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Koksijdse kids!
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Terug in de tijd

Plezant

verhaal

“Dit zijn de duinen van Sint-André. Prachtig hé?”, zegt Jef.

“André? Welke André?”, vraagt Oskaar.

“Nee, niet André. Sint-André, zo noemen deze duinen. 

Het is een waterwinningsgebied”, zegt Wendy.

“Water? Ik zie geen water. Alleen zand”, zegt Oskaar.

“Het water zit onder het zand”, zegt Jef.

“Eronder?” Oskaar fronst. “Wat heb je er dan aan?”

“Laat maar”, zucht Wendy. 

“Wat gaan we doen?”, vraagt Ebbie. “Wandelen?”

“Ola”, zegt Pablo. “Ik weet weggos.”

Pablo stuift weg en de rest volgt. Bergop en bergaf, langs 

duindoornstruiken en kruipwilg, door zacht zand en nog 

zachter zand. 

“Hé, wat is dit?” zegt Ebbie. “Het lijkt op een computer.”

In het zand ligt een apparaat dat op een iPad lijkt, het is 

alleen groter. “Een computer?”, zegt Oskaar. “Spelletjes!”

Oskaar tikt met zijn scharen op het scherm.

“Niet doen!”, zegt Jef. “Je maakt het …”

Flits!

 
 

Fel licht explodeert vanuit het scherm en  

 
slokt de plezante bende op. 

Jef knippert, zwarte vlekken dansen voor zijn ogen. “Ik heb 

het nog gezegd”, zegt hij. “Blijf overal af met je scharen. 

Je maakt altijd alles kapot.”

“Waar is die computer?”, vraagt Ebbie.

“Weg”, zegt Wendy. “De schuld van Oskaar.”

Een man met een grote krulsnor, een rare pet op zijn hoofd 

en een golfstok in zijn handen wandelt op hen af. Hij ziet er 

een beetje ouderwets uit.

“Helloooow, how are you?”

“Joe? Ik ben Oskaar.”

“Domkop”, zegt Ebbie. “Hij vraagt hoe het met je gaat.”

“Het is een rare”, zegt Oskaar.

“Hier klopt iets niet”, zegt Jef. “Deze plek ziet er anders uit. 

Waar zijn we?”

“Golf Saint-André”, zegt de man. “Where anders?”

“Een golf? Dat zijn hier wel duinen hé. Golven vind je op 

zee. Die is een beetje …” Oskaar draait met zijn scharen 

rond zijn oren.
Twee andere mannen naderen, 

ook zij hebben golfstokken mee. 

“Nog meer van die zotten”, zegt Oskaar.

“Scccchtttt, niet zo luid”, zegt Wendy.

“Niks te sccchttttt. Ik ben hier weg.” Oskaar vertrekt,  

maar raakt niet ver … want hij wordt 

geraakt door een golfbal en struikelt. “

Verdomme. Wie was dat?! Jij Ebbie?!”

“Ik? Ik weet van niks”, zegt Ebbie. 

Opnieuw suist een bal voorbij die stuitert tot vlakbij een 

vlaggetje. 

“Het is hier echt een golfterrein”, zegt Jef. 

“Hoe kan dat nu?”

“Tof waterwinningsgebied. Het is hier levensgevaarlijk. 

Computers die ontploffen en golfballen die op je hoofd 

vallen. Nu ben ik zeker weg.” Oskaar stampt tegen wat 

helmgras.

“Wacht. We zijn nog altijd in Sint-André”, zegt Jef.  

“De vraag is alleen wanneer.”

“We zijn zaterdag”, zegt Oskaar. “Zaaaterdag. Heb jij ook 

een bal tegen je hoofd gekregen?”

“Jef heeft gelijk”, zegt Wendy. “Kijk naar die mannen.  

Niemand draagt nog zulke kleren.”

“Mijn bompa wel”, zegt Ebbie. “Hij draagt altijd een  

ruitjeshemd en pofbroek.”

“Excuseer me, sir. What jaar is het?”, vraagt Jef.

“What year? What bedoel you? Het is 1932.”

“1932? Dan was ik nog niet geboren”, zegt Wendy. “Ik voel 

me oud.”

“Ik zie al een paar rimpels”, zegt Ebbie.

“En nu? Wat gaan we nu doen?”, zegt Oskaar.  

“Jij met je onnozele wandeling.”

“Het is jouw schuld”, zegt Wendy. “Altijd aan alles prutsen.”

“Stop, stooop”, zegt Jef “Ruzie maken lost niks op. We zijn 

hier geraakt en we geraken er terug uit. 

Gewoon even nadenken.”“Juistos”, zegt Pablo. 

“Computeros vindos.” 

“Zie jij hier een computer 

misschien?”, vraagt Oskaar.  

“We gaan die wel vinden.” 

Ebbie duikt een paar struiken in.

Onze vrienden verspreiden zich in de duinen. 

Jef heeft de computer gevonden.

“Werkt dat ding wel? Er branden geen lichtjes”, zegt Ebbie.

“Hadden ze al elektriciteit in 1932?”, vraagt Wendy.

“Weet ik veel”, zegt Oskaar en hij tikt op het scherm. Har-

der en harder.

Wacht... Jefs kreet komt te laat. 

Flits! Opnieuw slokt een golf licht hen op.

“We zijn terug. Kijk!”, zegt Ebbie.

