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Legende

In PleZand worden artikels, 
spelletjes, activiteiten… meestal 
aangeduid met icoontjes die de 
leeftijdsgroepen voorstellen.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester 
en schepenen

Coördinatie en eindredactie:
dienst Communicatie,
Onthaal en Protocol

Hoofdredactie:
Isabelle Deshayes,Thierry Boonefaes

Redactieraad:
Patricia Beddeleem, Ann-Sofie Beun, 
Ilse Chamon, Sharon Coene, 
Nathalie Deschacht, Nathalie Martens, 
Gijs Sohier, Nathalie Vantorre

Foto’s:
Sofhie Legein, Marie Godderis  
gemeente Koksijde

Ontwerp plezante figuren:
Yassine Elbouazzaoui

Opmaak en druk:
Comsa, Veurne

De brochure van Plezand is een uitgave 
van gemeente Koksijde naar een idee 
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 Het p lezantste 
p laatjep laatje!!

paaseierenraap, 
... kinderen van Fedasil

kinderburgemeester

Samen met Scouts Casa Oostduinkerke genoten ook de 
kindjes van het asielcentrum van fijne paasactiviteiten!  

Hier si, daar si… onze kinderburgemeester in actie! 😀
Kaat Van Kerckhoven gaf het beste van zichzelf tijdens de officiële 
opening van Camping Cultuur. Op de foto staan ook: schepen 
van Cultuur Stephanie Anseeuw, Mieke garnaal, haar eredames en 
Nathalie Martens van de dienst Cultuur en Erfgoed. 
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2Leve de garnaal
Ze zijn terug! 
De heerlijke garnaalfeesten.
Muziek, straattheater, wedstrijden, folklore 
en een REUZE Garnaalstoet!
Vier je mee?

5

Kinderen baas  
Goed nieuws! Want na de grote 
vakantie blijven we feesten.
Ben je benieuwd? 
Ontdek het op de achterkant  
van deze Plezand.

24

Zomerkalender
Je verveelt je deze zomer niet. 
Elke dag is er wel iets te beleven.
Een fijne workshop of een cool optreden…
Ga op zoek naar een schat of ravot in het 
Strandbad. Je vindt het allemaal in de 
plezante kalender.  

Kijk middenin de kinderkrant

Wie zijn de Koksijdse laatstejaars?
Plezand zwaait ze uit en wenst ze allemaal heel veel 
succes toe!

14-17

En verder
 ...

Pr
ettig

e vakantie !

Bye bye, 
zwaai zwaai… 
lagere school



welkom!
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Misschien niet, misschien wel? Ondertussen is het een echte sporthype geworden. 
Ook in Koksijde. Dankzij de komst van drie nieuwe padelterreinen spelen de leden 
van Tennis en padel Club Koksijde op zes terreinen. De club droomde zelfs van een 
internationaal tornooi. En dromen worden soms werkelijkheid… 

…want van 11 tot 17 juli vindt een internationaal padeltornooi plaats op het 
Theaterplein voor het gemeentehuis. Hoe cool is dat? Ben je een echte tennisliefhebber? Kom dan ook kijken 
naar de tennistornooien Flanders Ladies Trophy & Men’s Trophy Koksijde (van 7 tot 21 augustus). 

Wist je dat...   
… er voetgangersexamens zijn voor alle leerlingen 
van het vierde leerjaar in onze politiezone? 
Hoe behaal je je Voetgangersbrevet Goud ?  
• Stap rond een hindernis die de stoep helemaal 

verspert
• Steek over op een zebrapad, op de veiligste 

plaats, op een kruispunt zonder zebrapad en 
tussen geparkeerde auto’s. En als extra test 
moet je ook oversteken met een bevoegd 
persoon. 

Plezand wenst alle leerlingen die al hun 
voetgangersexamen aflegden een DIKKE 
PROFICIAT!!! Voor wie nog aan de beurt komt: 
veel succes!

Plezante

nieuwsjes

Awel…speel jij nog geen padel? 

Hop met de beentjes!  
Beweeg jij genoeg op school? 
De gemeenteschool van Oostduinkerke 
zorgde voor nieuwe speeltoestellen voor 
zowel kleuters als lagereschoolkinderen. 
Want gezondheid en beweging staan 
centraal.

