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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 tuinkabouter zet de
bloemetjes buiten.

Minimonniken

Heb jij een coole foto 
of een leuke tekening 

voor PleZand? 
Stuur deze zeker door! 
Plezand@koksijde.be   
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02 
Tomaat Plastiek  
Oskaar wil tomaat crevette eten. 
En daarvoor moet hij garnalen 
vinden, maar hij vangt meer 
dan hij had verwacht.
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Toitoitoi
De laatste schooldag voor de 
zesdejaars. Snif. 
PleZand zwaait ze uit en wenst 
ze een heel mooie en vooral 
plezante toekomst toe!
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14.30 uurFamilie@tenduinen: Word 

jij de slimste mens van het 

Abdijmuseum?
(8-14j.)Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen

maandag 
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14.30 – 15.45 uurClown Rocky zomershow 

Oostduinkerke, Zeedijk
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Zomerpromotour Sport Vlaanderen

Koksijde, strand t.h.v. Vredestraat

11.30 – 12.30 uur
Kinderactiviteit: Stieneke zee  

vertelt + glaasje kinderbubbels

Oostduinkerke, strand, Club Crevette

14.30 – 15.45 uur
Clown Rocky zomershow

Sint-Idesbald, Zeedijk 
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10 – 12 uurWorkshop Timmerfabriek: 

Vogelhuisjes maken  

(6 – 12 j./€2) Sint-Idesbald, G. Grardplein
14 – 15 uurKinderactiviteit: knutselen 

met Stieneke zee: teen

slippers maken (tot 12 j./€2)

Oostduinkerke, strand, Club Crevette
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10 – 12 uurKinderactiviteit: Knutselen 

met prop (6 – 12 j./€2)

Koksijde, Zeedijk, horloge
14 – 16 uurKinderactiviteit: Schilderen 

op doek (6-12j./€2)

Sint-Idesbald, G. Grardplein
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dinsdag
10.30 – 11.30 uur
Kinderactiviteit: Voorleesuurtje  

(6 - 12j./gratis)Koksijde-Bad, Bibliotheek
11 – 12 uurFortenbouwwedstrijd voor families 

(Breng je eigen schop mee)

Oostduinkerke, strand, Club Crevette

14 – 16 uurKinderworkshop: Zakdoekdozen 

versieren (6 – 12j./€2)

Sint-Idesbald, G. Grardplein
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10 – 12 uurKinderworkshop: ‘Maak je eigen 

dromenvanger’ (6 – 12j./€2)

Sint-Idesbald, G. Grardplein

14 – 16 uurGekke kapsels (tot 12 j./€2)

Koksijde, Zeedijk t.h.v. de horloge 

14 – 16.30 uurWorkshop Kinderen Baas: ‘maak 

zelf je huid en milieuvriendelijke 

zeepjes’ (8 – 14 j.)
Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat 7
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10.30 – 11.30 uur
Kinderactiviteit: voorleesuurtje  

(4 - 7 j./gratis)
Koksijde-Bad, Bibliotheek

14 – 16 uurKinderactiviteit: Bouw je eigen stad  

(6 - 12 j./€2)Sint-Idesbald, G. Grardplein

14.30 – 15.30 uur
Kinderactiviteit: Stieneke zee:  

Petanque and Jokari for kids  

(tot 12 j./gratis)
Oostduinkerke, strand, Club Crevette

   
   17

14 – 16 uurKinderactiviteit:  
Survival in de duinen (8 – 14 j.)

Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat 7

14.30 – 15.30 uur
Kinderactiviteit: Stieneke zee: 

Petanque and Jokari for kids  

(tot 12 j./gratis)
Oostduinkerke, strand, Club Crevette

14.30 – 15.45 uur
Clown Rocky zomershow

Koksijde, Zeedijk

       24

woensdag

14.30 uurPluis in het museum 
& Zandlopers

Abdijmuseum Ten Duinen
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10.30 – 11 uur
Kinderyoga (6 – 10 j.)

Oostduinkerke, sportstrand

14 – 15 uurKinderactiviteit: knutselen met Stie

neke zee: zand kleuren (tot 12 j./€2)

Oostduinkerke, strand, Club Crevette

14 – 16.30 uur
Workshop: gezonde broodjes bakken 

in een echte bakoven (8 – 14 j.)

Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat 7

14.30 uurFamilie@tenduinen: Word jij de slimste 

mens van het Abdijmuseum? (8-14j.)

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
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donderdag

11 – 12 uurKinderworkshop:  
Castagnetten maken  

(6 – 12j./€2)Koksijde, Zeedijk 14 – 16 uurKinderactiviteit:  
Schilderen op doek  

(6 – 12j./€2)Sint-Idesbald, G. Grardplein
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10 – 12 uurFeestplaneet met  
4 creatieve workshops  

(6 – 12 j./€2 per workshop)

Koksijde, Zeedijk 14 – 16 uurKinderactiviteit:  
Green graffiti (6 – 12 j./€2)

Sint-Idesbald, G. Grardplein
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11 uurHuifkartocht: ga mee met 

de garnaalvissers te paard

Oostduinkerke, NAVIGO-museum11.30 – 12.30 uur
Kinderactiviteit: Stieneke zee: 

Garnaalkruien voor kinderen  

(tot 12 j./€2)Oostduinkerke, strand, Club Crevette 
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vrijdag

