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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 
p laatje!

Een TOPPIE zomer 
met TOPPIE-kamp

Plezante zomer in Koksijde van 
Noortje 5B



3

Plezante nieuwsjes 6-7

Kiek It 8-9/22-23

Kalender 12

Abdijmuseum 14

Cultuur 15

Bib 16

Duinenhuis 17

Sport 18

Plezante wekker 20-21

3

3

Kindergemeenteraad  
Op bezoek bij politie Westkust!
We blikken nog even terug.
Wie wordt de nieuwe 
kinderburgemeester? 
Nog eventjes geduld…

19

Griezel mee tijdens 
de herfstvakantie
In Sint-Idesbald kom je ze 
allemaal tegen.
Spoken, spinnen, heksen,…
en dit jaar zelfs zeemonsters!

10-11

Hoor wie klopt 
daar kinderen?
De Sint en zijn Pieten zijn 
terug.
In een stoet én in een 
spetterende show!

13

En verder
 ...

Is Oskaar vis 
van het jaar?
Vissos, garnalos, octopusos…
Wie vangt wat, wie vangt wie? 
Een plezant verhaaltje vol actie.

4-5
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Is Oskaar vis
van het jaar?

“Ruik je het zeewater? Hoor je het 

rollen van de golven?” Jef ademt diep 

in. “Ik hou van de zee”, zegt Jef. “En alles 

wat erin zit.” 
“We zijn hier om garnalen te vangen”, 

zegt Oskaar. “Niet om te dichten.”

“Wist je dat de garnaal vis van het jaar is?”, vraagt Jef.

“Garnalos?” Pablo lacht. “Garnalos geen vissos. 

Pablo is vissos.”
“Weet ik, weet ik”, zegt Jef. “Maar toch is het zo. De garnaal 

is vis van het jaar.”

“Belachelijk”, zegt Oskaar. “Volgend jaar dan de potvis als 

vis van het jaar. En binnen twee jaar de zeehond.”

“Of mijn goudvis”, lacht Ebbie. 

“Gaan we nu eindelijk testen wie de meeste garnalen kan 

vangen?”, vraagt Wendy.

“Garnalen of potvissen?”, bromt Oskaar. 

“Ik vang wel een zeehond. Ik heb een leiband mee.” 

Ebbie rolt over de grond van het lachen.

“Ik kan niks met jullie aanvangen”, zegt Jef en hij 

stapt het water in met zijn steeknet.

Een paar tellen later is iedereen aan het garnalen… 

euh… vissen… euh… aan het vissen op garnalen.

“Ik heb de meeste”, zegt Wendy.

“Komaan, ik heb er meer”, zegt Ebbie. “Mijn net zit veel voller.”

“Haha, ik hebbos er duizendos”, zegt Pablo.

“Duizend? Ik zeker TIENduizend”, zegt Oskaar.

“We gaan ze tellen. Ginder zie ik beschutting. Kom”, zegt Jef.

“Beschutting? Dat klopt toch niet?”, zegt Wendy. “We zijn 

op het strand.”
En toch is het zo. Op het strand staat iets dat op een 

gebouw lijkt en hoe dichter ze naderen, hoe groter het 

wordt. Jef vliegt de lucht in.

“Het is een doolhof, denk ik”, roept hij naar beneden.

“Wat doet een doolhof op het strand?”, vraagt Wendy.

“Maakt niet uit”, zegt Oskaar. “We gaan naar binnen, tellen 

die garnalen en zijn weer weg. Het waait en ik heb koud.”

Onze vrienden betreden één voor één het doolhof. 

Oskaar als laatste, hij bromt meestal als een grizzlybeer, 

maar eigenlijk is hij een teddybeer.

“Het is hier eng”, zegt Wendy. “Er lopen hier zelfs spinnen.”

“Volgens mij zitten hier grotere wezens dan spinnen”, zegt 

Ebbie. “Groter en enger.”

“W...w...wat is d...dat?” Wendy wijst naar boven. 