Even verderop zien ze spelende kinderen, kinderen met 

moderne kleren aan.

Oskaar glimlacht. “Oost west, thuis …”

Een strandbal ploft op zijn hoofd, maar deze keer struikelt 

hij niet.

Op zoek naar een leuk kerstcadeau?

Shop dan bij de dienst Toerisme. Daar heb je 

een grote keuze aan K-spulletjes.  

Wat dacht je van een muts om winterse 

dagen door te komen? Een stijlvol strandlaken 

voor wie graag warme oorden opzoekt of 

een leuke K-paraplu om de weersgrillen te 

trotseren? Ook de shop van het Abdijmuseum 

Ten Duinen heeft een fijn aanbod. 

Info: www.visitkoksijde.be/k-shops

TIP: TIP:  Weet je niet wat kopen? 

Geef een KoksijdeBon cadeau. 

Info: www.koksijde.be/koksijdebon. 



3

Kiek It 6-7/19-20

Cultuurcentrum  
CasinoKoksijde 10

Hippetips: Bib 11

Abdijmuseum  
Ten Duinen 12

Sport 16

Milieu 17 

Plezante nieuwsjes 18

3

4

1

2

1

2

Terug in de tijd

Plezant

verhaal

“Dit zijn de duinen van Sint-André. Prachtig hé?”, zegt Jef.

“André? Welke André?”, vraagt Oskaar.

“Nee, niet André. Sint-André, zo noemen deze duinen. 

Het is een waterwinningsgebied”, zegt Wendy.

“Water? Ik zie geen water. Alleen zand”, zegt Oskaar.

“Het water zit onder het zand”, zegt Jef.

“Eronder?” Oskaar fronst. “Wat heb je er dan aan?”

“Laat maar”, zucht Wendy. 

“Wat gaan we doen?”, vraagt Ebbie. “Wandelen?”

“Ola”, zegt Pablo. “Ik weet weggos.”

Pablo stuift weg en de rest volgt. Bergop en bergaf, langs 

duindoornstruiken en kruipwilg, door zacht zand en nog 

zachter zand. 

“Hé, wat is dit?” zegt Ebbie. “Het lijkt op een computer.”

In het zand ligt een apparaat dat op een iPad lijkt, het is 

alleen groter. “Een computer?”, zegt Oskaar. “Spelletjes!”

Oskaar tikt met zijn scharen op het scherm.

“Niet doen!”, zegt Jef. “Je maakt het …”

Flits!

 
 

Fel licht explodeert vanuit het scherm en  

 
slokt de plezante bende op. 

Jef knippert, zwarte vlekken dansen voor zijn ogen. “Ik heb 

het nog gezegd”, zegt hij. “Blijf overal af met je scharen. 

Je maakt altijd alles kapot.”

“Waar is die computer?”, vraagt Ebbie.

“Weg”, zegt Wendy. “De schuld van Oskaar.”

Een man met een grote krulsnor, een rare pet op zijn hoofd 

en een golfstok in zijn handen wandelt op hen af. Hij ziet er 

een beetje ouderwets uit.

“Helloooow, how are you?”

“Joe? Ik ben Oskaar.”

“Domkop”, zegt Ebbie. “Hij vraagt hoe het met je gaat.”

“Het is een rare”, zegt Oskaar.

“Hier klopt iets niet”, zegt Jef. “Deze plek ziet er anders uit. 

Waar zijn we?”

“Golf Saint-André”, zegt de man. “Where anders?”

“Een golf? Dat zijn hier wel duinen hé. Golven vind je op 

zee. Die is een beetje …” Oskaar draait met zijn scharen 

rond zijn oren.
Twee andere mannen naderen, 

ook zij hebben golfstokken mee. 

“Nog meer van die zotten”, zegt Oskaar.

“Scccchtttt, niet zo luid”, zegt Wendy.

“Niks te sccchttttt. Ik ben hier weg.” Oskaar vertrekt,  

maar raakt niet ver … want hij wordt 

geraakt door een golfbal en struikelt. “

Verdomme. Wie was dat?! Jij Ebbie?!”

“Ik? Ik weet van niks”, zegt Ebbie. 

Opnieuw suist een bal voorbij die stuitert tot vlakbij een 

vlaggetje. 

“Het is hier echt een golfterrein”, zegt Jef. 

“Hoe kan dat nu?”

“Tof waterwinningsgebied. Het is hier levensgevaarlijk. 

Computers die ontploffen en golfballen die op je hoofd 

vallen. Nu ben ik zeker weg.” Oskaar stampt tegen wat 

helmgras.

“Wacht. We zijn nog altijd in Sint-André”, zegt Jef.  

“De vraag is alleen wanneer.”

“We zijn zaterdag”, zegt Oskaar. “Zaaaterdag. Heb jij ook 

een bal tegen je hoofd gekregen?”

“Jef heeft gelijk”, zegt Wendy. “Kijk naar die mannen.  

Niemand draagt nog zulke kleren.”

“Mijn bompa wel”, zegt Ebbie. “Hij draagt altijd een  

ruitjeshemd en pofbroek.”

“Excuseer me, sir. What jaar is het?”, vraagt Jef.

“What year? What bedoel you? Het is 1932.”

“1932? Dan was ik nog niet geboren”, zegt Wendy. “Ik voel 

me oud.”

“Ik zie al een paar rimpels”, zegt Ebbie.