De kleuterafdeling kreeg een mooie en 
kleurrijke glijbaan, met klimmuurtje en 
handgrepen. In de lagere afdeling staat 
nu een coole klautertoren die al meer 
vaardigheden vereist.



Onze paardenvissers kregen onlangs een 
mooie opdracht voor Make-A-Wish. Deze 
organisatie vervult wensen van kinderen met een 
levensbedreigende ziekte. Hartpatiënte Nazar 
(17) uit Heusden-Zolder had één grote wens: in 
een wapperend kleed op een garnaalvisserspaard 
op het strand wandelen. Haar wens kwam uit op 
23 april. 

Ze ging mee naar zee 
voor een onvergetelijke 
tocht met paardenvisser 
Nele Bekaert.

Zondag 26 juni
Belgisch Kampioen(e) garnaalpellen 
Afspraak om 10 uur op het Fabiolaplein. Dan geven 
de deelnemers het beste van zichzelf om in een 
bepaalde tijd zoveel mogelijk garnalen te pellen. 

Garnaalstoet
De kers op de taart? Of liever de garnaal op de 
tomaat? Dat is de grote Garnaalstoet! Een 50-tal 
groepen geven een sfeerbeeld van het vissersleven 
van toen. 

Leuk weetje? Ook de kindergemeenteraad is van de 
partij. Met trots paraderen ze op de amfibieboot De 
Normandie van Koksijde. Ook benieuwd? 
De Garnaalstoet vertrekt op de Zeedijk t.h.v. het 
Ijslandplein om 15.30 uur. 

Het volledige programma vind je op  
www.visitkoksijde.be/garnaalfeesten2022

Zaterdag 25 juni
Folkloremarkt, voorstelling van Mieke Garnaal 
2022 en haar eredames, de garnalenworp, 
straattheater met Mariette Crevette, de optocht 
van de paardenvissers en nog veel meer…
Doe jij ook mee met de wedstrijd garnalen 
vissen? 

GARNAALFEESTEN

GARNAALFEESTEN 1963

Programma 

Make-A-Wish!

Je komt toch ook naar de garnaalfeesten op 
25 en 26 juni? 

Wist-je-datjes…
Het laatste weekend van juni in 
Oostduinkerke staat in het teken van de 
Garnaalfeesten. En dat al sinds 1950! Dit 
jaar vieren we de 71e editie. Een mooie ode 
aan de zee en aan onze garnaalvissers. Wist 
je trouwens dat Oostduinkerke de enige 
kustgemeente ter wereld is waar garnalen 
met paarden worden gevangen? Of is het 
omgekeerd?

Hoezeeee! 
’t Is weer feest aan zee! 
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Ben je omcirkeld? Laat het 

weten aan plezand@koksijde.be  

en WIN een 

plezante brooddoos!

Kiek it!

Klaaaaaar met 

mijn nagellak

Leve de lange benen

Plopperdeplop ik heb de schop

Ik heb 
groene vingers

Later wil ik piraat worden

Wat is dat voor een stuur?
Mini muis

Waar zijn die handschoentjes?

Zo zal ik niet meer op 

mijn nagels bijten

De winkel is open

Goeie handcreme

Dat gaat hier niet vooruit

Iemand zin in een smurfbadje?



Cadeautje
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Kiek it!

Wat is dat voor een stuur?
Mini muis

Iemand zin in een smurfbadje?

De opkuis zal wel weer voor
 mij zijn

Halloooooooo

Wie wil een 
dikke knuffel?

Wij zijn toch fascinerend

‘t is hier de MAX Nog een beetje groeien en het past perfect

Plezante weegschaal

Twee lieve madeliefjes

Nu nog blauwe haartjes

‘t is erop of eronder

Ik ben een echte werkman
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Je gaat op zoek naar de 
code van de schatkist. 
De safari bestaat uit een 
logboek en een rugzak 
met materiaal. 

Deze rugzak haal je af 
in het Vanneuvillehuis 
(Middenlaan 103) 
tegen betaling van een 
waarborg (10 euro). 

