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Legende
In PleZand worden artikels, spelletjes,
activiteiten… meestal aangeduid
met icoontjes die de leeftijdsgroepen
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6 - 7 jaar
Jef
8 - 10 jaar
Pablo
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Met hulp van talrijke
Koksijdse kids!
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Wie zijn die enge monniken
van Ten Duinen?

j hem in
Wendy.

en Oskaar

nderd
Ebbie.

berken, eiken. Nergens een kerstboom.
Alleen plasjes water.
“We moeten het spoor volgen”, zegt Ebbie.
En hij stormt weg.
Het spoor leidt door struiken, langs auto's en over straten.
Steeds verder weg van het plezante huis. En in het donker
wordt het steeds moeilijker om de plasjes te vinden.

fluistert Jef.
De plezante vrienden sluipen naar binnen. Het is donker.
Heel erg donker. In de verte, diep in het museum, brandt
een flakkerend lichtje. Ze sluipen verder, tot aan het licht.
En daar staat hun kerstboom. In een aquarium.
Een aquarium vol lampjes. Geel, groen, rood en blauw.
En onder de kerstboom, naast de pakjes, zit een vis en
naast die vis, zit een zeester.

“Ik ben Sterre!”
Waar
is de dief?

“En ik ben, blub, Stekker!”
“Welkom”, zegt Sterre. “We gingen juist kerstliedjes zingen.”
“Maar, maar, maar... dat is een kerstboom, geen zeewier!
Haal die onmiddellijk uit dat water!”, brult Oskaar.
“Niet roepen”, zegt Jef.
“Niet roepen? Onze kerstboom gaat kapot.
Hij verzuipt”, zegt Oskaar.
“Bomen hebben toch, blub, water nodig?”, zegt Stekker.

Paniek bij de plezante vriendjes!
De kerstboom is weg en de pakjes
zijn verdwenen.
Wat nu? Samen gaan ze op zoek
naar de dief… of zijn het dieven?

4-5

het aquarium duiken, maar de rest houdt hem net op tijd
tegen.
“Laat me los”, proest Oskaar. “Ik wil mijn cadeau. Ik wil mijn
kerstboom.”
“Wij hebben nog nooit een kerstboom gehad”, zegt Sterre.
“Nee, nog nooit”, zegt Stekker.
“En dan? Die kerstboom is van mij!”, zegt Oskaar.
“Rustig Oskaar. Niet iedereen heeft zoveel geluk als wij.
We nemen een stoel en zetten ons bij. Het is hier ook
gezellig”, zegt Jef.
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“Veel mooie lichtjes”, zegt Wendy.
“En mijn Playstation?”, vraagt Oskaar.
“Je krijgt wel een nieuwe van mij”, zegt Ebbie.
“En van mij ook”, zegt Wendy.
“Twee Playstations?”, glimlacht Oskaar. “Dat is goed.”

Aquarium

Kerstvakantie
in Koksijde is…
… heel véél schaatsplezier,
muziekoptredens,
een magisch winterspektakel,
kerstvertellingen, spetterend
vuurwerk en nog veel meer!

5

8-9
Er was eens…
een sprookjesbos
Met een tipi, een sprookjeshuisje en een boshut.
Met betoverende verhalen
en keileuke activiteiten.
Sprookjesstiene is er ook bij!
En jij?

Plezand eindejaar

10
Nieuwe
kindergemeenteraad

En verder:
Kiek It

Ze zien het zitten, de nieuwe
Koksijdse gezichten.
Samen met de kinderburgemeester
vormen ze de stem van alle
Koksijdse kinderen.
Plezand wenst hen veel succes!

Jeugd en c.c. CasinoKoksijde

16-17
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Een plezant verhaal

Waar is de dief?
“Neeeeeeee!” Ebbies stem schalt door het huis.
“Neeeeee!” En opnieuw.

Jef vliegt naar beneden.
“Wat is er? Wat is er?”, vraagt Jef.
“Onze... onze...”, stamelt Ebbie.
“Wat? Wat? Zeg het dan”, zegt Jef.
“Onze... onze... kerstboom... gestolen. Hij is gestolen”,
zegt Ebbie.

“Waaaaat?!”, roept Oskaar die ook uit zijn bed is
gesukkeld. “En onze pakjes?”
“Ook weg”, zegt Ebbie.
“Neeeeeeeee!”, jammert Oskaar. “Waar is de dief?”
Oskaars scharen knippen door de lucht. “Ik snij hem in
stukken.”
“Komaan. Wie steelt een kerstboom?”, vraagt Wendy.
“Het is een grap.“

“Ik weetos”, zegt Pablo. Ebbie, Jef, Wendy en Oskaar
kijken hem aan. “De kerstmannos.”
“De kerstman? Doe niet onnozel. Die heeft honderd
kerstbomen. Nee, duizend waarschijnlijk”, zegt Ebbie.
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“Ebbie heeft gelijk. De kerstman steelt niet. Het is iemand
anders”, zegt Jef. “En we moeten uitzoeken wie.”
“Hier! Een plas water”, zegt Oskaar.
“Daar ook”, zegt Ebbie.
En inderdaad, kleine plasjes water lopen vanaf de plek
waar de kerstboom stond, tot aan de voordeur.
“Kerstboomos lekkos?”, vraagt Pablo.
“Bah, nee, dat is niet van de kerstboom. Het komt van de
dief”, zegt Ebbie.