“En nu? Wat gaan we nu doen?”, zegt Oskaar.  

“Jij met je onnozele wandeling.”

“Het is jouw schuld”, zegt Wendy. “Altijd aan alles prutsen.”

“Stop, stooop”, zegt Jef “Ruzie maken lost niks op. We zijn 

hier geraakt en we geraken er terug uit. 

Gewoon even nadenken.”“Juistos”, zegt Pablo. 

“Computeros vindos.” 

“Zie jij hier een computer 

misschien?”, vraagt Oskaar.  

“We gaan die wel vinden.” 

Ebbie duikt een paar struiken in.

Onze vrienden verspreiden zich in de duinen. 

Jef heeft de computer gevonden.

“Werkt dat ding wel? Er branden geen lichtjes”, zegt Ebbie.

“Hadden ze al elektriciteit in 1932?”, vraagt Wendy.

“Weet ik veel”, zegt Oskaar en hij tikt op het scherm. Har-

der en harder.

Wacht... Jefs kreet komt te laat. 

Flits! Opnieuw slokt een golf licht hen op.

“We zijn terug. Kijk!”, zegt Ebbie.

Even verderop zien ze spelende kinderen, kinderen met 

moderne kleren aan.

Oskaar glimlacht. “Oost west, thuis …”

Een strandbal ploft op zijn hoofd, maar deze keer struikelt 

hij niet.

Plezant verhaaltje
Zin in een reis door de tijd?
Oskaar trakteert! 
Middenin in de Koksijdse duinen.
Benieuwd hoe dit afloopt? 

4-5

Kindergemeenteraad  

Maak kennis met Kaat, onze nieuwe 

kinderburgemeester. Benieuwd wie de 

andere raadsleden zijn? 

 

We wensen jou plezante kerstfeesten en een gelukkig nieuwjaar!

Schaatsplezier
In kerstkostuum, in pyjama 
of fout gekleed…
Het doet er niet toe. 
Trek je schaatsen aan en 
glij het nieuwe jaar in! 

 8-9

En verder
 ...

Koekjes van 

eigen deeg  
Deze ‘Koekjes à la NAVIGO’ 

zijn om vingers en duimen 

af te likken. Verzamel alle 

ingrediënten en ga samen 

aan de slag met ons receptje. 

Bak- en smulplezier verzekerd!

 13

14-15
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Terug in de tijd

“Dit zijn de duinen van Sint-André. Prachtig hé?”, zegt Jef.

“André? Welke André?”, vraagt Oskaar.

“Nee, niet André. Sint-André, zo noemen deze duinen. 

Het is een waterwinningsgebied”, zegt Wendy.

“Water? Ik zie geen water. Alleen zand”, zegt Oskaar.

“Het water zit onder het zand”, zegt Jef.

“Eronder?” Oskaar fronst. “Wat heb je er dan aan?”

“Laat maar”, zucht Wendy. 

“Wat gaan we doen?”, vraagt Ebbie. “Wandelen?”

“Ola”, zegt Pablo. “Ik weet weggos.”

Pablo stuift weg en de rest volgt. Bergop en bergaf, langs 

duindoornstruiken en kruipwilg, door zacht zand en nog 

zachter zand. 

“Hé, wat is dit?” zegt Ebbie. “Het lijkt op een computer.”

In het zand ligt een apparaat dat op een iPad lijkt, het is 

alleen groter.
“Een computer?”, zegt Oskaar. “Spelletjes!”

Oskaar tikt met zijn scharen op het scherm.

“Niet doen!”, zegt Jef. “Je maakt het …”

Flits!
  Fel licht explodeert vanuit het scherm en  

 slokt de plezante bende op. 

Jef knippert, zwarte vlekken dansen voor zijn ogen. “Ik heb 

het nog gezegd”, zegt hij. “Blijf overal af met je scharen. 

Je maakt altijd alles kapot.”

“Waar is die computer?”, vraagt Ebbie.

“Weg”, zegt Wendy. “De schuld van Oskaar.”

Een man met een grote krulsnor, een rare pet op zijn hoofd 

en een golfstok in zijn handen wandelt op hen af. Hij ziet er 

een beetje ouderwets uit.

“Helloooow, how are you?”

“Joe? Ik ben Oskaar.”

“Domkop”, zegt Ebbie. “Hij vraagt hoe het met je gaat.”

“Het is een rare”, zegt Oskaar.

“Hier klopt iets niet”, zegt Jef. “Deze plek ziet er anders uit. 

Waar zijn we?”
“Golf Saint-André”, zegt de man. “Where anders?”

“Een golf? Dat zijn hier wel duinen hé. Golven vind je op 

zee. Die is een beetje …” Oskaar draait met zijn scharen 

rond zijn oren. Twee andere mannen naderen, 

ook zij hebben golfstokken mee. 

“Nog meer van die zotten”, zegt Oskaar.

“Scccchtttt, niet zo luid”, zegt Wendy.

“Niks te sccchttttt. Ik ben hier weg.” Oskaar vertrekt,  

maar raakt niet ver … want hij wordt 

geraakt door een golfbal en struikelt. “

Verdomme. Wie was dat?! Jij Ebbie?!”

“Ik? Ik weet van niks”, zegt Ebbie. 
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Terug in de tijd
Plezantverhaal

Opnieuw suist een bal voorbij die stuitert tot vlakbij een 

vlaggetje. 
“Het is hier echt een golfterrein”, zegt Jef. 

