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Buit de bovenstaande tips in
omgekeerde volgorde uit.

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

Kids ID
Ben je jonger dan 12?
Kom dan snel je Kids-ID vragen op het gemeentehuis!
Kids-ID is jouw nieuwe elektronische identiteitskaart!

Het Golfje
Ebbie
Noordzee

?

Eb
Vloed

Deze persoonlijke kaart moet je
zeker mee hebben als je op
vakantie gaat naar een ander land.
Let op! De Kids-ID moet
3 weken vooraf aangevraagd
worden, hij kost € 6,40 en je mag
het 3 jaar gebruiken!

Jef
8 - 10 jaar
Pablo
10 - 12 jaar
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Wie is wie?
De plezante bende
beleeft veel gekke
avonturen. Maar ken
je ze eigenlijk goed? In
deze Plezand kom je
meer over hen te weten.

4-5
Plezante nieuwsjes

Vrolijk
paasfeest !
In deze
Plezand
raak je
zeker jouw
ei kwijt.

De kinderkrant viert dit jaar
haar tiende verjaardag.
En geen verjaardag zonder
massa’s cadeautjes.
Voor ons en… voor jou.

6
Buitenspeeldag in
Koksijde
Zet de tv maar uit. En trek
je vuilste kleren aan. Tijd
om buiten te ravotten.
De jeugddienst,
sportdienst en de BKO
zorgen alvast voor toffe
activiteiten.

14
De wist-je-datjes van de
kindergemeenteraad
De kindergemeenteraad ging op
bezoek in c.c. CasinoKoksijde. Een
ideaal moment om na te denken
over cultuur. Wat vinden de raadsleden goed? En wat kan beter?

16
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Wie is wie?

Wendy
Gemaakt in Brussel (ze spreekt nog altijd een beetje Brussels)
Wendy is een beetje verliefd op Jef. Ze durft dit natuurlijk niet
zeggen. Jef heeft haar ooit gered toen ze verdwaalde in de
duinen. Wendy houdt van winkelen en is verzot op kleren. Ze
koopt het hele jaar door nieuwe kleertjes. Maar in de solden
is ze niet te houden. Dan vliegt ze als een wervelstorm door de
winkelrekken.
Wendy moet altijd opletten dat haar ‘draad’ niet breekt. Anders
waait ze weg. Daardoor is ze een beetje bang van Oskaar, want
die zwaait altijd zo wild met zijn scharen.

Jef
Is een echte Koksijdenaar
(zoals Oskaar)
Jef kent de streek en de streekgerechten als zijn
broekzak. Hij is de beste gids van Koksijde. Niet
moeilijk als je alles vanuit de lucht ziet. Hij is ook
een echte chefkok, nieuwe smaken en fijne
gerechten vindt hij fun. Naast lekker eten, is hij
dol op vliegen, maar een echte piloot worden,
daar twijfelt hij toch aan.
Hij wil trouwens dicht bij zijn beste vriendjes
blijven en zeker bij Wendy. Hij vindt haar zo
schattig en sierlijk, alleen is hij niet zo gek van
shoppen … maar zou Wendy hem leuk vinden?
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Oskaar
Geboren in Koksijde
Oskaar is af en toe een brompot en maakt zich
soms kwaad. Gelukkig gaat dat snel over.
Het is ook een handige Harry… hoe kan het ook anders met zijn scharen? Alleen moet hij soms opletten,
vooral als Wendy in de buurt is…
Het liefst speelt hij verstoppertje in het zand, enkel
zijn bolle oogjes komen dan nog tevoorschijn.
Oskaar komt met iedereen overeen, maar van zijn
plezante vriendjes is Jef wel zijn favoriet. Oskaar
mag regelmatig Jefs kuif bijknippen. En dat vindt
Oskaar heel cool.

