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De brochure van Plezand is een uitgave 
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van de afdeling Vrije Tijd.

Ebbie
2,5 - 4 jaar

Wendy
4 - 6 jaar

Oskaar
6 - 7 jaar

Jef
8 - 10 jaar

Pablo
10 - 12 jaar

Met hulp van 
talrijke 

Koksijdse kinde
ren !

Het p lezantste 
p laatje!

Babette Vens - 9 jaar

Vrolijke klimvriendjes

“Waar zijn mijn paaseieren?!” 

Oskaar stormt de woonkamer binnen. 

“Jef, heb jij mijn paaseieren gezien?”

“Welke paaseieren?”, vraagt Jef.

“Ewel”, zegt Oskaar. “Dé paaseieren. 

Het is toch Pasen?” Oskaar staart 

door het raam. “De paasklokken zijn 

niet gekomen.”  “Ik vindos ook geen 

eieros.” Pablo haalt zijn schouders op.

“Misschien moet je beter zoeken”, 

zegt Ebbie.

“Beter zoeken? Ik moet helemaal 

niks.  Ik… ik ga die laffe paas-

klokken zoeken!” 

Oskaar rent het

 huis uit. 

“Waar zijn ze?! Ze zijn me vergeten!”

“Oskaar! Wat ga je doen?” Ook Jef loopt naar 

buiten, meteen voor de rest van de plezante bende 

om hem te volgen. 

“Waar ga je zoeken?”, vraagt Ebbie.

Oskaar snuift de lucht op. “Ik volg mijn neus. Ik ruik 

chocolade vanop drie kilometer afstand.”

Bim! Bam! Bom!

“Haha! Zie je wel. Ik hoor ze.” Oskaar versnelt. 

Bim! Bam! Bom!
“Vanwaar komt dat geluid?”, vraagt Ebbie.

“Dat is de Sint-Pieterskerk”, zegt Jef. “Ik heb nog 

op de kerktoren uitgerust toen ik klein was.” 

Oskaar laat zich door niets of niemand tegenhouden 

en stormt de kerk binnen. De rest kan hem nauwelijks 

bijhouden.  

“Waar zijn je paasklokken?”, lacht Ebbie. 

“Het is gestopt”, zegt Oskaar. 

“Bende lafaards. 

Ze verstoppen zich. 

Maar ik vind jullie wel !” 

“Help. Heeelp!”
“Iemand heeft hulp nodig”, zegt Wendy.

“Het komt van buiten”, zegt Ebbie. “Kom!”

“Van buiten? En die paasklokken dan?” Oskaar 

kruist zijn scharen voor zijn borst, maar als hij ziet dat 

iedereen op het hulpgeroep afrent, volgt hij toch.  

“Heeelp!”

“Vanwaar komt het?”, vraagt Ebbie. “Ik zie niemand.”

“Hier. Ik ben hier.”

“Het komt van bij die muur, vlak naast het kerkhof. 

Kom!” Jef wijst de weg. 

“Het is een klok”, zegt Wendy.  

“Een klokje”, zegt Oskaar. “Een beetje klein voor een 

paasklok.”  

“Ik ben geen paasklok. Ik ben Ciesje.” Het klokje 

zucht. “Je moet me helpen. Ik ben weggewaaid door 

de storm en ik raak niet meer terug.”

“Storm Eunice zeker? Een felle madam. Wij zaten 

zonder elektriciteit. Het ene moment nog Netflix en het 

volgende… poef… niks meer.” Ebbie schudt zijn vuist 
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Heeelp !Heeelp !

in de lucht. “Als ik die te pakken krijg.”

“Gedraag je Ebbie. Naar waar moet je?”, vraagt 

Wendy.

“Daar.” Ciesje wijst naar de top van de kerktoren.

“Daar? Als in daarboven?” Oskaar slikt. “Dat is veel 

te hoog. En daarbij ik ben geen vogel.”

“Misschien hebben ze daarboven paaseieren”, zegt 

Ebbie. 

Oskaars ogen schieten open. “Is dat waar? Hebben 

jullie paaseieren?”

“Paaseieren? Euh, nee. Worden die niet gebracht 

door de paashaas?”, zegt Ciesje.

“Paashaas? Ik ken helemaal geen paashaas. 

Paasklokken… ja. Chocolade… nog meer ja. 

Paashazen… nee. Kom, we zijn naar huis”, zegt 

Oskaar.

“Eerst Ciesje”, zegt Jef. “Help maar dragen.”

“Dragen? En hoe raken we boven? Ik heb geen 

vleugels, Ebbie ook niet en Pablo heeft zelfs geen 

voeten.”

“Ola”, zegt Pablo. “Ik hebbos skateboardos.”

“Daar ben je vet mee”, zegt Oskaar.

“We nemen de trap”, zegt Jef. “Dan raken we allemaal 

boven.”

“Ola?”

“Behalve Pablo dan”, zegt Ebbie.  

“Die heeft weer geluk”, pruttelt Oskaar. 

Jef, Ebbie en Oskaar dragen Ciesje langs de trap 

naar boven. Wendy probeert hen zo goed mogelijk 

te begeleiden. “Jullie zijn er bijna”, zegt ze. “Nog een 

paar stapjes.” 

Ebbie kreunt en Oskaar vloekt, maar ze raken veilig in 

de klokkentoren. 

“Ciesje.” “Je bent terug!” “Eindelijk!” De andere 

klokken zijn blij.

“Je mag me daar hangen”, zegt Ciesje. “Tussen 

Roel en Ronny.” 

“Waar zijn mijn paaseieren?”, vraagt Oskaar.

“Wij hebben geen paaseieren”, zegt Roel. “Alleen 

duivenstrontjes.” De klokken lachen en door dat 

gelach beginnen ze te luiden. Bim, bam, bom. 

“Niet grappig.” Oskaar stampt op de grond.  

“Oskaar toch. We kopen wel paaseieren in de winkel”, 

zegt Wendy.

“In de winkel? Hebben die dat?”, vraagt Oskaar.

Iedereen lacht. Iedereen? Oskaar niet. Die rent naar 

de winkel.
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   April

Zaterdag 2 april

9.30 - 10.30 uur

Voorleesuurtje 

voor lagere schoolkinderen

Koksijde, bibliotheek

14-18 uur

Straatanimatie 
 

Koksijde-Bad, Zeelaan

Zondag 3 april

14-18 uur

Straatanimatie

Koksijde-Bad, Zeelaan

15 uur

Familievoorstelling 

‘Nachtdieren’ (8+)

zie
p. 14

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Dinsdag 5 april

10-11 uur / 11-12 uur

Lasershoot (7-12j./4 

euro)

15-16 uur

Kids Disco Paasshow 

(gratis)

Koksijde-Bad, Theaterplein

Woensdag 6 april

10-11 uur / 11-12 uur

Bubble Soccer 

(7-12 j./4 euro)

15-16 uur

Clown 
Rocky’s 

Paasshow 

(gratis)

Oostduinkerke-Bad, 

sportstrand

10.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur

LEGO® workshop

Abdijmuseum Ten Duinen
zie

p. 17

Donderdag 7 april

10-11 uur/11-12 uur

Feestplaneet: 

workshop 

boetseren met 

natuurklei 

thema Pasen 

(4-12 j./4 

euro)

15-16 uur

Piratenshow 

(tovershow / gratis)

Sint-Idesbald, Zeedijk thv 

basketterrein

14.30 uur
zie

p. 17

Chez Walter: 

muzikale verhalen 

uit de duinen

Vanneuvillehuis, Middenlaan 103

Zaterdag 9 april

Vanaf 10.30 uur

zie
p. 10

Knuffelduik en vuurwerk  

Oostduinkerke-Bad, strand

Zondag 10 april

14 uur

Koksijde Urban Move: 

sport, live muziek en 

ambiance

www.koksijdeurbanmove.be

Dinsdag 12 april

10-11 uur/11-12 uur

Feestplaneet: 

workshop 

grappige 

kuikens 

maken met 

pompons 

(vanaf 6j./4 

euro)
Koksijde-Bad, Casinoplein

15-16 uur

Tovershow (gratis)