“Hoe kan dat nu?”

“Tof waterwinningsgebied. Het is hier levensgevaarlijk. 

Computers die ontploffen en golfballen die op je hoofd 

vallen. Nu ben ik zeker weg.” Oskaar stampt tegen wat 

helmgras.

“Wacht. We zijn nog altijd in Sint-André”, zegt Jef.  

“De vraag is alleen wanneer.”

“We zijn zaterdag”, zegt Oskaar. “Zaaaterdag. Heb jij ook 

een bal tegen je hoofd gekregen?”

“Jef heeft gelijk”, zegt Wendy. “Kijk naar die mannen.  

Niemand draagt nog zulke kleren.”

“Mijn bompa wel”, zegt Ebbie. “Hij draagt altijd een  

ruitjeshemd en pofbroek.”

“Excuseer me, sir. What jaar is het?”, vraagt Jef.

“What year? What bedoel you? Het is 1932.”

“1932? Dan was ik nog niet geboren”, zegt Wendy. “Ik voel 

me oud.”
“Ik zie al een paar rimpels”, zegt Ebbie.

“En nu? Wat gaan we nu doen?”, zegt Oskaar.  

“Jij met je onnozele wandeling.”

“Het is jouw schuld”, zegt Wendy. “Altijd aan alles prutsen.”

“Stop, stooop”, zegt Jef “Ruzie maken lost niks op. We zijn 

hier geraakt en we geraken er terug uit. 

Gewoon even nadenken.”“Juistos”, zegt Pablo. 

“Computeros vindos.” 

“Zie jij hier een computer 

misschien?”, vraagt Oskaar.  

“We gaan die wel vinden.” 

Ebbie duikt een paar struiken in.

Onze vrienden verspreiden zich in de duinen. 

Jef heeft de computer gevonden.

“Werkt dat ding wel? Er branden geen lichtjes”, zegt Ebbie.

“Hadden ze al elektriciteit in 1932?”, vraagt Wendy.

“Weet ik veel”, zegt Oskaar en hij tikt op het scherm. 

Harder en harder.

Wacht... Jefs kreet komt te laat. 

Flits! Opnieuw slokt een golf licht hen op.

“We zijn terug. Kijk!”, zegt Ebbie.

Even verderop zien ze spelende kinderen, kinderen met 

moderne kleren aan.

Oskaar glimlacht. “Oost west, thuis …”

Een strandbal ploft op zijn hoofd, maar deze keer struikelt 

hij niet.
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Ben je omcirkeld? Laat het 

weten aan plezand@koksijde.be  

en WIN een 

plezante brooddoos!

Kiek it!

Kom dichterbij als je durft

Op het menu 
gestekelde egel met 
herfstblaadjespuree ‘t is ‘t moment...elke cent telt!

Mijn hobby...nieuwe 
vriendjes boetseren

We bestuderen de groeien
de 

zandappeltjes

Hoi hoi hoi...hier is Batboy

Zijn we goed of zijn we goed?

Help... ik word 
achtervolgd door 
een spook

Blinkie folie maakt mij happy
Gezellig herfstritueeltje

Hier ontbreekt toch iets 
aan die zwarte piet

Ons kamp is klaar
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Kiek it!Kiek it!

Welk schepsel is da?

Snorry Snor is mijn 
nieuwe naam

Deze vier vrolijke pieten zijn 
gaan vissen

Hallo - 
de sc

hattige
 lich

tfeet
jes 

groe
ten u

Da’s mijn maatje

Supertrots op mijn eerste 
kunstwerk

Gratis worst op Sint-Maarten

Dit zijn de plannen van ons nieuw huisje Onze nieuwste creatie...bokaalkettinkjes

Ik heb een geel probleem

Spiegeltje spiegeltje... wie is het 
mooiste konijntje van het land?



WOW! Een 3D spektakel aan de Onze-Lieve-Vrouw 
ter Duinenkerk. 
Van zondag 26 december tot zaterdag 8 januari 
vormt de gevel van de kerk het decor voor een 
fantastisch verhaal. Met reuzengrote beelden, een 
show met professionele acteurs en speciale klank- 
en lichteffecten.

Benieuwd naar het verhaal? 
Niet ver van de kerk verblijft Sofie met haar gezin in 
een vakantiehuis. Rond de kerstboom pakt iedereen zijn 
cadeautjes uit. Sofie is verwend, maar haar lievelingsgeschenk 
is een oude kerstbal. Wanneer ze de nepsneeuw in het 
object door elkaar schudt, wordt het meisje terug in de tijd 
geworpen... spannend!

Lekker glijden op je schaatsen. Dat kan tot 9 januari 
op het Theaterplein voor het gemeentehuis. 
Opgelet! Dit jaar zijn er door corona geen 
kerstkraampjes.

Beleef een onvergetelijke avond op vrijdag 7 januari 
vanaf 18 uur. Zing en dans mee met Yves Segers, Laura 
Lynn, Swoop, Jettie Pallettie en Sergio. 

Toegang mits vertoon CST. Mondmasker verplicht. 

Openingsuren en toegang schaatspiste: 
www.tij-dingen.be/ijsbaan2122

Elke maandag- en woensdagavond wordt de ijsbaan het 
decor voor een speciale thema-avond. Ben je verkleed 
in het thema? Dan schaats je gratis. Covid Safe Ticket 
(CST) en mondmasker verplicht!