En wanneer Oskaar haar vinger volgt, tiert hij. Boven het 

doolhof rijst een reusachtige slang de lucht in. Een slang 

met zuignappen.
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Is Oskaar vis
van het jaar?

PlezantVERHAAL
“Dat lijkt op een tentakel”, zegt Jef.

“Een tentakel?”, vraagt Wendy. 

“Ja”, zegt Jef. “Een arm van een octopus. Eén van de acht.”

“Zijn er nog meer van die dingen?”, vraagt Oskaar.

Waar eerst nog één tentakel door de lucht zweefde, zijn 

er nu ineens drie, nee, vier. Een paar hartslagen later duikt 

een hoofd op boven de muur aan hun rechterkant,  

een hoofd met twee gigantische ogen. Daarna verschijnt 

ook de bek, een onheilspellende opening.

“Rennen!” Oskaar gooit zijn  

garnalen in de lucht en rent weg.

“Langs hier!”, zegt Ebbie. “Dat is de verkeerde kant!”

Te laat. Oskaar bengelt in de lucht, spartelend in één van 

de armen van de octopus. De rest vlucht ook, maar Pablo 

en Ebbie worden snel gegrepen. Alleen Jef en Wendy  

blijven uit de grijpgrage armen.

“Laat ze los!”, zegt Wendy. 

“Laat ze los of …”

De octopus brult zo hevig dat Wendy wegdwarrelt.

“Hou op!” Jef fladdert voor het gezicht van het 

monster. Opnieuw brult de octopus, maar Jef wijkt niet. 

“Laat ze vrij!”

“Pijn.”Het doet zo’n pijn!
De octopus blijft schreeuwen.

“Wat?”, vraagt Wendy. “Wat doet pijn?” 

Het monster wijst naar zijn mond. “Hier.”

Wendy zweeft dichter. “Ik zie het 

al. Zijn bek hangt vol plastiek.”

“Ja, mond. Pijn. Plastiek.”

“Als ik het eruit haal, laat je dan 

mijn vrienden los?”, vraagt Wendy.

De octopus knikt, maar zwaait daardoor 

ook met zijn tentakels waardoor Ebbie, Oskaar en 

Pablo misselijk worden. 

Gelukkig slaagt Wendy er samen met Jef in om het 

plastiek uit de bek te verwijderen. Veel plastiek: netten, 

flessen en plastiek zakken.  

De octopus houdt 

woord, want hij laat 

zijn drie prooien 

los. In ruil krijgt 

hij zelfs de 
garnalen. 
Een buit die 
hij in één 
hap naar 
binnen 
speelt, 
want een 
groot 
monster
heeft grote 
honger. 

Wie heeft nu 
de meeste 
garnalen 
gevangen?

  



Nog een eerste steen!
Hij komt… hij komt… die lieve, goede… potvis 
Maar eerst zijn nieuw huis bouwen! Er komt een gloednieuwe museumvleugel voor het 
skelet van potvis Valentijn. En daarvan werd onlangs de eerste steen gelegd. 

Vally
de potvis

De eerste stenen van de 
Vrije Basisschool De Ark
Op 15 september werd de eerste steen gelegd van de 
gloednieuwe school.
Alle grote en kleine Bob de Bouwers waren aanwezig en 
ook de burgemeester zag dat het goed was. Het is nu 
uitkijken naar 1 september volgend jaar, want dan blinkt 
een nieuwe school in de Helvetiastraat. 

Plezante

NIEUWSJES
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Het wordt grOOOOOOOT, mOOOOOOI en het 
zal veel curieuzeneuzen lokken naar onze 
gemeente! Ben jij ook benieuwd?  
Normaal komt Valentijn (of wat er toch van 
over blijft) op Valentijntjesdag 2024 aan. 
Hou de kinderkrant in de gaten, want we 
houden je zeker op de hoogte!



Vally
de potvis

Brugfiguur Nathalie wijst jou en je ouders de weg
Veel kans dat je brugfiguur Nathalie ziet opduiken aan de schoolpoort.