Ebbie
Aangespoeld in Koksijde
Zoals je ziet, is Ebbie een golfje. Hij kan zich ook op
het land verplaatsen, maar dat gaat niet zo vlug.
En op het land moet hij dan heel veel water drinken.
In het water is hij wel heel snel. Dan haalt hij zelfs de
snelste vissen in. Ebbie lacht graag en plaagt zijn
vrienden af en toe. Ebbies droom is om een keer de
wereld rond te zwemmen.
Daarvoor moet hij wel
nog een beetje
groeien.

Even voorstellen…
Ebbie, Wendy, Oskaar, Jef en
Pablo zijn vijf plezante vriendjes
die samen heel wat leuke
avonturen beleven. Tijd om hen
beter te leren kennen.
We zetten ze alle vijf op een
rijtje. En mocht jij ze ooit
tegenkomen, laat het ons
zeker weten, hé?

Pablo
Komt uit Spanje, maar dat weet je intussen al!
Pablo is een aangespoeld sardienenblikje.
Hij komt uit Spanje en werd door Ebbie gered uit zee. Pablo is zo
nieuwsgierig, hij wil alles weten en alles kunnen. Is er iets kapot?
Vraag dan aan Pablo om het te herstellen, want dat vindt hij pas
tof! Alleen lukt dat niet altijd zo goed.
In de winter heeft hij een beetje last van de kou, maar bij zijn
vriendjes vindt hij veel warmte. Met zijn maatje Ebbie zal hij zeker
nog af en toe willen ronddrijven, want bij hem voelt hij zich veilig!
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Plezante nieuwsjes

Hieperdepiep…

in 2019 is onze kinderkrant PleZand ‘10’

Feestje dus! Samen met de kindergemeenteraad deden we mee met de
grote carnavalsstoet. Heb je ons gezien?
Maar PleZand komt ook bij jou op school. Op 29 en 30 april.
Schrijf het al in je agenda. Dan vieren we samen onze 10de verjaardag en
dat doen
we met muziek en met een Plezand-lied:

“’t Is PleZand, ’t Is PleZand, Onze kinderkrant		
Hij is jarig dit jaar, onze kinderkrant
En dat vieren we met jou
Doe dus mee met onze show
’t Is PleZand ’t Is pleZand ’t Is pleZand!”
En bij een verjaardag hoort een cadeautje…
verwacht je dus maar aan een leuke verrassing!
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Technopolis on tour

Spelen met druk, lucht of gas. Was je er ook bij met je klas?
Wetenschapsshows voor klein en groot… iedereen genoot!
En wat vond onze kinderburgemeester ervan?

“Op maandag 14 januari mochten we met het vierde, vijfde
en zesde van alle Koksijdse scholen naar Technopolis on tour.
We kregen allerlei leuke proefjes over luchtdruk te zien. Daar hadden ze een tof
verhaaltje bij verzonnen. De wetenschapper moest dingen maken om een spionagebedrijf
te helpen. Wist je dat je met zuignappen aan de muur kan hangen om zo ergens binnen te
raken? De leukste proef vond ik de laatste. Toen maakte hij een soort kanon dat met een luide
knal stukjes omhoog schoot. Het was een fijne middag, dus zeker voor herhaling vatbaar!
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Remi Pieters

Hippetips

Dikke fun op de Junior Spartarun
Trek je sportschoenen aan en overwin de verschillende
hindernissen op het strand. Omdat je met twee sterker bent
dan alleen, zijn mama’s, papa’s, meters of peters ook welkom op het
parcours. ‘Samen sterk’ tijdens deze leuke gezinsactiviteit.
Zaterdag 6 april 2019, 14 uur - Zeedijk Koksijde t.h.v. Vredestraat
Schrijf je in via www.spartarun.be of vanaf 13 uur aan de start van
het parcours.