Feest in de Abdij
Abdijmuseum ten duinen

workshops FAmilie@tenduinen

huiFkArtochtje

VirtuAlreAlitybeleVing in de 
duinenAbdij: terug nAAr 1490

Zoektocht duinsAFAri

Hippe

tips

Ridders, jonkvrouwen, koningen en koninginnen…
Maak jullie klaar voor een portie familiepret op zaterdag 13 augustus, 
want Feest in de Abdij is terug! Middeleeuws vertier voor jong en oud 
tussen de oude abdijmuren: theater, animatie, roofvogeldemonstraties, 
enz… 

Leer zo prachtig schrijven als een middeleeuwse monnik met 
Veronique Vandevoorde. Zij is een krak in kalligrafie. Je maakt ook 
een middeleeuwse schatkist met een gouden versiering. Of volg 
een tekenworkshop i.s.m. de Westhoek Academie Koksijde. 
Voor 12-plussers is er een workshop pottenbakken met Stefans 
Pottery. Na wat theorie over kleisoorten en de geschiedenis van 
pottenbakken, ga je zelf aan de slag. 

Want Traag is ook mooi… Laat je meevoeren 
met de huifkar langs natuur, kunst en 
geschiedenis.  Bezoek zo in één klap de site van 
Abdijmuseum Ten Duinen en Kunstencentrum 
Ten Bogaerde met een gids. 

Vrijdag 22 juli, 
5 augustus, 
19 augustus 
om 10.30 uur 
(einde voorzien 
om 14.30 uur)

Bezoek de middeleeuwse abdij virtueel in het Abdijmuseum. Eens je de 
virtualrealitybril op hebt, lijkt het alsof je echt belandt in 1490. Laat je 
omverblazen door de architectuur van de kerk of de prachtig versierde 
handschriften. Vanaf 10 jaar. 

Elke woensdag 
tijdens de 
zomervakantie. 
Check de 
posterkalender!

©
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Alle info en tickets op www.tenduinen.be
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Abdijmuseum ten duinen

VirtuAlreAlitybeleVing in de 
duinenAbdij: terug nAAr 1490

sAmenbouwen met het hele geZin 

night@tenbogAerde 

Hippe
tips

29 juni – 13.30 tot 15.30 uur
Speelplein Silicowijk Koksijde (t.h.v. Molenstraat 20)
Kom jij ook luisteren naar onze spannende verhalen? Maak je achteraf een grappig boekenmonster dat je 
als bladwijzer kan gebruiken? Schrijf je dan snel in! Helemaal gratis.
Je krijgt ook nog een klein geschenkje en er is gratis koffie voor mama en papa en een sapje en koek voor jou. 
Deze activiteit is zowel voor kleuters als voor lagereschoolkinderen.
Schrijf je in via www.koksijde/campingcultuur in de bibliotheek of via chiara.sartor@sociaalhuiskoksijde.be

Zin in een kunstnacht aan zee?
Lekker kamperen met je gezin. En genieten van kunstworkshops, 
theater, prachtige verhalen, een swingend optreden aan het 
kampvuur, gekke kapsels, grime, een bezoek met zaklamp aan  
de expo Panamarenko, eten aan de foodtruck en een lekker ontbijt. 
Als dat geen leuke manier is om je onder te dompelen in de 
kunstwereld. 

Zet je tent op zaterdag 9 juli vanaf 15 uur. De activiteiten starten 
om 16 uur en stoppen zondag 10 juli om 11 uur.

Prijs per deelnemer: kinderen 12 euro (volw. 20 euro)
Jij komt toch ook? Schrijf je in via www.koksijde.be/nighttenbogaerde

Speelproject De Werf
In deze speeltuin wordt gewerkt! 
Terwijl sommigen het evenwichts-
parcours uittesten, (ver)bouwen 
anderen de speeltoestellen onder 
begeleiding van De Sven. Er is 
vanalles te doen: in elkaar zetten, 
vijzen draaien, schuren en vooral 
veel spelen.

Bouw de abdij van Koksijde na 
met KAPLA®-plankjes!
De Duinenabdij van Koksijde. 
Wat een gigantisch middeleeuws 
gebouw was dat! De abdij 
heropbouwen, zit er helaas niet in. 
Waarom zelf niet proberen? Het 
Abdijmuseum daagt jou uit om 
abdijconstructies te bouwen 
(gratis). 

Alle info: www.koksijde.be/campingcultuur

6 juli - 14 tot 17 uur
Dorpsplaats Wulpen

Kamishibai en workshop 
Maak je eigen boekenmonster 

9

cAmping cultuur presenteert...
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Plezante

wekker

10

Deze keer was de Plezante wekker op bezoek bij de 

enthousiaste leerlingen van De Strandloper.