Wat doet zij? En wat is een brugfiguur? 
Een brugfiguur maakt de brug tussen ouders, de school en andere diensten. 
Heb je als ouder vragen of problemen? Over opvang, school, sport en vrije tijd, taal 
of over centjes en opvoeding? 
Contacteer dan Nathalie. 

Ze biedt meer dan een luisterend oor. Ze zoekt mee naar oplossingen. 
Waarom? Omdat iedereen kansen verdient.
Heb je een vraag voor Nathalie: 0492 18 28 03 of nathalie.sarrazyn@koksijde.be

Alle vragen zijn welkom.

Ken jij Buck-e al?
Ga je met de fiets of te voet naar school? 
Dan word je beloond!
Bij aankomst op school registreert een sensor op  
je fiets of aan je rugzak de afstand die je aflegt. 
In ruil daarvoor verdien je digitale munten of 
bucks, die je uitgeeft bij handelaars in Koksijde.

Spaar dit jaar opnieuw voor iets leuks door naar 
school te fietsen en te stappen. 
Twee keer per schooljaar krijg je per mail 
automatisch een Plezante Koksijdebon 
toegestuurd in ruil voor je verdiende punten.  
Met die bon winkel je bij de deelnemende 
Koksijdse handelaars. 
Deed jij al mee? Let dan wel op want de oude 
tags werken niet meer.
De nieuwe tags zijn beschikbaar op het 
secretariaat van je school.

Fiets en stap veilig. Met een fietshelm en een fluohesje ben je top en val je op.

Buck-e

TIP

PlezanteNIEUWSJES

7
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Ben je omcirkeld? Laat het 

weten aan plezand@koksijde.be  

en WIN een 

plezante brooddoos!

Kiek IT!

8

Kiek IT!IT!

samen op de moto

Allemaal Rozemiekes

Is dat hier de modeshow for kids?

Waar is die file?

Leerlingen en konijnen...

iedereen is welkom op onze school Cool...een auto 
met drie sturen

Vlieg je mee?

Taxiiiiiiiiiiiiiiiii

Jong geleerd is oud gedaan

Bobettes de Bouwer

Kapitein Jutter, tot uw dienst!

Ben je omcirkeld? Laat het 

weten aan plezand@koksijde.be  

en WIN een 

plezante brooddoos!
plezante brooddoos!

Allemaal Rozemiekes



Kiek IT!Kiek IT!

Allemaal Rozemiekes

Vlieg je mee?

Taxiiiiiiiiiiiiiiiii

Jong geleerd is oud gedaan

Moeten wij echt zelf de school bouwen?

Busje komt zooooooo

Handen omhoog...Ik ben van de politie

Bye bye...zwaai zwaai
Dames...we staan in de kijker

Handen omhoog...Ik ben van de politie

GOAL!!!

9

Tadaaaa! Wat vind je van mijn 
laatste creatie?



Halloweeeeeeeeeeeeeen
Griezelen, gruwelen, huiveren, rillen...

Kriebelen, krassen, rennen en gillen...

Het is 

Tijdens de herfstvakantie griezelen heksen, monsters, spinnen en zelfs 
zeemonsters! En jij? Griezel je mee? 

1010

Trotseer een onderwaterdoolhof vol slangenkooien, 
piratenskeletten en octopustentakels.
Twee weken lang strijkt het halloweendoolhof neer op 
het strand van Sint-Idesbald. 

