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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

zwaaien met de handjes en 
lachen met de tandjes

De Speelplekke 
supportert voor de Rode Duivels
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Wie is Ekkie?

4 5

Een plezant verhaal

“Waaaaaaaaaaaaaaa!”
Een luide kreet weergalmt door het plezante huis. Wendy 
dondert uit haar bed en vliegt naar de badkamer. Ze snakt 
de badkamerdeur open…

“Waaaaaaaaaaaaaaa! Een Monsterrrr!”
Een tweede kreet – deze keer van Wendy – snijdt door het 
huis.

“Wie... wie... ben je?”, stamelt Wendy.
Het monster draait zich om naar de spiegel.
“Heuh... Heuh... Heuh...”
Het monster wrijft met zijn scherpe klauwen over zijn 
gezicht. Een gezicht vol pukkels en putten. Precies een 
maanlandschap.
“Koekoek!”

Oskaar glipt de badkamer binnen.
“Pas op!”, roept Wendy
“Waarom?”, vraagt Oskaar.
“Kijk”, zegt Wendy met trillende stem. 
“Een... een... monster.”
“O, dat. Die doet niemand kwaad”, zegt Oskaar.
“En hoe weet jij dat?”, vraagt Wendy.
“Gewoon”, zegt Oskaar.

Het monster kijkt met verbaasde ogen naar Oskaar, dan 
naar Wendy en tenslotte naar zijn spiegelbeeld.

“Heuheuheu”, zegt het.
“Het probeert iets te zeggen”, zegt Wendy.
“Ik begrijp hem niet”, zegt Oskaar en hij gooit de 
badkamerdeur dicht. Wendy blijft in de gang achter en 
hoort gefluister in de badkamer. Te stil om de woorden te 
verstaan. Even later komt Oskaar terug naar buiten, met 
het monster schuifelend achter zich aan.
“De badkamer is voor jou”, zegt Oskaar.
“Uhuh”, mompelt het monster.

Wendy duwt zich zo ver mogelijk tegen de muur wanneer 
het monster passeert. Het ruikt vies. Naar rotte eieren.

“Iedereen klaar?! We gaan naar het doolhof!”, 
roept Jef.
“Ja. Klaaros”, zegt Pablo. Hij ziet eruit als een griezeldoos. 
Vol tekeningen van spinnen, vleermuizen en andere enge 
wezens. Wendy is verkleed in een heks, maar dan wel een 
lieve. Jef ziet eruit als graaf Dracula en draagt een zwarte 
cape. In zijn bek zitten vampierentanden. En Oskaar? 
Die ziet eruit als een duizendpoot. Met een lange staart 
waar stekels aan hangen.

“Gaat dat ding mee?”, vraagt Wendy.
“Dat is geen ding. Dat is Ekkie”, bromt Oskaar.

“Ekkie?”, vragen Jef en Wendy in koor.
“Ja, zo noem ik hem. Klinkt beter dan monster.”

“Waar is Ebbie eigenlijk?”, vraagt Wendy.
“Ebbie? Geen idee.” Oskaar haalt zijn schouders op. 
“Hij is waarschijnlijk al vertrokken.”

De plezante bende – en Ekkie – komen aan bij het 
doolhof. Het krioelt er van de enge figuren. Vampieren, 
weerwolven, heksen en zelfs een trol. Maar er loopt 
maar één echt monster rond en dat is... Ekkie. Zelfs de 
engste figuren lopen in een grote boog rond Ekkie heen. 
Zo gevaarlijk ziet hij eruit. Met zijn lange klauwen, grote 
tanden, donkere ogen en gezicht vol kraters en ravijnen. 
Een beest uit de hel. 
En die stank. Jakkes.

