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Legende
In PleZand worden artikels,
spelletjes, activiteiten… meestal
aangeduid met icoontjes die de
leeftijdsgroepen voorstellen.
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Ebbie
2,5 - 4 jaar
Wendy
4 - 6 jaar
Oskaar
6 - 7 jaar
Jef
8 - 10 jaar
Pablo
10 - 12 jaar

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester
en schepenen

Nog een klein beetje achteruit
voor de foto…
of niet???
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De brochure van Plezand is een uitgave
van het Lokaal Bestuur Koksijde naar een
idee van de afdeling Vrije Tijd.

alrijke
Met hulp van ktids!
Koksijdse
2

Mijn droom?
Een megafeest!

dee
Tekening van Athibo
ol
(1ste lj. Vrije Basisscho
Oostduinkerke)

Plezant verhaaltje
Oskaar kuist het strand op.
En hij doet zijn best.
Alleen een beetje te veel.

4-5
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Joepie!!
ZOMER

LEGO?

VAKANTIE

Zelf bouwen. Of nieuwe
ideeën opdoen.
Kom naar CasinoKoksijde
en duik tussen de blokjes.
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Bzzzzzz...
zoektochten
Oproep aan alle
speurneuzen.
Zoek de schat!

15

Voor alle Koksijdse
laatstejaars...
Een dikke BRAVO!
Benieuwd naar de
klasfoto?
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Oskaar trapt tegen een leeg blikje. “Mondmaskers,
plastiek flessen, blikjes. Bah. Heel het strand ligt vol.”
“Doe er iets aan in plaats van te mopperen”, zegt
Wendy. “Ruim het op.”
“Ik? Ik ben toch geen stofzuiger?!” Oskaar trapt
tegen een ander blikje en wandelt weg. Even later
keert hij terug met een vuilniszak. En … raapt alle
rommel op die hij tegenkomt.
“Een mirakel”, zegt Ebbie.
“Moeten we helpen?”, vraagt Wendy. Oskaar haalt
zijn schouders op. Op dit moment is rommel het
enige dat hem interesseert.
“Mijn zak is bijna vol. En er ligt nog zoveel”, zegt
Oskaar.
“Ikkos heb ideeos”, zegt Pablo. En hij stuift weg.
Minuten gaan voorbij. Maar nog altijd geen Pablo te
zien.
“Hij heeft waarschijnlijk geen zin om te helpen”,
zegt Ebbie.
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“Ik heb ook geen zin meer”, zegt Oskaar.
“Het is hopeloos.”

Tuut, tuut, tuut, tuut

Het geluid van een bestelwagen die achteruit het
strand oprijdt.
“Ola.” Pablo steekt zijn hoofd door de zijruit.
“Het is Pablo”, zegt Ebbie.
“En hij rijdt met een bestelwagen”, zegt Wendy.
Ebbie fronst. “Ik wist niet eens dat hij kon rijden.”
“Ik denk eigenlijk niet dat hij mag rijden”, zegt
Jef. Hij kijkt vlug rond, maar geen politie te zien.
“De bestelwagen is hier nu. We kunnen hem best
gebruiken.”
Onze vrienden gooien al het vuil in de bestelwagen.
Net zolang tot de zon zich verstopt achter de horizon.
“Ik heb honger”, zegt Wendy.
“Ik ook”, zegt Ebbie. “Tijd om naar huis te gaan.
Kom, Oskaar.”
“Nee, geen tijd. Ik doe verder. Rommel. Overal
rommel.”
De volgende dag keert de plezante bende terug
naar het strand waar Oskaar nog altijd druk bezig is.
Maar in plaats van blikjes en flessen weg te gooien,
sleurt hij een groot voorwerp over het strand.
“Eindelijk zijn jullie daar. Help me, dit ding is zwaar.”
“Wat ben je aan het doen?”, vraagt Jef. “Dat is
geen rommel, dat is een kunstwerk”
Oskaar lacht. “Dat is een goeie mop. Doe niet
onnozel, die scheve boom stond gewoon op het
strand.”
“Ik meen het”, zegt Jef. “Dat IS een kunstwerk. Van
Beaufort.”
“Beaufort? Ken ik niet”, zegt Oskaar. “Laat die altijd
alles rondslingeren?”