Knutsel mee

tijdens de paasvakantie

De Feestplaneet komt tijdens de paasvakantie
langs met heel wat leuke knutselworkshops voor
kinderen. Ben je creatief? Mis dan deze
workshops niet.
Thema Strand, zee & visserij
Donderdag 11 april, 14 - 16 uur, Oostduinkerke
- Tropische vissen met foam klei
- Papier maché vissen met poscastiften en mozaïek
- Zeeschildpadden met schelpjes
- Zandkleurplaten maken

Feest in Oostduinkerke
al 70 jaar beWist je dat de garnaalfeesten
aan de zee
ode
staan? De feesten zijn een
en aan de garnaalvissers.
Wedstrijd garnaalvissen
je mee?
Om ter meest garnaaltjes! Vis
kans
de
je
g
Op zaterdag 29 juni krij
Kom
.
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om zelf garnaalvisser te
van
nd
om 15.45 uur naar het stra
met je
Oostduinkerke en vis samen
garnaaltjes.
ter
vrienden/vriendinnen ach
!
ken
Je krijgt een leuk aanden

Thema Pasen
Dinsdag 16 april, 10 - 12 uur, Sint-Idesbald
- Paaseieren met washi tape
- Leuke styropor paaseieren met mozaïek
- Kuikentjes maken met foam klei
- Kippetje van karton
Thema Shopping
Donderdag 18 april, 14 - 16 uur, Koksijde
- Boodschappenboekjes decoreren met washi tape
- Lente- of paasbuttons maken
- Paasgeschenkdoosjes om in te kleuren
- Katoenen shopper ontwerpen met textielstiften
thema Pasen
Praktisch
- 2 euro per workshop
- inschrijven ter plaatse 30 min op voorhand
- Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt
Info: 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be
www.visitkoksijde.be

Grote garnaalstoet
dag 30 juni
De garnaalstoet trekt op zon
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Kiek-it!

Nee meisjes! Niet touwtje springen,
wel touwtje trekken!

Hi hi hi…
ik vind mijn pluimpjes nie.

er,
een ridd
Ik ben ermer van
de besch !
Koksijde
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Wij helpen mee aan SOS briefjes in de zee

Kiek-it!

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

Taartjes met gekleurde
macaroni...
njammie njammie

zijn niet
Tak, tok, tik wij .
kip
ze
de
bang van

WIN een
plezante
placemat.
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r
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Handen in de lucht
of ik schiet!

De nieuwe Mega Mindy
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Kalender

Vrijdag 12 april - 14.30-16 uur
• Familie@NAVIGO: Krabje krab,
poppenspel en schilderwerk (3-6j.).
Oostduinkerke, NAVIGO-museum zie p. 12

MAART
Vrijdag 29 maart - Vanaf 18 uur (gratis)
• Muzikanten op het podium
Jeugddienst De Pit
Kursaallaan 28, Koksijde - T. 058 53 34 44
jeugddienst@koksijde.be - www.depit.be
Zaterdag 30 maart - 20-22.30 uur
• Earth Hour-avondwandeling
en sterren kijken op het dakterras
Duinenhuis, Bettystraat 7

APRIL
Woensdag 3 april - 13.30-16 uur
• Minivoetbaltornooi voor de 3de graad
lager onderwijs
Oostduinkerke, Sporthal Hazebeek
Zaterdag 6 april - 14 uur
zie p. 7
• Spartarun
Koksijde Zeedijk t.h.v. Vredestraat
• Open Museumdag
Bezoek het NAVIGO-museum en
het Abdijmuseum gratis met je familie!
Zondag 7 april - 14 uur en 16 uur
• Kindervoorstelling ‘Plock’ (4+)
c.c. CasinoKoksijde
zie p. 12
Maandag 8 april - 14.30-16 uur
• Rondleiding voor
families met kinderen
Huisje Nys Koksijde, Tulpenlaan 46
Dinsdag 9 april
10.30-11.30 uur
• Voorleesuurtje: paasverhalen
Koksijde, bibliotheek