“Naar buiten!”, roept Oskaar.
De plezante vrienden stormen naar buiten. Geen
kerstboom te zien. Wel veel andere bomen. Populieren,
berken, eiken. Nergens een kerstboom.
Alleen plasjes water.
“We moeten het spoor volgen”, zegt Ebbie.
En hij stormt weg.
Het spoor leidt door struiken, langs auto's en over straten.
Steeds verder weg van het plezante huis. En in het donker
wordt het steeds moeilijker om de plasjes te vinden.

“Kaboem!”

Vuurwerk knalt in de lucht. Honderden sliertjes licht dalen
naar beneden. Heel de omgeving baadt in paarsrood
licht.
“Ooooh, wat mooi”, zucht Wendy.
“Mooi? Mooi?! Ik wil onze kerstboom terug,
geen vuurwerk”, bromt Oskaar.

“Ja. En dit is water”, zegt Sterre.
“Die zijn zot”, fluistert Ebbie in Jefs oor.
“En mijn cadeau? Ik heb een Playstation gevraagd aan
de kerstman. Die is vast en zeker naar de haaien”, zucht
Oskaar.

“Een haai? Waar?” Stekker zwemt rond de kerstboom.

Ze volgen het spoor door verlaten straten tot bij een groot
gebouw. Het spoor leidt naar binnen.
“Het NAVIGO-museum”, zegt Ebbie.

Duidelijk over zijn toeren.
“Geen haai. Naar de haaien”, zegt Ebbie.
“Kapottos”, zegt Pablo.
“Nee, niet kapot. Goed, blub, water dit”, zegt Stekker.
“Ja. Proper water”, zegt Sterre.

“Schttttt. De dieven mogen ons niet horen”,

“Nu is het genoeg!” Oskaar stapt naar voor en wil in

“Langs hier”, zegt Jef.

fluistert Jef.
De plezante vrienden sluipen naar binnen. Het is donker.
Heel erg donker. In de verte, diep in het museum, brandt
een flakkerend lichtje. Ze sluipen verder, tot aan het licht.
En daar staat hun kerstboom. In een aquarium.
Een aquarium vol lampjes. Geel, groen, rood en blauw.
En onder de kerstboom, naast de pakjes, zit een vis en
naast die vis, zit een zeester.

“Ik ben Sterre!”

“En ik ben, blub, Stekker!”
“Welkom”, zegt Sterre. “We gingen juist kerstliedjes zingen.”
“Maar, maar, maar... dat is een kerstboom, geen zeewier!
Haal die onmiddellijk uit dat water!”, brult Oskaar.
“Niet roepen”, zegt Jef.
“Niet roepen? Onze kerstboom gaat kapot.
Hij verzuipt”, zegt Oskaar.
“Bomen hebben toch, blub, water nodig?”, zegt Stekker.

het aquarium duiken, maar de rest houdt hem net op tijd
tegen.
“Laat me los”, proest Oskaar. “Ik wil mijn cadeau. Ik wil mijn
kerstboom.”
“Wij hebben nog nooit een kerstboom gehad”, zegt Sterre.
“Nee, nog nooit”, zegt Stekker.
“En dan? Die kerstboom is van mij!”, zegt Oskaar.
“Rustig Oskaar. Niet iedereen heeft zoveel geluk als wij.
We nemen een stoel en zetten ons bij. Het is hier ook
gezellig”, zegt Jef.

“Veel mooie lichtjes”, zegt Wendy.
“En mijn Playstation?”, vraagt Oskaar.
“Je krijgt wel een nieuwe van mij”, zegt Ebbie.
“En van mij ook”, zegt Wendy.
“Twee Playstations?”, glimlacht Oskaar. “Dat is goed.”

Aquarium
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Selfies op papier.
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kleinere smartphone.
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Met mij clickt het altijd.

Kiek-it!

Ben je omcirkeld?

Laat het weten aan
plezand@koksijde.be
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slangen.
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Hippetips

KOKSIJDE ON ICE…
3 weken
schaatspret

600m²
ijsplezier

gezellige
smulhuisjes

coole
optredens

Wat kost dat?
2 euro (-16j.)
15 euro (10- beurtenkaart)
Huur schaatsen: 2 euro

Live-optredens op zaterdag en donderdag
Check de plezante kalender p. 12 & 13

Handschoenen
verplicht!!!

Openingsuren IJsbaan
Zaterdag 15/12 t.e.m. vrijdag 21/12 : 14-21.30 u.
Maandag 24/12 en maandag 31/12: 10-17.30 u.
zaterdag 22/12 t.e.m. zondag 06/01: 10-21.30 u.

Nieuw: Magisch spektakel Fiers à Cheval
Zaterd
22 dec ag
em
om 18 ber
uur

© Henry Moreigne

Vreemde figuren in rare klederdracht veranderen in fiere, mooi verlichte paarden.
De paarden, zijn meer dan 3,50 m hoog en staan symbool voor vrede.
Een paardentemmer leidt deze magische figuren in een mooie dans op muziek.
Zo word je plots vergezeld door Pegasus, het gevleugelde paard. De figuren nemen je
mee op een magische rit. Deze show was eerder al te gast in Duitsland, Frankrijk, Italië,
Portugal, Hong Kong, China en Singapore.