Koksijde-Bad, Theaterplein

15 en 19 uur

Voorstelling

zie
p. 16

‘Het Pentaccordeon’

www.casinokoksijde.be

Zondag 5 juni

15 uur

Voorstelling 

zie
p. 16

‘Het Pentaccordeon’

www.casinokoksijde.be

Zaterdag 11 juni

10.30 – 18 uur

Kermis Kids

zie
p. 11

Koksijde-Dorp, Kerkstraat

Start Kermisweek 

(tot 16 juni)

Koksijde-Dorp, Hegerplein

Zondag 12 juni

vanaf 7 uur

Rommelmarkt 

Koksijde-Dorp

Vadertjesdag

Woensdag 15 juni 

van 13.30 tot 16

Minivoetbaltoernooi 

2de en 3de graad 

lagere scholen

zie
p. 7

Oostduinkerke, Sporthal 

Hazebeek

Zaterdag 25 juni

Garnaalfeesten

Zondag 26 juni

15.30 uur

Garnaalstoet

Oostduinkerke

Woensdag 13 april

10-11 uur / 

11-12 uur

Lasershoot 

(7-12 j./4 euro)

15-16 uur

Kids Disco Paasshow 

(gratis)

Oostduinkerke Zeedijk thv 

Astridplein

14.30 uur

Familie@tenduinen

Abdijmuseum Ten Duinen

Donderdag 14 april

10-11 uur/11-12 uur

Feestplaneet: workshop 

kuiken met klei en 

strijkkralen 

(vanaf 6j./4 euro) 

15-16 uur

Clown Rocky’s Paasshow 

(gratis)

Sint-Idesbald, Zeedijk thv 

basketterrein

10-12 uur & 15-18 uur
zie

p. 15

Grote boekenverkoop  

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

14.30 uur

Chez Walter: muzikale 

verhalen uit de duinen

Vanneuvillehuis, Middenlaan 103 

Vrijdag 15 april

10-12 uur & 15-18 uur
zie

p. 15

Grote boekenverkoop

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Zaterdag 16 april

9.30 – 10 uur

Voorleesuurtje 

voor kleuters

Koksijde, bibliotheek

10-12 uur & 14-17 uur

Grote 
boekenverkoop

Cultuurcentrum Casino 

Koksijde

14.30 uur (voor gezinnen)

Toen de dieren nog

zie
p. 17

spraken

Abdijmuseum Ten Duinen

12

zie
p. 15

20 uur
Voorstelling:

ODYSSEE 

zie
p. 14

De Lange Weg 

naar Huis 

Cultuurcentrum 

CasinoKoksijde

Zondag 17 april

Vanaf 7 uur

Rommelmarkt

Sint-Idesbald, Strandlaan + 

parking Kerkepanezaal

09.30-12 uur

Paaseierenraap

zie
p. 10-11

Abdijsite Ten Duinen

uur???

zie
p. 10-11

Parade van 

Narcissus

Koksijde-Bad, (info 

volgt bij proefdruk)

14-17 uur

zie
p. 15

Grote boekenverkoop

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Maandag 18 april

Start to golf-dag

zie
p. 7

Koksijde Golf ter Hille

Woensdag 20 april

14-17 uur

Buitenspeeldag

zie
p. ...

Oostduinkerke Skatepark & Witte 

Burg en Silicowijk in Koksijde

Zondag 24 april

10-18 uur

Erfgoed is 

kinderspel: 

zie
p. 16

speel je mee? 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Zaterdag 30 april

14-17 uur

Camping 

Cultuur: 

Circusdorp

zie
p. 16

Koksijde, Silicowijk

zie
p. 11

   Mei

Zondag 1 mei

14-17 uur

Camping Cultuur: 

Circusdorp

zie
p. 16

Koksijde, Voorduinen

Zaterdag 7 mei

9.30 – 10 uur

Voorleesuurtje voor 

kleuters

zie
p. 15

Koksijde, bibliotheek

Zondag 8 mei

Moedertjesdag

Zaterdag 21 mei

Boekstartdag 

voor de allerkleinsten

zie
p. 15

9 uur
voorleesmoment (0-3j.)

14.30-15.30

Wobbelturnen (2-4j.)

16-16.30 uur

Babyyoga (9m-2j.)

Koksijde, Bibliotheek

13.30 – 17 uur

WAK Fest

Westhoek Academie Koksijde

Zondag 22 mei

13.30 – 17 uur

WAK Fest

Westhoek Academie Koksijde

   Juni

Zaterdag 4 juni

09.30-10.30 uur

Voorleesuurtje 

voor lagere 

schoolkinderen 

zie
p. 15

Koksijde, bibliotheek

INFO: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303

058 51 29 10

toerisme@koksijde.be

visitkoksijde.be
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“Waar zijn mijn paaseieren?!” 

Oskaar stormt de woonkamer binnen. 

“Jef, heb jij mijn paaseieren gezien?”

“Welke paaseieren?”, vraagt Jef.

“Ewel”, zegt Oskaar. “Dé paaseieren. 

Het is toch Pasen?” Oskaar staart 

door het raam. “De paasklokken zijn 

niet gekomen.”  “Ik vindos ook geen 

eieros.” Pablo haalt zijn schouders op.

“Misschien moet je beter zoeken”, 

zegt Ebbie.

“Beter zoeken? Ik moet helemaal 

niks.  Ik… ik ga die laffe paas-

klokken zoeken!” 

Oskaar rent het

 huis uit. 

“Waar zijn ze?! Ze zijn me vergeten!”

“Oskaar! Wat ga je doen?” Ook Jef loopt naar 

buiten, meteen voor de rest van de plezante bende 

om hem te volgen. 

“Waar ga je zoeken?”, vraagt Ebbie.

Oskaar snuift de lucht op. “Ik volg mijn neus. Ik ruik 

chocolade vanop drie kilometer afstand.”

Bim! Bam! Bom!

“Haha! Zie je wel. Ik hoor ze.” Oskaar versnelt. 

Bim! Bam! Bom!
“Vanwaar komt dat geluid?”, vraagt Ebbie.

“Dat is de Sint-Pieterskerk”, zegt Jef. “Ik heb nog 

op de kerktoren uitgerust toen ik klein was.” 

Oskaar laat zich door niets of niemand tegenhouden 

en stormt de kerk binnen. De rest kan hem nauwelijks 

bijhouden.  

“Waar zijn je paasklokken?”, lacht Ebbie. 

“Het is gestopt”, zegt Oskaar. 

“Bende lafaards. 

Ze verstoppen zich. 

Maar ik vind jullie wel !” 

“Help. Heeelp!”
“Iemand heeft hulp nodig”, zegt Wendy.

“Het komt van buiten”, zegt Ebbie. “Kom!”

“Van buiten? En die paasklokken dan?” Oskaar 

kruist zijn scharen voor zijn borst, maar als hij ziet dat 

iedereen op het hulpgeroep afrent, volgt hij toch.  

“Heeelp!”

“Vanwaar komt het?”, vraagt Ebbie. “Ik zie niemand.”

“Hier. Ik ben hier.”

“Het komt van bij die muur, vlak naast het kerkhof. 

Kom!” Jef wijst de weg. 

“Het is een klok”, zegt Wendy.  

“Een klokje”, zegt Oskaar. “Een beetje klein voor een 

paasklok.”  

“Ik ben geen paasklok. Ik ben Ciesje.” Het klokje 

zucht. “Je moet me helpen. Ik ben weggewaaid door 

de storm en ik raak niet meer terug.”

“Storm Eunice zeker? Een felle madam. Wij zaten 

zonder elektriciteit. Het ene moment nog Netflix en het 

volgende… poef… niks meer.” Ebbie schudt zijn vuist 
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in de lucht. “Als ik die te pakken krijg.”

“Gedraag je Ebbie. Naar waar moet je?”, vraagt 

Wendy.

“Daar.” Ciesje wijst naar de top van de kerktoren.

“Daar? Als in daarboven?” Oskaar slikt. “Dat is veel 

te hoog. En daarbij ik ben geen vogel.”