zie p. 15

14.30-16 uur
• Clown Rocky
Sint-Idesbald, Zeedijk
t.h.v. G. Grardplein

Maandag 15 april - 10.30-12 uur
Clown Rocky
Oostduinkerke, Zeedijk
Maandag 15 april - 14.30-16 uur
• Rondleiding voor families
met kinderen
Huisje Nys Koksijde, Tulpenlaan 46
Dinsdag 16 april - 10-12uur
Feestplaneet: knutselworkshops
zie p . 7thema Pasen
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Dinsdag 16 april - 14-16.30 uur
• Workshop: maak je eigen zeepjes
Koksijde Duinenhuis, Bettystraat 7
Woensdag 17 april - 14.30-16.30 uur
• Familie@TenDuinen:
zie
workshop voor kinderen
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen

zie p. 15
p. 13

Donderdag 18 april - 14-16 uur
• De Feestplaneet: knutselworkshops
thema Shopping z
ie p . 7Koksijde, Zeedijk
Vrijdag 19 april
10.30-11.30 uur
• Fortenbouw
Oostduinkerke, strand
14.30-16 uur			
• Familie@NAVIGO: workshop
‘Maak je eigen stoere schatkist’ (6-9j.).
zie
Oostduinkerke, NAVIGO-museum
• Bezoek gratis de Koksijdse Sterrenwacht
Duinenhuis, Bettystraat 7

Woensdag 10 april - 14.30-16.30 uur
• Familie@TenDuinen:
Workshop voor kinderen zie p. 13
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
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Zaterdag 13 april - 10.30-18 uur
• Koksijde Kids
Koksijde, Zeelaan

Donderdag 11 april - 14–16 uur
• De Feestplaneet: knutselworkshops
thema strand, zee & visserij
Oostduinkerke, Zeedijk

zie p. 7-

Zaterdag 20 april
13.30 – 14.35 uur
• Loop- en wandelevenement
Koksijde Trail
Gemeentehuis Koksijde

p. 12

Zaterdag 20 april
14 uur
• Geleide wandeling ‘Op stap tussen de ezels
en de pony’s’
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum
De Doornpanne
8-18 uur
• Bloemenjaarmarkt
Koksijde, Zeelaan
Zondag 21 april
11-12 uur
• Paaseierenraap
Koksijde Zeelaan,
duinen Hoge Blekker
6-17 uur
• Rommelmarkt
Sint-Idesbald, Strandlaan - parking Kerkepannezaal
Woensdag 24 april - 13-17 uur
• Buitenspeeldag
zie p . 14
Speelplein Witte Burg en Noordduinen
Zondag 28 april - 15.00-17.00 uur
• Gezinsworkshop: ‘Maak samen kunstwerkjes
met touw’ (vanaf 5 j.)
zie p. 12
Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Maandag 29 april
• Promotour 10 jaar Plezand
In de Koksijde scholen
Dinsdag 30 april
• Promotour 10 jaar Plezand
In de Koksijde scholen

MEI
Zondag 12 mei

Kalender

JUNI
Zaterdag 1 juni
• Levensloop Koksijde
Koksijde-Dorp, Sportpark
Zondag 2 juni
• Levensloop Koksijde
Koksijde-Dorp, Sportpark

Zondag 5 juni - 13.30-16 uur
• Minivoetbaltornooi voor de
1ste graad lager onderwijs
Oostduinkerke Sporthal Oostduinkerke
Hazebeekstraat
Zondag 9 juni
• Rommelmarkt
Koksijde-Dorp

Va d e r t j e s d a g !
Zaterdag 29 juni
11-18 uur
• Folkloremarkt
Oostduinkerke, Fabiolaplein
15.45 u.
zie p. 7• Garnaalvissen voor kinderen
Oostduinkerke, strand
Zondag 30 juni
11-13 uur
zie p. 7• Folkloristische dansen
Oostduinkerke, Zeedijk - Astridplein
15.30-18.00 uur
• Grote Folkloristische Garnaalstoet
Oostduinkerke, start op de Zeedijk

Moedertjesdag!