Onze vrienden wandelen het doolhof in. Het is 
pikkedonker. Zo duister dat ze amper zien waar ze lopen. 
Het enige licht komt van vreemde ogen die voortdurend 
veranderen van plaats.
“Zijn die echt”, fluistert Wendy.
“Nee”, zegt Jef. “Monsters bestaan niet.”
“En Ekkie dan?”, fluistert Wendy. “Ik ben bang.”
“Caramba! Ik zie niksos. Weggos kwijtos”, zucht Pablo.
“We zijn verdwaald”, jammert Wendy. 
“In een doolhof vol duivels.

“Uh... Uh...” Ekkie zwaait met zijn klauwen.
“Langs hier”, zegt Jef. “Ekkie weet de weg.”
En Ekkie vindt inderdaad de weg. 

Naar links. Naar rechts. Weer naar links. Tot er een streep 
licht verschijnt. Een streep die steeds breder wordt.

“Oef. We zijn eruit. Braaf monster”, zegt Wendy. Ze wil hem 
aaien, maar trekt vlug haar hand terug. Ekkie ziet er echt 
vies uit.

“En waar is Ebbie eigenlijk?”
“Hier ben ik.”
Ebbies stem. Alleen komt de stem niet van Ebbie, maar 
van Ekkie.

“Hoe... hoe... Kun jij praten?”, vraagt Jef.
“Ja”, zegt Ekkie, maar opnieuw met de stem van Ebbie.
“Heb jij... heb jij... Ebbie opgegeten?”, stamelt Wendy.
“Nee hoor, zegt Ekkie. “Ik ben Ebbie.”

“Ebbie?”, roepen Pablo, Jef en Wendy tegelijk.
“Ja. Een grap van Oskaar. Hij heeft me geschminkt terwijl 
ik sliep. Ik verschoot ook toen ik in de spiegel keek en 
dacht eerst dat ik droomde. Maar dan heeft Oskaar het 
uitgelegd en ik vond het ook een goede grap.”
“Wat een grap”, mompelt Wendy.

“En weet je wat nog een goede grap is?”, vraagt Jef. “Het 
best verklede monster mag morgen terug komen. Gratis.”
“Neeeeee”, jammert Ebbie. “Die schmink jeukt 
verschrikkelijk.”
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Een plezant verhaal

“Waaaaaaaaaaaaaaa!”
Een luide kreet weergalmt door het plezante huis. Wendy 
dondert uit haar bed en vliegt naar de badkamer. Ze snakt 
de badkamerdeur open…

“Waaaaaaaaaaaaaaa! Een Monsterrrr!”
Een tweede kreet – deze keer van Wendy – snijdt door het 
huis.

“Wie... wie... ben je?”, stamelt Wendy.
Het monster draait zich om naar de spiegel.
“Heuh... Heuh... Heuh...”
Het monster wrijft met zijn scherpe klauwen over zijn 
gezicht. Een gezicht vol pukkels en putten. Precies een 
maanlandschap.
“Koekoek!”

Oskaar glipt de badkamer binnen.
“Pas op!”, roept Wendy
“Waarom?”, vraagt Oskaar.
“Kijk”, zegt Wendy met trillende stem. 
“Een... een... monster.”
“O, dat. Die doet niemand kwaad”, zegt Oskaar.
“En hoe weet jij dat?”, vraagt Wendy.
“Gewoon”, zegt Oskaar.

Het monster kijkt met verbaasde ogen naar Oskaar, dan 
naar Wendy en tenslotte naar zijn spiegelbeeld.

“Heuheuheu”, zegt het.
“Het probeert iets te zeggen”, zegt Wendy.
“Ik begrijp hem niet”, zegt Oskaar en hij gooit de 
badkamerdeur dicht. Wendy blijft in de gang achter en 
hoort gefluister in de badkamer. Te stil om de woorden te 
verstaan. Even later komt Oskaar terug naar buiten, met 
het monster schuifelend achter zich aan.
“De badkamer is voor jou”, zegt Oskaar.
“Uhuh”, mompelt het monster.

Wendy duwt zich zo ver mogelijk tegen de muur wanneer 
het monster passeert. Het ruikt vies. Naar rotte eieren.