“Misschien hebben ze daarboven paaseieren”, zegt 

Ebbie. 

Oskaars ogen schieten open. “Is dat waar? Hebben 

jullie paaseieren?”

“Paaseieren? Euh, nee. Worden die niet gebracht 

door de paashaas?”, zegt Ciesje.

“Paashaas? Ik ken helemaal geen paashaas. 

Paasklokken… ja. Chocolade… nog meer ja. 

Paashazen… nee. Kom, we zijn naar huis”, zegt 

Oskaar.

“Eerst Ciesje”, zegt Jef. “Help maar dragen.”

“Dragen? En hoe raken we boven? Ik heb geen 

vleugels, Ebbie ook niet en Pablo heeft zelfs geen 

voeten.”

“Ola”, zegt Pablo. “Ik hebbos skateboardos.”

“Daar ben je vet mee”, zegt Oskaar.

“We nemen de trap”, zegt Jef. “Dan raken we allemaal 

boven.”

“Ola?”

“Behalve Pablo dan”, zegt Ebbie.  

“Die heeft weer geluk”, pruttelt Oskaar. 

Jef, Ebbie en Oskaar dragen Ciesje langs de trap 

naar boven. Wendy probeert hen zo goed mogelijk 

te begeleiden. “Jullie zijn er bijna”, zegt ze. “Nog een 

paar stapjes.” 

Ebbie kreunt en Oskaar vloekt, maar ze raken veilig in 

de klokkentoren. 

“Ciesje.” “Je bent terug!” “Eindelijk!” De andere 

klokken zijn blij.

“Je mag me daar hangen”, zegt Ciesje. “Tussen 

Roel en Ronny.” 

“Waar zijn mijn paaseieren?”, vraagt Oskaar.

“Wij hebben geen paaseieren”, zegt Roel. “Alleen 

duivenstrontjes.” De klokken lachen en door dat 

gelach beginnen ze te luiden. Bim, bam, bom. 

“Niet grappig.” Oskaar stampt op de grond.  

“Oskaar toch. We kopen wel paaseieren in de winkel”, 

zegt Wendy.

“In de winkel? Hebben die dat?”, vraagt Oskaar.

Iedereen lacht. Iedereen? Oskaar niet. Die rent naar 

de winkel.

Plezant verhaaltje
Paaseitjes hier, paaseitjes daar…
Eentje wordt er gek van
en dat is Oskaar!

4-5

Plezante wekker  
Wie graag tekent, dicht en kleurt,
komt wel eens aan de beurt.
Bewonder de mooie creaties van de 
gemeenteschool Koksijde

20-21

Kermis Kids
Rennen, springen, 
vallen, opstaan 
en weer doorgaan 
tijdens Kermis Kids.
Wil je nog meer 
coole tips?

10-11

Kalender
Joepie! Hij is terug!
Met een handig overzicht 
en heel wat lentetips.

12-13

Plezante wekker  Plezante wekker  

Kalender
Joepie! Hij is terug!
Met een handig overzicht 
en heel wat lentetips.
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   April

Zaterdag 2 april

9.30 - 10.30 uur

Voorleesuurtje 

voor lagere schoolkinderen

Koksijde, bibliotheek

14-18 uur

Straatanimatie 
 

Koksijde-Bad, Zeelaan

Zondag 3 april

14-18 uur

Straatanimatie

Koksijde-Bad, Zeelaan

15 uur

Familievoorstelling 

‘Nachtdieren’ (8+)

zie
p. 14

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Dinsdag 5 april

10-11 uur / 11-12 uur

Lasershoot (7-12j./4 

euro)

15-16 uur

Kids Disco Paasshow 

(gratis)

Koksijde-Bad, Theaterplein

Woensdag 6 april

10-11 uur / 11-12 uur

Bubble Soccer 

(7-12 j./4 euro)

15-16 uur

Clown 
Rocky’s 

Paasshow 

(gratis)

Oostduinkerke-Bad, 

sportstrand

10.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur

LEGO® workshop

Abdijmuseum Ten Duinen
zie

p. 17

Donderdag 7 april

10-11 uur/11-12 uur

Feestplaneet: 

workshop 

boetseren met 

natuurklei 

thema Pasen 

(4-12 j./4 

euro)

15-16 uur

Piratenshow 

(tovershow / gratis)

Sint-Idesbald, Zeedijk thv 

basketterrein

14.30 uur
zie

p. 17

Chez Walter: 

muzikale verhalen 

uit de duinen

Vanneuvillehuis, Middenlaan 103

Zaterdag 9 april

Vanaf 10.30 uur

zie
p. 10

Knuffelduik en vuurwerk  

Oostduinkerke-Bad, strand

Zondag 10 april

14 uur

Koksijde Urban Move: 

sport, live muziek en 

ambiance

www.koksijdeurbanmove.be

Dinsdag 12 april

10-11 uur/11-12 uur

Feestplaneet: 

workshop 

grappige 

kuikens 

maken met 

pompons 

(vanaf 6j./4 

euro)
Koksijde-Bad, Casinoplein

15-16 uur

Tovershow (gratis)

Koksijde-Bad, Theaterplein

15 en 19 uur

Voorstelling

zie
p. 16

‘Het Pentaccordeon’

www.casinokoksijde.be

Zondag 5 juni

15 uur

Voorstelling 

zie
p. 16

‘Het Pentaccordeon’

www.casinokoksijde.be

Zaterdag 11 juni

10.30 – 18 uur

Kermis Kids

zie
p. 11

Koksijde-Dorp, Kerkstraat

Start Kermisweek 

(tot 16 juni)

Koksijde-Dorp, Hegerplein

Zondag 12 juni

vanaf 7 uur

Rommelmarkt 

Koksijde-Dorp

Vadertjesdag

Woensdag 15 juni 

van 13.30 tot 16

Minivoetbaltoernooi 

2de en 3de graad 

lagere scholen

zie
p. 7

Oostduinkerke, Sporthal 

Hazebeek

Zaterdag 25 juni

Garnaalfeesten

Zondag 26 juni

15.30 uur

Garnaalstoet

Oostduinkerke

Woensdag 13 april

10-11 uur / 

11-12 uur

Lasershoot 

(7-12 j./4 euro)

15-16 uur

Kids Disco Paasshow 

(gratis)

Oostduinkerke Zeedijk thv 

Astridplein

14.30 uur

Familie@tenduinen

Abdijmuseum Ten Duinen

Donderdag 14 april

10-11 uur/11-12 uur

Feestplaneet: workshop 

kuiken met klei en 

strijkkralen 

(vanaf 6j./4 euro) 

15-16 uur

Clown Rocky’s Paasshow 

(gratis)

Sint-Idesbald, Zeedijk thv 

basketterrein

10-12 uur & 15-18 uur
zie

p. 15

Grote boekenverkoop  

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

14.30 uur

Chez Walter: muzikale 

verhalen uit de duinen

Vanneuvillehuis, Middenlaan 103 

Vrijdag 15 april

10-12 uur & 15-18 uur
zie

p. 15

Grote boekenverkoop

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Zaterdag 16 april

9.30 – 10 uur

Voorleesuurtje 

voor kleuters

Koksijde, bibliotheek

10-12 uur & 14-17 uur

Grote 
boekenverkoop

Cultuurcentrum Casino 

Koksijde

14.30 uur (voor gezinnen)

Toen de dieren nog

zie
p. 17

spraken

Abdijmuseum Ten Duinen

12

zie
p. 15

20 uur
Voorstelling:

ODYSSEE 

zie
p. 14

De Lange Weg 

naar Huis 

Cultuurcentrum 

CasinoKoksijde

Zondag 17 april

Vanaf 7 uur

Rommelmarkt

Sint-Idesbald, Strandlaan + 

parking Kerkepanezaal

09.30-12 uur

Paaseierenraap

zie
p. 10-11

Abdijsite Ten Duinen

uur???

zie
p. 10-11

Parade van 

Narcissus

Koksijde-Bad, (info 

volgt bij proefdruk)

14-17 uur

zie
p. 15

Grote boekenverkoop

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Maandag 18 april

Start to golf-dag

zie
p. 7

Koksijde Golf ter Hille

Woensdag 20 april

14-17 uur

Buitenspeeldag

zie
p. ...