De goedgevulde wekkerbuik had op school blijkbaar een 

super tijd en kreeg veel bezoek.

De lentekriebels zorgden voor veel inspiratie. Ook de 

tekeningen over Mijn droomschool uit de flamingoklas 

zijn prachtig. Bedankt voor de vele mooie tekeningen, 

leerlingen van De Strandloper! Jullie zijn top! Laat de mooie 

zomervakantie nu maar komen…

Fashionata Samira 9 jaar

mmm miaauw - Slosse 
10 jaar

Hartjes van Fatima

Hoeveel
 oogje

s tel j
ij - Laura

the masked singer incognito

Op stap met Tibo

Hartjes 
van Samira - 9 jaar

een veulen in de lente - Tanina 11 jaar

De kasteelschool - Luna 11 jaar

Tu
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Samira - 9 jaar
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Léko 10 jaar
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Plezante
wekker

11
Amelie

stofzu
igen met Lou-Ann 

11 jaar

Zwembad in de bosschool- 

Dominique 13 jaar

tractor met smiley - Léko 10 jaar

kuikentjes van Gaelle 10 jaar

de regenboog van Gaella 10 jaar

kunst van Yara 12 jaar

droomhuis van Tanina 11 jaar

blij met een bloemetje - Gaelle 10 jaar

Seif 12 jaar

Lente bij Slosse 10 jaar

Transport Thomas

De boomhutschool - 
Bader 11 jaar

De Mc Donaldsschool - Dylan 12 jaar

M
iaa

uw
ke

s v
an

 S
am

ira
 9

 ja
ar

Hartjes van Stephanie 9 jaar
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Zomertips

De beroemde Deense blokjes zijn weer helemaal terug van 
weggeweest! Zak deze zomer zeker af naar het cultuurcentrum 
CasinoKoksijde. Je ontdekt unieke kunstwerken helemaal 
gemaakt uit… je raadt het nooit… LEGO®-blokjes! 

NIEUW: De Boomhut van Tom Waes

Blikvanger op de tentoonstelling? De Boomhut van Tom Waes uit De Blacklist op 
Ketnet. Wat mag je nog verwachten? Allerlei 3D-constructies, maar ook portretten 
van een aantal beroemdheden. Je moet het gewoon zien!

Jeuken jouw vingers? 
Zin om zelf creatief aan de slag te gaan? Schrijf je dan zeker in voor één van de 
workshops. Info & inschrijvingen: www.visitkoksijde.be/lego 

Van 2 juli t.e.m. 
27 augustus 
Dagelijks open 
(behalve op zondag)
van 10 tot 17.30 uur

Cultuurcentrum CasinoKoksijde
Casinoplein 11
7 euro (gratis -4j.)

Kinderworkshops
Papieren bloemen maken, lasershooting, bubble soccer of geniet 
je liever van een tovershow? Van 5 juli tot 25 augustus ben je 
welkom (vanaf 6 jaar) in Koksijde voor allerlei coole workshops. 
De activiteiten vinden plaats in de voormiddag tussen 10 en 12 
uur en in de namiddag tussen 15 en 16 uur. Telkens op dinsdag in 
Koksijde-Bad, op woensdag in Oostduinkerke-Bad en op donderdag 
in Sint-Idesbald. Vooraf inschrijven is verplicht.
Check de plezante kalender! 😀

Op het blokjesfestijn komen thema’s aan bod zoals muziek, comedy, 
natuur en dieren. Je mond valt ongetwijfeld open bij het zien van deze 
indrukwekkende constructies. 

Koksijd
e bouwt 

met LE
GO

®-

blokjes 

Kom met je gezin naar de 
feestelijke visserijfolkloreavonden 
Op vrijdagavond is het feest op het binnenplein van 
het NAVIGO-museum. Ontdek de vele activiteiten van 
de vissers van toen. Proef van de lekkere hapjes van 
de zee. Maar vooral geniet van doestations, grime, 
leuke workshops en fijne optredens. 

Op 8, 15 en 22 juli en 5, 12 en 19 augustus, telkens 
van 18 tot 22 uur. 