“Iedereen klaar?! We gaan naar het doolhof!”, 
roept Jef.
“Ja. Klaaros”, zegt Pablo. Hij ziet eruit als een griezeldoos. 
Vol tekeningen van spinnen, vleermuizen en andere enge 
wezens. Wendy is verkleed in een heks, maar dan wel een 
lieve. Jef ziet eruit als graaf Dracula en draagt een zwarte 
cape. In zijn bek zitten vampierentanden. En Oskaar? 
Die ziet eruit als een duizendpoot. Met een lange staart 
waar stekels aan hangen.

“Gaat dat ding mee?”, vraagt Wendy.
“Dat is geen ding. Dat is Ekkie”, bromt Oskaar.

“Ekkie?”, vragen Jef en Wendy in koor.
“Ja, zo noem ik hem. Klinkt beter dan monster.”
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“Waar is Ebbie eigenlijk?”, vraagt Wendy.
“Ebbie? Geen idee.” Oskaar haalt zijn schouders op. 
“Hij is waarschijnlijk al vertrokken.”

De plezante bende – en Ekkie – komen aan bij het 
doolhof. Het krioelt er van de enge figuren. Vampieren, 
weerwolven, heksen en zelfs een trol. Maar er loopt 
maar één echt monster rond en dat is... Ekkie. Zelfs de 
engste figuren lopen in een grote boog rond Ekkie heen. 
Zo gevaarlijk ziet hij eruit. Met zijn lange klauwen, grote 
tanden, donkere ogen en gezicht vol kraters en ravijnen. 
Een beest uit de hel. 
En die stank. Jakkes.

Onze vrienden wandelen het doolhof in. Het is 
pikkedonker. Zo duister dat ze amper zien waar ze lopen. 
Het enige licht komt van vreemde ogen die voortdurend 
veranderen van plaats.
“Zijn die echt”, fluistert Wendy.
“Nee”, zegt Jef. “Monsters bestaan niet.”
“En Ekkie dan?”, fluistert Wendy. “Ik ben bang.”
“Caramba! Ik zie niksos. Weggos kwijtos”, zucht Pablo.
“We zijn verdwaald”, jammert Wendy. 
“In een doolhof vol duivels.

“Uh... Uh...” Ekkie zwaait met zijn klauwen.
“Langs hier”, zegt Jef. “Ekkie weet de weg.”
En Ekkie vindt inderdaad de weg. 

Naar links. Naar rechts. Weer naar links. Tot er een streep 
licht verschijnt. Een streep die steeds breder wordt.

“Oef. We zijn eruit. Braaf monster”, zegt Wendy. Ze wil hem 
aaien, maar trekt vlug haar hand terug. Ekkie ziet er echt 
vies uit.

“En waar is Ebbie eigenlijk?”
“Hier ben ik.”
Ebbies stem. Alleen komt de stem niet van Ebbie, maar 
van Ekkie.

“Hoe... hoe... Kun jij praten?”, vraagt Jef.
“Ja”, zegt Ekkie, maar opnieuw met de stem van Ebbie.
“Heb jij... heb jij... Ebbie opgegeten?”, stamelt Wendy.
“Nee hoor, zegt Ekkie. “Ik ben Ebbie.”

“Ebbie?”, roepen Pablo, Jef en Wendy tegelijk.
“Ja. Een grap van Oskaar. Hij heeft me geschminkt terwijl 
ik sliep. Ik verschoot ook toen ik in de spiegel keek en 
dacht eerst dat ik droomde. Maar dan heeft Oskaar het 
uitgelegd en ik vond het ook een goede grap.”
“Wat een grap”, mompelt Wendy.

“En weet je wat nog een goede grap is?”, vraagt Jef. “Het 
best verklede monster mag morgen terug komen. Gratis.”
“Neeeeee”, jammert Ebbie. “Die schmink jeukt 
verschrikkelijk.”
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Kiek-it!

Dat is hier dik oké.