Plezant

and
“Wat zijn we hier aan het doen?” Een politieagent
wandelt het strand op. Hij fronst zo hevig dat zijn ogen
amper zichtbaar zijn.
“Ai, ai, ai”, zegt Ebbie. “Nu hebben we het vlaggen.”
“Dit is vandalisme”, zegt de agent. “Het beschadigen
van openbaarrr domein.”
“Juist”, zegt Oskaar. “Die Beaufort laat zijn rommel
zomaar achter.”
“Zijn we grappig? Ben jij de nieuwe Jacques Vermeire
misschien? Vertel je moppen maar in de gevangenis.”
En de agent haalt zijn handboeien uit. “Kom maar
mee.”

"Maar, maar, ...

verh

aal

losmaken? Hij
bedoelde het
niet slecht.”
De agent maakt
Oskaar los en de
plezante bende zet alle
kunstwerken terug. Netjes
op hun plaats. En Oskaar? Die
vloekt en vloekt en … vloekt.
“Ik ruim nooit meer
op. Vanaf nu wordt
mijn kamer een
stort!”

ik heb toch niks misdaan?”
De agent klikt Oskaar vast, draait zich om en ziet de
inhoud van de bestelwagen. Zijn gezicht kleurt eerst
oranje, dan rood en tenslotte paars.
“Wa… wat… is dat?!” De agent wijst naar een paar
ballen die in de bestelwagen liggen.
“Dat? Dat zijn gevaarlijke ballen, meneer de
agent”, zegt de Oskaar. “Ik heb tegen één van die
dingen getrapt en bijna mijn teen gebroken. Er zit
beton in. In de duinen bij Sint-André liggen er nog.
Het is een schande!”
“Ma… ma… da kan niet. Ik droom. Da… da
kan niet anders.“ De agent knijpt in zijn arm.
“Nee, o nee. Ik ben wakker. Dit is een ramp, de
burgemeester zal razend zijn.”
Jef trekt aan de mouw van de agent. “We
lossen dit op, meneer de agent. We zetten alles
terug, precies zoals het eruit zag. Niemand
zal er iets van merken. Maar wil je mijn vriend
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Platgeblazen boom en
ballenbad op het strand
Op het strand van Oostduinkerke staat een beeld
van de Belgische kunstenaar Els Dietvorst.
Het werk heet Windswept en het stelt een boom
voor die door sterke wind plat wordt geblazen.
Het kunstwerk maakt deel uit van Beaufort 21.
In elke kustgemeente vind je enkele speciale
kunstwerken. Rust even uit in deze aangespoelde
boom en maak een toffe selfie!
Zelfs onze burgemeester is er door
omvergeblazen.

😊

welkom!
TIP

Lees ook het plezant verhaaltje
p. 4 en 5.
Wil je meer weten over deze
unieke kunstwerken?
Check tij-dingen.be/beauf
ort-21

Piep ook eens in de Schipgatduinen. Je vindt er het
kunstwerk van Heidi Voet.
In de uitgestrekte zandvlakte liggen betonnen ballen.
Een gele golfbal, naast een roze tennisbal. Wat
verderop ook blauwe, rode en groene volley-, basketen strandballen. Ontelbaar veel.
Ze liggen daar niet zomaar, want met dit kunstwerk
bootst Heidi de sterrenhemel na.

Hou je van sport en spel?
Speel padel
Goed nieuws voor de Tennis- en Padelclub Koksijde.
Er komen nog drie extra padelterreinen bij.
Padel is een racketsport, een mix van tennis en
squash. Je speelt op een terrein omringd door glazen
of betonnen wanden. De bal blijft in het spel na
contact met de wanden. Dat zorgt voor langere rally’s
en levert nog meer spelplezier op.