Oostduinkerke Skatepark & Witte 

Burg en Silicowijk in Koksijde

Zondag 24 april

10-18 uur

Erfgoed is 

kinderspel: 

zie
p. 16

speel je mee? 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Zaterdag 30 april

14-17 uur

Camping 

Cultuur: 

Circusdorp

zie
p. 16

Koksijde, Silicowijk

zie
p. 11

   Mei

Zondag 1 mei

14-17 uur

Camping Cultuur: 

Circusdorp

zie
p. 16

Koksijde, Voorduinen

Zaterdag 7 mei

9.30 – 10 uur

Voorleesuurtje voor 

kleuters

zie
p. 15

Koksijde, bibliotheek

Zondag 8 mei

Moedertjesdag

Zaterdag 21 mei

Boekstartdag 

voor de allerkleinsten

zie
p. 15

9 uur
voorleesmoment (0-3j.)

14.30-15.30

Wobbelturnen (2-4j.)

16-16.30 uur

Babyyoga (9m-2j.)

Koksijde, Bibliotheek

13.30 – 17 uur

WAK Fest

Westhoek Academie Koksijde

Zondag 22 mei

13.30 – 17 uur

WAK Fest

Westhoek Academie Koksijde

   Juni

Zaterdag 4 juni

09.30-10.30 uur

Voorleesuurtje 

voor lagere 

schoolkinderen 

zie
p. 15

Koksijde, bibliotheek

INFO: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303

058 51 29 10

toerisme@koksijde.be

visitkoksijde.be

Leve de lente !

En verder
 ...



“Waar zijn mijn paaseieren?!” 
Oskaar stormt de woonkamer binnen. 
“Jef, heb jij mijn paaseieren gezien?”

“Welke paaseieren?”, vraagt Jef.
“Ewel”, zegt Oskaar. “Dé paaseieren. 

Het is toch Pasen?” Oskaar staart 
door het raam. “De paasklokken zijn 
niet gekomen.”  “Ik vindos ook geen 
eieros.” Pablo haalt zijn schouders op.

“Misschien moet je beter zoeken”, 
zegt Ebbie.

“Beter zoeken? Ik moet helemaal 
niks.  Ik… ik ga die laffe paas-

klokken zoeken!” 
Oskaar rent het

 huis uit. 

“Waar zijn ze?! Ze zijn me vergeten!”
“Oskaar! Wat ga je doen?” Ook Jef loopt naar 

buiten, meteen het sein voor de rest van de plezante 
bende om hem te volgen. 

“Waar ga je zoeken?”, vraagt Ebbie.
Oskaar snuift de lucht op. “Ik volg mijn neus. 

Ik ruik chocolade vanop drie kilometer afstand.”

Bim! Bam! Bom!
“Haha! Zie je wel. Ik hoor ze.” Oskaar versnelt. 

Bim! Bam! Bom!
“Vanwaar komt dat geluid?”, vraagt Ebbie.
“Dat is de Sint-Pieterskerk”, zegt Jef. “Ik heb nog 

op de kerktoren uitgerust toen ik klein was.” 
Oskaar laat zich door niets of niemand tegenhouden 
en stormt de kerk binnen. De rest kan hem nauwelijks 
bijhouden.  
“Waar zijn je paasklokken?”, lacht Ebbie. 
“Het is gestopt”, zegt Oskaar. 

“Bende lafaards. 
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Plezant

VERHAAL

Pasen zonder paaseieren

Heeelp !
Heeelp !
Heeelp !Heeelp !
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Ze verstoppen zich. 
Maar ik vind jullie wel!” 

“Help. Heeelp!”
“Iemand heeft hulp nodig”, zegt Wendy.

“Het komt van buiten”, zegt Ebbie. “Kom!”
“Van buiten? En die paasklokken dan?” Oskaar 

kruist zijn scharen voor zijn borst, maar als hij ziet dat 
iedereen op het hulpgeroep afrent, volgt hij toch.  

“Heeelp!”
“Vanwaar komt het?”, vraagt Ebbie. “Ik zie niemand.”
“Hier. Ik ben hier.”
“Het komt van bij die muur, vlak naast het kerkhof. 

Kom!” Jef wijst de weg. 
“Het is een klok”, zegt Wendy.  

“Een klokje”, zegt Oskaar. “Een beetje klein voor een 
paasklok.”  

“Ik ben geen paasklok. Ik ben Ciesje.” Het klokje 
zucht. “Je moet me helpen. Ik ben weggewaaid door 
de storm en ik raak niet meer terug.”

“Storm Eunice zeker? Een felle madam. Wij zaten 
zonder elektriciteit. Het ene moment nog Netflix en het 
volgende… poef… niks meer.” Ebbie schudt zijn vuist 
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Pasen zonder paaseieren
in de lucht. 
“Als ik die te pakken krijg.”

“Gedraag je, Ebbie. Naar waar moet je?”, vraagt 
Wendy.

“Daar.” Ciesje wijst naar de top van de kerktoren.
“Daar? Als in daarboven?” Oskaar slikt. “Dat is veel 

te hoog. En daarbij, ik ben geen vogel.”
“Misschien hebben ze ginder paaseieren”, zegt 

Ebbie. Oskaars ogen schieten open. “Is dat waar? 
Hebben jullie paaseieren?”
“Paaseieren? Euh, nee. Worden die niet gebracht 
door de paashaas?”, zegt Ciesje.
“Paashaas? Ik ken helemaal geen paashaas. 
Paasklokken… ja. Chocolade… nog meer ja. 
Paashazen… nee. Kom, we zijn naar huis”, zegt 
Oskaar.
“Eerst Ciesje”, zegt Jef. “Help maar dragen.”
“Dragen? En hoe raken we boven? Ik heb geen 
vleugels, Ebbie ook niet en Pablo heeft zelfs geen 
voeten.”
“Ola”, zegt Pablo. “Ik hebbos skateboardos.”
“Daar ben je vet mee”, zegt Oskaar.
“We nemen de trap”, zegt Jef. “Dan raken we allemaal 
boven.”
“Ola?” 
“Behalve Pablo dan”, zegt Ebbie.  
“Die heeft weer geluk”, pruttelt Oskaar. 
Jef, Ebbie en Oskaar dragen Ciesje langs de trap 
naar boven. Wendy probeert hen zo goed mogelijk 
te begeleiden. “Jullie zijn er bijna”, zegt ze. “Nog een 
paar stapjes.” 
Ebbie kreunt en Oskaar vloekt, maar ze raken veilig in 
de klokkentoren. 

“Ciesje.” “Je bent terug!” “Eindelijk!” De andere 
klokken zijn blij.

“Je mag me daar hangen”, zegt Ciesje. “Tussen 
Roel en Ronny.” 

“Waar zijn mijn paaseieren?”, vraagt Oskaar.
“Wij hebben geen paaseieren”, zegt Roel. “Alleen 

duivenstrontjes.” De klokken lachen en door dat 
gelach beginnen ze te luiden. Bim, bam, bom. 

“Niet grappig.” Oskaar stampt op de grond.  
“Oskaar toch. We kopen wel paaseieren in de winkel”, 
zegt Wendy.
“In de winkel? Hebben die dat?”, vraagt Oskaar.
Iedereen lacht. Iedereen? Oskaar niet. Die rent naar 
de winkel.

5



666

Vind jij jouw draai op kleine wieltjes? 
Dan hebben we goed nieuws. 
Koksijde lanceert binnenkort een eigen 
skeelerroute van 13 km. Het parcours voert 
je langs prachtige landschappen: Koksijde 
Golf ter Hille, de vaart, het landelijke 
Wulpen en De Nieuwe Basis. De skeelerroute 
is bewegwijzerd en de start vind je aan 
sportpark Hazebeek. 

Meer info lees je op 
www.koksijde.be/skeelerroute. 