Check de kalender!12
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Zomertips

sAndrA kim komt 

nAAr bAAldje

13

Nog niets gepland tussen 14 en 17 juli? Dan moet je zeker naar Wulpen 
voor het Wulps Weekend! Optredens, straatanimatie, een quiz, 
een BBQ, een kippenfestijn... Voor ieder wat wils. 

Op zaterdag 16 juli gaat ook het Landelijk Feest door. Naast 
de kinderanimatie en de kermiskraampjes heb je ook een gezellige 
ambachtenmarkt. Let’s go!

Info: www.visitkoksijde.be/landelijkfeest

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! 

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!

Op de Franse feestdag, donderdag 14 juli, treedt Sandra Kim 
met liveband op in onze gemeente tijdens Bal Populaire. 
Om de winnares van seizoen 1 van The Masked Singer aan 
het werk te zien moet je op het Grardplein in Sint-Idesbald zijn. 
Het optreden is gratis en start om 20 uur

wulpen Viert Feest!

Zoektocht 

het schelpenVolkje

hupsAkee! 
met de billenkAr AAn Zee!

Kom met je gezin naar de 
feestelijke visserijfolkloreavonden 

©
G

w
en

ny
 E

ec
ke

ls

Zin in een leuke familiedag met fruitige springkastelen en 
leuke optredens? Kom op donderdag 4 augustus (11-22 uur) 

naar de Zeedijk in Oostduinkerke-Bad.
Springen kan van 11 tot 17 uur. En om 16 uur staat  

Piet Piraat op het podium! (Gratis)

Fruitspringkastelenfestival



koksijdse lAAtstejAArs 

in de kijker

Aandacht 
Aandacht!

Aan alle laatstejaars van Koksijde

De oudsten van de school

die alles nu wel weten

Laatste dagen van een tijd

die je nooit zal vergeten

Straks uit het oog, zeker niet uit het hart

Binnenkort tijd voor een nieuwe start!

PleZand wenst jullie héél véél succes!

6A Gemeentelijke 
Basisschool Oostduinkerke

14

6B Gemeentelijke Basisschool 
Oostduinkerke
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Aandacht 
Aandacht!

6de Vrije Basisschool 
De Ark

koksijdse lAAtstejAArs in de kijker

De Letterzee

De Leerwijzer
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Klas 6A 
Gemeentelijke 
Basisschool 
Koksijde

koksijdse lAAtstejAArs 

in de kijker

Klas 6B 
Gemeentelijke 
Basisschool 
Koksijde
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MPI - De Vier
torre

Vrije 
Basisschool 
Oostduinkerke

koksijdse lAAtstejAArs in de kijker

BuBaO De Strandloper 
2021-2022
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sport

Zomertijd is buitentijd. Strand en duinen zijn de 

plekken voor heel wat sportieve uitdagingen:

Ben je tussen 8 en 16 jaar en is voetballen 
echt iets voor jou? Dan hebben we de geknipte 
activiteit om de vakantie goed af te sluiten! Op 
vrijdag 26 augustus (14-16.30 uur) organiseren 
we een voetbaltornooi in de Silicobuurt. 

Supporters zijn ook welkom! 
Place-to-be: Silicowijk (speelplein t.o.v. Molenstraat 20). 
Schrijf je zeker in via chiara.sartor@sociaalhuiskoksijde.be.

Op dinsdag 9 augustus (10-17 uur) komt Sport Vlaanderen opnieuw 
naar Koksijde (Zeedijk en strand t.h.v. de Vredestraat). Op het strand, 
de dijk en in het water worden keicoole activiteiten georganiseerd zoals 
waterpolo, yoga, muurklimmen en motorcross. Goed nieuws want ze 
zijn allemaal gratis! Meer weten? Surf naar www.sport.vlaanderen.be

Loop je mee op 13 juli? 
Alle joggers, groot en klein, verzamelen dan in  
Sint-Idesbald voor de Beach Run. Je loopt  
5 of 10 km op het strand. Kinderen zijn welkom 
voor de mini Beach Run van 1 of 2 km.

Een ravotnamiddag in het Strandbad? Een stage 
op Koksijde Golf ter Hille? Of een avontuurlijke 
wandeling? Bekijk de plezante posterkalender voor 
meer plezante tips! 

