
kunnen zijn en dus veel kunnen
buitenspelen zonder gevaar voor
auto’s, een autovrije straat zou leuk
zijn.

Kindergemeenteraad

Leer ook de andere leden van de kindergemeenteraad kennen:
Trixie Van Isacker (10j.)
5de leerjaar de Ark
Hobby’s: zwemmen, atletiek,
tekenacademie en lachen
Lievelingsfiguurtje: Ebbie, want blauw
is mijn lievelingskleur
Grootste wens voor Koksijde: ik vind
alles al prima

Jannick Vanderstappen
De Letterzee
Hobby’s: voetbal en fietsen
Lievelingsfiguurtje: Wendy, omdat
vliegen cool is.
Grootste wens voor Koksijde:
respect voor het milieu en een
dierentuin

Céliane Van Acker (11j.)
6de leerjaar de Ark
Hobby’s: zwemmen, tekenacademie,
met vriendinnen spelen en lachen
Lievelingsfiguurtje: Wendy, want zij is
iedereens vriend
Grootste wens voor Koksijde: zoveel
mogelijk wensen waarmaken

Arthur Shakeshaft
6de lj. gemeenteschool Koksijde
Hobby’s: zwemmen
Lievelingsfiguurtje: Oskaar vind ik
grappig en plezant
Grootste wens voor Koksijde:
meer en andere
evenementen

Yaro Mertens (8j.)
De Strandloper
Hobby’s: voetbal, tennis, zwemmen
en lopen
Lievelingsfiguurtje: Wendy omdat ze
kan vliegen (zou ik ook willen kunnen)
Grootste wens voor Koksijde: veel
sport voor de kinderen

Camille De Bruyne (10j.)
6de gemeenteschool Koksijde
Hobby’s: dansen en dictie
Lievelingsfiguurtje: Jef, want die is
grappig
Grootste wens voor Koksijde: een
echte kindergemeente maken van
Koksijde

Lisa Lhoir (12j.)
De Strandloper
Hobby’s: zwemmen en dansen
Lievelingsfiguurtje: Ebbie, omdat
blauw mijn lievelingskleur is.
Grootste wens voor Koksijde:
meer trampolines en dieren op de
speelpleinen

Tine Morel (9j.)
6de lj. gemeenteschool Oostduinkerke
Hobby’s: tennis en zwemmen
Lievelingsfiguurtje: Oskaar, die is
grappig
Grootste wens voor Koksijde: dat
iedereen gelukkig is

Mia Deblauwe
5de lj. Vrije Basisschool Oostduinkerke
Hobby’s: turnen, volleybal, piano en
dictie
Lievelingsfiguurtje: Jef, die is van mijn
leeftijd
Grootste wens voor Koksijde: geen
vervuiling

Inde Leliveld (11j.)
6de lj. gemeenteschool Oostduinkerke
Hobby’s: paardrijden en pianospelen
Lievelingsfiguurtje: Ebbie
Grootste wens voor Koksijde:
Koksijde nog mooier en niet vuil

Sam Deramoudt
6de lj. Vrije Basisschool Oostduinkerke
Hobby’s: voetbal en tennis
Lievelingsfiguurtje: Ebbie vind ik
keischattig en ik speel ook graag in
het water
Grootste wens voor Koksijde: een
veilige gemeente en een dierentuin

Lara Pattyn
MPI de Viertorre
Hobby’s: Turnen, lopen, babbelen en
schminken
Lievelingsfiguurtje: Wendy vind ik
mooi
Grootste wens voor Koksijde: een
groot park met trampolines

Pieter-Jan Lagey
De Letterzee
Hobby’s: basket
Lievelingsfiguurtje: Pablo vind ik leuk
Grootste wens voor Koksijde: meer
activiteiten voor kinderen op het
Theaterplein

Jason Wtterwulghe (12j.)
MPI de Viertorre
Hobby’s: voetbal, fietsen en zwemmen
Lievelingsfiguurtje: Jef, hij is de
slimste en vogels vind ik leuk
Grootste wens voor Koksijde: meer
voetbalterreinen
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Hippetips Milieu

Mini-moestuin zoekt groene vingers
Timmer zelf je houten bak, versier die met restjes verf,
vul het met aarde, plantjes en wat zaadjes … En je
hebt je eigen mini-moestuintje. Met wat geduld, een
minivogelverschrikker, af en toe wat water en vooral
veel zon, maak je een gerecht met je eigen groentjes.
Voor kinderen van 6 – 12 jaar.
Prijs: € 10
Schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be
Snel zijn, want we hebben maar vijftien tuintjes in
voorraad.
Zaterdag 24 maart, 9 tot 12 u.