10 – 10.30 uurZumba Kids (8+)
Sint-Idesbald, G. Grardplein

16 – 17.30 uurFamilie@navigo: workshop 

‘Maak je eigen vissenmobiel’ 

(6 – 9 j./€2)Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-museum 

18 – 22 uur  
 

Visserijfolkloreavond
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-museum
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10 – 10.30 uur
Zumba Kids (8+)
Sint-Idesbald, G. Grardplein

11 – 12 uurWorkshop: papieren bloemen 

maken (6 – 12 j./€2 per bloem) 

Koksijde, Zeedijk t.h.v. de horloge 

16 – 17.30 uur
Workshop: schatten uit de diepzee 

(10-13j./€2)Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-museum 

18 – 22 uurVisserijfolkloreavond 

Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-museum
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10 – 10.30 uurZumba Kids (8+)
Sint-Idesbald, G. Grardplein

16 – 17.30 uurPoppenspel: ‘Zee, strand en 

vakantie’ + knutsel een zeilbootje 

(3-6j./€2)Oostduinkerke, NAVIGO-museum

18 – 22 uur  
 

 

Visserijfolkloreavond  

Oostduinkerke, NAVIGO-museum
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10 – 10.30 uur
Zumba Kids (8+)
Sint-Idesbald, G. Grardplein

11.30 – 12.30 uur
Kinderactiviteit: Stieneke zee vertelt

Oostduinkerke, strand, Club Crevette 

16 – 17.30 uur
Workshop: ‘Figuren boetseren’  

(6-9j./€2)Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-museum

18 – 22 uurVisserijfolkloreavond

Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-museum

  27

zaterdag

9.30 – 11.30 uur
Kinderactiviteit: Neuzen in het kruiersnet 

(8 – 14 j.)Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat 7

10 – 12 uurKinderactiviteit: Dromenvangers maken 

(6 – 12 j./ €2)Sint-Idesbald, G. Grardplein

10.30 – 11.30 uur
Kinderactiviteit: voorleesuurtje  

(6 - 12 j./gratis)
Koksijde, Bibliotheek

14.30 – 15.30 uur
Kinderactiviteit: Stieneke zee: Petanque 

and Jokari for kids  
(tot 12 j./gratis)
Oostduinkerke, strand, Club Crevette
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10-12 uurRijmelarij:  gratis poëzieworkshop  

(9-11 j.)Wulpen, Sint-Willibrorduskerk

Info & inschrijving:  
erna.delancker@telenet.be

17 uurNight@TenBogaerde
Koksijde,  Kunstencentrum Ten Bogaerde 
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14 uur
Creaatelier for kids 

(6+/€5 per kind)
Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
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14 – 19 uurLandelijk feest
Wulpen, Dorpsplaats
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Westcoast Cup 2018 –  

Arabische paardenshow

Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde

11 – 17 uurRavotdag en Vlaamse 

artiesten on tour
Koksijde-Bad, Zeedijk
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14 – 15 uurKinderanimatie: Stieneke zee: 

Kelnerkoers (6 - 12 j./€2)

Oostduinkerke, strand, Club Crevette

14.30 uurFamilie@tenduinen: ‘Een pluim 

voor schrijven’ (10 – 14 j.)

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen

18.30 uurJeugdjogging Beach Run (tot 14j.)

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal 
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10 – 12 uurKinderactiviteit: 
Schilderen op doek  

(6-12j./€2)Sint-Idesbald, G. Grardplein

26

zondag

10-18 uur Belgisch kampioenschap 

stuntvliegenKoksijde, West Aviation Club,  

Ten Bogaerdelaan 1514 – 18 uurZonnekijkdag 
Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat 7

 

1

 

8

17 – 20 uurFinale WK voetbalKoksijde-Bad, Theaterplein

 

15

 
4

Vanaf 9 uurHumoristisch  Theatertornooi
Wulpen, Dorpsplaats
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Westcoast Cup 2018 – Arabische 

paardenshowKoksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde

11 – 12 uurKinderactiviteit  Stieneke Zee: 

Aperohapjes maken en apero  

(tot 12 j./€2)Oostduinkerke, strand, Club Crevette 

20.30-22.30 uur
Wandeling: Kom meer te weten  

over Vleermuizen
Start Koksijde-Dorp, St.-Pieterskerk
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 Vuurwerk 
Vr 20 juli - 23 u.  Dorpsplaats Wulpen

Za 21 juli - 23 u.  Koksijde-strand  Waterfollies
Spektakel met waterfonteinen, klank, licht en vuur 

aan het Strandbad in Oostduinkerke-Bad. 

Za 14 juli  22.30 u. 
Za 28 juli 22.30 u.

 

 

Clics KoksijdeVan 12 juli t.e.m. 27 augustusc.c. CasinoKoksijde 

Open:
elke namiddag 1418 u.,  

dinsdag geslotenToegang:  €5 p.p. (> 3 jr.),  
gratis (< 3 jr.) Wie toegang betaalt  

ontvangt een zakje clics

Terugkerende activiteiten juli 2018

 Club Crevette
Plezante workshops voor kinderen op het strand van Oostduinkerke

 Familie@tenduinen

Creatieve workshops en rondleidingen in en rond het Abdijmuseum.