Groot nieuws voor 
onze Watertoren 
Een bezoekje aan de hoge watertoren 
Groenendijk? Komt in orde! 
Het gebouw bleef door de strenge 
veiligheidsmaatregelen gesloten voor het publiek. 
Maar daar komt verandering in. De plannen zijn 
klaar en de hoge toren krijgt een nieuwe look. 
Met een mooie buitentrap van 40,8 meter hoog 
en een lift (voor de vermoeide beentjes). 
Onder het dak komt een nieuwe wolkenkamer, 
ideaal als ontmoetingsplaats of als uitkijkpost. 
Ook benieuwd naar het zicht daarboven? 

Plezante

NIEUWSJES

100.000 liedjes  
Wist jij dat de beiaardklokken in Oostduinkerke-Dorp 
nu vanop afstand worden bestuurd? Dat gebeurt via het 
netwerk. Resultaat? Er kunnen nu gigantisch veel liedjes 
afgespeeld worden. Belangrijk is dat de deuntjes moeten 
passen met de vaste octaven van de klokken. De melodietjes 
hoor je elk half uur.

Trek je skeelers aan en let it roll !

Alle nieuwsjes van Koksijde vind je op 
www.koksijde.be/nieuws
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Ga op Natuurkamp in het Duinenhuis (8-10j.)
Avonturen beleven, kunstenaar én chefkok zijn. Bewegen, ontspannen, ontdekken en samenwerken. Dat zijn 
de recepten van een onvergetelijk natuurkamp in het Duinenhuis. Wanneer? Van 12 tot 16 april telkens 
van 9 tot 16 uur. 
Schrijf je in: www.koksijde.be/kampen-duinenhuis 
Nog op zoek naar een ander kampje? Je vindt ze hier: www.koksijde.be/opvang-en-kampen 

Sla je slag in Koksijde Golf ter Hille
Wil je eens proeven van golfen? En wil je weten of je een 
hole-in-one kan slaan? 
Probeer deze hippe sport tijdens de Start to Golf-dag 
op maandag 18 april, dan weet je meteen of het iets voor jou is.
Reserveer nu je plaats via het inschrijvingsformulier op 
www.koksijdegolfterhille.be of stuur een mail naar 
golfsecretariaat@koksijde.be

SPORT & KAMPEN

Paassportkamp 
Van maandag 4 tot vrijdag 8 april zijn er 
weer sportkampen in Koksijde. 
Misschien wil jij er ook bij zijn en is er nog 
een plaatsje vrij? 
Kijk snel voor meer info op 
www.koksijde.be/sportkampen.

Nog geen plannen deze zomer? 
Omnisport, golf, skate, watersport, 
avontuur, bib,… keuze genoeg deze zomer.
Alle sportkampen (1ste kleuter tot 6e 
leerjaar) vind je terug op 
www.koksijde.be/sportkampen.

GOOOOOOOAL! 
GOOOAL! GOOOAL!
Zowel jongens als meisjes, getalenteerde voetballers 
of gewoon voor de fun… iedereen is welkom voor een 
partij minivoetbal. 
De 1e en 2e leerjaren trapten er al op los met een 
tornooi op 30 maart.
Het tornooi voor de derdes tot en met de zesdes 
vindt plaats op woensdag 15 juni van 13.30 tot 
16 uur. Heb je zin? Smeer je kuiten maar goed in.
Een ploeg bestaat uit 5 spelers + maximaal 3 reserves. 
Schrijf je in via je turnleraar op school. 
Meer info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01.
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Ben je omcirkeld? Laat het 

weten aan plezand@koksijde.be 

en WIN een 

plezante brooddoos!

Kiek IT!

De keukenploeg van de Speelplekke

Ik kon niet kiezen 
tussen roze of blauw

Tijgerjeuk vind ik niet leuk

Bling Bling is 
helemaal mijn ding

Ben ik niet schattig?

Mijn naam is snorvis

Ik krab en ‘t is geen grap
Binnen de lijntjes kleuren 

is oké, maar binnen de 

lijntjes tennissen...

Dolle pr
et aan het net

Duim je voor mij?
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Kiek IT!

Ik krab en ‘t is geen grap

Duim je voor mij?

Hokus Pokus Pats ik w
ou 

dat dit beertje
 echt was

Helemaal klaar voor 

het glitterfeest
Van klei word ik blij

Madame Butterfl
y

Ra ra ra wat ben ik?

Nu nog een prins op 

een wit paard

Iemand een 1 aprilvisje?

Snel schuilen

Ik zeg A en wat zeg jij?

Graaaaaooouuw

We gaan die beertjes eens in de watten leggen

Kijk hoe goe ik dat doe
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Zondag 17 april op de abdijsite van 
Abdijmuseum Ten Duinen
Met nieuwe spelregels dit jaar!

• Er zijn drie leeftijdsgroepen:  
- tot en met 3e kleuterklas (ouders 

toegelaten): 9.30-10 uur
- 1ste tot 3de leerjaar (geen ouders 

toegelaten): 10.15-10.45 uur
- 4de tot 6de leerjaar (geen ouders 

toegelaten): 11-11.30 uur
• Vind vier gekleurde eitjes (1 rood, 1 

blauw, 1 groen en 1 geel) en krijg in ruil 
een lekker chocolade paasei.

• Vind jij het gouden paasei? Dan krijg je 
nog een EXTRA PRIJS!

Breng zeker een leuk zakje of zelfgemaakt 
mandje mee zodat je de eitjes gemakkelijk 
kan rapen.

Inschrijven is gratis, maar verplicht bij de 
dienst Toerisme Koksijde vanaf 30 maart.

Ook op zondagnamiddag 17 april 
trekken bijen en narcissen door de 
straten van Koksijde-Bad om de lente 
te vieren! Kom kijken naar de 
Parade van Narcissus vol 
dansende bloemen en bijtjes. 

KNUFFELDUIK IN PAASJASJE

DING DONG BEIEREN, 

DE KLOKKEN BRENGEN EIEREN! BZZZZZZZ…

KLEURRIJKE 
BLOEMEN- EN 
BIJTJESPARADE

Zaterdag 9 april vanaf 10.30 uur

Hippe

TIPS

Altijd al eens een ijsbeer willen zijn? Duik dan samen met je vriendje(s)/vriendinnetje(s) in zee tijdens 
de Knuffelduik en zet je in voor het goede doel. Haal je leukste kostuum uit en doe mee met deze 
hartverwarmende bibberactiviteit!

De opbrengst gaat naar Kiekafobee. De vzw stuurt kinderkankerpatiëntjes naar Koksijde voor een onbezorgde 
vakantie. Je bent welkom vanaf 10.30 uur op de Zeedijk van Oostduinkerke voor een onvergetelijke dag vol 
muzikale ambiance. 

Programma: 
• 10.30 uur: showkorps Jong El Fuerte
• 12.00 uur: karaokeband ‘t Zingend Schip
• 13.00 uur: Sam Gooris
• 13.30 uur: showkorps El Fuerte
• 14.00 uur: zumba opwarming op het strand
• 14.30 uur: Knuffelduik
• 16.00 uur: optreden van de Faute Bendt
• 21.00 uur: vuurwerk

Schrijf je zeker in via 

www.visitkoksijde.be/knuffelduik
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1E KERMIS 
KIDS IN ‘T DORP KERMISDAGEN KOKSIJDE-DORP

GARNAALFEESTEN 

EN GARNAALSTOET

NOG MEER COOLE TIPS…

11

Hippe
TIPS

Zaterdag 11 juni van 10.30 tot 18 uur 

Rennen, springen, vallen, opstaan en weer 
doorgaan tijdens Kermis Kids!
De Kerkstraat in Koksijde-Dorp wordt 
omgetoverd in één groot speelparadijs met 
tal van attracties. 

Voor een dag vol plezier betaal je 3 euro.

Zaterdag 11 juni tot donderdag 16 juni 

Toeters en bellen want op zaterdag 11 juni opent de kermis 
van Koksijde haar deuren. Kom rondjes draaien op de 
molen, bots erop los op de botsauto’s en werp je hengel uit 
op de eendjes. 