Maak je eigen badzeezout
en geniet van een heerlijk voetbad
Kies je eigen geur en kleur voor je badzeezout. Vul je
eigen flesje en pak het achteraf mee naar huis.
Maar niet zonder eerst uit te testen. Relax met een
deugddoend voetbadje: we voegen aan ons zeezout wat
gedroogde kruiden (zoals bv. lavendel, rozenblaadjes,
citroenmelisse…) en plantaardige glycerine toe.
Voor genieters van 7 tot 14 jaar.
Prijs: € 8, incl. flesje met schuimend zeezout.
Neem een emmer of handig kuipje mee
(voor het voetbadje) + een handdoekje
Inschrijven: vóór 8 februari via duinenhuis@koksijde.be
Snel zijn, want we hebben maar vijftien plaatsen.
Donderdag 15 februari, van 10 tot 12 u.

De ruimte in met Frank De Winne
Hoe koud is het in de ruimte? Word je zeeziek in een ruimteraket?
Wat gebeurt er als het kleingeld uit je zakken rolt in een ruimte zonder zwaartekracht?
Vraag het aan Frank De Winne, de laatste Belgische astronaut die naar de ruimte reisde.
Op 5 januari mag je
met hem skypen in
de Sterrenjutters.
Start: 19.30 u
Voor kinderen vanaf het
4de leerjaar
gratis tot 12j.

Meer info:
desterrenjutters.be/frank-de-winne
Duinenhuis, Bettystraat, Koksijde
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Hippetips BIB

Luister je graag
naar verhalen?
Kom dan tijdens de vakantie naar
de bib.
Op donderdag 28 december leest
meester Jan voor aan kinderen
van 7 tot 12 jaar. Wie wil bekomen
van het nieuwe jaar, is welkom op
donderdag 4 januari bij juf Ingrid.
En wie tijdens de krokusvakantie
niet gaat skiën, komt langs op
donderdag 13 februari. Juf Ingrid
trakteert jullie dan op grappige
(en misschien wel romantische?)
verhaaltjes.
Droom telkens mee vanaf 10.30u.

Hey! Jij daar!

Lees-TIP

Duik mee in de wondere wereld
van Roald Dahl

Wil jij na school direct een boek
komen lenen in de bib? Dat kan!
Vanaf januari tot het einde van
het schooljaar openen we onze
deuren op vrijdag een uurtje
vroeger! Je bent dan vanaf 15u
welkom bij ons.

Ja, jij met die glimlach op je gezicht!
Stap mee in het bootje en vaar samen met de
Oempaloempa’s de chocoladerivier af. Mathilda
en Daantje, de wereldkampioen, zijn er ook!
Durf jij onderweg de GVR een hand geven én
de Reuzenkrokodil aaien?
Reserveer snel je gouden ticket en speel mee
in de fantastische wereld van Roald Dahl.
Onze boot vertrekt op zaterdag 24 februari
om 14u en legt weer aan om 16u. Alleen
matrozen van het 2e tot het 6e leerjaar zijn
toegelaten aan boord.
Inschrijven in de bibliotheek of via
jeugdbibliotheek@koksijde.be

Jeugdboekenmaand 2018:
Wetenschap en techniek
Huh? Wetenschap en techniek??
Wat heeft dat te maken met lezen?
Meer dan je denkt!
Alice uit “Alice in Wonderland” bvb snapt niets van de wereld
waarin ze terecht komt. Ze doet nochtans haar best. Ze praat met
de Hoedenmaker en de Hartenkoningin. Niet eenvoudig, maar
Alice wil alles begrijpen. Eigenlijk is Alice een wetenschapper!
En die laten zich niet afschrikken door een Hartenkoningin. Nee,
wetenschappers willen de dingen begrijpen.
Voer zelf proefjes uit, leef je uit met bouwblokken, ga op zoek
naar antwoorden in onze boeken en kom onderweg nieuwe
vragen tegen.
Allemaal tijdens de jeugdboekenmaand
(1-31 maart 2018) in de bib van Koksijde.
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Hippetips Sport/BK

Leer in twee uur je fiets herstellen
Remmen versleten? Band plat? Ketting eraf gevallen?
Izy Dolfen (voorzitter jeugdraad) leert je kleine
herstellingen doen aan je fiets. Het is gemakkelijker dan
het lijkt. En een goed onderhouden fiets is een veilige
fiets. Om de cursus te volgen moet je wel 10 jaar of ouder zijn.
Breng je eigen fiets mee.
Vrijdag 29 december van 15 tot 17 uur.
Prijs: € 2,50. Inschrijven? jeugddienst@koksijde.be
Locatie: de PIT, Kursaallaan 28, Koksijde

Fiets graveren bij de bib

Zot van fietsen?