Nieuw clubhuis bij de atletiekpiste
In sportpark Hazebeek in Oostduinkerke komt een nieuw clubhuis.
Het wordt ingericht als opslagruimte en als het slecht weer is,
vinden er indoortrainingen plaats.
Er is ook een overdekte buitenruimte aan de voorkant. Ideaal als
je moet trainen en het slecht weer is. Ook handig voor je vele
supporters en ouders bij wedstrijden!
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Benieuwd?

Op mountainbikeavontuur met je hele gezin?
Neem dan de kindvriendelijke Mountainbikeroute. De Paul Herygersroute in Koksijde
kreeg het label ‘Goedgekeurd voor kinderen’. Zie je een startbord met dat logo?
Dan ben je op de goeie weg.
Waarom is het kindvriendelijk? Het is niet te lang of niet te kort, het is gemakkelijk
te berijden en er staan picknicktafels of speeltuinen langs het parcours. Zeker uittesten.

•Golfplezier

Heel de zomervakantie zijn er golfinitiaties
Telkens op maandag, dinsdag en zaterdag (5 euro)
maandag: 14.30 – 15.30 uur
dinsdag: 10.30 – 11.30 uur
zaterdag: 14.30 – 15.30 uur

Of zin in een stage om kennis te maken met de golfsport?
Wie weet zijn er nog plekjes vrij…
Van
Van
Van
Van

woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

21 tot en met vrijdag 23 juli: 10.30 – 12.30 uur
28 tot en met vrijdag 30 juli: 10.30 – 12.30 uur
4 tot en met vrijdag 6 augustus: 10.30 – 12.30 uur
18 tot en met vrijdag 20 augustus: 10.30 – 12.30 uur

Info: T. 058 53 27 10 + www.koksijdegolfterhille.be
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Ook deze zomer zijn er activiteiten te doen met Summerfun.
Elke maandag, woensdag en vrijdag staan de leukste workshops,
uitstappen en activiteiten op het programma.
Check de website: www.koksijde.be/summerfun voor het hele
programma en om je in te schrijven. Waar wacht je nog op?
Een hele zomer lang speelplezier op de speelpleinwerking
De Speelveugel. De animatoren zorgen voor de coolste spelen.
Meer info op www.koksijde.be/speelveugel.

Speelotheek De Speelkriebel
De Speelkriebel is verhuisd naar Zeelaan 42 in Koksijde-Dorp.
Ken je de werking nog niet? Benieuwd naar het speelgoed in de
rekken?
In De Speelkriebel ontleen je allerlei spelmateriaal (tot 12 jaar).
Vergelijk het met een soort bibliotheek… niet met boeken, maar met
speelgoed.
Open twee keer per maand op woensdagnamiddag. Het speelgoed
(zowel binnen- als buitenspeelgoed) leen je voor twee maanden uit.
Surf naar www.koksijde.be/speelotheek.

Waar is de

Jeugddien st
is verhuisd!

jeugddienst

#Koksijdekleurt

naartoe?

Op 17 mei was het Internationale Dag tegen
Homofobie en Transfobie. Ook in Koksijde mag
iedereen zijn wie hij/zij/x is en iedereen mag
dat weten! Daarom kon je in mei een gratis
pakje stoepkrijt bij
de jeugddienst halen
en daarmee jouw
regenboog krijten.
Heb je regenbogen
gezien? Of zelf
getekend? Geweldig!
Sommige werden
op sociale media
met de hashtag
#Koksijdekleurt
geplaatst.