Elke woensdag om 14.30 u.  Familie@navigo
Creatieve workshops en rondleidingen in het NAVIGO-museum

Elke vrijdag om 16 uur.
 Duinenhuis Koksijde

Workshops en coole activiteiten in en rond het Duinenhuis (8 - 14 j.)

Inschrijven doe je via duinenhuis@koksijde.be of T. 058/52 48 17

Info: duinenhuiskoksijde.be
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02/07 t.e.m. 31/08
Vlieg neemt je deze zomer mee 

op een prikkelend avontuur.
Kriebels in je buik, zand tussen je tenen, 

een stekelvarken, een kruimelkoek of 

verf op een doek… van welk gevoel  

hou jij het meest?Zoek tussen 30 juni en 31 augustus  

naar één van mijn schatten en  

ontdek of jij voelt wat ik voel,  

of iets helemaal anders.

Waar vind je de schat van vlieg? In het 

NAVIGO-museum, in het Abdijmuseum, in 

Ten Bogaerde en natuurlijk ook in de bib!  

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

Middenin

Ik ben de GROTE  
plezante zomerkalender! 

Plezante wekker
De wekker zat boordevol.
Héél véél leuke tekeningen. 
De kinderen van het MPI zijn 
echte talenten.



“Vanavond eten we tomaat crevette”, smakt Oskaar.
“Tomattos?”, vraagt Pablo.
“Met garnalen. En ik ga ze zelf vangen.”
“Hieros geen garnalos.”
“Toch wel. We gaan kruien!”

Oskaar pakt zijn steeknetje en waadt het water in, 
terwijl Wendy haar staart in het water dopt.

“Iek! Dat water is veel te koud. Daar ga ik niet in”, 
zegt Wendy en ze trekt haar staart terug.
“Koud, koud. Dat is niet te koud!, roept Oskaar. 
“Kom Pablo!”, roept hij.
Ook Pablo plonst in het water met een net.

Een kwartier later komen ze terug aan land.
“Ola. Niksos in mijn nettos. Geen garnalos. 
Alleen rommelos”, zucht Pablo.

“Haha. Ik heb wel veel gevangen. Ik zal direct mijn 
garnalen tellen.” Oskaar sleurt zijn net op het strand.
“Wat een vangst”, lacht Ebbie.
“Plastiek, plastiek en nog meer plastiek. 
Er zitten geen garnalen in! Garnaal kruien noemen ze dat! 
Ik ben de zee aan het kuisen”, bromt Oskaar.
Maar hij geeft niet op.
“Deze keer ga ik dieper en verder.” En Oskaar verdwijnt 
onder water.

Onze vrienden wachten en wachten. 
Seconden worden minuten, minuten worden … 
veel minuten. Nog altijd geen Oskaar.

“Daar!”, roept Jef die boven de golven cirkelt.

Twee seconden later priemen twee ogen boven de 
golven. Oskaar. En hij sleept een net achter zich aan, niet 
het schepnetje waarmee hij in zee dook, nee, een groot 
net. Een heel groot net.

“Dit is tenminste een vangst”, juicht hij.
Het net dat hij uit het water haalt, wordt steeds langer. 
Meters en meters vol spartelende vissen, zeesterren, 
schelpen en zeewier.

“Ik ben de beste strandvisser van Koksijde!”, roept hij.
“Waar heb je dat net gevonden?”, vraagt Jef.
“Gewoon”, zegt Oskaar. “In zee.”
“Dat is jouw net niet”, zucht Jef.

“Toch wel. Ik heb het gevonden.”
“Hier komen problemen van”, fluistert Ebbie.
“Niet waar. Het is van mij. Ik ...”

Onze vrienden kibbelen zo hevig met elkaar dat ze de 
vissersboot niet zien die langzaam dichterbij vaart.
“Ola. Wie is dattos?” Pablo wijst richting zee.
Een man met een gele hoed, een gele jas en een gele 
broek waadt door het water. Snel.

“Welke grapjas heeft mijn net gestolen?”
“Oeps”, zegt Oskaar.

Tomaat plastiek

4

Een plezant verhaal
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Hij wil wegvluchten, maar raakt verstrikt in het net. 
Na nog geen halve meter struikelt hij tegen het zand.
“Ik herhaal. Wie heeft mijn net gestolen?”
“Het was die krab daar”, wijst Ebbie.

“Lafaard”, bromt Oskaar, terwijl hij zichzelf probeert te 
bevrijden.
“Kleine dief!”

De visser stroopt zijn mouwen op en onthult een groot 
groen anker op zijn onderarm. Hij grijpt Oskaar vast en 
schudt hem door elkaar.

“Drie nachten. Drie nachten ben ik al aan het vissen. 
Al mijn werk kapot. Ik maak krabsla van je.”
Oskaar spartelt met zijn poten en schudt met zijn scharen, 
maar raakt niet los.

“Help”, piept hij. “Laat hem los!” Wendy slingert haar staart 
rond de visser, maar die verroert niet en wordt alleen maar 
kwader. De pootjes van Oskaar dansen in het rond.

“Meneer, meneer. Hij wilde uw net niet stelen, Oskaar is 
geen dief, hij wilde alleen garnalen”, zegt Jef.

De visser trekt zijn wenkbrauwen op en laat Oskaar los. 
Die plonst in het water.