Van zaterdag 22 oktober t.e.m. zondag  
6 november van 11 tot 18 uur (Op dagen van after 
dark sessies tot 17 uur) - Toegang: 6 euro

Topartiesten in spectaculaire kostuums jagen je de 
stuipen op het lijf. Duistere wezens dwalen rond 
tussen de wrakstukken in het doolhof. Verdwaal niet in 
het donker veld vol lichtgevende zee-anemonen.  
Een vleesetende koraal zit te wachten op haar 
volgende prooi… 
Wanneer? Zaterdag 22, woensdag 26, vrijdag 
28, zaterdag 29 en maandag 31 oktober. Vrijdag 
4 en zaterdag 5 november van 18 tot 22.30 uur.
Toegang: 12 euro

Ga je mee op zoek naar spookjes? Tijdens de 
herfstvakantie zitten ze verstopt in de etalages van de 
winkels in Sint-Idesbald. Vind jij ze allemaal? 
Vraag je gratis deelnameformulier bij de dienst 
Toerisme of bij de deelnemende handelaars.

Een avondrit in een griezelige 
halloweensfeer!
Kies tussen een rit van 27, 37 
of 54 km.  Bij aankomst krijg je 
lekkere pompoensoep. 
Start aan sporthal Hazebeek. Best je 
helm en fietsverlichting voorzien (anders 
zie je niet welke griezel je omver rijdt). 
Gratis tot 12 jaar (ouder dan 12: 5 euro)  

Vrijdag 28 oktober van 18 tot 20.30 uur 
Info: www.koksijde.be/halloweenmtb

herfstvakantie zitten ze verstopt in de etalages van de 
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Halloweeeeeeeeeeeeeen

Meer activiteiten en up-to-date info vind 
je op www.visitkoksijde.be/halloween

HalloweeeeeeeeeeeeeenHalloweeeeeeeeeeeeeenHalloweeeeeeeeeeeeeenHalloweeeeeeeeeeeeeenHalloweeeeeeeeeeeeeen
Verder op het griezelmenu…

HalloweenSHOW
Van 15 tot 16 uur op de Zeedijk 
in Sint-Idesbald

Halloween vuurspektakel
Van 18 tot 19 uur op de Zeedijk 
en het strand van Sint-Idesbald

Spetterend vuurwerk
Om 19 uur

Uithollen en versieren van pompoenen 
Van 14 tot 17 uur – G. Grardplein Sint-Idesbald (5 euro)

Halloweenstoet met heksenverbranding op het strand
Huiver en griezel tijdens de jaarlijkse halloweenstoet met animatie & muziek!
Start om 19.15 uur – Strandlaan, van Kerkepannezaal naar Zeedijk
Huiver en griezel tijdens de jaarlijkse halloweenstoet met animatie & muziek!Huiver en griezel tijdens de jaarlijkse halloweenstoet met animatie & muziek!

HalloweeeeeeeeeeeeeenHalloweeeeeeeeeeeeeenHalloweeeeeeeeeeeeeenHalloweeeeeeeeeeeeeenHalloweeeeeeeeeeeeeenHalloweeeeeeeeeeeeeenHalloweeeeeeeeeeeeeenHalloweeeeeeeeeeeeeenHalloweeeeeeeeeeeeeen
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OKTOBER

Zaterdag 22 oktober t.e.m. 
zondag 6 november

NIEUW! Halloweendoolhof 
Creatures of the Sea
Sint-Idesbald, strand

Spookjeszoektocht
Handelaars
Sint-Idesbald

Vrijdag 28 oktober
18-20.30 uur
Halloween Mountainbike 
toertocht
Oostduinkerke - Sportpark 
Hazebeek

Zaterdag 29 oktober 
15-16 uur
Halloweenshow voor 
kinderen
Sint-Idesbald, t.h.v. 
basketbalterrein

18-19 uur
Halloween: vuurspektakel  
Sint-Idesbald

19 uur
Vuurwerk
Sint-Idesbald, strand

Maandag 31 oktober
14-17 uur
Halloween: uithollen en 
versieren van pompoenen, 
schmink en animatie
Sint-Idesbald, G. Grardplein

19.15 uur
Grote halloweenstoet
Van de Kerkepannezaal naar de 
Zeedijk

20 uur
Heksenverbranding
Sint-Idesbald, strand

Woensdag 2 november 
14 en 16 uur
Familie@TenDuinen:
workshop middeleeuwse 
kapsels
Abdijmuseum Ten Duinen