Zaterdag 25 en zondag 26 juni 
in Oostduinkerke 

Breng een bezoekje aan de 
folkloremarkt en geniet van het 
straattheater Mariette Crevette op 
zaterdag. Doe je ook mee met de 
wedstrijd garnaalvissen?
Op zondag vindt de grote 
Garnaalstoet plaats! Kom je ook 
vanaf 15.30 uur? 

Tijdens de paasvakantie geniet je in de namiddag van betoverende straatanimaties
in de Zeelaan in Koksijde-Bad. Wanneer en wat? Check de plezante kalender! (p. 12-13)

Zoektocht
Ga mee op stap met Storm, Staf en Sterre en ontdek de mooiste tekeningen van kinderboek ‘Het Schelpenvolkje’ in de straten van Koksijde-Oostduinkerke. Oplossing gevonden? Dan krijg je een leuk cadeautje bij de toeristische diensten! 
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Keunekapel

2 Abdĳmuseum Ten Duinen

Paul Delvauxmuseum 

Mieke Hill

Sint-idesbald
Scale 1:17.000

© OpenStreetMap-auteurs

V.U. Westtoer apb, Stefaan Gheysen, Brugge0m 100 200 300 400

BilleNkarroute sint-idesbald

Hupsakee! Met de billenkar aan zee!
Zowel in Koksijde, Oostduinkerke als in Sint-Idesbald kan 

je bij de gocartverhuurders op de Zeedijk terecht voor 

een uitgestippeld billenkarparcours. Hoe cool is dat? 

Vraag je postkaartje met op de achterkant de af te 

leggen weg en hop met de beentjes!

ARNAALFEESTEN 

EN GARNAALSTOET

11
Info: visitkoksijde.be/garnaalfeesten

EN GARNAALSTOET
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   April

Zaterdag 2 april

9.30-10.30 uur
Voorleesuurtje 
voor lagere schoolkinderen
Koksijde, bibliotheek

14-18 uur
Straatanimatie  
Koksijde-Bad, Zeelaan

Zondag 3 april

14-18 uur
Straatanimatie
Koksijde-Bad, Zeelaan

15 uur
Familievoorstelling 
‘Nachtdieren’ (8+)

zie
p. 14

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Dinsdag 5 april

10-11 uur & 11-12 uur
Lasershoot (7-12j./4 euro)

15-16 uur
Kids Disco Paasshow 
(gratis)
Koksijde-Bad, Theaterplein

Woensdag 6 april

10-11 uur & 11-12 uur
Bubble Soccer 
(7-12 j./4 
euro)

15-16 uur
Clown 
Rocky’s 
Paasshow 
(gratis)
Oostduinkerke-Bad, 
Zeedijk t.h.v. Sportstrand

14-16.30 uur
Camping Cultuur - 
kamishibai & workshop 
Maak je eigen 
boekenmonster  
Koksijde-Dorp, Silicowijik

10.30 uur, 13.30 uur & 15.30 uur
LEGO®-workshop
Abdijmuseum Ten Duinen zie

p. 17

Donderdag 7 april

10-11 uur & 11-12 uur
Feestplaneet: 
workshop 
boetseren met 
natuurklei 
thema Pasen 
(4-12 j./4 euro)

15-16 uur
Piratenshow 
(gratis)
Sint-Idesbald, Zeedijk thv 
basketterrein

14.30 uur
Chez Walter: 
muzikale verhalen 
uit de duinen
Vanneuvillehuis, Middenlaan 103

Zaterdag 9 april

Vanaf 10.30 uur

zie
p. 10

Knuffelduik en vuurwerk  
Oostduinkerke-Bad, strand

Zondag 10 april

14 uur
Koksijde Urban Move: 
sport, live muziek en 
ambiance
www.koksijdeurbanmove.be

Dinsdag 12 april

10-11 uur & 11-12 uur
Feestplaneet: workshop 
grappige 
kuikens maken 
met pompons 
(vanaf 6j./4 euro)
Koksijde-Bad, 
Casinoplein

15-16 uur
Tovershow (gratis)
Koksijde-Bad, Theaterplein

Woensdag 13 april

10-11 uur & 
11-12 uur
Lasershoot 
(7-12 j./4 euro)

15-16 uur
Kids Disco Paasshow 
(gratis)
Oostduinkerke Zeedijk thv 
Astridplein

14.30 uur
Familie@tenduinen
Abdijmuseum Ten Duinen

Donderdag 14 april

10-11 uur & 11-12 uur
Feestplaneet: workshop 
kuiken met klei en 
strijkkralen 
(vanaf 6j./4 euro) 

15-16 uur
Clown Rocky’s Paasshow 
(gratis)
Sint-Idesbald, Zeedijk thv 
basketterrein

10-12 uur & 15-18 uur zie
p. 15Grote boekenverkoop  

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

14.30 uur
Chez Walter: muzikale 
verhalen uit de duinen
Vanneuvillehuis, Middenlaan 103 

Vrijdag 15 april

10-12 uur & 15-18 uur zie
p. 15Grote boekenverkoop

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Zaterdag 16 april

9.30-10 uur
Voorleesuurtje 
voor kleuters
Koksijde, bibliotheek

10-12 uur & 14-17 uur
Grote 
boekenverkoop
Cultuurcentrum Casino 
Koksijde

14.30 uur (voor gezinnen)
Toen de dieren nog

zie
p. 17

spraken
Abdijmuseum Ten Duinen

12

zie
p. 15
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15 en 19 uur
Voorstelling

zie
p. 16

‘Het Pentaccordeon’
www.casinokoksijde.be

Zondag 5 juni

15 uur
Voorstelling 

zie
p. 16

‘Het Pentaccordeon’
www.casinokoksijde.be

Zaterdag 11 juni

10.30-18 uur
Kermis Kids

zie
p. 11

Koksijde-Dorp, Kerkstraat

Start Kermisweek 
(tot 16 juni)
Koksijde-Dorp, Hegerplein

Zondag 12 juni
vanaf 7 uur
Rommelmarkt 
Koksijde-Dorp

Vadertjesdag

Woensdag 15 juni 

van 13.30 tot 16 uur
Minivoetbaltoernooi 
2e en 3e graad 
lagere scholen

zie
p. 7

Oostduinkerke, Sporthal 
Hazebeek

Zaterdag 25 juni
Garnaalfeesten

Zondag 26 juni
15.30 uur
Garnaalstoet
Oostduinkerke

20 uur
Voorstelling:
ODYSSEE 

zie
p. 14

De Lange Weg 
naar Huis 
Cultuurcentrum 
CasinoKoksijde

Zondag 17 april

Vanaf 7 uur
Rommelmarkt
Sint-Idesbald, Strandlaan + 
parking Kerkepannezaal

9.30-12 uur
Paaseierenraap

zie
p. 10-11

Abdijsite Ten Duinen

Namiddag
Parade van 
Narcissus
Koksijde-Bad

14-17 uur zie
p. 15Grote boekenverkoop

Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Maandag 18 april

Start to Golf-dag
zie

p. 7

Koksijde Golf ter Hille

Woensdag 20 april

14-17 uur
Buitenspeeldag

zie
p. 19

Oostduinkerke Skatepark & 
Witte Burg en Silicowijk in 
Koksijde-Dorp

Zondag 24 april

10-18 uur
Erfgoed is 
kinderspel: 

zie
p. 16

speel je mee? 
Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Zaterdag 30 april

14-17 uur
Camping 
Cultuur: 
Circusdorp

zie
p. 16

Koksijde, Silicowijk

zie
p. 11

   Mei
Zondag 1 mei

14-17 uur
Camping Cultuur: 
Circusdorp

zie
p. 16

Koksijde, Voorduinen

Zaterdag 7 mei

9.30-10 uur
Voorleesuurtje 
voor kleuters

zie
p. 15

Koksijde, bibliotheek

Zondag 8 mei

Moedertjesdag

Zaterdag 21 mei

Boekstartdag 
voor de allerkleinsten

zie
p. 15

9 uur
voorleesmoment (0-3j.)