Info en kalender: www.koksijde.be/sport

sportZomer koksijde 

VoetbAltornooi silico 

beAch run en 
mini beAch run meer sport? 

STA JIJ OP DE FOTO?
Deed je mee met Multimove, een sportkamp 
of minivoetbal?

Kijk op www.tij-dingen.be/plezandzomer22



duinenhuis

Avontuurlijk zomerkamp
Stel je voor: je bent aangespoeld op een onbewoond  
eiland. Je moet overleven. Hoe trek je je plan?  
We leren vuur maken, deeg en stokjes snijden… 
We bakken worstjes en smullen van marshmallows.

Maar er is meer! Wat dacht je van een zeehondensafari in de 
IJzermonding in Nieuwpoort? Een zoektocht naar kriebelbeestjes? 
Ontdek spelenderwijs de Doornpanne met tal van leuke 
opdrachten. Aquarellen, expeditie golfbreker, garnalen kruien en 
proeven…

Avontuur verzekerd van maandag 1 augustus tot  
vrijdag 5 augustus (9-16 uur) 

Schrijf je snel in via duinenhuis@koksijde.be 
info: www.koksijde.be/duinenhuis

En er is meer…
Elke woensdagnamiddag zijn er 
gezinsactiviteiten in en rond het 
Duinenhuis. Ontdek de sterren en 
planeten in de Sterrenjutter. 

Het Duinenhuis is één en al natuur, 
avontuur en plezier! Bekijk de 
plezante kalender voor meer 
duinentips!

Je stapt graag, je bent nieuwsgierig en je leert graag bij?
Check dan zeker de wandelkalender van het Duinenhuis 
en Aquaduin. De zintuigentocht, de Plastic Soup wandeling 
met tal van opdrachten,… Of ga je liever op zoek naar 
kriebelbeestje, schelpen of naar ezels en pony’s? Tijdens de 
wandeling Supermarkt Duinen verdien je zelfs munten en 
speel je nadien het winkelspel. 

Spelenderwijs de natuur ontdekken, het kan allemaal 
deze zomer! Reserveer je plaats per mail. Alle info en 
wandelingen vind je op www.koksijde.be/duinenhuis 

Ga je mee op stap?  

19
www.koksijde.be/duinenhuis



De wist-je-datjes van de kindergemeenteraad

Koksijde, 11 maart 2022

Ideeën uitwisselen, meningen uiten en ook een beetje 
discussiëren, de kindergemeenteraad kan het allemaal! 
De raadsleden kregen op de kindergemeenteraad 
van vrijdag 11 maart enkele leuke stellingen 
voorgeschoteld zoals:

We vroegen onze raadsleden of ze met deze stellingen akkoord gaan. 
Waarom wel? Of waarom niet?  

Eén ding is zeker: 

koksijde is een leuke gemeente om te sporten! 
Er is voor iedereen wel iets. De sportclubs zijn niet alleen dichtbij, maar er heerst ook altijd een leuke en 
ontspannen sfeer. Sporten in Koksijde is leuk, omdat je dat samen met je vrienden 😀 van school 
kan doen en daarnaast leer je ook heel wat nieuwe mensen kennen. 
De raadsleden gaven ook aan dat samen sporten de drempel verlaagt. 

Als je het aan deze groep vraagt, vinden zij het fantastisch om sport ⚽ te kijken op televisie.📺 Het is 
leuk om te zien dat sommige sporten meer media-aandacht krijgen zoals skateboarden🏂, ijsschaatsen 

⛸ en hockey.🏑Maar het is toch net iets leuker om zelf actief bezig te zijn. 

Wat een sportieve groep hebben wij! 
Muurklimmen, snowboarden, dansen, basketballen, hockeyen tot zelfs paaldansen. Bijna alle sporten die 
je maar kunt bedenken, worden door de kindergemeenteraad beoefend. Een beetje competitie motiveert, 
maar sporten moet in de eerste plaats voor iedereen PLEZANT blijven. 

“Deelnemen is belangrijker 

dan winnen”

“In Koksijde is er qua sport voor iedereen iets”

“Sporten moet in de eerste 

plaats plezant blijven”
“Zelf sporten of sport kijken?”

Thema: 

Sport en spel 
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Een zomer vol fun in the sun...