Eekes, dat smaakt toch niet  
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Hoedje van... stro.

Klaar voor Halloween.
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Knor, knor, knor, liever een  roze neus dan een snor.

F van
 fan

tastisch
.

De boer, de boerin en 't zwientje.

Handen omhoog soldaten!
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Kiek-it!
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Ready voor fotoshoot!

Moet ik nu echt op de foto?
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Ben je omcirkeld? 
Laat het weten aan 
plezand@koksijde.be 

WIN een 
plezante 
placemat 

M
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u
p
erkaft.

Ik heb
'm al!

Waar zijn die duimpjes?
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Halloween

Woensdag 24 oktober

Griezelige filmnamiddag
Coraline verhuist en komt in een 
nieuwe wereld terecht. In het begin 
lijkt alles rozengeur en maneschijn, 
maar is dat wel zo…
14.30 u – JOC de PIT 
€ 2,50 (incl. drankje), popcorn aan 
50 cent
Meer info: jeugddienst@koksijde.be 
of www.depit.be 

Vrijdag 26 oktober

Trek je pompoenhelm  
aan en doe mee met de  
halloweenmountainbikeroute
Een tocht door het donker van 24, 
33 of 45 km. Finish bereikt?  
Dan krijg je een leuk gadget. 
Pas op. Helm en fietsverlichting  
verplicht (anders krijgen de  
monsters je te pakken). 
Inschrijven van 18 tot 20.30 u. 
(gratis als je jonger bent 
dan 12 j.). Meer info: 
sportdienst@koksijde.be 
of 058 53 20 01

Zaterdag 27 oktober tot  
zondag 4 november

Raak jij uit het doolhof?
Vind je weg in het griezellabyrint. 
Trotseer enge figuren. 
Elke dag van 13-18 uur. 5 euro (incl. 
drankje). En voor de echte durvers 
(+ 14 j.) zijn er ook avondopeningen, 
van 19 tot 22.30 u.
Op zat. 27/10, zon. 28/10, woe 
31/10, vrij. 20/10 en zat. 3/11.
Het doolhof vind je op het strand 
van Sint-Idesbald.

Happy Halloween 
Griezel mee tijdens de herfstvakantie

Maandag 29 oktober

Bib late night
Kom… als je durft. Haal je mooiste 
griezelkostuum uit. Pak je zaklamp 
mee. En zoek in een pikdonkere bib 
je favoriet griezelverhaal uit. Samen 
met griezelauteur Kris Kowlier maak 
je je eigen griezelverhaal.  
Van 19 – 21 u. 
Voor kinderen van het 3e tot het  
6e leerjaar. 
Inschrijven via  
jeugdbibliotheek@koksijde.be
Toegang gratis
Griezelige opvang voorzien  
voor mama en papa.

Dinsdag 30 oktober

Griezelige verhalen  
in de bib
Ben je tussen 6 en 12 jaar? 
Hou je van enge verhalen? 
En durf je die beluisteren?
Kom dan om 10.30 u 
naar de bib… als je durft.



Halloween

Wie heeft de griezeligste 
snoet van de Halloweenstoet?
Jij? Misschien wel, 
misschien ook niet. 
Ontdek het in de stoet die vertrekt 
om 19.15 u aan de Kerkepannezaal 
(St-Idesbald).
Met muziek, animatie en vuurwerk. 
Aansluitend:
Heksenverbranding op het 
strand “Aaaaaargh” – 20 u.

Halloweenvuurwerk – 20.30 u.