Na de show is er nog vuurwerk op het strand (19.15 uur)
en daarna nog een optreden bij de ijsbaan (20 uur).
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Hippetips

Kom supporteren tijdens de Highland Games
(Schotse spelen) op het strand van Oostduinkerke
Je kent ze toch? De Schotse stoere
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.

Woens
26 dec dag
emb
van 13 er
tot 17
uur

rdag
Zate mber
ece
29 d

Trek je wandelschoenen aan en kom met
het hele gezin 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

Zaterdag
29 december
om 16 uur

spetterend
optreden
aan de
ijsbaan
De vogeltjesdans,
Dimitri Vegas
en Like Mike,
Megamindy,
Samson…
Jeuk steekt al
deze liedjes in een
zot jasje. Dansen,
springen, zingen.
Je zal zeker niet
stilzitten deze
namiddag.
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Bos van Commerce

Van za
22 dec terdag
e
zonda mber tot
g 6 jan
uari
op het
str
Oostd and van
uinker
ke

Er was eens…
een vrolijk sprookjesbos

Dit jaar verandert het Bos van Commerce
in een vrolijk sprookjesbos.

Welke sprookjes?
Ken je het meisje met de zwavelstokjes? Of
de gelaarsde kat? Maar ook ‘Het tinnen
soldaatje’, ‘De rattenvanger van Hamelen’,
Alibaba & de 40 rovers, Assepoester,
Hans en Grietje..

Maar er zijn ook spelletjes, knutselopdrachten, piñata’s,
zoektochten… allemaal in het thema van ‘Er was eens…’
De ‘tipi’, het sprookjeshuisje en het hindernissenparcours
zijn doorlopend open.
Dorst? Bestel een drankje in de boshut.
Die is elke dag open om 11 uur.

Boskalender

Zaterdag 22 dec.
11 uur:
Optreden van El Fuerte
11.30 uur: de Stienes openen het Bos van Commerce
14 uur:
‘Er was eens…’, knutselen met Sprookjesstiene
Zondag 23 dec.
11-13 uur: Christmas Carol Singers
14 uur:
‘Er was eens…’, knutselen met Sprookjesstiene
Maandag 24 dec.
11.30 uur: ‘Er was eens…’, Piñata slaan
14 uur:
Bezoek van de kerstman
Dinsdag 25 dec.
11 uur:
boshut is open
Woensdag 26 dec.
13-17 uur: Highland Games
14-17 uur: West Coast Pipe band
Donderdag 27 dec.
14 uur:
‘Er was eens…’, knutselen met Sprookjesstiene
Vrijdag 28 dec.
11.30 uur: ‘Er was eens …’, Piñata slaan
13.30 uur: Paintballatelier voor kinderen
17 uur:
Après-ski party
Zaterdag 29 dec.
14 uur:
‘Er was eens…’, spel met Sprookjesstiene &
Piñata slaan
17uur:
Weet je nog die slow…
Zondag 30 dec.
16-18 uur: Sylvestervuren
18 uur:
Vuurwerk
Maandag 31 dec.
11 uur:
‘Er was eens…’, zoektocht met Sprookjesstiene
& Piñata slaan
11 uur:
Oesterpassie in het bos
23.30 uur: van oud naar nieuw met bubbels in het bos
Dinsdag 1 jan.
11 uur:
boshut open
Woensdag 2 jan.
14 uur:
‘Er was eens…’, activiteit met Sprookjesstiene
Donderdag 3 jan.
14 uur:
Assepoesternamiddag:
verhaal, schmink (€3), knutselen
Vrijdag 4 jan.
11 uur:
‘Er was eens…’, spel met Sprookjesstiene &
Piñata slaan
Zaterdag 5 jan.
11 uur:
Driekoningen in het bos
Zondag 6 jan.
11 uur:
Boshut open
Info: dienst Toerisme - 058 51 29 10
toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be
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jeugd en casino

Meneer Beer en de woeste wolven (vanaf 5 jaar)

Theatervoorstelling

“Mensen zijn vreemde dieren”, zucht Meneer Beer.
Met een flinke klap slaat hij zijn koffer dicht en trekt hij terug
naar het bos.
“Daar hoor ik thuis”, bromt hij, “niet in de stad”.
En hop, weg is hij.
Duik mee met Meneer Beer het bos in. Waar Woeste Wolven de
muzikale plak zwaaien, Staf de Uil een oogje in het zeil houdt en
Eddy De Vos uren aan een stuk babbelt over koetjes en kalfjes.
Doe na de voorstelling nog mee met de workshop ‘poppen maken’.
Zondag 6 januari 2019 – 15 uur
c.c. CasinoKoksijde (kids 6 euro)
Boek snel je plaatsje: www.casinokoksijde.be

Zit er een dj in jou?

Muzikale kriebels. Heb je die ook? Ben je 11 jaar of ouder?
Op woensdag 6 februari om 16 uur organiseert de
jeugddienst een dj initiatieles. Misschien iets voor jou?

Klaar voor een muzikaal samenspel?