14.30-15.30
Wobbelturnen (2-4j.)

16-16.30 uur
Babyyoga (9m-2j.)
Koksijde, Bibliotheek

13.30-18 uur
Meifeest - 
Expo, 
animatie, 
workshops, 
foodtruck 
Westhoek 
Academie 
Koksijde

   Juni
Zaterdag 4 juni
09.30-10.30 uur
Voorleesuurtje 
voor lagere- 
schoolkinderen 

zie
p. 15

Koksijde, bibliotheek

INFO: 
Dienst Toerisme 

Zeelaan 303

058 51 29 10

toerisme@koksijde.be

visitkoksijde.be



Zaterdag 16 april om 20 uur (10+)
De oorlog om Troje is voorbij. Eindelijk. De Griekse overwinnaars 
kunnen terug naar huis. 
Allemaal, behalve één. Odysseus. Hij is spoorloos.
Zijn zoontje verzint de wildste avonturen voor zijn vader. 
Papa is een held en op weg naar huis voert hij grote 
heldendaden uit. Maar mama heeft zo haar twijfels. 
Die grote held blijft wel héél lang weg. Wanneer hij thuis zal 
komen, heeft hij toch één en ander uit te leggen...

Een spannend verhaal met acrobatische en spectaculaire 
nummers, met heel wat kunst- en vliegwerk.  

Prijs: 11 euro (-26j.) - duur 80 min.

Zaterdag 4 juni – 15 & 19 uur en zondag 5 juni – 15 uur

Oscar was een uitvinder.

Maar ook een componist, een bioloog en een onderzoeker.
In het geheim bouwde hij aan een machine om de zee te temmen, zodat 
zijn gezin tijdens de oorlog veilig kon vluchten naar de overkant.

Kleindochter Emma duikt in zijn verleden en probeert nieuw leven te 
blazen in zijn machine.

De voorstellingen van Studio Orka vinden altijd plaats op unieke locaties, 
in zelf gebouwde constructies. Dat geeft alles een extra vleugje magie.

Prijs: 7 euro (-26j.) 

Voorstelling
en

CASINO KOKSIJDE

NACHTDIEREN

ODYSSEE
De Lange Weg Naar Huis 

WEET JIJ WAT EEN 
PENTACCORDEON IS?

14

Alle info en tickets op 
www.casinokoksijde.be
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Zondag 3 april om 15 uur (8+)

Nachtwinkels. De naam zegt het zelf. Winkels die de hele 
nacht open zijn. 
Wie komt er binnen? Feestvierders. Mensen op weg naar 
hun werk. Slapelozen. 
Telkens wanneer de deur van de nachtwinkel opengaat, 
is het uitkijken naar wie binnenkomt.

Nachtdieren is een energieke en magische voorstelling over de nacht in al haar verschillende facetten. 
Een ode aan de fantasie. 

Neem na de voorstelling gratis deel aan een workshop.
Prijs: 5 euro (-26jr)
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 Luister jij graag naar een grappig 
of spannend verhaal? 
Kom elke eerste zaterdag van de maand naar de bib voor een 
voorleesuurtje. We trakteren dan groot en klein op een leuk 
verhaal! Wanneer? Check de plezante kalender.

Grote boekenverkoop 
14 – 17 april 
Zoek je nog een supercool jeugdboekje 
om je collectie aan te vullen? Of ben 
je op zoek naar je favoriete cd of dvd? 
Kom naar de grote boekenverkoop
in de Feestzaal van het cultuurcentrum 
CasinoKoksijde. De openingsuren vind je 
in de plezante kalender. 

Boekstartdag voor de 
allerkleinsten
Kom met je kleine spruit op zaterdag 21 mei naar de bib.  
Ontdek de tofste knisper-, knuffel-, en stoffen boekjes 
speciaal voor baby’s en peuters tot 3 jaar. 

Programma:
- 9 uur: voorleesmoment 

(tot 3 jaar)
- 14.30-15.30 uur: 

wobbelturnen (2-4 jaar)
- 16-16.30 uur: 

babyyoga (9 m.-2 jaar)

Schrijf je in voor de sessies 
wobbelturnen en babyyoga 
via koksijde.bibliotheek.be 

Er was eens… 
Kom tijdens de paasvakantie naar de bib. De jeugdafdeling is omgetoverd tot een sprookjesparadijs. 
Ontdek bekende en minder bekende sprookjes zoals Roodkapje en Joris en de draak. 
Reis mee met sprookjes van over heel de wereld. Zeker een bezoekje waard! 

Leer goeie foto’s maken met je smartphone  
Woensdag 18 mei van 14 tot 16.30 uur
Ben je tussen 12 en 15 jaar? Kom dan naar de bib voor een coole workshop: 
Betere foto’s maken met je smartphone. 
Kristof leert je allerlei kneepjes van het vak rond belichting, raster, een verhaal 
vertellen met foto’s,...

Zorg jij voor een opgeladen smartphone en 1GB vrije schrijfruimte? 
Kristof leert je al de rest! 
Schrijf je snel in via de website of in de bib want de plaatsen zijn beperkt.

ODYSSEE
De Lange Weg Naar Huis 

BIB

15

BIB

TIP
Breng je kids-ID mee en maak je gratis lid van de bib
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Cultuur

16

Dat is goed, want als je ons ziet, staat er iets leuks op het 
programma.Piep maar eens naar de kalender van Camping 
Cultuur op de achterkant van Plezand. Zet maar hartjes in 
je agenda.

ZAG JIJ ONZE HIPPE 

CARAVAN AL IN JE BUURT? 

ERFGOED IS KINDERSPEL: 

SPEEL JE MEE?

30 april (Silicowijk) 
en 1 mei (Voorduinen): 14-17 uur

We toveren de wijk om in een circusdorp 
waar je zelf je circuskunsten oefent.
Tover reuze zeepbellen, knutsel je eigen jongleerballen, maak een gezond sapje met de 
sapjesfietsen of laat je schminken in een gevaarlijke leeuw of lieve prinses.
Geniet van een circusshow en leer de trucs van een echte goochelaar.

Zondag 24 april van 10 tot 18 uur – cultuurcentrum 
CasinoKoksijde

Ken jij de regels van het hinkelspel? Misschien was je papa 
de beste bikkelaar van de school? Wedden dat je ouders 
graag eens teruggaan naar hun kindertijd? 
Op Erfgoeddag krijgen ze samen met jou de kans. Snuif met 
de hele familie de sfeer van de speelplaats van vroeger op. 
Wij zorgen voor spelletjes, ambiance met muziek, dans en 
toneeltjes. 

6 juli (Kerkplein Wulpen) - 14-17 uur

Speelproject De Werf
In deze speeltuin wordt er gewerkt! Terwijl sommigen het evenwichtsparcours 
uittesten, (ver)bouwen anderen de speeltoestellen onder begeleiding van 
De Sven. Er is van alles te doen: in elkaar zetten, vijzen draaien, schuren en 
vooral veel spelen. 
De Werf is een fantasiespel, een theater waarin de kinderen een hoofdrol spelen 
en een speeltoestel voor iedereen die graag speelt.

Circusdorp

Samen bouwen met het hele gezin

Bouw de abdij van Koksijde na met KAPLA-plankjes
De Duinenabdij van Koksijde. Wat een gigantische middeleeuws gebouw was dat! We kunnen alleen maar dromen 
over hoe het er vroeger écht heeft uitgezien. De abdij heropbouwen, zit er helaas niet in. Of toch? Waarom geen 
poging doen met KAPLA®-bouwplankjes? Het Abdijmuseum Ten Duinen daagt jou en je ouders uit om abdijconstructies 
te bouwen.
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Abdijmuseum

Woensdag 6 april (10.30 u., 13.30 u., 15.30 u.)