Woensdag 31 oktober

Zeewierworkshop met een snuifje Halloween
Zeewier, dat lijkt toch een beetje op een spinnenweb? 
Is dat lekker? Ja. Zeker als je er cake mee bakt. 
Wil je dat ook proeven? 
Kom dan naar de workshop. 
We zoeken op het strand naar de griezeligste zeewieren. 
En overgieten alles met Halloween.
Schrijf je snel in. Want vol is vol. 
13-17 u.
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Prijs: 7 euro. Start: Elisabethplein (Koksijde-Bad)

Maak zelf je griezelpompoen
Tover je pompoen om in een echte 
griezellantaarn. Compleet met 
akelige tanden en  lichtgevende 
ogen.
Laat je schminken in een griezel, 
maar pas op voor de draak. 
Woehaha!
14 -17 u.
Toegang: 5 euro. 
Aan het Grardplein (St-Idesbald)

9
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Kalender herfst 2018

zie
p. 8-9

Doorlopend…

Zaterdag 27 oktober
tot zondag 4 november 
Halloween – Griezeldoolhof
Sint-Idesbald, strand

Oktober

Woensdag 24 oktober
14.30 uur
Griezelige filmnamiddag: 
Coraline
Jeugdhuis De PIT

Vrijdag 26 oktober
18-20.30 uur
Halloween Mountainbike toertocht
Oostduinkerke - Sportpark Hazebeek

Zaterdag 27 oktober
9.00 – 17.00 uur
Zilt feest in 
NAVIGO-museum
Oostduinkerke,
NAVIGO-
Nationaal 
Visserijmuseum

Maandag 29 oktober
19-21.00 uur
Bib late night met Kris Kowlier (+8j.)
Koksijde - Bibliotheek

Dinsdag 30 oktober
10.30-11.30 uur
Voorleesuurtje: griezelverhalen in de bib (6-12 j.)
Koksijde - Bibliotheek

Woensdag 31 oktober

= HALLOWEENTOPDAG
13-17 uur
Halloweenworkshop 
voor kinderen over zeewier
Koksijde-Bad - Elisabethplein

14-17 uur
Uithollen en versieren 
van pompoenen, 
schmink en animatie
Sint-Idesbald, G. Grardplein

14.30 uur
Familie@TenDuinen: 
Virtual Reality 
achter de schermen 
Abdijmuseum ten Duinen

19.15 uur
Grote Halloweenstoet
Van de Kerkepannezaal naar de Zeedijk

20.00 uur
Heksenverbranding
Sint-Idesbald, strand

20.30 uur
Halloweenvuurwerk
Sint-Idesbald, strand

zie
p. 8-9

zie
p. 8-9

zie
p. 8-9

zie
p. 13

zie
p. 14



Kalender herfst 2018

November

Vrijdag 2 november
14.30 tot 16u. (€2)
Workshop: ‘Kom samen cupcakes 
versieren’ (8 – 13 jaar)
Oostduinkerke – NAVIGO-museum

Zaterdag 3 november
10.30 – 17.30 uur
Hobbybeurs
c.c. CasinoKoksijde

14.00 uur
Paddenstoelenwandeling
Oostduinkerke, 
bezoekerscentrum De Doornpanne

Zondag 4 november 
10.30 – 17.30 uur
Hobby- en Michelinbeurs
c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 10 november
18.00 uur: Sint-Maartensstoet
18.30 uur: Pietje Pek op de brandstapel
19.00 uur: foto bij de Sint en zijn pieten
Vertrek en aankomst aan ’t Oud Schooltje 
in Koksijde-Dorp
Ligt je mooie uitgeholde biet al klaar? 
Wie een mooie lantaarn knutselt 
ontvangt van de Sint nog een  
leuk extraatje!

Zondag 11 november
15.00 uur
KALF!: Theatervoorstelling 
met dans en muziek (6+)
c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 24 november
10.30 uur
Verteltheater: 
Mag de mug! 
Koksijde-Bad, 
Bibliotheek 

Zondag 25 november
Wereldbeker Cyclocross
Luchtmachtbasis Koksijde  

14.00 uur
Aquariumworkshop voor gezinnen
Oostduinkerke - NAVIGO-museum

Nieuw schooljaar, 
nieuwe kindergemeenteraad
En dus ook een nieuwe kinderburgemeester.
De eerste kindergemeenteraad vond plaats  
op 12 oktober. 