Ken jij het Muze-project al?
Muzikanten geven leerlingen de kans om een muziekinstrument
te leren spelen. Bands repeteren naar hartenlust in de repetitieruimtes.
Heb jij zin om dit project te leren kennen?
Kom in maart zeker naar de gratis jamsessie.
Dan krijg je de kans om de bands, lesgevers en de leerlingen aan het werk te zien.
Waar: Kursaallaan 28 8670 Koksijde
Info: 058 53 34 44 - jeugddienst@koksijde.be - www.depit.be

Micromundo (vanaf 6 jaar)
Klank- en lichttheater

Het is een kikker.
Of nee wacht,
het zijn enkele vissen.
Een inktvis?
Of heeft het nu toch echt
een slurf?
Een hond???
Een hele dierenwereld op één
podium krijgen? Dat doen vier
mensen die speciaal uit
Zuid-Amerika naar Koksijde komen.
Maar hoe?
Tip: Na de voorstelling krijg je te
zien hoe alles tot leven kwam.
Zaterdag 9 maart 2019 – 19 uur
c.c. CasinoKoksijde (kids 5 euro)
Boek snel je plaatsje:
www.casinokoksijde.be

Kinderfilm: Big Boss Baby
Denk jij ook dat baby’s klein en schattig zijn?
Wel, niet deze baby! Hij is een echte Boss Baby.
De film gaat over Tim die een nieuw broertje krijgt.
Zijn broertje ziet er anders uit dan de meeste
baby’s: hij draagt een kostuum en
wandelt rond met een aktekoffertje.
De twee broers werken samen om
de kwade plannen van de baas van
Puppy Co te stoppen.
Benieuwd of het hen zal lukken?
Kom dan naar de jeugddienst.
Maandag 4 maart 2019
om 14.30 uur
Kursaallaan 28 8670 Koksijde
(2,50 euro incl. drankje popcorn: 50 cent )
jeugddienst@koksijde.be
www.depit.be
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Kalender winter 2018 - 2019

Schaatsplezier in Koksijde

Donderdag 27 december

Zaterdag 15 december 2018
tot zondag 6 januari 2019		

Kerstvertellingen in de bib (6-12j.)

Koksijde-Bad, Theaterplein, Zeelaan 303

10.30-11.30 uur

Koksijde, bibliotheek

zie
p. 8

Openingsuren:
zaterdag 15/12 t.e.m. vrijdag 21/12: 14-21.30 u.
maandag 24/12 en maandag 31/12: 10-17.30 u.
zaterdag 22/12 t.e.m. zondag 06/01: 10-21.30 u.

zie
Bos van commerce op het strand
p. 1
van Oostduinkerke
0
Van zaterdag 22 december
tot zondag 6 januari
De ‘tipi’, het sprookjeshuisje en het
hindernissenparcours zijn doorlopend open.
De boshut opent elke dag om 11 uur.

14.30 en 16.30 uur

Winterevenement: vertelwandeling
'toen de dieren nog spraken'

zie
p. 1
5

Abdijmuseum Ten Duinen
20 uur

Optreden aan de IJsbaan:
‘The Million $ Sunrise’
Koksijde-Bad, Theaterplein

zie
p. 1
4

Vrijdag 28 december
14.30 – 16.00 uur

Workshop: ‘Maak je eigen wensfles’ (8-13j.)
Oostduinkerke, NAVIGO-museum
16 uur

Smoefelmarkt

Teletijdmachine Ten Duinen@1490
Virtual Reality-beleving

Oostduinkerke-Dorp, binnenplein NAVIGO-museum

Open op 27, 28, 29, 30 december en op
3, 4, 5 en 6 januari in de kerstvakantie.
Opgelet, na de kerstvakantie sluit
Ten Duinen even de deuren:
van maandag 7 januari tot en met
donderdag 31 januari.
Heropening op 1/02/2019

Zaterdag 29 december
8-14 uur

Winterwandeldag

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal

zie
p. 9

16 uur

Optreden aan de ijsbaan:
‘Jeuk’ Live Band for Kids
Koksijde-Bad, Theaterplein

December 2018

20 uur

Zaterdag 22 december
15 uur

Kerstoptreden door kinderkoor Beau-re-mi
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
18 uur

Parade: FierS à Cheval

zie
p. 8

Optreden aan de IJsbaan:
‘Edje Ska & The Pilchards’
Koksijde-Bad, Theaterplein

Zondag 30 december
16 uur

Sylvestervuren en vuurwerk

Koksijde, Zeelaan

Oostduinkerke Zeedijk

19 uur

Maandag 31 december

Vuurwerk

Koksijde, strand

23-02 uur

20 uur

Sint-Idesbald, Zeedijk t.h.v. het Grardplein

Van oud naar nieuw

Optreden aan de IJsbaan: ‘Ontpopt’
Koksijde-Bad, Theaterplein
20-22 uur

Kerstconcert met Christoff, Lindsay
en kinderkoor Scaletta
Koksijde-Bad, O.L.V-ter-Duinenkerk

2019

Woensdag 26 december
13-17 uur

Highland Games

Oostduinkerke, strand
12

zie
p. 9

GELUKKIG
NIEUWJAAR

Kalender winter 2018 - 2019

Januari 2019

Woensdag 27 februari
14 uur

Donderdag 3 januari

Kindercarnaval-animatie

10.30-11.30 uur

Oostduinkerke, Witte Burg

Kerstvertellingen in de bib (4-8j.)
Koksijde, bibliotheek
20 uur

MAART

Koksijde-Bad, Theaterplein

Zondag 3 maart

Optreden aan de ijspiste: F-Rent, funkband

Vrijdag 4 januari
14.30-16.00 uur

Workshop: ‘Zeestorm! Alle hens aan dek’

zie
p. 1
4

Kinderfilm: Big Boss Baby

Koksijde, jeugdhuis JOC de PIT

20 uur

Optreden aan de ijspiste: ‘The Hillbilly Moonshiners’