Lees meer op www.tij-dingen.be/ijsbaan2122

Belangrijk: activiteiten en corona
Plezand ging in druk op woensdag 15 december. 
Latere wijzingen zijn niet meer opgenomen. 
Surf naar www.visitkoksijde.be en tij-dingen.be 
en check de meest recente info!  

Hippetips

Winterspektakel lumineus koksijde

doe eens lekker zot 

en ga verkleed 

schaatsen 

Nieuw: thema-avonden

Schlager on ice
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Opgelet! Activiteiten in deze Plezand kunnen wijzigen door corona. 

Check altijd www.tij-dingen.be en www.visitkoksijde.be voor de meest recente info!

Info
Shows op 26, 27, 28, 29 en 30 december. 

En ook nog op 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 januari. 

Telkens om 18 uur (op 26/12 om 20 uur). 

Duur: 30 minuten. 
Covid Safe Ticket (CST) en mondmasker 

verplicht. Tickets kosten 5 euro en koop je 

bij de dienst Toerisme. 
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Hou jij ook van gezellige kerstverlichting? 
In onze gemeente schittert het overal tijdens 
de eindejaarsfeesten. 

Ga zeker kijken naar het Erfgoedhuis in 
Oostduinkerke-Dorp. De voorgevel werd omgetoverd 
in een groot kerstdecor. Maar er is meer, veel meer, 
ga op ontdekking en maak leuke selfies!

De lichtjes branden nog tot 9 januari. 

Eén keer per jaar schieten de dennenbomen uit het zand 
in Oostduinkerke. Laat je betoveren door de vele lichtjes 
en de prachtige versiering. Vanaf zaterdag 25 december. 

Hippetips

Schlager on ice

er Was eens… 
een Wandelbos op het strand

9

Opgelet! Activiteiten in deze Plezand kunnen wijzigen door corona. 

Check altijd www.tij-dingen.be en www.visitkoksijde.be voor de meest recente info!

Héél véél lichtjes 

strek je benen tijdens de 
WinterWandeldag 
Zin in een leuke wandeling met vrienden of familie? 
Zaterdag 8 januari is de ideale dag! 
Koksijde schotelt je vijf wandelingen voor. 

Keuze genoeg dus. Inschrijven en vertrek in de 
Kerkepannezaal (tussen 8 en 14 uur). De prijs 
bedraagt 1 euro.

Meer info: dienst Toerisme, 058 51 29 10, 
toerisme@koksijde.be, www.visitkoksijde.be
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Zaterdag 5 februari om 20 uur

Precies één jaar geleden ging de hond van 
broer en zus dood. En dus vieren ze feest. 
De taart is net aangesneden en de limonade 
uitgeschonken wanneer de bel gaat. Daar is 
het bezoek: genaamd De Dood. En dat blijkt 
heel gezellig. In deze wonderlijke wereld 
worden zowel de dood als het leven gevierd! 
Vier jij mee? 
Tickets: 6 euro (-26j.)

Zaterdag 12 februari om 20 uur

Laat je niet foppen. Deze clowns met rode neus, 
schmink en extravagante kostuums zijn niet van 
gisteren. Het zijn topmimespelers, geniale komieken, 
hilarische acrobaten en virtuoze muzikanten. 
Op de tonen van Bach, Vivaldi en Strauss brengen ze 
jou van het ene lachsalvo naar de volgende lachkick.
Tickets: 11 euro (-26j.)

Cultuurcen
trum

Casino

doe de groeten 

aan de ganzen

concerto pour deux cloWns
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Dompel je onder in de fantasiewereld en 
geniet van de vele boeiende verhalen in de bib. 
Maak het extra gezellig en breng ook je vriendjes en  
vriendinnetjes mee.
 Voor kleuters: zaterdag 8 januari en zaterdag 5 februari (9.30–10 uur)
 Voor kinderen vanaf 6 jaar: zaterdag 5 maart (9.30–10.30 uur)
Ter herinnering: elke eerste zaterdag van de maand is er om 9.30 uur een 
voorleesmoment.

Hippetips Bibkerst-Winterverhalen

in maart zijn helden en schurken baas in de bib

Tover met woorden
Natuur is het thema van de poëzieweek  
(27 januari-2 februari).
Speel jij graag met woorden en ben je creatief?  
Laat de woorden en zinnen uit je pen vloeien en 
schrijf je eigen gedicht. Teken of knutsel er ook iets 
bij. Je kan alleen werken of samen met je broer, 
zus, oma of klasgenoten. Dien jouw creatie in voor 
maandag 24 januari, dan krijgt die een leuke plek 
in de bib. 
Surf naar www.tij-dingen.be/gedichten22 en 
beluister mooie poëzie!

Helden en schurken, dat is het thema van de Jeugdboekenmaand.
In de bibliotheek vind je boeken over helden en antihelden, idolen en schurken. 
Over helden die soms schurken worden en omgekeerd. Over alledaagse heldinnen 
zoals oma’s, maar ook over de avonturen van moedige ridders en sluwe bandieten. 