In de volgende PleZand lees je er alles 
over. We zijn benieuwd… jij ook?

Een verslag van de kindergemeenteraad 
kan je altijd nalezen op  
www.koksijde.be/kindergemeenteraad 

December

Doorlopend…

Zaterdag 15 december – 
zondag 6 januari IJsbaan
Koksijde, Theaterplein 

Zaterdag 22 december – 
zondag 6 januari
Bos van Commerce 
Oostduinkerke, strand

Woensdag 19 december 
14.30 uur
Filmnamiddag: 
A Christmas Carol 
Jeugdhuis JOC de PIT

Lees het allemaal 
in de volgende Plezand!

zie
p. 15

zie
p. 14

zie
p. 14

zie
p. 13

zie
p. 13
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Plezante nieuwsjes

Koksijde krijgt SUPERSCORE voor dierenwelzijn
Dierenwelzijnsorganisatie Gaia polste bij alle gemeentebesturen naar 
wat ze allemaal doen rond dierenwelzijn. De provincie West-Vlaanderen 
deed het niet goed met amper 46%. Awoe! Maar onze gemeente 
scoorde wel heel hoog: 83%. Grote onderscheiding dus.

Koksijde zet al lang in op dierenwelzijn met o.a. de acties rond 
zwerfkatten en de komst van dierenasiel Ganzenweide. Bravo voor onszelf!

Nieuw: speeltoestel op het strand
Op het strand van Oostduinkerke (aan het einde van de 
Zeedijk) staat sinds het begin van de zomer een nieuw 
klimtoestel. Een toestel dat onze kindergemeenteraad 
hielp kiezen. Heb je er al op gespeeld? Nee? Zeker doen.

Nieuwer: speeltoestel op speelplein 
Kerkepanne
En ook speelplein Kerkepanne (Strandlaan St-Idesbald) 
kreeg een nieuw klimtoestel. Het kleiner broertje – 
maar nog altijd heel groot – van het speeltoestel op het 
strand. Test hem dringend uit!

KEI-lieve Koningin op bezoek
Hare Majesteit Koningin Mathilde kwam begin september 
op bezoek in Oostduinkerke. Stond je ook te zwaaien 
met je Belgische vlag? De paardenvissers stonden paraat 
aan het Koninklijk Elisabeth Instituut, waar de koningin 
vele mensen een handje schudde. Daarna bezocht ze 
nog een kamp in het vakantiedomein ter Helme.  
Dat zorgde voor vele blij gezichten :)

P

Wist je dat de abt uit de 
VR-beleving van Ten Duinen 
nagemaakt is in Lego? 
Hoe cool is dat? 
In de museumshop van Ten Duinen kan je dit 
monnikje ter plaatse maken en meenemen naar huis 
voor maar 6,30 euro. 

Een plezante tip voor echte verzamelaars!



Hippetips
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KALF!
Theatervoorstelling met dans en muziek 
De één wil het verhaal vertellen van Koetje Kalf. Het echte verhaal.  
Zonder al te veel koetjes en kalfjes. Gewoon zoals het is.  
Een koe een koe noemen.De loeiharde waarheid. Een slagerfestival. 

De ander voelt meer voor een sprookje. Iets met een eenhoorn en een 
regenboog. Liefst met veel muziek en dans. Zo’n verhaal dat eindigt met 
de woorden “En ze loeiden nog lang en gelukkig.”

Je maakt kennis met een klein koetje dat droomt van Indië, het land van 
de heilige koe. Maar dat koetje wordt bedreigd door de vleesindustrie.

Zondag 11 november – 15.00 uur
c.c. CasinoKoksijde
Ticket: 6 euro - vanaf 6 jaar   

Virtual Reality: achter de schermen! 
In het Abdijmuseum floep je terug naar de 
middeleeuwen. Dankzij zo’n mega coole 
VirtualRealitybril. Precies zoals in een game. 
In de herfstvakantie gaat het museumteam nog een 
stapje verder. Dan bekijk je de beleving van achter de 
schermen. Hoe hebben ze het gemaakt? Zag Koksijde 
er echt zo uit in de middeleeuwen? Een unieke kans.