21

Droom jij ook van een vakantie vol speel- en ravotplezier? Alle speelveugels van het eerste leerjaar 
(geboren in 2015) tot en met 14 jaar ravotten deze zomervakantie eindeloos bij De Speelveugel. 
Nog niet ingeschreven? Doe dat snel via www.koksijde.be/webshop 
Tot binnenkort! 

Deze zomer staan op maandag, woensdag en vrijdag de 
coolste zomeractiviteiten op de planning! Ben je tussen 11 
(geboren in 2010) en 16 jaar? Dan is Summerfun zeker iets 
voor jou. Nog niet ingeschreven? Ontdek onze activiteiten in 
juli en augustus via www.koksijde.be/webshop 

Het wordt de max. Een voorproefje? Dronevliegen, Escape 
Room & Blacklight minigolf, Game Day, Jumpsky in Gent… of 
een dagje dolle pret in Walibi of Bellewaerde. 
Schrijf je snel in!

Zomerpret in de speelVeugel

summerFun: 
ActiViteiten met dAt tikkeltje extrA

wArme williAm wAndeling

Wandel mee tot en met 2 oktober met de leukste beer van het land! 
Warme William neemt je mee op wandel door Koksijde. Onderweg krijg 
je opdrachten en tips. Na elke opdracht ontvang je een letter om een 
woord te vormen. Vind jij het woord dat Warme William zoekt? Lever 
jouw formulier in bij de jeugddienst, de bib of de dienst Toerisme én 
ontvang een leuke prijs! 

Info: 058 53 34 44 
jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be
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Ben je omcirkeld? Laat het 

weten aan plezand@koksijde.be  

en WIN een 

plezante brooddoos!

Kiek it!

Mag ik echt heel de parking kleur
en?

Koning snoep is op bezoek

Tennis Club Koksijde verwelkomt Oekraiense 

kinderen voor een coole stage

Raar hoedje

Waar is de parking?

Rare fietsen hier in Koksijde

Ik heb mijn privézwembadje mee

Hokus Pokus Pats

Ik wist niet dat de 

paashaas zoooo 

grooooot was Nu met handrem...

straks zonder

Waar is die step naartoe?

Nu nog scherpe klauwen en dan lekker snauwen
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Kiek it!

Rare fietsen hier in Koksijde

Nu nog scherpe klauwen en dan lekker snauwen

Ik heb nog 
nooit zo versteld 
gestaan

Ik heb iets in de gaten

Om ter eerst boven

Schippertje mag ik overvaren?
Hallo Crocket

Jongens...t is bijna aan ons

Waar zijn die pinkers? Haha...gevonden

Ik ben helemaal niet overstuur

Valt hij of valt hij niet?

De Leeuwenkoningin

Gelukkig moet ik niet aan zijn staart trekken

De twee schattigste ballonblazers 

van Koksijde
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Zaterdag 3 september 

10.30-18 uur
Baaldje Kids 
Kinderevenement vol toffe attracties 
(2,5-12j./ 6 euro)
Sint-Idesbald t.h.v. Kerkepannezaal tot aan 
Koninginnelaan 

14-16.30 uur
Kaftnamiddag in de bib
Een illustrator fleurt dan één exemplaar op 
met een leuke illustratie. Ben je benieuwd wie er 
komt? Volg ons via Facebook of Instagram! 

  

         Woensdag 7 september

 14-16.30 uur
 Camping Cultuur: 
 Tussen twee vuren en Kubb-tornooi
 Silicobuurt, Koksijde-Dorp

Zaterdag 10 t.e.m. 15 sept

14-22 uur
Kermis Oostduinkerke
Kerkplein Koksijde-Dorp

Zaterdag 17 september

14-18.30 uur
Dag van de Mobiliteit
Rond het gemeentehuis

Zaterdag 24 september

10.30-18 uur
Oostduinkerke Kids
Kinderevenement vol toffe attracties 
(2,5-12j./ 6 euro)
Oostduinkerke-Dorp t.h.v. Polderstraat

Zaterdag 1 oktober

14 uur
Familiefestival Ridders & Acrobaten 
Geniet met één all-in ticket van drie 
topvoorstellingen op dit klein maar uiterst 
charmant circus- en theaterfestival. 
Site Abdijmuseum Ten Duinen

Het blijft SUPERTO Fna ‘t groot VERLOF  !


