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Plezand
Mini

Alle remmen 
los voor het BK 
cyclocross!!!
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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 "TOP! Nu vallen ze op!"

Eerste hulp 
bij ongevallen
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Nieuwsjes

In de volgende PleZand …
Nieuwe avonturen met onze  
plezante vriendjes
Ebbie, Jef, Oskaar, Pablo en Wendy zitten 
vol met fantasie!
Wat dacht je van een plezant verhaal 
voor het slapengaan? 

Herfstkampen  
Joepie! Bijna herfstvakantie!
        Lekker sporten of gewoon ravotten.
             Hou het in de gaten, ons foldertje               
             ‘Opvang en kampen’ komt er aan!

Halloween
Lekker griezelen in Koksijde? Wat, waar en 
wanneer lees je in de volgende kinder-
krant. 

Je bent ge’kiekt’!
Een foto van jou in Plezand? Ja, dat kan! 
Ben je omcirkeld? Dan heb je prijs!

Nieuw kleedje voor de bus!
De blauwe gemeentebus wordt binnenkort in een nieuw 
kleedje gestoken. Vanaf nu rijden onze plezante vriendjes 
altijd mee! 

Ra, ra, ra, wie wordt dit jaar de 
nieuwe kinderburgemeester? 
Ook dit schooljaar kiest Koksijde een 
kindergemeenteraad met aan het hoofd van 
die raad… een kinderburgemeester. Elke school 
heeft een leerlingenraad. En uit die leerlingenraad 
zijn er twee vertegenwoordigers voor de 
kindergemeenteraad. Wie wordt de nieuwe 
kinderburgemeester? Dat zullen we pas op dinsdag 
24 oktober te weten komen. Misschien ben jij dat 
wel?  Stel je zeker kandidaat!

Belgisch  
Kampioenschap  
(BK) veldrijden
Op zaterdag 13 en zondag 
14 januari 2018 in Koksijde  
(tegenover de luchtmachtbasis)

Plaats: Koksijde
Eerste editie: 1910
Aantal edities: 101(2018)
Eerste winnaar: Philippe Thys
Meest recente winnaar : Wout van Aert
Meeste zeges: 10 overwinningen: 

Roland Liboton

©
im

a
g

e
g

lo
b

e

Alle info van het BK op:  
www.bkcyclocrosskoksijde.be
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Op de ZEEFIETS naar het Belgisch 
Kampioenschap    
Van september tot en met januari 2018 toon je – samen 
met je school - je creatieve talenten.  

Hoe? Door oude fietsen in kleurrijke kunstwerken om 
te toveren. Alle fietsen staan tijdens het BK cyclocross 
in januari te pronken op de Albertduin midden in het 
parcours. Zo moedig jij je favoriete renner aan. En 
misschien zie je jouw fiets op TV? 

Heb jij nog thuis een oude fiets staan? Breng 
hem snel binnen! Adres: Hovenierstraat 21, 
Koksijde.

Wielerweetjes:  
Keer terug in het verleden
Ben jij ook fan van de wielerwereld? Kom eens piepen 
tussen 23 december en 14 januari op de hoek van de 
Zeelaan aan de rotonde (n°176/A401). Een pop-up 
expo toont materiaal uit het bekende wielermuseum 
van Roeselare en van de vorige kampioenschappen in 
Koksijde.  
Elke dag open van 14-18 uur. 
Vrijdag van 10-18 uur (€1)

Een duikje in het Zwem- & 
recreatiebad Hoge Blekker?
Dat kan in het water, maar ook in de cyclowereld! 
Truitjes, fietsen… bewonder de persoonlijke spullen van 
echte kampioenen uit de cyclocrosswereld. 

Wanneer? 
Tijdens de openingsuren van het zwembad 
van 16 december tot 14 januari. 

Een terugblik op het WK... (Wereldkampioenschap) in 2012!

Op naar het BK 2018!