“Garnalen? Die zitten hier niet. Te veel plastiek.”
“Garnalen kuisen toch de zee op?”, zegt Jef.

“Geen plastiek, daar worden ze ziek van.”
“Ziek”, mompelt Jef.
“Ja, ziek. Even ziek als ik wanneer ik een dief zie.”

De visser geeft Oskaar een duw, pakt zijn net en waadt 
terug naar zijn boot.

“Godverdegodver”, vloekt de visser.

“Lomperik”, fluistert Oskaar.
“Hij heeft gelijk”, zegt Jef. “En niet alleen over het net. 
De zee ligt vol plastiek.”
“Dat is mijn schuld niet”, zegt Oskaar.

“Nee, het is de schuld van ons allemaal. Vanaf nu komen 
we één keer per week naar hier om het strand te kuisen”, 
zegt Jef.

“Kuisen?”, bromt Oskaar.
Jef kijkt hem met vurige ogen aan.
“Oké dan”, fluistert Oskaar en hij raapt een paar stukken 
plastiek op.

Op het strand hoort alleen zand!
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Kiek-it!

Dikke duim voor dit speelparadijs.
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Dit is precies geen luchtmatras.

G
o 
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Ik blijf lekker zitten!

Ik wil wel lachen, 
maar 't is een beetje moeilijk.

Ik
 v

o
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 m
e 

p
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ci
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u
im

p
je

.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet

Ik b
en

 d
aar h

elem
aal  

o
n
d
ersteb

oven
 van

.
Duimen omhoog...  

tanden naar voor ...

Ik ben een plakker!
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Kiek-it!

Schommel... welke schommel?

Lu
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e Lu
i ... 
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Ready, set, go!

Testrit met de openluchttaxi 
dik ok.

Rode duivel in wording.

Niet bijten!

M
et één

 h
an

d
 en

 
zo

n
d
er p

ed
alen

Jef is cool!

Wacht, mijn vrouwke 
kan niet volgen.

Is
 d

at
 n

u
 e

en
 l
ad

d
er

 
o
f 
ee

n
 s

tu
u
r?

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

WIN een plezante 
brooddoos 
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De wist-je-datjes van de  
Kindergemeenteraad
Koksijde, 27 maart 2018 Griet Maenhout (mobiliteitsambtenaar) en Michael Bossier (verkeersagent) 

wonen de zitting bij. De gemeenteraadsleden gingen aan de slag rond 
verkeersveiligheid en zochten een antwoord op volgende vragen:
•	Zijn	er	genoeg	fietspaden	in	Koksijde?	Waar	tekort?
•	Zijn	er	genoeg	voetpaden	in	Koksijde?	Waar	tekort?
• Vind jij de omgeving rond jouw school veilig? Waarom wel? Waarom niet?
• Durf/kan jij nog op straat spelen? Waar?
• Welke straten zijn gevaarlijk?

Met	de	kaart	van	Koksijde	(op	reuzenscherm)	en	Google	Streetview	
als	hulpmiddel	zochten	de	kinderen	de	gevaarlijke	punten	in	Koksijde.	
Hieronder staan er een paar:
•	Duinparklaan:	geen	fiets-	of	voetpad	=	wel	verkeersremmers,	maar	auto’s	

trekken snel op als ze die gepasseerd zijn ➜ snelheidsbord plaatsen
•	Serafin	Declerckstraat:	kronkel	in	de	bocht	dient	om	de	snelheid	te	
verminderen,	maar	het	fietspad	is	te	smal	➜ oplossing fietslogo’s op 
straat

•	Vlaanderenstraat:	geen	fietspad,	beperkt	voetpad;	zou	eigenlijk	
éénrichting moeten zijn ➜ oplossing: fietslogo’s

•	Zeelaan	Koksijde-Dorp:	geen	fietspaden	van	aan	de	tennis	tot	aan	het	
Hegerplein ➜ oplossing: dit stuk legt de gemeente opnieuw aan,  
er komen brede voetpaden en fietssuggestiestroken

Thema: 
mobiliteit 

Binnenkort:
Nieuw klimklautertoestel op 
het strand van Oostduinkerke. 
Op het einde van de dijk. 

Met de steun van de kindergemeenteraad 
(dit is een gelijkaardig klimklautertoestel). ➤
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Thema: 
Sport en
spel

Koksijde, 22 mei 2018
Koksijdse	kinderen	plannen	heel	wat	activiteiten	in	hun	vrije	tijd.	Actieve	
hobby’s	zoals	zwemmen,	voetballen	en	dansen	zijn	enorm	in	trek.	Verder	
vinden jullie het ook heel leuk om buiten te spelen in doodlopende straten, 
op speelpleinen of in de duinen.

Jullie vinden het belangrijk om zelf op de hoogte gehouden te worden door 
flyers,	de	Plezand-kalender	en	Tij-dingen.	Deze	kanalen	houden	jullie	goed	in	
de gaten.

Extra:	Bezoek	aan	Koksijde	Golf	Ter	Hille	met	 
een schitterende rondleiding door  
directeur Jan Deramoudt.

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!

Dank aan kinderburgemeester Camée 
Berteloot en aan alle andere raadsleden 
voor jullie creatieve ideetjes, jullie 
medewerking en enthousiasme!

Diploma op zak!

De kindergemeenteraad 2017-2018  
van Koksijde was TOPPIE!!!