15 uur

zie
p. 1
1

c.c. CasinoKoksijde

Woensdag 23 januari
14-17 uur

Voorleesuurtje in de bib
Bibliotheek Koksijde

zie
p. 1
9

Kinderactiviteit: gezonde zeepjes maken

Koksijde-Bad (start Marktplein)

aansluitend kinderdiscoshow
c.c. CasinoKoksijde
14.30-16.30 uur

Hondensledeshow

Familie@TenDuinen: workshop voor kinderen

Strand, Ster-der-Zee

Abdijmuseum Ten Duinen

Zondag 27 januari

Donderdag 7 maart

11 uur

14-17 uur

Hondensledeshow

Family Day – Opendeur

Strand Ster-der-Zee

Luchtmachtbasis Koksijde

zie
p. 1
1

Vrijdag 8 maart
14.30 – 16.00 uur

Oostduinkerke, NAVIGO-museum

Zaterdag 9 maart
19 uur

Knuffelduik

c.c. CasinoKoksijde

Oostduinkerke, strand

Zondag 24 februari
8-12 uur

Mountainbiketoertocht

Oostduinkerke, Hazebeek

zie
p. 1
4

Workshop: ‘Vis aan de lijn'
Maak je eigen vismobieltje. (6-9 j.)

Zaterdag 9 februari
10 uur

zie
p. 1
8

Kindercarnavalstoet

11 uur

Koksijde Jeugddienst, Kursaallaan 28

14-16.30 uur

14 uur

Zaterdag 26 januari

16 uur

zie
p. 1
9

Woensdag 6 maart

Oostduinkerke, Erfgoedhuis, Leopold II Laan 4

Woensdag 6 februari

zie
p. 1
1

Duinenhuis, Bettystraat 7

Opendeurdag Speelotheek De Speelkriebel

Februari

Dinsdag 5 maart
10.30 uur

Theatervoorstelling ‘Meneer Beer en de
woeste wolven’ (+5 j.) + workshop ‘poppen maken’

dj Initiatieles

Oostduinkerke

14.30 uur

Zaterdag 5 januari

Zaterdag 6 januari

Grote carnavalstoet

Maandag 4 maart

Oostduinkerke, NAVIGO-museum

Koksijde, Theaterplein

14.30 uur

zie
p. 1
1

Klank- en lichttheater Micromundo (+6 j.)

Woensdag 13 maart
13.30 – 16 uur

Kijk! Ik fiets!

Oostduinkerke,
Sporthal Hazebeek

zie
p. 2
0
13

Musea

Familie@NAVIGO
Elke vrijdag om 14.30 uur tijdens de schoolvakanties trakteert het NAVIGO-museum met toffe workshops. Tip!
Laat je mama of papa op hetzelfde moment een gratis rondleiding volgen.

Workshop:
‘Maak je eigen wensfles’
(8 – 13 jaar)

Workshop:
‘Zeestorm! Alle hens aan dek’
(6 – 9 jaar)

Versier je eigen wensfles en droom
weg in de wereld van de zee. Plaats
je wens voor het komende jaar op
papier en stop het in de fles.
Je weet maar nooit!
Vrijdag 28 december
van 14.30 tot 16u. (€2)

Heb jij creatieve vingers? Italiaanse prints op
rijstpapier, pleisteren, stempelen en afwerken
met glittergel. Tijdens deze workshop word je
een Italiaanse kunstenaar!
Vrijdag 4 januari
van 14.30 tot 16u. (€2)

Workshop: ‘Vis aan de lijn’ (6 – 9 jaar)
Visje groot, visje klein, hang de visjes aan de lijn.
Maak je eigen vismobieltje.
Vrijdag 8 maart van 14.30 tot 16u. (€2)

Zin in
é
deze w én van
orksho
ps?
Schrij
f je sn
via 05
e
8 51 2 l in
4 68 o
ontha
f
al@na
vigo
museu
m.be

S.O.S. Zeemonsters (vanaf 6 jaar)
Schip ahoi zeemaatjes! Wees niet bang voor de zeven zeemonsters en help onze visser in
nood! Je zeekaart en je viewmaster helpen je op weg.
Gewapend met een stoere portie moed heb je alle troeven in handen om dit museumspel
voor klein en groot tot een goed einde te brengen.
Altijd mogelijk tijdens de openingsuren van het museum.
Meer info: www.navigomuseum.be
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Musea

Twinkelende verhalen bij winterlicht
Het is ijskoud buiten. De wind loeit tegen het raam. Tijd om lekker dicht bij elkaar te kruipen
en te luisteren naar verhalen. Gezellige winterse verhalen… van toen de dieren nog spraken.
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
leuke muziek van de gekke Silkene Pajamas.