Zomerpret in de Speelveugel

Woensdag 15 mei - 13.30-16 uur
• Minivoetbaltornooi voor de
2de graad lager onderwijs
Oostduinkerke Sporthal Oostduinkerke
Hazebeekstraat

Ben je tussen 5,5 en 14 jaar en heb je geen
zin om binnen te zitten?
Kom dan naar speelpleinwerking de
Speelveugel!
Coole activiteiten, spelletjes en uitstapjes.
Samen met de moni’s maken we er een
fantastische zomer van!
Wanneer?
We zijn open van 1 juli tem 29 augustus van
9 tot 17u.
Vooropvang kan vanaf 7.45 uur en
naopvang tot 17.30 uur.
Waar? Noordduinen, Helvetiastraat 47,
8670 Koksijde
Hoe? Trek je papa of mama aan de mouw, ze
kunnen jou inschrijven via de
webshop van Koksijde:
www.koksijde.be/webshop

Vrijdag 17 mei - 10-12 uur
• Boekenverkoop
Bibliotheek, Willem Elsschotzaal
Zaterdag 18 mei
10-12 uur / 14-17 uur
• Boekenverkoop
Bibliotheek, Willem Elsschotzaal
10-17 uur
• Boekstartdag in de bib
zie p. 15
Koksijde, bibliotheek
Zaterdag 25 mei
zie p. 13
14-20 uur
• REUZE springkastelenhindernissenparcours geeft
je vleugels - Dorpstraat 19, Oostduinkerke-Dorp
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Hippetips

Familie@NAVIGO
Elke vrijdag tijdens de schoolvakanties
trakteert het NAVIGO-museum met toffe
workshops. Schrijf je nu in:
onthaal@navigomuseum.be
of 058 51 24 68.

Workshop:

‘Krabje krab, verhaal +
schilderen van een krab op doek’ (3 - 6 j.)
Ben jij dol op verhaaltjes? Kom dan
genieten van het poppenspel met Krabje
krab. Tover jezelf om tot een echte
kunstenaar en schilder een mooie krab op
doek.
Vrijdag 12 april van 14.30 tot 16 uur. (€2)

s

rieten
Bart G
Foto©

Casino
Schilder mee
tijdens

PLOCK! (4+)

7 april 2019 - 14 uur

Workshop:

‘Een schatkist gevuld met
parels en edelstenen’ (6 - 9 j.)
Schip ahoi piraatjes! Maak je eigen stoere
schatkist en bescherm deze met je leven.
Vrijdag 19 april van 14.30 tot 16 uur (€2)
Tip: (Groot)ouders kunnen
ondertussen gratis deelnemen aan de
thematische rondleiding in het museum.

Camiel is een schilder.
Maar niet zomaar een schilder. Camiel is een
acrobatische schilder.
Maar hoe krijg je elke klodder verf op de juiste
plaats?
Moet hij verf druipen? Gieten? Spatten? Smijten?
Of toch werken met dikke borstels of stokken of
gewoon de volledige pot?
Hoe hij ook draait, springt of rolt, hij krijgt z’n
schilderij niet zoals hij wil.
Een voorstelling voor iedereen die graag buiten
de lijntjes kleurt.
Om te zorgen dat je mooiste kleren niet vol
spatten zitten, krijg je een groot wit kostuum
met kap. Misschien word je zelfs als verfborstel
gebruikt?
Na de voorstelling ga je zelf met verf aan de
slag tijdens een workshop van de Westhoek
Academie.

Activiteit voor heel je gezin: ‘Maak

12

samen kunstwerkjes met touw’ (+ 5j.)
Knopen, touw, eindjes en lussen, allemaal
van levensbelang aan boord van een schip.
Neem deel aan deze creatieve activiteit
voor het hele gezin. Ga samen aan de slag
en maak een kunstwerkje met touw, zoals
een armbandje of een sleutelhanger.
Je bent welkom op zondag 28 april tussen
15 en 17 uur voor deze (gratis) activiteit.
Meer info: www.navigomuseum.be