De kindergemeenteraad 2017-2018  
van Koksijde was TOPPIE!!!

…en dat zonder rijbewijs! 
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Plezante nieuwsjes

Nieuwe 
buitenruimte in 
de Speelplekke
De Speelplekke kijkt 
er al lang naar uit… en ze 
zijn dan ook ontzettend blij 
dat de nieuwe buitenruimte 
op vrijdag 29 juni open gaat. Hiervoor zal de burgemeester om  
15	uur	het	officiële	startschot	geven.	Ga	gerust	kijken.

Onze Hoge Blekker krijgt 
een hoge uitkijktoren
Vlakbij de plek waar de nieuwe uitkijktoren 
komt,	stond	vroeger	een	molen:	‘De	Blekker’.	
Dat was in 1933. Het was eigenlijk geen echte 
molen, maar een restaurant met bovenaan een 
prachtig uitzicht op de duinen. Binnenkort komt 
er een nieuwe houten toren. 21m hoog!
Zo	heb	je	in	Parijs	de	Eiffeltoren	en	in	Koksijde:	
de	‘Hoge	Blekkertoren’!

Theaterplein wordt 
Rode Duivels-plein
Volg alle wedstrijden van onze 
nationale ploeg op groot scherm 
in de put voor het gemeente-
huis.	Ook	de	finale!	Zelfs	al	zijn	
de Rode Duivels uitgeschakeld. 
Maar wie gelooft dat nu?
• Eerste wedstrijd:  

maandag 18 juni om 17 u.  
tegen voetbaldwerg Panama. 

• Tweede match: zaterdag 23 
juni,	tegen	Tunesië	om	14	u.	

• Maar iedereen kijkt vooral uit 
naar donderdag 28 juni.  
Dan staat de topper tegen 
Engeland (20 u.)  
op het programma. 

Met een snackje, een drankje en 
natuurlijk ook muziek!   
Go Go Go Belgium!!!

WHOOPIE voor de fans 
van hockey!
Er komt een gloednieuw 
hockeyterrein op het sportpark 
Hazebeek in Oostduinkerke. 
Hopelijk tegen het eind van het jaar. 
Nog een beetje geduld dus…
Misschien speel je al bij de 
hockeyclub Sporkin Westkust?
In	Koksijde	krijgen	we	een	
supermodern competitieterrein. 
Met overdekte tribune, scorebord, 
televisie, opwarmingsterreintje, 
kleedkamers en een cafetaria… 
Hoe cool is dat?

Plezant nieuws voor 
de mountainbikers 
Weet	jij	dat	we	in	Koksijde-
Oostduinkerke sinds kort 
een supergrote 
mountainbikeroute 
hebben? De ‘Paul 
Herygersroute’.	Die	
was 13 km lang en is 
nu 28 km geworden, 
waarvan 16 km 
op onverharde 
wegen. Wow! 
Helm op en 
zet aan! 
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Hippetips NAVIGO-museum

Nieuwtjes van het NAVIGO-museum
Weet	jij	waarom	haringen	scheetjes	laten?	Kom	het	ontdekken	en	luister	
ernaar in onze aquaria! Laat je verrassen door leuke weetjes.  
Ga met Stekker en Sterre op ontdekking…

Vrijdag is topdag in  
het NAVIGO-museum  
(tijdens de zomer)

• Elke vrijdag om 16.00 uur  
trakteert	het	NAVIGO-museum	
met leuke workshops. 

 Tip! Laat mama of papa op 
hetzelfde moment een gratis 
rondleiding volgen.

 Ga eens piepen in de plezante 
kalender en schrijf je snel in via 
058	51	24	68	of	

	 onthaal@navigomuseum.be	-	€2.

• Ben jij al eens naar de 
visserij folkloreavond geweest? 

 Op het museumplein is het 
vanaf 18 uur super gezellig! 
Lekkere hapjes uit de zee en 
toffe optredens. Fun verzekerd! 

Stickerblad 
“Op stap met 
Stekker en Sterre”
Ben jij tussen de 3 en 6 jaar? 
Vraag dan zeker naar het “Op 
stap	met	Stekker	en	Sterre”-	
stickerblad. Onze mascottes 
nemen jullie mee doorheen het 
museum. Goed rondkijken hoor! 
Want je moet Stekker en Sterre 
helpen bij het zoeken naar de 
verloren stukjes in de foto.

Ga mee met de garnaalvissers te paard
Heb jij de garnaalvissers al eens van dichtbij gezien? In de zomer gaan 
we met de huifkar naar het strand. Onderweg krijg je uitleg en op het 
strand	zie	je	ze	van	dichtbij	vissen.	Als	afsluiter	worden	de	garnaaltjes	
gekookt en mag je proeven, njammie! Breng zeker je laarzen en/of een 
handdoek mee! 
Afspraak	aan	het	NAVIGO-museum	op	donderdag	19/07	om	11	uur	of	
op	donderdag	16/08	om	10	uur.	Schrijf	je	in	via	058	51	24	68	of	 
onthaal@navigomuseum.be. 

Prijs:	€	10	voor	kinderen	van	5	tot	18	jaar	|	€	15	voor	volwassenen	|	
Korting	voor	Koksijdenaars!