Bij een reuzengroot evenement hoort een reuzenfiets

Ook de kerstman wil winnen.

Tientallen vlaggen, honderden kinderen, 
duizenden kilo’s zand. Dat is cross in Koksijde.

Coole BK-gadgets? 
Kom binnenkort eens 
piepen in onze K-shop 

bij de dienst 
Toerisme!

   Ga op zoek naar leuke BK-hints tijdens onze andere evenementen. Er is meer!
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Ten Duinen BMXt  
Voor de allerjongste fietsertjes tot de grote sporters!

Ga zelf een BMX-uitdaging aan op het domein van het 
Abdijmuseum Ten Duinen. 
Hoe cool is dat? 
Parcoursbouwers creëren op de abdijsite een snel circuit 
voor jong en oud.
Dat is de perfecte manier om ons warm te rijden voor het 
BK veldrijden 2018 in Koksijde.

Want wist je bijvoorbeeld dat meervoudig 
wereldkampioen veldrijden Sven Nys zijn eerste 
wedstrijden reed op een BMX ? Net zoals tourwinnaar 
Cadel Evans en de bekende sprintlegende Robbie 
McEwen. In 2008 werd deze intensieve sport ook een 
olympische discipline. 

Wanneer?
Op zaterdag 7 oktober tussen 14 en 18 uur

Waar?
Op de site Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 
2, 8670 Koksijde 

Hoe?
Je BMX-fiets mag je meepakken, maar dat hoeft niet.  
Je kunt er ook eentje uitkiezen aan de start. 

Neem elleboog- en kniebeschermers mee, als je die hebt.  
De activiteit is gratis en reserveren is niet nodig.  
Info: www.tenduinen.be

   Ga op zoek naar leuke BK-hints tijdens onze andere evenementen. 

Hoe word ik een echte veldrijder? 
(10-14j.) – Gratis
Wanneer? 
Op zaterdag 18 november doorlopend van 10.30 tot 12 
uur - Cyclocrossparcours Koksijde-Dorp.
 Hoe rij ik het best door zand? Hoe moet ik een heuvel 
oplopen met een fiets? 
 Door de vele tips heeft het cyclocrossparcours geen 
geheimen meer voor jou! 

Wie wordt kampioen van 
de Westhoek? (+14j. / 
deelname: €4) 
Zit er een fietser in Jou? Maak je je 
graag vuil? Of zou je graag eens op het 

wereldberoemde duinenparcours fietsen 
zoals Wout van Aert? 

Wanneer?
Op zaterdag 18 november van 11 tot 16 uur gaat het 
cyclocross parcours in Koksijde-Dorp open. 
Er is een korte vrije training voorzien, gevolgd door een 
leuke wedstrijd veldrijden. 
Grijp je kans en kom dus als de bliksem met jouw fiets naar 
het parcours! 

Opgelet! Voor beide activiteiten moet je vooraf 
inschrijven via www.koksijde.be/webshop.
Info? 058 53 20 01 of  
www.koksijde.be/wiewordtkampioenvandewesthoek

HIPPETIP  
VOOR GROTE 

BROER OF 
ZUS
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Leer in twee uur gratis 
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.

Datum: 29 december van 15-17 u (gratis). 
Inschrijven? jeugddienst@koksijde.be 
Locatie: de PIT, Kursaallaan 28, Koksijde

Cyclo Quest
Neem de tablet of smartphone van je papa of mama mee en ga op 
ontdekkingszoektocht in de bib. Los jij alle opdrachten op? Dan word jij 
misschien wel onze bib cyclocross kampioen! 
Vanaf 14 oktober tot 13 december.
Op 16 december om 10.30 uur is de grote prijsuitreiking in de bibliotheek.
Heb je gewonnen? Dan word je persoonlijk verwittigd

Fiets graveren bij de bib
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 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.