Ook de jeugddienst is verhuisd.
Hun nieuw stekje vind je in Koksijde-Dorp (Zeelaan 48).
Het feestzaaltje en het muziekproject De Muze blijven
voorlopig op de oude locatie (Kursaallaan 28).
Wat vind je op de nieuwe locatie?
Het loket, een gespreksruimte voor jongeren, een zaal voor
boeiende workshops en activiteiten en …
de uitleendienst! (als je materiaal nodig hebt voor een
keicool feestje) - www.depit.be/uitlenen
Wil jij kennis maken met de nieuwe locatie en de collega’s
van de jeugddienst?
Maak een afspraak en ga even langs.
Info: 058 53 34 44 - jeugddienst@koksijde.be
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Koksijde bouwt met

LEGO®-blokjes

van 3/07

HOERA!

tot 28/08

Na een jaar corona-pauze komen de beroemde blokjes terug naar
Koksijde. Honderdduizenden blokken zorgen voor een unieke expo.
In Koksijde toont Dirk Denoyelle indrukwekkende kunstwerken rond
thema’s zoals muziek, comedy, natuur en dieren. En als je wil, ga je
zelf aan de slag met de blokjes.

Wis-je-dat-je
De LEGO®-wereld is de specialiteit van Dirk Denoyelle. Hij bouwde een
dertigtal hoofden van bekende Vlamingen en wereldsterren. Hij heeft
een eigen kunstwerk in de grootste Belgische Lego®-winkel en dit jaar
verscheen hij ook als jurylid in LEGO Masters op VTM. Ook fan?

NIEUW: Een blik achter de
schermen van een echte
LEGO®-kunstenaar
Neem plaats in de theaterzaal en bekijk
exclusief beeldmateriaal waaronder een
reportage over Dirk Denoyelle, toffe weetjes
over LEGO®-sculpturen en enkele projecten van
de kunstenaar.
Hou ook je ogen goed open in de andere zalen,
want alleen zo vind je de verstopte dino’s.

Toppietip
Wist je dat er ook LEGO® blokjes ontworpen
zijn die verwijzen naar onze gemeente? Een
golfer, een garnaalvisser te paard, een surfer…
Unieke Lego®stukken om te verzamelen. Koop
ze bij de dienst Toerisme.

Koket Koksijde
Bloemen met smaak
Het gemeentehuis wordt een
bloemenhuis van vrijdag 24 tot en met
maandag 27 september. Meesterlijke
bloemendecoraties, kleuren en geuren,
binnen en buiten! Kom je ook proeven?
De bloemen zijn wel niet om op te eten.
Tijdingen.be

Praktisch
Koksijde bouwt met LEGO® blokjes, van 3 juli
tot 28 augustus.
Elke dag (behalve zondag) van 10 tot 17.30 uur
in CasinoKoksijde, Casinoplein 11.
Gratis tot 4 jaar, vanaf 4 jaar: 7 euro
Info: www.visitkoksijde.be/lego

Zomeractiviteiten
voor kids?
Hou visitkoksijde.be
in de gaten!
Een dag vol regen?
Bekijk deze tip
Of is het te warm om
uit je zetel te komen?
Check dit
Tijdingen.be
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Benieuwd naar het verhaal van Hoge Blekker, de ‘reus van Koksijde’?
Bezoek dan het Abdijmuseum Ten Duinen. Nog tot eind dit jaar
ontdek je videoverhalen met je smartphone op de abdijsite tussen
de eeuwenoude ruïnemuren. Topvertelster Veerle Ernalsteen brengt
het verhaal over deze ‘reus’. Want wist je dat de hoogste duin van ons land
‘Hoge Blekker’ er al was in de middeleeuwen? De monniken konden erover meespreken.
Praktisch
Toen de dieren nog spraken loopt nog tot eind 2021. Samen met je bubbel ontdek je verhalen van de abdij op de
abdijsite buiten. Er zijn verhalen voor families (vanaf 5 jaar) en voor volwassenen. Reserveer op voorhand een
museumticket via www.tenduinen.be.