Benieuwd naar al die spannende avonturen? Breng een bezoekje aan de bib of 
check koksijde.bibliotheek.be

Creatief aan de slag m
et paaseitjes

Help je ons om de bib te versieren? Ga aan de slag met paaseitjes 
tijdens de krokusvakantie. 
Je kan paaseieren tekenen, inkleuren, knutselen of heel wat meer!
Breng je kunstwerkje tijdens of na de krokusvakantie naar de bib. Na 
de vakantie toveren we met jouw werkjes de bib om tot een kleurrijke 
en vrolijke plek. 

Op vrijdag 25 maart vieren we de jeugdboekenmaand en 
duiken we de nacht in. 
Ben je tussen 8 en 11 jaar? En ben je vrij van vrijdag  
25 maart om 16 uur tot zaterdag 26 maart 10 uur? 
We bezorgen je een onvergetelijke overnachting in de 
bib. ’s Avonds eten we gezellig samen en ook ontbijten 
doen we in de bib. We verklappen nog niet alles, maar 
ja…het heeft iets met boeken te maken! Schrijf je in via 
koksijde.bibliotheek.be Prijs? 10 euro

Alle info: 058 53 29 53 
jeugdbibliotheek@koksijde.be 
koksijde.bibliotheek.be.

Een nachtje in de bib?
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Hippetips

ten duinen

laatste kans om op 

drakenzoektocht 

te gaan in het 

abdijmuseum 

In het Abdijmuseum zitten ze met een groot probleem! 
Een echte drakenplaag! Verschillende draakjes zijn ontsnapt 
uit de kelder. Volgens een oude legende komen ze elke nacht 
tot leven…  Het museumteam heeft al alles geprobeerd om ze te vangen, maar 
niets hielp. Misschien kan jij een handje helpen… vind jij alle draakjes in het museum? 
Als je ze allemaal vindt, dan maak je kans op een beloning! Een echte schat staat op je te wachten. 
Veel succes met de zoektocht! Of zoals de draken zouden zeggen: GRRRRAAAAAUUUWWWWWLLLLL! 

Tijdens de openingstijden,  

nog tot en met 9 januari 2022

 Toegang: de zoektocht is inbegrepen in je museumticket
 Mondmaskers verplicht vanaf 6 jaar

Tijdens de openingstijden van het museum
Wist je dat je op de abdijsite verschillende 
prachtige verhalen voor families kan ontdekken? 
Ga op ontdekking met de smartphone. Er zijn drie 
videoverhalen die je helemaal onderdompelen 
in middeleeuws Koksijde. Eentje gaat over de 
mysterieuze waterput van de abdij, verteld door Hilde 
Rogge die in de rol van poetsvrouw van de abdij kruipt. 
Wil je weten wat er allemaal in de put gevonden werd? 
Ga dan zeker eens luisteren.

• Vertellers: Veerle Ernalsteen, Hilde Rogge &  
Herwig Deweerdt

• Voor jong (5+) en oud
• Toegang: de smartphonewandeling 
 is inbegrepen in je museumticket

de Waterput van 

de abdij geeft zijn 

geheimen prijs
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Alle info: Abdijmuseum  
Ten Duinen,  

A. Verbouwelaan 15, 
058 53 39 50 

abdijmuseum@koksijde.be 

www.tenduinen.be. 
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Deze zomer op kamp in Koksijde?
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een nieuWe             burgemeester 

voor koksijde!
KINDER 

En dit jaar is dat…

Kaat Van Kerckhoven, 
11 jaar uit de Gemeentelijke 
Basisschool Koksijde. Kaat zingt in het 
koor in Koksijde, gaat graag naar de 
tekenacademie en zit in de zwemclub. 

Plezand stelt de nieuwe leden 
van de kindergemeenteraad 
aan je voor. 

1414

een nieuWe 

kindergemeenteraad 

en dus ook…

“Beste burgemeester, beste schepen, beste kinderraadsleden, 
beste inwoners van Koksijde

Het is voor mij een hele eer om kinderburgemeester te zijn. 
Ik woon al tien jaar in Koksijde en ben blij met alles wat in 
onze gemeente voor kinderen aanwezig is: zomerkampen, 
speelpleinen, een groot aantal kinderboeken in de bib, het 
krantje PleZand, kermis en nog veel meer....! Maar laten 
we het samen nog beter maken. Ik zou het heerlijk vinden als kinderen meer tijd besteden aan de natuur en we veilig naar school met de fiets kunnen rijden. Ik hoop dat onze gemeente alleen maar mooier wordt voor kinderen.”

Kaat Van Kerckhoven Noor Vanhoutte (10 j.)

5e leerjaar de Ark

Hobby’s: basket 

Grootste wens voor Koksijde: 

meer veiligheid 

Laura Staelens (11 j.)

De Strandloper 

Hobby’s: basket 

Grootste wens voor Koksijde: 

meer veiligheid

Blessing Mudimula Mavungu (12 j.)
MPI De ViertorreHobby’s: voetbal spelen en kijken  
(naar voetbalploeg PSG)Grootste wens voor Koksijde: meer 
aandacht voor gelijke kansen en 
diversiteit

Lize Lepla (11 j.)6e leerjaar de ArkHobby’s: basket, muurklimmen, 
piano, dictieGrootste wens voor Koksijde: dat 
Koksijde een veilige plek blijft om te sporten of te spelen in de speeltuinen en dat iedereen 

respectvol met elkaar omgaat
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Briek De Block (11 j.)
6e leerjaar Vrije Basisschool 
Oostduinkerke
Hobby’s: scouts, tennis en 
hockey
Grootste wens voor Koksijde: 
de gemeente veiliger maken 
voor fietsende kinderen

Berit Glas (10 j.)
6e leerjaar De Letterzee 
Hobby’s: salsadansen 
Grootste wens voor Koksijde: meer fietsstraten zodat Koksijde veiliger wordt om te fietsen

Noah Baes (11 j.)
6e leerjaar Gemeenteschool 
Koksijde
Hobby’s: basket en tennis
Grootste wens voor Koksijde: 
dat Koksijde nog veiliger 
wordt en meer natuur

Alice Maertens (10 j.)