Donderdag 3 november
11 uur
Verhalen uit de duinen  
Vanneuvillehuis, Middenlaan 103

Vrijdag 4 november
14-16 uur
Wandeling Sponge Plankton 
en de plastic soep
Start: Natuureducatief Centrum 
Duinenhuis, Bettystraat

Zaterdag 5 november
9.30-10 uur
Voorleesuurtje voor kleuters
Koksijde, bibliotheek

Donderdag 10 november
18-20 uur
Sint-Maartenstoet  
’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp

Zaterdag 12 november
10.30-17.30 uur
Hobbybeurs
Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Zondag 13 november
10.30-17.30 uur
Hobbybeurs
Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Woensdag 23 november
14.30-15.30 uur
Voorleesuurtje (+6j.)
Koksijde, bibliotheek

Zaterdag 27 november
14.30
Sinterklaasshow met 
Clown Rocky  
Cultuurcentrum CasinoKoksijde

Woensdag 30 
november
14-16.30 uur
Zwartepieten-
academie (3-8j.)
Koksijde, bibliotheek

Zaterdag 3 
december
9.30-10 uur
Voorleesuurtje voor kleuters
Koksijde, bibliotheek

12

Meer
activiteiten
in december? 
Dat lees je in 
de volgende 
PleZand!

activiteiten
in december? 
Dat lees je in 
de volgende 
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Toon je snoet op 
de Sint-Maartenstoet
Leg je schoen al klaar, want op donderdag 10 november komt Sint-Maarten 
naar Koksijde-Dorp. Ga samen op stap en kijk hoe ze op het einde het 
kwade wegjagen met een groot kampvuur.
Wil je op de foto met Sint-Maarten? Dat kan en je krijgt bovendien nog 
snoep ook. 
Maak je van je uitgeholde biet een leuke lantaarn? Dan krijg je nog iets extra. 
Heb je nog geen biet? Geen paniek! Er liggen er nog in ’t Oud Schooltje. 
Afspraak om 18 uur aan ’t Oud Schooltje in de Kerkstraat in Koksijde-Dorp. 
Daar verwelkomen we de Sint en vertrekt ook de stoet. Om 18.30 uur begint 
het kampvuur.

Ga op avontuur met je klas
Onze gemeente heeft een hele waaier aan activiteiten voor 
een perfect UITJE met de school. Veel klassen uit het 
binnenland komen genieten van deze activiteiten tijdens 
een uitstap aan zee. Het is hier ook zo mooi. 
Daarom heeft elke school een UIT-juf. Zij zorgt ervoor dat 
jij met heel de klas een fijne en leerrijke activiteit beleeft. 

Wist je dat al die fijne uitstappen gebundeld zijn in de 
brochure UIT met je klas in Koksijde? 

Proef samen van cultuur, sport en natuur in jouw eigen 
gemeente en maak er een plezante uitstap van. 
Heb je tips voor de UIT-juf? Laat het haar zeker weten. 
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Sinterklaasshow
Hoor wie klopt daar? 

Clown Rocky brengt een groot sintfeest met de coolste 
hits, de gekste spelletjes en magische goocheltrucs. 
Zing de sinterklaasliedjes mee én ontdek de knotsgekke 
goocheltrucs van Clown Rocky. Lukt het wel om de Sint 
en zijn roetpieten naar het podium te goochelen? We 
denken het wel! De Sint zal ook aanwezig zijn én jij 
mag na de voorstelling met Sinterklaas en zijn Pieten 
op de foto! 

Wanneer? Op zaterdag 27 november in 
cultuurcentrum CasinoKoksijde. 
De deuren openen om 13.30 uur, de voorstelling 
start om 14.30 uur. 
Koop je ticket via www.casinokoksijde.be.
Info: jeugddienst@koksijde.be – 058 53 34 44



WORKSHOP MIDDELEEUWSE KAPSELS  
THEATER SAVOOI  
In de middeleeuwen waren lange haren een lust! Geen 
wonder dat ze toen heel goed haar konden vlechten en 
opsteken. Heel wat trends van toen duiken terug op: op tv, 
in de modebladen en ook gewoon op straat. 