Vier je verjaardag in het 
NAVIGO-museum
Ben je tussen 5 en 10 jaar oud? 
Nodig dan je vriendjes uit op een 
woensdagnamiddag voor een  
spannend vissersspel!

Ga samen op zoek, voel, knutsel en 
kijk, … Verzamel alle elementen die 
je nodig hebt om de middag af te 
sluiten met een feestelijk 
hapje en drankje.

Extra: 
een leuke 
verrassing 
voor de jarige

Reserveer via 
onthaal@navigomuseum.be 
of	058	51	24	68.

Meer info: 
www.navigomuseum.be. 
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Night@TenBogaerde
Kampeer	jij	graag?	Zou	je	graag	eens	slapen	waar	het	anders	niet	mag?	 
En hou je van spannende avonturen? Haal mama, papa, gekke nonkel of 
coole oma er snel bij en stof je slaapzak, tent en zaklamp af.  
Night@TenBogaerde wordt een avond (én nacht) om nooit te vergeten! 
•	Vanuit	je	tentje	kijken	naar	de	familiefilm	'A	night	@the	museum'
• een lekkere braadworst en een drankje
• erfgoedverhalen rond het kampvuur
• een ochtendwandeling gevolgd door een lekker ontbijt 
• en een bezoek met zaklamp aan de expo Only art can break your heart. 

€12	voor	kinderen	tot	12	jaar	/	gratis	voor	kinderen	onder	4	jaar
Mama en/of papa moeten je wel begeleiden.
Inschrijven: cultuur@koksijde.be

7 juli 
vanaf 17 uur

Kids@TenBogaerde
Hou je van kunst? Ontdek dan de zomerexpo  
‘Only art can break your heart’ tijdens	een	doe-
tocht. Wie verzamelt voldoende stukjes om zijn hart 
weer	te	lijmen?	Kan	jij	geblinddoekt	beeldhouwen?	
Bouw je mee aan onze hartenmuur? Of laat je 
verrassen door onze voeldozen.

Schatten Van Vlieg in het kunstencentrum Ten Bogaerde.
Elke dag gedurende de openingsuren.
23 juni-23 september. Vanaf	4	jaar.

Maak je eigen  
kunstwerk@TenBogaerde
Leef je uit tijdens één 
van	de	crea-ateliers!	 
En maak je eigen 
hedendaags kunstwerk.
Voor kinderen 
vanaf 6 jaar.
Zaterdag 14 juli 
en 4 augustus 
om 14u (€5 p.p.)

Zoek de schat in  
het huis van Jommeke
Ga samen met Jommeke en zijn vrienden op zoek naar 
de schat. Verzamel aan de hand van leuke opdrachten 
de	code	om	de	schatkist	te	openen.	Kom	snel	je	schat-
kaart halen!

1 juli - 31 augustus
Vanaf 4 jaar

Huisje	Nys-Vermoote,	Tulpenlaan	46,	Koksijde
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Prinses of ridder voor één dag? FEEST mee in de abdij!
Op zaterdag 11 augustus is 
er	Feest	in	het	Abdijmuseum!	
Een festival dat je helemaal 
terugbrengt naar de 
Middeleeuwen. Vanaf 15 uur klim 
je in bomen en verander je in 
edele jonkvrouw of dappere ridder. 
Of wat dacht je van een echt 
zwaardgevecht? Supporter voor 
jouw favoriete ridder. Er is  
ook spannend theater te zien. En  
’s	avonds	zijn	er	muziekoptredens.	
We sluiten heel laat af met een 
vuurshow in het donker, rond 22 
uur. Misschien mag je extra lang 
opblijven op deze magische dag?

Klaar	om	te	feesten	in	de	abdij?	Tot	11	augustus!

Virtual Reality nu ook buiten bij  
het Abdijmuseum of bij jou thuis!
In de vorige Plezand las je al over de Virtual Reality beleving in het  
Abdijmuseum.	Die	floept	je	terug	naar	de	Middeleeuwen.
In het echt zit je op een stoel en zet je een speciale bril op, waardoor je 
precies in een game terecht komt. Je ontmoet de abt, die je rondleidt in de 
abdij,	zoals	die	was	in	het	jaar	1490.	Meer	dan	500	jaar	geleden	dus!	
Sinds kort beleef je ook buiten bij het museum, tussen de ruïnes van de 
abdij, virtual reality. Of zelfs bij je thuis. Hiervoor hoef je niet 10 jaar te 
zijn, het is voor iedereen! 

Hoe doe je dat?
1) Je hebt een kartonnen bril nodig of een virtualrealitykijker. Te vinden 
in	het	Abdijmuseum,	maar	misschien	heb	je	dit	al?	Vraag	eens	aan	je	
ouders.

2) Surf naar deze website met een smartphone: www.tenduinen.be/vr
3)	Druk	op	‘start	de	vr	beleving’	
4)	Plaats	je	smartphone	in	de	kartonnen	bril	of	virtual	reality	viewer	en	je	

bezoekt 6 plekken virtueel

Probeer je het net zoals de kinderen van de gemeenteraad uit? Zeker doen, 
dan ontmoet jij ook de abt of spiek je binnen in de abdij!

Familie@tenduinen
Elke woensdag 
in juli & augustus  
• Rondleiding  

met quiz (8-14 j.)
 Je verkent het museum  

met een gids en na de  
rondleiding volgt een leuke quiz!