Kampeer op Night@Ten Bogaerde
Zin in een verrassend en hip evenement mét overnachting op een
TOPlocatie?
Zet je tent op vanaf 15 uur, de activiteiten starten om 16 uur. Het
belooft een leuke kunstnacht te worden met kunstworkshops voor het
hele gezin, animatie, muziek, een spannend bezoek met zaklamp aan
de expo, gezellig samen zijn aan het kampvuur, een familiefilm en
ochtendyoga. We sluiten af met een lekker ontbijt. Een coole manier
om je te laten onderdompelen in de kunstwereld.
Info: 058 53 34 72 of cultuur@koksijde.be

Night@TenBogaerde 7 en 8 augustus 2021
Vanaf 15 uur tot ’s morgens 11 uur

Gratis voor kinderen onder 4 jaar, 12 euro (tot 12j.)
en 18 euro (vanaf 13 j.)
Schrijf zeker in via www.koksijde.be/nighttenbogaerde

“NIEUW” Duinsafari
Ga met je gezin op duinsafari in en rond het Vanneuvillehuis. Ontdek meer over
kunstenaar Walter Vilain en de Noordduinen. Kleine Walter neemt je mee op
avontuur. Ergens in zijn oud atelier ligt een schatkist verscholen. Walter verstopte
hem daar, maar is de code vergeten. Help jij hem om de code te kraken? Haal je
safarirugzak af in het Vanneuvillehuis en noteer alles goed in je logboek, dan lukt
het zeker.
Deze zoektocht is coronaproof en gratis. Je betaalt alleen een kleine waarborg
(10 euro) voor het spelmateriaal, maar dat krijg je na de zoektocht terug.
Reserveren is niet nodig.
Open tijdens de schoolvakanties. Gesloten op maandag, andere weekdagen
van 10 tot 8 uur - weekends en feestdagen 14-18 uur.
Info: 058 53 34 72 – cultuur@koksijde.be
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Het skelet van Valentijn van Sint-André keert binnenkort terug naar Koksijde en dat heeft grote gevolgen voor het
NAVIGO-museum. Want om het skelet van 17 meter te tonen, is er meer plaats nodig. Véééél plaats. Er komt een
gloednieuwe museumvleugel met een grote potviszaal en een museumdepot met een kooktheater.
Ons NAVIGO-museum krijgt dus een nieuwe look en daarom
is het nu gesloten. Pas in 2023 bewonder je het skelet van
potvis Valentijn met je eigen ogen. Nog eventjes geduld dus…

Po t v iswe e t j e:
v a n po t v is naar ske l et . . .
De resten van het 17 meter lange zeezoogdier
werden tijdens de opgravingen in 2019
versneden op de site van Ten Bogaerde. De laatste restjes weke delen
die nog aan de botten hingen, werden intussen verwijderd. Daarna genoot Valentijn
van een zonnebad dat ervoor zorgde dat zijn botten bleekten.
De botten werden nadien uit de vloeistoftanks gehaald en grondig gereinigd. Een
tiental maanden lagen ze te drogen. De resten werden verder onderzocht en er werd
ook schimmel- en vetbloei aangepakt. Vorige zomer werden de botten ontvet en dan
kan het echte puzzelwerk beginnen. Het skelet zal deze zomer voor het eerst ‘in
volgorde’ gelegd worden. Spannend!
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Zin om de

kunstenaar in je
WAK-ker te maken?
Heb je een hoofd vol gekke ideeën, hou je van tekenen ,schilderen, knutselen?

Heb je zin om mee op reis te gaan in de magische kunstwereld van vroeger en nu?
De mooie verhalen achter kunstwerken te ontdekken?
Wil je je fantasie, uitvindingen en creativiteit los laten?
Op een andere manier leren kijken naar de dingen.

Leren kijken hoe dingen echt in elkaar zitten met lijnen, kleuren, vormen,...

DAN IS HET BEELDATELIER ZEKER IETS VOOR JOU!
We nemen je mee naar de rijke wereld aan materialen en
technieken.
klei, verf, inkt, oliekrijt, houtskool en zoveel meer.
Leuke thema’s en inspiratie worden aangeboden.
Werk je graag klein en fijn of super groot, alles kan.
Je krijgt professionele begeleiding om je eigen creativiteit
op te tillen en zo de artiest in je helemaal wakker te maken.