5e leerjaar Vrije Basisschool 

Oostduinkerke
Hobby’s: dictie, piano spelen, 

dansles, dactylo, atletiek, scouts, 

notenleer en musical spelen (die 

uitkomt in 2022!) 

Grootste wens voor Koksijde: dat 

alle kinderen gelukkig zijn. Meer 

aandacht voor natuur en milieu

Finn Kints (10 j.)

5e leerjaar. Vrije Basisschool 

Oostduinkerke
Hobby’s: skaten, surfen, hockey en 

scouts
Grootste wens voor Koksijde: 

gelijke kansen voor iedereen en dat 

mindervaliden meer mogelijkheden 

krijgen 

Tristan Geerardyn (10 j.)

5e leerjaar Gemeenteschool Oostduinkerke 

Hobby’s: voetbal, skaten en fietsen 

Grootste wens voor Koksijde: dat Koksijde 

properder wordt en mensen met een beperking 

ook de mogelijkheid krijgen om te sporten

Kyara (12 j.) (vervangster Yara Gauwberg)De StrandloperHobby’s: paardrijden en voetbal

Annabel Vanmaele (10 j.)5e leerjaar De Letterzee Hobby’s: de scouts Grootste wens voor Koksijde: nog meer speelpleinen 

Kyona Senaeve (12 j.)
MPI De Viertorre
Hobby’s: dansen bij Folkloredansgroep 
Oud-IJslandvaarders 
Grootste wens voor Koksijde: meer 
veiligheid met de fiets en minder racisme

Thibault Roels (11 j.)6e leerjaar Gemeenteschool OostduinkerkeHobby’s: voetbal en skaten Grootste wens voor Koksijde: een veiligere gemeente en meer 
kampen voor kinderen

De nieuwe kindergemeenteraad 

2021-2022 met schepen van 

Onderwijs Lander van Hove
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mis de sportkampen niet 

multimove voor kleuters (2e en 3e)

nog geen zWembrevet?

Schud met de heupen

Krokussportkamp: van maandag 28 februari tot vrijdag 4 maart.
Paassportkamp: van maandag 4 tot vrijdag 8 april.  
Alle info en inschrijven via: www.koksijde.be/sportkampen.

Leer samen met Moovie springen, landen, rollen, lopen, vangen, werpen en zo veel 
meer, zodat je helemaal klaar bent om later een echte sportclub te kiezen. 
Wanneer? Op maandag in de Sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in Sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Telkens van 16.30 tot 17.15 uur.
Van 17 of 18 januari tot aan de paasvakantie (10 lessen, niet in de krokusvakantie). 
Prijs: 20 euro (maandag of dinsdag) Schrijf je in via www.koksijde.be/multimove. 

Meer info op de sportdienst, Hazebeekstraat 11, 8670 Koksijde,  
058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be. 

Begin februari starten nieuwe zwemlessen in het 
Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker. 
De lesgevers leren jou waterwennen en 
zwemmen. Heb je alles goed onder de knie?
Dan krijg je een welverdiend zwembrevet! 
Alle info op: www.koksijde.be/zwemlessen

Zin in een leuke dansinitiatie? En zit je in de 
eerste of tweede graad van het lager onderwijs? 
Noteer dan woensdag 16 maart in je kalender 
en neem deel aan een gratis dansinitiatie.
Waar? In sporthal Hazebeek. 
Schrijf je in vanaf maandag 28 februari via de 
webshop: webshopkoksijde.recreatex.be.  

Hippetips

sport

Bericht aan de stoere 

mountainbikers
Is mountainbiken jouw ding en wil je een 

extra uitdaging? Doe dan mee met de 

mountainbiketoertocht van de sportdienst op 

zondag 27 februari in Koksijde-Dorp. De grote 

toeren zijn meer dan 30 of 50 km, maar misschien is 

de kleinere toer van 25 km wel iets voor jou?  

Alle info op www.koksijde.be/mountainbiketoertocht
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Wie zijn die slimme meeuWen? 

plant een boompje in het WonderWoudje 
en help ons klimaat

Schud met de heupen

Wil je graag enkele tips om de Jefkes op afstand te houden? 

• Maak je dak onaantrekkelijk als nestplaats
 Kruip, indien mogelijk, regelmatig op je dak. Zeker vanaf 

februari. Verwijder nestmateriaal en zorg voor hindernissen 
(een net, een draad of pinnen) zodat meeuwen niet kunnen 
landen. Is er toch een nest – met eieren of jongen – op jouw 
dak? Dan zijn de mogelijkheden beperkt, want meeuwen zijn 
beschermde dieren. 

• Voeder meeuwen niet
 Zorg dat ze geen voedsel vinden in je restafval door de 

afvalzak op tijd (om 8 uur, niet te vroeg en niet te laat) buiten 
te plaatsen of door een restafvalcontainer te gebruiken.