• Pluis in het museum (4-6 j.)
	 Kleutertjes	ontdekken	het	mu-

seum op een speelse manier.
• Zandlopers (7-12 j.)
 Door zelf voorwerpen op te gra-

ven, leer je wat archeologie is en 
leer je hoe de abdij er in de mid-
deleeuwen uitzag. 

• Rondleiding ‘Een pluim voor 
schrijven’ (9-12 j.)

 Duik in de geschiedenis van het 
schrift, maak zelf een boekje, leer 
schrijven met zwierige gotische 
letters en bedenk een originele 
slotboodschap.

Schrijf je in via 
abdijmuseum@koksijde.be 
of T 058 53 39 50
Abdijmuseum Ten Duinen, 
Koninklijke Prinslaan 2.

Check deposter- kalender 
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Schoolverlaters

Koksijdse laatstejaars  in de kijker!
PleZand wenst alle laatstejaars een dikke proficiat!
Héél véél succes in jullie nieuwe school!
Maar eerst lekker genieten, van een mooie en zonnige 
zomervakantie!
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Schoolverlaters

Koksijdse laatstejaars  in de kijker! G
em

eentelijke B
asissch

ool 
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uinkerke –
 klas 6

A
.

Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke – klas 6B.
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Schoolverlaters

MPI De Viertorre

Vrije Basisschool Oostduinkerke
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Schoolverlaters

De Letterzee

De Leerwijzer

De Stran
dloper



Sport

Beach run
Woensdag 25 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.koksijde.be/
beachrun  
of de dag zelf.

Sport aan zee, een supergoed idee
3 sportstranden: 
•	St-Idesbald:	bij	het	Lucionplein
•	Koksijde-Bad:	t.h.v.	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.
In	Sint-Idesbald	kan	je	ook	basketten.
Breng wel zelf een bal mee! 
Kijk	op	www.koksijde/sportaanzee
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Open t.e.m. 7 september
Toegang: -12 j.: €3

 -3 j.: gratis
www.koksijde.be/

strandbad

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 /avonturenkamp / 
De Speelplekke /  
Sportkampen / Golfstages / 
De Speelveugel /  
Summerfun

Plezand

007

Lekker ploeteren op de 
dijk met zicht op zee
Ben je een echte waterrat en zwem 
je graag in openlucht? 

Kom	naar	het	Strandbad	van	 
Oostduinkerke. Het bad is 25 meter 
lang, heeft vijf banen en er is een 
waterspeelplaats voor de kleintjes. 

Van 17 juli tot 16 augustus: 
initiatie waterpolo (7+).
Telkens op dinsdag en 
donderdagavond 
(19.15 – 
20.15 uur) 
/	€3

OoDeeKay-Skatecontest
Zondag 12 augustus is het topdag op de Skateplaza in Oostduinkerke.
Dan nemen superskaters het tegen elkaar op. 
• De inschrijvingen starten de dag zelf om 12 u. en er zijn drie groepen: 

skaters jonger en ouder dan 16 jaar en de gesponsorde skaters.  
• De wedstrijd start om 13 u., de prijzenpot bedraagt 1.000 euro én twee 
halvefinaleplaatsen	op	het	Belgisch	Kampioenschap	Skateboarding.	

Kom	je	supporteren?	 
Info:	jeugddienstKoksijde,	058	53	34	44	of	jeugddienst@koksijde.be	



19

Hippetips

Check dekalender 

Open t.e.m. 7 september
Toegang: -12 j.: €3

 -3 j.: gratis
www.koksijde.be/

strandbad

NIEUW! Broodjes bakken in het Duinenhuis (8-14j.)
 
Schort	aan,	handen	wassen	en	aan	de	slag!	Welke	ingrediënten	heb	je	nodig	
voor brood? Waarom is gist zo belangrijk? En wat is nu het verschil tussen 
meel	en	bloem?	Je	gaat	aan	het	werk	met	meel	afkomstig	van	de		Zuid-
Abdijmolen	van	Koksijde.	Mengen,	goed	kneden	en	opbollen.	Terwijl	de	
broodjes rijzen en bakken in de mobiele houtoven, geniet je van een drankje 
en van de natuur rond het Duinenhuis. I.s.m. het Bakkerijmuseum Veurne.

Natuurlijk krijg je je eigen versgebakken broodjes mee naar huis. 

Woensdag 18 juli en 22 augustus van 14 tot 16.30 uur
Schrijf je snel in: info@bakkerijmuseum.be -	T:	058	31	38	97	(€7)
Info: www.bakkerijmuseum.be - www.koksijde.be/duinenhuis  

Kinderen Baas (8 -14 j.)
• Workshop: Maak zelf je huid- en milieu-

vriendelijke zeepjes	(€8,	incl.	doosje	en	zeepjes).	
Ga	aan	de	slag	met	natuurlijke	ingrediënten	en	maak	
je eigen zeepjes. Je kiest tijdens deze workshop zelf 
je zeepvormpjes, kleurtjes en geurtjes.