Zijn er echte LEGO® fans bij jou thuis? Dan is deze workshop voor 
jullie! Het Abdijmuseum heeft al een gigantische LEGO®-maquette 
van de abdij staan, maar haalt in de paasvakantie nog extra veel 
blokjes naar boven. Want dan komt David Vanhee of Little Brickroom 
langs, die je misschien kent van een bekend LEGO®-programma op 
televisie! Toeval wil dat David ook archeoloog is. 
Dé perfecte man dus om via LEGO® het verleden tot leven te laten 
komen en dat op de plaats waar ooit die machtige middeleeuwse 
Duinenabdij pronkte…

EXTRA: op woensdag 13 april om 14.30 uur is er nog een 
familie-activiteit, maar die was nog niet bekend. Piep dus af en 
toe op www.tenduinen.be.  

LEGO®-WORKSHOP VOOR JONG EN OUD 

17

Samen bouwen met het hele gezin

Zaterdag 16 april om 14.30 u. (gezinnen) 

Kom in het Abdijmuseum Ten Duinen luisteren naar sprankelende verhalen, verteld door echte 
topvertellers. Er is een wandeling voor gezinnen om 14.30 uur. 
Gezelligheid troef! Want geef toe, wat is er nu knusser dan samen naar een spannend verhaal 
te luisteren? De inspiratie voor de verhalen vinden de vertellers in de zee. Want aan de rand van 
het land, begint een nieuw verhaal…

TOEN DE DIEREN NOG SPRAKEN      

     AANGESPOELDE VERHALEN

Info en tickets voor deze activiteiten 

van het Abdijmuseum Ten Duinen 

vind je op www.tenduinen.be. 
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HET LEVEN ZOALS HET IS IN HET NAVIGO-AQUARIUMM

18

Ben jij ook grote fan van de vissen in de aquaria van NAVIGO-
museum? Mis je de vissen nu het museum gesloten is? Zij 
missen jou ook! 

Maar niet getreurd, je kunt de vissen volgen! Ze zijn de sterren 
van de YouTube-filmpjes die het museum post. Je vindt ze 
onderaan deze pagina: www.navigomuseum.be/aquaria. 
Maak kennis met de babyhaaitjes en mamahaai die eitjes legt. 
Je ziet hoe de kreeft haar schild afwerpt. Ze tonen hoe de dieren 
eten krijgen en wie hun ramen lapt. 
Wie is jouw lievelingsdier?

Ken je het huisje Nys-vermoote, ook wel het Jommekeshuis genoemd? 
Jef Nys, de geestelijke vader van Jommeke, bracht hier als kind zijn vakanties door. 
Jommeke en Flip nemen je mee doorheen het familieverhaal en de geschiedenis van Koksijde. 

Waar? Tulpenlaan 46, Koksijde-Bad.
Wanneer open? Tijdens de paas- en zomervakantie: weekdagen 10-18 uur, weekend- en feestdagen 14-18 uur. 
Gesloten op maandag.
Rondleidingen paasvakantie: op 4 en 11 april, om 14 uur – gratis, schrijf je in via koksijde.be/rondleidingen
Info? www.koksijde.be/huisje-nys 

JOMMEKE EN FLIP NEMEN JE MEE…

Hippe

TIPS
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 Binnen blijven op 20 april ? 
Dat kan niet
Op woensdagnamiddag 20 april gaan we massaal buiten spelen! 
Doe je mee met de Buitenspeeldag? Neem deel aan allerlei spel- 
en sportactiviteiten op drie verschillende locaties. 
Het skatepark, de Witte Burg in Oostduinkerke en de Silicowijk in 
Koksijde worden omgetoverd tot speelplaatsen. Kom spelen van 
14 tot 17 uur! Deelnemen is gratis. 

Een zomer vol 
Summerfun
Deze zomer staan op maandag, 
woensdag en vrijdag de meest coole 
zomeractiviteiten op de planning. 
We kunnen nog niet héél veel 
vertellen, maar wél dat het de 
max wordt. 

Ben je tussen 11 en 16 jaar? Dan is 
Summerfun ongetwijfeld iets voor 
jou! Binnenkort onthullen we onze 
activiteiten. Op maandag 2 mei gaan 
de inschrijvingen van start. 
Info: 058 53 34 44, 
jeugddienst@koksijde.be

Op stap met de leukste beer 
van het land? 
Dat kan van 2 mei tot en met 2 oktober.
Warme William neemt je mee op avontuur door Koksijde.
Ga op stap met een wandelkaartje (deze krijg je bij de jeugddienst, 
het startpunt van de wandeling). Doe de opdrachtjes en vul de 
lettertjes die je tegenkomt in op het invulformulier dat op de kaart 
staat. Als je het ingevuld formulier indient bij de jeugddienst, krijg je 
een leuke prijs! 

In de paasvakantie gaat De Speelveugel weer 
van start. Tijd om eindeloos te ravotten op het 
speelplein in de Noordduinen. 
Je bent welkom van dinsdag 5 april tot en met 
donderdag 14 april. Kom jij ook? Vergeet niet om 
in te schrijven via de webshop van Koksijde. 

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be

De Speelveugel is iets voor echte speelvogels
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Een propvolle wekker! Dit is het resultaat van een 

bezoekje aan de gemeenteschool van Koksijde.

Prachtige kunstwerkjes, kleurrijke creaties en zelfs 

romantische gedichtjes.

Hier ontbreekt het niet aan fantasie!

Een pluim voor jullie allemaal en een dikke 

MERCI!!!

Een propvolle wekker! Dit is het resultaat van een 

Plezante

WEKKER

2020

Nienke Vanleke 7 jaar - klas 1B

Owen Devloo 5 jaar

Valentijnsgedichten Dina en Olivia

Camile Lacoere klas 3A

Alyssia klas 6A - 11 jaar

Valentijnsgedicht Kaat

Nienke Vanleke 7 jaar - klas 1B

Lizl 12 jaar
Angie Duchateau klas 4B

Victoria 9 jaar

August 6 jaar

Dolores 6A 11 jaar

Shari Storm klas 4A
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Plezante
WEKKER

2121

Sara Devriese 8 jaar valentijnsgedichten Meredith en Ethan

Gabriel

Abubukar Kartoev 3A 9 jaar

Tuur en Seppe 9 jaar

Gemilia Munters Crombez 9 jaar

Timeo 11 jaar

Estelle Jonckheere 3 jaar

Ward Schollier 10 jaar

Valentijnsgedichten nanou en Olivia

Ines Delaey 8 jaar

Smiley van Ahsan 10 jaar

Victoria 9 jaar

Wat als...een kameleon op een 
regenboog zat - Arthur 5 jaar

Reuzenhart - Babette 4 jaar
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Ben je omcirkeld? Laat het 

weten aan plezand@koksijde.be 

en WIN een 

plezante brooddoos!

Kiek IT!Kiek IT!

plezante brooddoos!

Boompje geplant 

da’s plezant

Gele mutsen aan de slag

Is dat dame Wonderwoud?

Pluimvee? Dat ken ik niet

Klaar voor de overval!
Probleempje in het verkeer

Oepsie...
mijn zadel is foetsie

We hebben allebei blonde haartjes

Een foto? Dat was niet afgesproken!

Samen op de foto met mijn vriendje de boom
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Kiek IT!IT!

Pluimvee? Dat ken ik niet

Klaar voor de overval!

Wat is hier de bedoeling...
stofzuigen of gras maaien?

Dat is een brug te ver

Pluim en duim groeten u

‘t Is mijn konijn

Daar gaat mijn 
vliegende schotel

Ik schop niet hoor
Voor mij graag 

een appelboom

Dikke pluim voor mezelf

Mama keek en zag dat het goed was

Na de prik volgt de beloning

Dit konijntje heeft 

volgens mij teveel 
gras gegeten

Kegelkerel is mijn nieuwe naam

Samen op de foto met mijn vriendje de boom
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Kalender 2022

Silicowijk
maart 
Winterdrink

Silicowijk
april
Circusdorp

Voorduinen
juni
Paardenvisser op bezoek, 
op stap met de hui� ar

Silicowijk
april
Kamishibai +
workshop maak je eigen 
boekenmonster

Voorduinen 
mei
Circusdorp

Wulpen
juli
Samenbouwen
met het hele gezin

Silicowijk
september
Tussen twee vuren 
+ Kubb tornooi