Woensdag 31 oktober om 14.30 u.
Vanaf 10 jaar - prijs: € 5

Schrijf je op voorhand in via abdijmuseum@koksijde.be 
of 058 53 39 50. De plaatsen zijn beperkt (max. 20).
Dit is een activiteit van Family@TenDuinen: (groot-)
ouders kunnen ondertussen een rondleiding voor 
volwassenen meevolgen!

Kinderfilm: A Christmas Carol
Op Kerstavond bezoeken 3 geesten een oude norse 
man die een hekel heeft aan kerst. Niet alleen heeft 
hij een afkeer voor kerst maar ook voor de mensen 
rond hem. De 3 geesten proberen de oude man 
te overtuigen dat kerst een periode is van nieuwe 
kansen. Kan hij weer veranderen in de man die hij 
vroeger was voordat het te laat is?

Woensdag 19 december om 14.30 uur
DE PIT – Kursaallaan 28, Koksijde
Tickets kosten € 2,50 (gratis drankje)
popcorn: € 0.50

Reserveren via jeugddienst@koksijde.be  
of 058 53 34 44.

Plezante tip: 
Neem na de voorstelling deel aan een creatieve workshop van de  
Westhoek Academie Koksijde.
Info en reservatie tickets op www.casinokoksijde.be
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Praktisch:
Vergeet zeker je 

laarzen niet! 
Breng je picknick mee 

en vul die aan met 
lekkere hapjes van 

onze vissers! 

Hippetips Navigo
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Waar is dat feestje?  
Hier is dat feestje! 
Zilt feest in NAVIGO-museum
Zaterdag 27 oktober is een zee(r) feestelijke dag in het NAVIGO.  
‘s Morgens vroeg gaan we met de huifkar naar het strand om te vissen 
met de garnaalvissers te paard. Op het museumplein worden de garnalen 
gekookt en mag je proeven. Njammie! 

In de namiddag: toffe animatie en coole workshops  
in en rond het museum.
• Neem deel aan een dansworkshop
• Rij mee op onze draaimolen
• Laat je schminken
• Speel met de pudebak en het mannetjesspel
• Versier je eigen draagtas of button 
• En maak je eigen armbandje.  

Meer info en tickets: www.navigomuseum.be

Word jij onze reporter op dit feest? 
Trek je graag foto’s? Of wil je graag leren hoe dat gaat? 
Doe dan mee met de fotografieworkshop. (5-12j.)
Een professionele fotograaf leert je de kneepjes van het vak. 
En samen maken jullie een reportage van de garnaalvissers te paard.
Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt. 
Kostprijs: € 8 – Neem wel je mama, papa, opa en/of oma mee  

Familie@NAVIGO
Workshop: ‘Kom samen 
cupcakes versieren’ 
Hou jij ook zo van cupcakes? Ben 
jij een handige Harry of Hariëtte? 
Ga dan aan de slag en verander 
je eigen cupcakes in een kleurrijk 
kunstwerkje. 
Vrijdag 2 november  
van 14.30 tot 16u. (€2)

Schrijf je zeker in!  
Via onthaal@navigomuseum.be  
of 058 51 24 68.
Voor kinderen van 8 – 13 jaar.
(Groot)ouders kunnen ondertussen 
gratis deelnemen aan de thematische 
rondleiding in het museum.

Aquariumworkshop voor jong én oud!
Onze duiker neemt je mee onder zee. 
Hij leert je vanalles wat je nog niet wist over onze vissen. 
Ouders en/of grootouders gaan samen met de kinderen aan de slag 
achter de schermen van het museum. 
Benieuwd? Kom dan zeker af op de 'Dag van de Wetenschap'. 
Zondag 25 november om 14.00 uur –  
voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar
Gratis, wel reserveren: onthaal@navigomuseum.be



Creatief? Dan zijn we op zoek naar jou
Stop je hoofd in de wolken tijdens de expo ‘Op de grond, tussenin of 
aan de hemel’. Bouw mee aan onze wolkenkrabber. Of maak je eigen 
wolk. Kriebelt het al? Goed. Maak dan je eigen kriebelbeest.
Tot snel!