 Dinsdag 10 juli van	14	tot	16.30	u.	in	het	Duinenhuis
 Schrijf je nu in (en zeker vóór 5 juli) via  
duinenhuis@koksijde.be	of	058	52	48	17

• Activiteiten onder begeleiding van  
strand- en natuurgidsen (€	2)
-	Survival	in	de	duinen:	dinsdag	24	juli	
-	Neuzen	in	het	kruiersnet:	dinsdag	31	juli
-	Neuzen	naar	schelpen:	dinsdag	14	augustus	

Plezante wandelingen met gids
• Kom méér te weten over vleermuizen met  

natuurgids Johan Depotter
	 Zondag	29	juli	en	19	augustus	(20.30-22.30	u./gratis	

– niet inschrijven)
	 Start:	Sint-Pieterskerk	Koksijde-Dorp.	
• Op zoek naar sporen van pony’s in de  

Noordduinen met natuurgids Luc De Prycker
	 Zondag	12	augustus	(14-16	u.)
	 Start:	Zuid-Abdijmolen	Koksijde-Bad.	Gratis.	 

Niet nodig om vooraf in te schrijven.  

Een wereldfeest op het strand?  
Dat is Dunia!
Kom	op	zaterdag 4 augustus (11 tot 18.30 uur) 
naar het strand in Oostduinkerke en reis mee maar 
India, Senegal, Rwanda, Suriname,… 
Leuke optredens, workshops, proevertjes van over de 
hele	wereld!	Kom	jij	ook	mee	feesten?

Zeldzame schedels en skeletten?  
Die vind je in MuseOs 
Laat je meeslepen in een boeiend verhaal over schedels 
en skeletten van muis tot olifant. Bijna 700 stuks.
Een neushoornskelet in opbouw, een oerrund van 
120.000 jaar oud, de uitgestorven holenbeer en nog veel 
meer…
Voor de jonge onderzoeker is MuseOs een paradijs. Voel-
bakken met allerlei dierlijk materiaal. Een microscoop 
met minuscule preparaten. Een ruggengraat van een 
leeuwin om zelf ineen te steken… 
Er	zijn	boeiende	doe-opdrachtjes	en	voor	de	kleintjes	is	
er	een	knutsel-	en	tekenhoek.	

MuseOs
Veurnestraat 2, 

Koksijde-Dorp
info@museos.be 
058 51 19 39 
www.museos.be
Gratis -6 jaar,
€6,  
gezinsticket €15



Jullie kunstwerkjes

Plezante wekker
Het MPI – De Viertorre in Koksijde.
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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Sunita 11 jaar

Owen 10 jaar

Jessica 11 jaar

Brend 10 jaar

Kynto 9 jaar

Kiara 11 jaar

Alina 9 jaar
Asad

Kyerna 8 jaar

Amisha 8 jaar

Elza 12 jaar



Yarno 
9 jaar

Diewke 9 jaar

Rode prinses

De groene duivel - 
Nikita 10 jaar

Thomas 7 jaar

Helena 9 jaar...een punt voor haar

Welkom in de Minecraftwereld met Tibo 8 jaar

Aline 11 jaar

De ster 

van Nathan 

11 jaar

Colien vindt 

pesten niet ok

Een smileyhartje 

van Angel 11 jaar

Marleen

Jullie kunstwerkjes
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Aline 11 jaar

Lara 12 jaar heeft een hart voor Koksijde

Zoe

Colien
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Kiek-it!

Dat is geen schoen,  

maar mijn nieuwe hoed.

1
,2

,3
 s

ta
rt

!

Ik n
eem

 d
e g

rootste!

Dicht genoeg?

De mazelen zijn groot dit jaar.

Een hangbaan of een glijbaan?

Geen mazelen, 
maar waterpokken.

Een lint, een staart,  
ik weet het ook niet meer.

Groot	en	klein...altijd	fijn.

Dj buzz en Mc kluzz.

Dit noemen ze bandwerk.

Ik m
o
et zelfs o

p
 m

ijn
 

verjaard
ag

 w
erken

.
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Kiek-it!

Is d
it d

e voorkan
t?

S
m

aakt d
roog

, m
aar sm

elt n
iet.

Mijn blad staat tenminste vol.
W

at een
 rare stoel!

Wasco's, wasco's en  
nog eens wasco's

N
et teru

g
 van

 d
e kap

p
er.

Mijn stoel staat te laag.

Kat	en	muis!

Wij deugnieten? Nee hoor!

Kiekeboe.

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

WIN een plezante 
brooddoos 



Koket Koksijde FloraliaVan 7 t.e.m. 
10 september

Bloemetjes overal. In de 

Kokpit	en	in	strandcabines.

In de vorm van kristallen en 

diamanten. In alle kleuren en 

geuren.	Kom	je	eens	piepen	in	

het gemeentehuis en op het 

Theaterplein? 

Dag van de Mobiliteit 

Zaterdag 15 september 2018 

van 13 tot 18 uur

Test je verkeerskennis op een 

cool parcours. Heel wat leuke 

mobiele testjes, allemaal gratis! 

Je krijgt een leuk gadget en bij 

deelname aan vijf activiteiten 

krijg je nog ééntje extra.

Waar? Rond het 

gemeentehuis en 

in de Zeelaan in 

Koksijde-Bad

Oostduinkerke Kids 

Een dagje boordevol plezier. 

Een REUZEspeelparadijs in 

Oostduinkerke-Dorp.

En ook wij van PleZand 

zijn er graag bij. 

Noteer het al in je agenda: 

zaterdag 22 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!

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober. 

Te doen in 
september en 

oktober