Pimp je fiets in de bibliotheek
Ben jij ook zo’n fietsfanaat en fier op jouw tweewieler? En wil je je eigen fiets 
supercool maken?  
De bib helpt je om jouw fiets echt uniek te maken.  
Wanneer? Op 6 januari 2018 van 14 tot 16 uur.  
Voor wie? Voor 6-12 jarigen die lid zijn van de bib.  
Heb je nog geen lidkaart? Maak je dan lid (het is gratis, vraag 
toestemming aan je ouders).  
Info: Bibliotheek, Casinoplein 10, 8670 Koksijde, 058 53 29 53.

Pimp je fiets

Laat je fiets graveren

Cyclo Quest

Leer je fiets herstellen in twee uur
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SEPTEMBER
ZATERDAG 30

Camping Cultuur: 
circus, theater en muziek voor de 
hele familie 
14-18 uur / Silicowijk – Molenstraat, 
Koksijde-Dorp

OKTOBER
 ZONDAG 01   
Camping Cultuur: circus, 
theater en muziek voor de 
hele familie 
14-18 uur / Marktplein aan de 
cinema Koksijde-Bad

 MAANDAG 02 
Start Multimove & 
inschrijvingen sportkampen

 VRIJDAG 06
Opening boekenbeurs –  
met auteur Wally De Doncker (18.30 
uur) 
Vanaf 17 uur - Witte Burg 
Oostduinkerke (hotdogs te verkrijgen)

 ZATERDAG 07
Boekenbeurs Witte Burg 
Oostduinkerke /10 -18 uur

Ten Duinen BMX’t – Site 
Abdijmuseum ten Duinen => zie p. 5

 ZONDAG 08
Boekenbeurs Witte Burg 
Oostduinkerke – om 10 uur 
voorleesverhaaltjes van juf Ingrid

 ZATERDAG 14
Op spinnensafari met jong & oud 
14-16 uur Bezoekerscentrum De 
Doornpanne

Nacht van de Duisternis: spannende 
nachtwandeling & bezoek aan de 
Sterrenjutter - start om 19.45 uur – 
Duinenhuis Koksijde

Start Cyclo Quest in de bib – zie p. 6

 ZONDAG 22

Wereldbeker cyclocross 
– Vandammestraat 
Koksijde

 VRIJDAG 27
Halloween 

Mountainbiketoertocht  
18 uur – sporthal Hazebeek 

Oostduinkerke

 ZATERDAG 28

Paardenvissers in het museum: een 
feestje voor het hele gezin! Gaan 
vissen, knutselen en een spetterend 
optreden van Radio Oorwoud /  
14-18 uur - NAVIGO-museum. 

Halloweendoolhof op het strand 
13-18 uur – gedurende de hele 
herfstvakantie in Sint-Idesbald

 MAANDAG 30 

Halloween vertelwandeling: 
‘Op zoek naar klopgeesten in 
Koksijde’ tussen bib en Duinenhuis 
(6-12j.) / 18 – 20.30 uur - Bibliotheek 
Koksijde  

 DINSDAG 31 
Halloweennamiddag met 
pompoenen / 14-18 uur - 
G. Grardplein Sint-Idesbald

Halloweenstoet  & vuurwerk – vanaf 
19 uur – start G. Grardplein  
Sint-Idesbald

Kinderfilm Huisdierengeheimen - 
€ 2,5 (drankje inbegrepen) /  
14 uur – c.c. CasinoKoksijde

Griezelverhalen in de bib (4-7j.) / 
10.30 uur – Bibliotheek Koksijde

Kalender

KALENDER

Nog coole 
activiteiten? 

Neem een kijkje in de 
volgende PleZand! of 
op www.koksijde.be!

Tussen 
14 EN

18 uur

www.bkcyclocrosskoksijde.be



www.visitkoksijde.be

13-14 JANUARI 2018

K O K S I J D E
cyclocross
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www.bkcyclocrosskoksijde.be