Ticketprijzen: 5 euro
Alle info op www.casinokoksijde.be

Hippetips
© Michel Maes Fotografie

Familie@TenDuinen
Lopen op geschiedenis (9-12 j.)
Heb jij al de mooie tegelcollectie van het
Abdijmuseum gezien? De verschillende decors,
motieven, thema’s en technieken geven een
beeld van vier eeuwen vloerversiering in een
grote abdij.
Daarna ga je creatief aan het werk: je maakt
fantasiedieren in plasticine, je probeert een tegel
te reconstrueren en zelf een tegel te ontwerpen.
Woensdag 10 april om 14.30 uur
Reserveer nu je plaats via
abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50
(duur: 1,5 uur / 2 euro)
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Virtual Reality achter de
schermen (11-14 j.)
Met de VR-bril keer je terug naar het jaar 1490.
Maar hoe ging het museumteam te werk om dit
Virtual Reality avontuur op poten te zetten?
En hoe realistisch is het? Zag Koksijde er echt zo
uit in de middeleeuwen? Het museum geeft je
een unieke blik op de ‘making of’. Je bezoekt de
site en het museum om te zien waaruit inspiratie
gehaald werd. Als kers op de taart ga je zelf terug
naar de middeleeuwen.
Woensdag 17 april om 14.30 uur
Schrijf je in via abdijmuseum@koksijde.be of
058 53 39 50 (Duur: 1,5 uur/ 5 euro)

+ 10

jaar!

REUZE

springkastelenhindernissenparcours
geeft je vleugels

Springen, lopen, klimmen, vliegen, vallen…
Zaterdag 25 mei van 14 tot 20 uur
Locatie: terrein voor de Speelplekke
(Dorpstraat 19, Oostduinkerke-Dorp)
Want “Opvoeden doen we samen”.
Een organisatie van het Huis van het Kind
(Week van de Opvoeding 16-23 mei)

Tip:
TIP: laat G
ROTE BRO
springen.
ER OF ZU
Zij krijgen
S ook
nog nuttig
internette
e tips rond
n, studere
veilig
n en gezo
nde voedin
g.
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Hippetips - sport - kampjes en buitenspeeldag

Plezante kampen

Kleuterkamp, omnisportkamp, kunstkamp of golfstages… Misschien wil jij er ook
bij zijn en is er nog een plaatsje vrij? Tijdens de paasvakantie van maandag 8 tot
vrijdag 12 april. Je kreeg de flyer met het kampenaanbod via school.
Of check www.koksijde.be/sportkampen.
Piep ook al eens naar onze zomersportkampen: omnisport, golf, watersport,
crea, circus, koken of avontuur. Voor iedereen iets.
Schrijf je in vanaf maandag 25 april, 18.30 uur. Je vindt nu al heel wat
info op: www.koksijde.be/sportkampen.

Ravotten tijdens de paasvakantie
Kom naar speelpleinwerking
de Speelveugel.
Kampen bouwen, rondcrossen
in de duinen, knutselen, maar
vooral… spelen.
De moni’s voorzien elke dag
toffe activiteiten, speciaal
voor jou!
Open van 9 april t.e.m. 18 april van 9 tot 17 uur.
Vooropvang vanaf 8 uur en naopvang tot 17.30 uur.
Waar? Noordduinen, Helvetiastraat 47, 8670 Koksijde
Hoe? Trek je papa of mama aan de mouw, ze kunnen
jou inschrijven via: https://webshopkoksijde.recreatex.be

BUITENspeeldag:
GEEN TV op
woensdag
24 april!
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Bib en duinenhuis Hippetips

Luister naar prachtige paasverhalen

Dol op verhaaltjes? Kom dan tijdens de paasvakantie
naar het voorleesuurtje in de bib. Speciaal voor kinderen
van 4 tot 8 jaar leest een verteller de mooiste en leukste
paasverhalen voor. Breng ook je mama, papa, oma of
opa mee, dan wordt het extra gezellig! Afspraak op
dinsdag 9 april om 10.30 u.