Alle informatie over onze lessen en locaties kan je terugvinden op www.westhoekacademie.be
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Wat is dat? In een boekenruilhuisje mag je boeken uit de kast nemen, maar
moet je andere in de plaats zetten. Heb jij nog boeken die je niet meer leest?
Zet ze dan in het boekenruilhuisje en geef ze een tweede leven.
Waar? Je vindt de boekenruilhuisjes in Koksijde-Bad, Koksijde-Dorp,
Oostduinkerke-Bad, Oostduinkerke-Dorp, Sint-Idesbald en Wulpen. Ook aan
het station van Koksijde en aan de Westhoek Academie wordt een huisje
gezet.

Kaftnamiddag in de bib
Klaar voor het nieuwe schooljaar?

Zeker als je naar de bib komt, want in augustus vind je alles terug over school.
Op zaterdag 4 september (14 – 16.30 uur) komt een echte tekenaar naar
de bibliotheek. Kaft je boek of schrift en hij maakt een tekening die je een heel
schooljaar koestert.
Reserveer je tijdslot via www.koksijde.bibliotheek.be – 058 53 29 53
jeugdbibliotheek@koksijde.be

ntie
zzzzoek jij deze zomervaieka
g?
de schat van Vl

Haal in juli en augustus je beste speurtalenten boven tijdens de zomerzoektocht
‘Schatten van vlieg’. Staat je speurneus op scherp? Check! Klaar om een schat
te vinden? CHECK!
Maar waar?
In de bib
Pak je tablet en ga op zoek naar de cijfercodes. Elk cijfercode leidt je naar een
weetje, een doe-opdracht of een vraag. Breng je eigen tablet mee of gebruik
een tablet van de bib om te spelen.
Reserveer vooraf een tijdslot via koksijde.bibliotheek.be
058 53 29 53 – jeugdbibliotheek@koksijde.be.
In het Abdijmuseum
Hier krijg je verschillende tips rond het thema ‘Symbolen en Tekens’.
Die brengen jou tot bij de schat van Vlieg die ergens in het museum
verstopt is. Welke symbolen en tekens gebruikte men binnen de
middeleeuwse Duinenabdij? Wat betekenden ze? Ook wij kennen vandaag
symbolen en tekens, denk maar aan smileys.
De zoektocht is inbegrepen in je museumticket. Reserveer wel op
voorhand via www.tenduinen.be.
In het NAVIGO-museum
Ook hier geniet je de hele zomer lang van de familiezoektocht.
Reservaties en info vind je op www.navigomuseum.be.
Heb je de smaak te pakken? Check www.uitmetvlieg.be voor nog meer zoekplezier.
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Twee clowneske acrobaten samen in een bootje op de
vijver van Koksijde Golf ter Hille.
Ze bereiden zich voor om aan land te gaan. Maar wat
als alles begint te wankelen? Met het koude water
aan hun voeten en alleen elkaar om zich aan vast te
klampen...
Zaterdag 18 september – in openlucht op
Koksijde Golf Ter Hille
Uur nog niet bekend (duur 25 min.)
Info:
www.casinokoksijde.be - www.sacekripa.com

Welkom in het Duinenhuis!

Expo strandafval 12 juli tot 19 september
Wat spoelt er allemaal aan op ons strand? Je komt het te weten in deze
tentoonstelling. De foto’s tonen wat niet op ons strand hoort en waar
het vandaan komt. Op een grappige manier zie je hoe plastic afval ons
leven beïnvloedt.
Ben je tussen 3 en 12 jaar? Kom dan zeker kijken en vul het
wedstrijdformulier in.
Openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van
9 tot 16.30 uur (op donderdag van 20 tot 22 uur.)
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• Workshop natuurlijke zeepjes maken
Dinsdag 13 juli van 14 tot 16.30 uur (8-12j. – 8 euro)
Ga samen met ons aan de slag en maak met natuurlijke ingrediënten
je eigen huid- en milieuvriendelijke zeepjesketting.
Je kiest zelf je zeepvormpjes, kleurtjes en geurtjes.
• Aquarel van de zee
Dinsdag 27 juli van 14 tot 16 uur (4 euro p.p.)
Maak met je gezin de mooiste aquarel op het dakterras van het
Duinenhuis. Geniet van de kunstige omgeving en verruim je horizon.
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M a a r er is m ee r!
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Kindergemeenteraad

11 juni

Eindelijk kwam de kindergemeenteraad nog eens samen. Door corona was het dit schooljaar niet
mogelijk. Ken je trouwens een mooiere ontmoetingsplaats dan het dakterras van ons Duinenhuis?