• Vernietig nooit eieren. Meeuwen zijn beschermde vogels. Het 
helpt ook niet, want meeuwen leggen dan gewoon nieuwe 
eieren.

Meer tips over meeuwen? www.tij-dingen.be
Ontdek je volgend voorjaar toch een nest? 
Verwittig onze dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling: 
milieu@koksijde.be of 058 53 34 39

Onze planeet heeft bomen nodig. Veel bomen! Al wat groen is, helpt om de effecten van de 
klimaatverandering op te vangen. Bomen houden stof vast en nemen bepaalde gassen op. Ze brengen 
verkoeling en helpen tegen de hitte. Dit doen ze door jaarlijks honderden liters water te verdampen. 

Koksijde heeft al heel wat natuur. En toch komt daar nog extra groen bij: 

een geboortebos en het Wonderwoud.
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Hippetips
milieu

Misschien was je er bij toen in november de 
eerste boompjes gepland werden op Koksijde 
Golf ter Hille?  
96 gezinnen plantten een boom en in de 
toekomst komen er nog bij. 
Maar dat is nog niet alles. Op zaterdag 
5 februari mag iedereen, dus jong en 
minder jong, een boompje planten in het 
Wonderwoudje in het park van het 
Abdijmuseum. 

Schrijf je in via 

www.koksijde.be/inschrijven-wensboom-Wonderwoudje.

Meeuwen maken deel uit van de kust. Wij, 
mensen, hebben door al onze activiteiten hun 
natuurlijke broedgebieden ingepalmd. Maar een 
meeuw is slim en past zich aan.

Jef de kokmeeuw: “Eten vind ik niet alleen in zee, 
maar ook in het restafval dat mensen achterlaten. 
Een nest maken? Dat kan ik ook op het dak van 
een flatgebouw.”
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Tring Tring… 
maak plaats voor de fietsers

Laat je fiets graveren en schrik zo dieven af

Ken je de van Buggenhoutlaan? Dat is de straat van het 
rondpunt in Koksijde-Bad naar de molen. Misschien fiets je 
daar wel regelmatig. Wel goed nieuws voor jou! De straat wordt 
helemaal vernieuwd met meer groen, een nieuwe rotonde 
en een nieuw fietspad in twee richtingen gescheiden 
van de rijweg. Ook de voetpaden worden vernieuwd. 
Allée hop, de fiets op!

Plezante

nieuWsjes

Wist je dat onze gemeente al vaak in de prijzen is 
gevallen als beste fietsgemeente? Dat is onder andere 
dankzij de verschillende fietsstraten. En goed nieuws! 
Er komen er nog meer.

Binnenkort ga je van Nieuwpoort tot De Panne 
doorheen Koksijde kunnen fietsen dankzij één 
doorlopende fietsroute. Daarom worden extra 
fietsstraten voorzien. De Piet Verhaertstraat, de Tennislaan, de 
Pannelaan en de Duinenkranslaan zijn daar enkele voorbeelden van, maar er 
komen er nog meer. Alle fietsstraten krijgen hetzelfde uitzicht zodat je die 
gemakkelijk herkent.

Als je je fiets laat graveren, komt er een speciaal label op je fiets en die is onuitwisbaar. Het label bevat het 
rijksregisternummer van de eigenaar van de fiets.

Waarom zou je je fiets laten graveren?
Het schrikt dieven af. Jaarlijks vinden wij ongeveer 200 verloren fietsen terug. Zelden zit daar een gegraveerd 
exemplaar tussen. Dat is het beste bewijs dat graveren werkt. Want aan de hand van het nummer is het 
mogelijk om de eigenaar te contacteren.

Hoe laat je je fiets graveren?
Maak een afspraak via jens.mares@koksijde.be of 058 53.34.95. Waar? 
In het annexgebouw in Koksijde-Dorp (Zeelaan 48).

    Joepie! 
Nog meer fijn fietsnieuws
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Kiek it!

Na de bloedsporen...

een dikke knuffel

Ben je omcirkeld? Laat het 
weten aan plezand@koksijde.be  en WIN een plezante brooddoos!

Vooral niet bewegen

Hopelijk plakken mijn cimbalen straks niet meer aan elkaar

Wij worden later echte filmsterren

Zagen..ikke?

Rode Duivels
 op ko

p

Mama... help... een spin!

Blij met mijn nieuwe bril
Die hangt al een 
tijdje op mijn rug

Familieportret

Wa is dat voor 

een vreemde vogel?

Oepsie...’k ben 
mijn schmink vergeten



Ben je omcirkeld? Laat het 

weten aan plezand@koksijde.be  

en WIN een 

plezante brooddoos!

Kiek it!

Wij houden het graag gezellig

We laten onze  
troetelbietjes niet los

Ho ho ho...ik wil ook op de foto

‘k zal toch eens naar de kapper moeten denk ik
Herken je mij nu?

Check mijn REUZEbiet 

Zelfs onze bieten glimlachen

Ik wil ook de lieve Sint helpen

Een dikke duim voor mezelf

Zijn de kindjes wel allemaal 

braaf geweest?

Wij lanceren de nieuwe 
modetrend 2022

De Zotte Bietenbende

Waarom hebben ze mij een Extra Large gegeven?

Check   www.visitkoksijde.be     

                    of www.tij-dingen.be !

Wil je weten wat er de 
komende maanden 

te doen is? 