Wil jij je fiets niet kwijt? Laat je fiets dan graveren.
Dat schrikt dieven af.
Bovendien kan het helpen om je fiets snel terug
te krijgen als je fiets gestolen werd.
Wanneer? Op woensdag 27 december 2017
van 14 tot 16 uur.
Waar? Voor de ingang van de Bibliotheek van Koksijde.
Voor wie? Iedereen en het is gratis, maar je moet wel een
geldige identiteitskaart bij hebben.
Info: Bibliotheek, Casinoplein 10, 8670 Koksijde, 058 53 29 53.

En rij je regelmatig met de
mountainbike? Dan is dit de
uitdaging die je zoekt.
Een mountainbiketoertocht op
zondag 25 februari.
De grote toeren zijn meer dan 30
of 50 km. Maar misschien is die van
25 km meer je goesting?

Pimp je fiets
Ben jij ook gek van je fiets? En wil je die fiets super cool maken?
In de bib zorgen ze daarvoor…
Wanneer? Op 6 januari 2018
van 14 tot 16 uur.
Voor wie? Voor 6-12 jarigen die
lid zijn van de bibliotheek van
Koksijde.
Nog geen lid? Vraag of je lid mag
worden
(inschrijven in de bib is gratis met
toestemming van je ouders).
Info: Bibliotheek, Casinoplein 10,
8670 Koksijde, 058 53 29 53.

Kijk! Ik fiets!
Kleuters die al fietsen met
steunwieltjes in één namiddag leren
fietsen op twee wielen. Dat is het
doel van Kijk! Ik fiets!
Een ervaren monitor begeleidt
de fietsles en geeft nuttige tips.
Keer op twee wielen terug naar
huis met je fietsdiploma.
Woensdag 7 februari 2018,
van 13.30 tot 16.00 uur,
in sporthal Hazebeek in
Oostduinkerke.
Elk kind moet zijn eigen fiets
meebrengen (zonder steunwieltjes).
En begeleid zijn door een (groot)
ouder.
Meer info www.koksijde.be/kijkikfiets.
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Overtuigd? Meer info op
www.koksijde.be/
mountainbiketoertocht

Titel bovenaan
Kiek-it!

Wij zijn champion van
de zwemmarathon

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

WIN een
plezante
brooddoos

Geen Robinson-avontuur
zonder vuur.

Hoeveel kaarsjes mag ik blazen?

Mmmmm...
s apero.
warme choco al

he
Belgisc
urfiets
driekle

P
TE KOO

Stokje hier, stokje daar en nu
…
bouwen maar.

childe
u...ges s.
n
e
m
t
patatje
g op he
Vandaa in plaats van
s
takje

g is ...
8...9...10...wie niet we
is gezien.

Euh... liever een frietje
van de McDonald's.
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Jullie kunstwerkjes

Plezante wekker
Er is er eentje jaloers op onze plezante wekker! :)
Zou Sinterklaas ook zo’n wekker kunnen gebruiken, denk je?
Wees gerust, de pieten zijn er niet mee weg…
Zat jouw tekening er in?
Gekke en kleurrijke tekeningen vindt onze wekker superlekker!
Hier zie je de kunstwerkjes van de gemeenteschool Oostduinkerke.
Luna, 7 jaar

Maxine

Aurelius, 1
0 jaar

s 1A
Sam, kla

Kato de Cock
7 jaar

Myrthe
lier
Cauwe
r
a
7 ja

Fiora

Fiora

Plezant gedichtje…
Koksijde is plezant
met alle dingen die er
te beleven vallen.
Koksijde is plezant,
heel de wereld weet ervan.
Al die dingen zijn zo leuk.
Het kan wel uren duren
en daarom dit gedicht
want dit vind ik zo…
PLEZANT!!!
Groetjes van Ise Nollet, 9 jaar
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Santtiago

'Onze school' van Wi
etse Defoort, 1A

Anaïs Lacoere, 9 jaar

Ise Nollet

Nona

Iebe van 2B

Eline

Kato de Cock
7 jaar
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SPEELTIJDEN: 15:00 & 16:15
ENKEL TICKETS VERKRIJGBAAR
AAN DE DEUR,
GEEN VOORVERKOOP
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Abdijmuseum Ten Duinen - Musée de l’Abbaye des Dunes
Koninklijke Prinslaan 2, 8670 Koksijde - www.tenduinen.be