Kunstencentrum Ten Bogaerde

Voor Creakids@tenbogaerde  
ben je welkom van  
27 oktober tot 6 januari
Info en openingsuren: www.koksijde.be/
kunstencentrumtenbogaerde
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Hippetips

Zit je in de 2e of 3e kleuterklas? 
Dan is Multimove iets voor jou. 
Moovie leert je springen, landen, 
rollen, lopen, vangen en werpen. 
Zodat je klaar bent om later een 
echte sportclub te kiezen.  

Wanneer?
Van 7 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,  
8670 Koksijde, 058 53 20 01, 
sportdienst@koksijde.be.

Ben je al ingeschreven 
voor een sportkamp in 
de herfstvakantie?
Nee?  
Check dan  
snel of er  
nog plaats is.

VOOR KLEUTERS

Verteltheater:  
Mag de mug
Mag een mug mensen prikken? Waarom 
prikt Mag zo graag? Gelukkig kan Mag zich 
goed verstoppen en heel goed vliegen want 
prikken is zijn leven. Kom naar het verhaal 
over een lieve mug die zich niet begrepen 
voelt. En vooral niet mag prikken!
Afspraak in de bib op zaterdag 24 
november om 10.30 u.
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

www.koksijde.be/sportkampen 
sportdienst@koksijde.be 
T. 058/ 53 20 01 



Jullie kunstwerkjes

Plezante wekker
Supermooie tekeningen van de Vrije Basisschool Oostduinkerke. 
De plezante wekker zat weer lekker vol. Met een dikke pluim voor het  
eerste leerjaar, want zij tekenden en kleurden heel veel! 
Misschien staat jouw tekening of gedichtje in de volgende Plezand?  
Hou de wekker in de gaten! 
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De schattige kat  van Ida
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Ambroos is grote fan  

van FC De Kampioenen

Bij elk bloemetje hoort een hartje en een regenboog - Mooi Florianne

Camille 5 jaar

A
riane w

oont in een
 

hartjeshuisje

Ides



Pauline

Het huisje van Mayra - 8 jaar

Maxime - 1ste leerjaar

Elise L6A

Pieter-Jan

Het Koninklijk paleis 

van Alice - 7 jaar

Jullie kunstwerkjes
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Jana - 1ste leerjaar

Aline
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Kiek-it!

Bij een roze vriendin  

hoort een roze suikerspin.
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Eerst zwaaien en dan omdraaien.

Hallo ik ben miss regenboog.
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Kiekeboe!

Hop hop paardje in galop!

Mag ik nu asjeblieft knutselen?

Kijk mama... een reuzeNdonut.

Girly party.

A
ls ik lach
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 ik verlo
ren

.
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Kiek-it!
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Waarom heb ik geen wielen  

en geen pedalen?

O
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alletjes. Wie zit er nu op een voetbal?
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Met vier...dubbel zoveel plezier.
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Onze nieuwe zetel is echt wel  comfortabel.

Ze noemen mij schattebolletje.
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Ben je omcirkeld? 
Laat het weten aan 
plezand@koksijde.be 

WIN een plezante 
placemat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’t Is al
tijd ple

zant 

 in Koks
ijde!

Oskaar snoepje 
hebben?

Wie krabt er  
aan mijn rug?

Welk gaatje is  
het nu eigenlijk?

Bekje toe Jef

Iemand 
heeft een 
oogje 
op mij

Pablo en het  
plezante trio

Welkom op de plezante 
openblikdag

Ik ben een plezante  
winnares

Twee blonde 
sardientjes 
in een blik