Donderdag 27 december
om 14.30 u en 16.30 u.
Er zijn twee wandelingen. Wees
er wel op tijd bij, want ze starten
stipt! Voor iedereen vanaf 5 jaar.
Prijs: 5 euro ( 6-18 jaar) / 7 euro
voor de mama's en papa's.
(Ben je verkleed in een
middeleeuwer?
Dan mag je gratis binnen)
Meer info op
www.tenduinen.be

‘Toen
d
dieren e
nog
sprake
n’
op 27
decem
ber
in he
Abdijm t
useum

Bouw je mee aan
onze wolkenkrabber?
Zit je liever met je hoofd in de wolken of
blijf je toch maar met de voetjes stevig op
de grond? Geen probleem, alles is mogelijk
op de expo ‘op de grond, tussenin of aan de
hemel’! Kom het vlug ontdekken in het
kunstencentrum Ten Bogaerde.
Creakids@tenbogaerde
nog tot 6 januari 2019!
Info en openingsuren:
www.koksijde.be/
kunstencentrumtenbogaerde
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Kindergemeenteraad

Proficiat Remi

Een nieuwe kindergemeenteraad
dat is ook…
een nieuwe kinderburgemeester
En dit jaar is dat …
Remi Pieters, 11 jaar uit de Vrije Basisschool De Ark. Het lot besliste dat hij
werd verkozen uit de zes kandidaten. Het was onze schepen van Onderwijs
en van Jeugd, Lander van Hove, die de winnaar bekend maakte. Remi zal
een jaar lang de sjerp van kinderburgemeester dragen. Foto’s, interviews,
handjes schudden, lachen, nog meer handjes schudden. En glimlachen.
Zeker niet vergeten te glimlachen. Burgemeester zijn…is geen makkie!

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?
“Heel plezant. Ik had het niet
verwacht en keek er heel erg naar
uit om het burgemeesterslint aan
mijn vrienden te tonen.”
Wat was de reactie thuis?
“Thuis waren ze zeer blij en ook
trots. Ze vonden het ook wel heel
speciaal net nu mijn papa ook
voor het eerst op een politieke
lijst stond. Mijn zus Elise was twee
jaar geleden ook nog lid van de
kindergemeenteraad. Zo zijn we
ineens een politieke familie.”
En op school?
“Mijn vrienden waren heel blij voor
mij. Ik mocht ook in alle klassen
eens mijn lint gaan tonen. De
reacties waren allemaal zeer positief.
Ik mocht zeer veel felicitaties in
ontvangst nemen.
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Zelfs mensen langs straat wensten
me proficiat.”
Wat vind jij tof aan onze
gemeente?
“De zee! En ook mijn klas en school
vind ik tof. Ik hou ook van de
sportclubs, zelf ben ik lid van de
tennis en ook van de atletiek club.
Waar ik steeds met veel plezier naar
toe ga.”
Wat zijn jouw wensen en plannen
als nieuwe burgemeester?
“Ik zou Koksijde nog kindvriendelijker
willen maken. Ik vind het jammer dat
er in onze buurt niet meer kinderen
wonen waarmee ik eens zou kunnen
spelen en voetballen. Ik zou ook wel
meer vuilnisbakken langs de straat
willen. Maar ik hoop vooral dat ik een
fijn jaar heb samen met de andere
kindergemeenteraadsleden. En dat
ik heel wat leuke ervaringen als
kinderburgemeester kan opdoen.”

Kindergemeenteraad

Leer ook de andere leden van de kindergemeenteraad kennen:
Milan Demuynck (10j.)
5de leerjaar de Ark
Hobby’s: karaté
Lievelingsfiguurtje: Oskaar
Grootste wens voor Koksijde: Koksijde
nog kindvriendelijker maken met
leuke speeltuintjes

Milan Van Ruymbeke (11 j.)
6de lj. gemeenteschool Koksijde
Hobby’s: zwemmen, fietsen
Lievelingsfiguurtje: Oskaar
Grootste wens voor Koksijde: dat het
nog veiliger is

Yaro Mertens (10j.)
De Strandloper
Hobby’s: voetbal, tennis, zwemmen
en lopen
Lievelingsfiguurtje: Ebbie
Grootste wens voor Koksijde:
meer voetbalvelden

Ernest Vens (11 j.)
6de lj. gemeenteschool Koksijde
Hobby’s: voetbal
Lievelingsfiguurtje: Ebbie, want water
is onmisbaar voor de mens
Grootste wens voor Koksijde: meer
multisport-terreinen en veiligere
schoolomgevingen

Amadeo Chiapelloni (12 j.)
De Strandloper
Hobby’s: voetbal, lopen, tennis en
gamen
Lievelingsfiguurtje: Oskaar
Grootste wens voor Koksijde: meer
groen en meer parken in Koksijde

Kjento Bossaert (11 j.)
6de lj. gemeenteschool Koksijde
Hobby’s: voetbal en basket
Lievelingsfiguurtje: Wendy, ik voel mij
het best bij haar
Grootste wens voor Koksijde:
meer zebrapaden, om de 50 meter

Loïc Devos (10 j)
5de lj. Vrije Basisschool Oostduinkerke
Hobby’s: voetbal en tennis
Lievelingsfiguurtje: allemaal
Grootste wens voor Koksijde: dat alle
kinderen gelukkig zijn en dat ze de
kans krijgen om hun dromen waar te
maken

Dean Desmet (j.)
5de lj. gemeenteschool Oostduinkerke
Hobby’s: voetbal, lopen, zwemmen,
fietsen
Lievelingsfiguurtje: Oskaar de handige
krab
Grootste wens voor Koksijde: één
grote kermis op het Theaterplein.