Wil jij meer weten over middeleeuwse kapsels en het 
verband met vandaag? Schrijf je dan nu in voor deze 
workshop gericht naar vader en dochter (14 uur, beginners) 
en moeder en dochter (16 uur, gevorderden).

Als ouder krijg je verschillende technieken mee die je 
ook thuis kan gebruiken om je dochter te helpen aan een 
beeldige haardos! Je dochter kan ondertussen ook oefenen 
op een oefenpop om zelf de technieken onder de knie te 
krijgen.
Tijdens deze activiteit kunnen vader of moeder een Sint-
Idesbald abdijbiertje bestellen en dochters een frisdrank 
of chocomelk. 

Woensdag 2 november om 14 uur (beginners) en 16 uur (gevorderden).
Abdijmuseum Ten Duinen – A. Verbouwelaan 15 Koksijde

Extra info:
• 20 euro (één ticket per duo), reserveer via www.tenduinen.be 
• Ben je als vader al een krak in kapsels toveren bij je dochter, dan mag je natuurlijk ook reserveren voor de workshop 

om 16 uur!
• Deelnemende dochters hebben lange haren: minstens over de schouders.
• Duur: 2 uur.
• Theater Savooi voorziet alle materialen en attributen.

In het Vanneuvillehuis maken we het op donderdagen in de 
schoolvakanties gezellig met een concert of vertelling. Welkom bij 
Walter! Op donderdag 3 november komt Ariane Vyvey oude verhalen 
over Koksijde vertellen met muzikale begeleiding van Stefaan 
Demoen.
Het Vanneuvillehuis bevindt zich midden in de Noordduinen. Het was 
de plek waar wijlen Walter Vilain lange tijd woonde, schilderde en 
zijn kunstwerken toonde. In dit gezellig huisje brengt dit Koksijdse 
duo verhalen om van te smullen!

Donderdag 3 november om 11 uur in het Vanneuvillehuis 
(Middenlaan 103)

Voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar 
Gratis. Beperkte plaatsen, reserveer via www.tenduinen.be 

1414

Ten Duinen

VERHALEN UIT DE DUINEN 

ORKSHOP MIDDELEEUWSE KAPSELS  
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Familie@TenDuinen 

Matinee 

bij WalterMatinee 
Matinee 

bij Walter
bij Walter
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Breng je een bezoek aan het Huisje Nys-Vermoote?
Het charmante vissershuisje werd in 2003 omgebouwd tot een klein museum. Daar kom je alles te weten over 
Koksijde en hoe ons vissersdorp evolueerde naar een mooie badplaats. 

Verwacht je niet aan een saai museumbezoek, want Jommeke leidt je rond, samen met zijn trouwe vriend Flip.  
Aan de hand van de tekeningen van Jef Nys en oude postkaarten nemen ze je mee, terug in de tijd van toen. 

Voor de allerkleinsten is er een doe-atelier. Ga op ontdekkingstocht doorheen het Jommekeshuis.

Meer info? www.koksijde.be/huisje-nys

Cultuur

OP STAP MET JOMMEKE EN FLIP 

15

SLA JE ARMEN EN VLEUGELS UIT EN VLIEG MET ONS MEE
Come fly with me (in het Nederlands: kom met mij vliegen) is 
een supercoole tentoonstelling van kunstenaar Panamarenko in 
Kunstencentrum Ten Bogaerde. Kom met je klas piepen en leer 
op een creatieve manier kijken naar verschillende manieren van 
vliegen. Van het maken van vliegende tuigen tot het vliegen 
doorheen jouw eigen verbeelding. 

Tijdens een rondleiding (speciaal voor leerlingen t.e.m. 13 jaar) 
bekijk je en bespreek je de kunstwerken van dichtbij. Dit doe je  
aan de hand van kleine bouwkistjes en vragen. 