Wie zijn ze?
Juul Vandenbussche en Alina De Couck (Vrije Basisschool De Ark)
Suleyman El Wahabi (vervangt Yaro Mertens) en Kiyan Sarrazijn (De Strandloper)
Briek De Block en Niel Hanssens (Vrije Basisschool Oostduinkerke)
Malou Kok en Gitte Markey (De Letterzee)
Manon Van Geluwe (vervangt Eline Debandt), Nienke Burki en Nolan Daniels (gemeenteschool Koksijde)
Maxine Van Leuven en Lyam Jacques (gemeenteschool Oostduinkerke)
Brend Debaillie (MPI De Viertorre)
Samen op de foto met onze schepen van Jeugd en Onderwijs, Lander van Hove.
Ze kregen allemaal een oorkonde van Koksijde om hen te bedanken.

Thema kindergemeenteraad:

Hoe is’t?

In deze wel heel bijzondere coronaperiode zit iedereen wel met grote vraagtekens?
Ook jij en je vriendjes kunnen het soms moeilijk hebben.
Wat als je je niet goed in je vel voelt? Hoe ga je daarmee om? Praat je daar thuis over?
Op school? Waar vind je steun? Waar kan je naartoe als het moelijker gaat?

Word jij ook een warme William?
Onze gemeente wil jou met allerlei projecten een betere omgeving geven
om in op te groeien. Een plek die jou KANSEN geeft.
Piep eens naar het filmpje op Youtube ‘Koksijde warme gemeente’:

‘Gelukkig zijn’ is… er zijn voor elkaar!
Dus neem het mee. En als je vrienden, papa, mama, broer, zus, oma of opa ziet, of wie dan ook… vraag dan:
hoe is ’t en luister. Durf ook zeggen als je zelf niet oké bent.

😊
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Wanneer? Op 26 augustus
(internationale dag van de hond)
ter hoogte van Ster Der Zee
(Professor Blanchardlaan).
WVL4 staat voor West-Vlaanderen 4, een
samenwerking van verschillende politiezones.
K9 is de afkorting van het woord canine
(CA = K, nine = 9) wat hond betekent.
Op het programma:
• Héél véél actie! Met spectaculaire hondendemo’s
van politie, douane, defensie,… maar ook boten
en helikopters.
• Animatie op de dijk: bezoek de verschillende
infostanden, waag je op de klimtoren, neem plaats
in de tuimelwagen en… wie durft de deathride aan?

TIP Ben jij een echte waaghals?

Verzeker jouw afdaling op de deathride
door deel te nemen aan de

wedstrijd.
Raadpleeg de vragen via
de QR-code en maak
kans op deze mooie prijs!
De winnaars worden
persoonlijk verwittigd.
Je kan deelnemen
tot 26 juli.

Nieuwe puppy voor onze politie
Waf Waf! Onze politie krijgt
versterking. Hun actieve drughond,
de 4-jarige Mechelse herder Miss,
krijgt er een jonge collega bij.
Puppy Marco is geboren op 8 maart
2021 en treedt in de voetsporen van
zijn vader Thor, een Mechelse herder die
al jaren actief is bij de Gentse politie.
Van zodra Marco 1 jaar is, start zijn
echte opleiding. Een politiehond
opleiden duurt ongeveer 800 uur.
Daarna zal Marco vooral patrouilleren
en actief op zoek gaan naar drugs.
Zijn baasje, inspecteur Nyffels, doet
er alles aan om van zijn viervoeter
een top politiehond te maken.