Nieuw: Boekstartdag

Maak je eigen
milieuvriendelijke zeepjes
er

Weet jij welke ingrediënten
allemaal in zeep, tandpasta of
douchegel zitten? Al gehoord van
microplastics? Deze korreltjes zijn zo
klein dat geen enkele waterzuiveringsprocedure ze uit het water kan halen.
Daardoor komen ze in de riolering,
daarna in de zee en vervolgens op ons
bord terecht. Tijdens deze workshop
kies je zelf je zeepvormpjes, kleurtjes
en geurtjes. Schrijf je snel in!
Maximum aantal deelnemers is 15.

(voor mama’s en papa’s)

Ontdek heel de dag lang de tofste boekjes speciaal voor
baby’s en peuters van 0 tot 2,5 jaar. In de bib kan je
een heleboel knisperboekjes, knuffelboekjes, stoffen en
kartonnen boekjes lenen.
Wist je dat kindjes die van bij de geboorte verwend
worden met boeken, liedjes en verhalen sneller leren
lezen? Samen in een boekje kijken, is ook gewoon keitof!
Kom op zaterdag 18 mei van 10 tot 17 uur naar de bib.

Wanneer? Dinsdag 16 april van
14 tot 16.30 u.
Waar? Duinenhuis, Bettystraat 7
Koksijde
Prijs: 8 euro incl. versierd doosje
met zeepjes
Inschrijven: vóór 11 april via
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17
Leeftijd: 8 tot 14 jaar

Kijk naar de sterren
in de Koksijdse
Sterrenwacht

ke
© Geert Vandenbulc

Op vrijdag 19 april bezoek je
gratis de Sterrenwacht
op het dakterras van het
Duinenhuis. Je maakt er
kennis met prachtige hemellichamen (bij helder weer).
De Sterrenwacht is trouwens
elke derde vrijdagavond van
de maand open.
Wil je méér weten over
De Sterrenjutters?
Surf dan snel naar
www.desterrenjutters.be
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Kindergemeenteraad

De wist-je-datjes van de kindergemeenteraad
Koksijde, 14 december 2018

Thema: cultuur
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Zijn er voldoende culturele a
anbod?
a
t
he
er
ov
tie
a
rm
fo
in
g
oe
n
Krijg je ge
en?
do
te
om
uk
le
je
d
n
vi
n
ite
ite
iv
En welke act

De raadsleden waren het unaniem eens,
Koksijde heeft een ruim cultureel aanbod. Ook
bereiken de activiteiten jou goed via school. Maar ook via
sociale media, folders en tijdschriften blijf jij (en je mama of
papa) op de hoogte. Activiteiten zoals een theatervoorstelling
of Koksijde Clicks, vinden jullie prachtig.
Waar kunnen we als gemeente dan sterker op inzetten?
- Muzikale voorstellen of optredens voor kinderen.
- Doe-activiteiten in een museum (bv. een eigen kunstwerk
leren maken).
Plaatsbezoek
De directrice van het c.c. Casino Koksijde - Veerle Decroos
nam de leden mee achter de schermen. Daar wierpen ze een
blik op:
-

de foyer;
de regieruimte;
de backstageruimte voor artiesten;
de grootkeuken voor catering van feestjes;
de laad- en loszone voor het opbouwen en afbreken voorstellingen

Ben je al benieuwd naar de volgende editie?
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Aisha

Kiek-it!

a

Aligev

Ode aan de ‘Koning van de Zee’
De Sea King vloog op 21 maart voor de laatste
keer boven Koksijde. Je was er misschien ook bij?
Om in stijl afscheid te nemen van deze
legendarische helikopters trok jij je creatiefste
schoenen aan. De bedoeling was om de Sea King
zo mooi mogelijk te tekenen en te kleuren.
Ideaal om de bemanning van de Sea King te
verrassen! Goed gelukt! Ze zijn net echt.
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Plezante wekker

De

Plezante wekker logeerde bij de kinderen van

De Strandloper.

En werd daar flink verwend.
Wat een buit! De buik van de Plezante wekker puilde
werkelijk uit.
Bedankt alvast aan alle leerlingen van De Strandloper om zo
enthousiast te tekenen en te kleuren. Een grote pluim voor
jullie allemaal.
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