Loïc Hanssens (11 j.)
6de lj. Vrije Basisschool Oostduinkerke
Hobby’s: surf, hockey, atletiek,
zwemmen, scouts
Lievelingsfiguurtje: Oskaar, want
oranje is mijn lievelingskleur
Grootste wens voor Koksijde:
een proper strand

Manou Legein (j.)
6de lj. gemeenteschool Oostduinkerke
Hobby’s: voetbal, lopen, zwemmen,
fietsen
Lievelingsfiguurtje: Ebbietje
Grootste wens voor Koksijde: nog
meer speelpleinen

Mathis Flamand (11 j.)
De Letterzee
Hobby’s: tennis, kitesurfen
Lievelingsfiguurtje: goh, dat is moeilijk
Grootste wens voor Koksijde: een
proper strand en veiliger verkeer

Tanika Dewitte (12 j.)
MPI de Viertorre
Hobby’s: voetbal, zwemmen en
muziek
Lievelingsfiguurtje: Wendy vind ik
mooi
Grootste wens voor Koksijde: een
groot park met trampolines

Noah torney (11 j.)
De Letterzee
Hobby’s: voetbal, tennis en
geschiedenis
Lievelingsfiguurtje: Oskaar, want wij
hebben een krabbendansje.
Grootste wens voor Koksijde: een net
strand en geen milieuvervuiling

Yasmina Amadou Cisse (11 j.)
MPI de Viertorre
Hobby’s: voetbal, fietsen en zwemmen
Lievelingsfiguurtje: Wendy is mooi
Grootste wens voor Koksijde: de
Koksijdse zwembaden nog plezanter
maken
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Titel bovenaan

Onze
…van
van Os
Héél véél

is ‘10’ en blijft mooi om te zien!

usje,
aar, van

…van
inder

ado, of van
rant, van ‘

’tjes, maar één grote

erstmis, …van

eitof, van

zie je graag en ook van di

is jarig! De

ids, maar ook
e

…

nuffels…

van onze mooie gemeente

oksijde.

Die bestaat in december 10 jaar!
Je kan er ook niet naast kijken:
boekjes, affiches, vlaggen,
auto’s, borden, t-shirts,
-hebbedingetjes…
-shop bij de dienst
Onze
Toerisme ligt er vol van
(cadeautip voor kerst?)
oksijde

leeft

Ben jij ook trots op de

?

eileuk
Kom dan snel een
stickerblad halen aan de
onthaalbalie van het
gemeentehuis en

leef

’tjes in het
onze
rond. Je moet wel snel
zijn, want op = op!

Proef van techniek in
de techniekacademie
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in Koksijde? Ben je
graag creatief bezig? Wil je graag proeven van nieuwe
technieken?
Dan is de Techniekacademie misschien iets voor jou!
De reeks start op woensdag 23 januari en duurt tot
woensdag 15 mei.
De deelnameprijs voor 12
workshops bedraagt € 70,
materiaal en verzekering
inbegrepen.
Voor een 2e kind binnen
hetzelfde gezin bedraagt de
deelnameprijs € 60.
Wees er snel bij, want de
plaatsen zijn beperkt.

Info:
www.techniekacademiekoksijde.be/
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Maak zelf gezonde
zeepjes in het Duinenhuis
Ga met ons aan de slag en maak met natuurlijke
producten je eigen huid- en milieuvriendelijke zeepjes.
Je kiest tijdens deze workshop zelf je zeepvormpjes,
kleurtjes en geurtjes.
Dinsdag 5 maart 2019
van 14 tot 16.30 u. (8-14 jaar)
Schrijf je in vóór 27 februari
via duinenhuis@koksijde.be,
T 058 52 48 17
Kostprijs: 8 euro,
incl. versierd doosje
met zeepjes

Bib en BKO

Kerstvertellingen
in de bib

Afspra
ak
telken
s
om 10
.30 u.
in de b
ib!

Kom tijdens de kerstvakantie luisteren naar de leukste verhalen.
• Op donderdag 27 december hoor je de mooiste
kerstvertellingen, speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
• Ben je tussen 4 en 8 jaar? Dan ben je welkom op donderdag
3 januari voor de allerbeste winterverhalen! Breng ook je
mama, papa, oma of opa mee,
dan wordt het extra gezellig.

Voorleesuurtje in de bib
Dol op verhalen? Kom tijdens
de krokusvakantie naar het
voorleesuurtje in de bib. Speciaal
voor kinderen van 6 tot 12 jaar
leest een verteller de mooiste en
leukste verhalen voor. Afspraak op
dinsdag 5 maart om 10.30 u.

mooiste,
e
d
k
e
d
t
On
e
en gekst p
leukste
a
vriendsch
r
e
v
o
n
boeke
b
in de bi

1 tot 3
1
maart

Vriendschap. Daar gaat de
Jeugdboekenmaand over. Er
zijn goede vrienden, beste
vrienden, vrienden van op school,
vrienden van de voetbalclub,
boekenvrienden, dierenvrienden,
Facebookvrienden, vrienden voor
heel even en vrienden voor altijd.
Ben je tussen 8 en 12 jaar? Breng
dan je tablet of smartphone mee
(of die van je mama en papa) en ga
tijdens de jeugdboekenmaand op
digitale ontdekkingstocht in de bib.
Los jij alle opdrachten op?
Ook de leerlingen van het WAK
kennen iets over vriendschap. Kom
zeker hun kunstwerkjes rond het
thema ‘vriendschap’ bewonderen.

De Speelkriebel
opent zijn deuren
Op woensdag 23 januari opent de speelotheek haar
deuren. In De Speelkriebel vind je massa’s spelmateriaal.
Gezelschapspellen, babyspeelgoed, puzzels, verkleedkledij
en grote buitenspelen. Kom dus zeker piepen tussen 14 en
17 uur.
Surprise!
Iedereen (jij, mama en papa, opa en oma) mag snuisteren
in het speelgoed. En als je wil, mag je al direct speelgoed
uitlenen. Er wacht ook nog een verrassing op jou.
Speelotheek De Speelkriebel,
Leopold II-laan 4, 8670 Koksijde – T. 0494 53 28 58
Opgelet! Vanaf 2019 zijn er nieuwe openingsuren.
Alle info: koksijde.be/speelotheek
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Sport

Kijk! Ik fiets!
Leer fietsen op 2 wielen in 1 namiddag.
Dat lukt je wel! Zeker met de hulp en de
goeie tips van de fietsleraar. Doe je mee?
Breng dan je eigen fiets mee (zonder
steunwieltjes). Je keert zeker op 2 wielen
terug naar huis met je fietsdiploma.
Woensdag 13 maart 2018,
van 13.30 tot 16.00 uur
Sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
Meer info www.koksijde.be/kijkikfiets.

Zot van fietsen?
En rij je regelmatig met de mountainbike? Dan is dit de uitdaging
die je zoekt.
Een mountainbiketoertocht op
zondag 24 februari.
De grote toeren zijn meer dan 30
of 50 km. Maar misschien is die
van 25 km meer je goesting?
Overtuigd? Schrijf je dan in
via www.koksijde.be/
mountainbiketoertocht

Speelplekke kamp
‘Het Wilde Westen’
Kom tijdens de kerstvakantie met cowboyhoed
of indianenveren naar het Speelplekke kamp.
Er wachten jou superleuke activiteiten.

Waar?
De Speelplekke,
Dorpstraat 19, 8670 Koksijde
speelplekke@koksijde.be
of 058 51 34 74
Schrijf je in via
www.koksijde.be/
opvang-kerstvakantie-Speelplekke
of aan het loket van de buitenschoolse
opvang.

Paassportkamp
In de eerste week van de paasvakantie
(van maandag 8 tot vrijdag 12 april) zijn er weer sportkampen
voor kleuters en voor de lagere school!
Ben je nog niet ingeschreven?
Kijk dan snel op www.koksijde.be/sportkampen,
misschien is er nog een plaatsje!
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Ik ben lichtje
s verkleed.

Kiek-it!

Laat het weten aan
plezand@koksijde.be

WIN een plezante
placemat

n!

e
zebrapad

Zelfportret in
3D.

nde
Wandele

Ben je omcirkeld?

We komen eventjes rondneu
zen.

Wie zijn die Rode duiveltjes?

Tijdens de Vlaamse week van de buitenschoolse kinderopvang werkten heel wat kinderen samen aan een mooie
voorstelling rond het thema “applaus”. Jij ook? Geef dan maar een applausje aan jezelf!
De voorstelling ‘Plastic soep’ werd op 24 oktober getoond aan het grote publiek.
De boodschap van het verhaal:
‘hou plastiek uit de zee’.
Filmen, decors bouwen, kledij
maken, instrumenten ontwerpen,
muziek kiezen, dansen om tot een
geslaagd spektakel te komen.
De voorstelling
was een groot
succes.
Dikke duim!
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Jullie kunstwerkjes

Plezante wekker
De kinderen van Leefschool De Letterzee in Koksijde hebben echt hun best gedaan.
Ze leerden over het lichaam en maakten zelfs een stripverhaal.
Vele knappe kunstwerkjes om te bewonderen!
Dikke duim van PleZand!
Een stoere kerstsoldaat van
Emiel 4de leerjaar
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Caitlyns
kunstwerkje
6 jaar

Lukas
9 jaar

r
n 6 jaa
Dayme

Fotostripverhaa
l van Lotte Va
n Gampelaere
Miko Debergh
11 jaar, Lotte
10 jaar en Al
exy Billon 10
Neyrinck 10 ja
jaar
ar,

Amalia 9 jaar

Nenno 4 d
e leerjaar

Jullie kunstwerkjes
Gilte 9 jaar

Jules
6 jaar

Ella vraagt
zich af hoe
de botten aan
elkaar hangen

Het lichaam

Fatiz
6 jaar

Zijn da
t jouw
grote v
oeten?
Anton
- 6 jaa
r

Ilias 1ste leerjaar

- Rio 7 jaar

Kaat houdt
van kerst in
Koksijde
(9 jaar)

Lola
1ste
leerj
aar

Twee
Roosjes
(6 jaar)

Kerstsfeer
in Koksijde
Cezar

ar
leerja
- 4de
Lukas

tan
r
Tris leerjaa
e
t
s
1
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Koksijde
on ice
15.12.18– 06.01.19

THEATERPLEIN, KOKSIJDE-BAD

TIP:

spetterend live-optreden ‘Jeuk’
Zaterdag 29 december om 16 uur
aan de Ijsbaan.

visitkoksijde.be/winter
www.visitkoksijde.be