Typisch aan Panamarenko is dat zijn creaties niet eens werkten. 
Vliegtuigen die niet van de grond raken, boten die zinken, auto’s 
die niet vooruit raken. Voor de kunstenaar was het ontwerpen 
belangrijker dan het functioneren. 

Als leerling bouw je mee en leer je kijken hoe Panamarenko denkt 
en ontwerpt. Al doende begrijp je de verwondering van de mechaniek  
en leer je het materiaal, de kunstwerken én het vliegen 
op een poëtische manier zien. 

Meer info: www.koksijde.be/panamarenko
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LUISTER NAAR PRACHTIGE VERHALEN
Het leukste moment van de dag? Het voorleesuurtje natuurlijk.
Kom naar de bib. Om te luisteren naar de mooiste winterse verhalen.
Breng ook je mama, papa, oma of opa mee, dan wordt het extra gezellig.

Voor de kleuters (4-6 jaar): zaterdag 5 november en zaterdag 3 december van 9.30 tot 10 uur. 
Voor kinderen (vanaf 6 jaar): woensdag 23 november van 14.30 tot 15.30 uur.

Kom op woensdag 30 november tussen 14 en 16.30 uur naar de 
bib en wordt een echte roetpiet. 
Je leert pakjes stapelen, op daken lopen en nog veel meer! Doe je 
goed je best? Dan ga je naar huis met een diploma.
Voor kinderen van 3 t.e.m. 8 jaar. Inschrijven is niet nodig.

Begin september kon je in de bib je schoolboeken 
kaften en één van je boeken laten versieren door een 
echte tekenaar (Veerle Derave). Dat was een groot 
succes. Misschien heb jij wel het coolste boek van 
de klas? 

BIB

UISTER NAAR PRACHTIGE VERHALEN

WIL JIJ EEN ECHTE 
ROETPIET WORDEN? 

ALLEEN MAAR BLIJE GEZICHTEN 
OP DE KAFTNAMIDDAG
ALLEEN MAAR BLIJE GEZICHTEN 

HALLOWEEN BOEKENTIP DE KERKHOFKRIJGERS
Het vampierleger van graaf Dracula teistert Parijs. Nera en haar vrienden 
proberen de vampiers te stoppen, maar het worden er elke nacht meer. 
Gelukkig blijken ze niet de enige vampierjagers te zijn. Een gezelschap 
van circusartiesten, afkomstig uit eeuwenoude zigeunerfamilies, sluit zich 
bij hen aan. Samen bedenken ze een plan om de vampiersoldaten uit hun 
schuilplaats te lokken. Maar dat loopt niet zoals gepland...

Ondertussen is dit boek deel 5 geworden van De ergste serie ooit van auteur 
Tjerk Noordraven. 



Sponge Plankton en de plasticsoep – 
vrijdag 4 november van 14 tot 16 uur 

Ga op stap met Sponge Plankton, de koning van 
alle zeedieren. Hij heeft een geniaal idee om alle 
plastic troep in de Noordzee op te ruimen. Samen 
met twee jonge hondshaaien overtuigt hij de 
andere zeedieren... Help je mee?

Start: Natuureducatief Centrum Duinenhuis, 
Bettystraat 7
Schrijf je gratis in: www.koksijde.be/duinenhuis

Duinenhuis

LAARZEN AAN.. EN GAAN!
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BEKIJK DE STERREN VAN DICHTBIJ 
Zodra de zon ondergaat, ben je welkom bij sterrenwacht 
De Sterrenjutter. 
Op het dakterras van het Natuureducatief Centrum Duinenhuis staat 
een enorme telescoop. Bewonder ons sterrenstelsel: zo spot je de 
maan, Venus of zelfs Jupiter.

Droom elke 2e en 3e vrijdag van de maand weg bij sterren en 
planeten. Opgelet: de sterrenwacht opent enkel bij helder weer. 
Neem een kijkje op: desterrenjutters.be

EKIJK DE STERREN VAN DICHTBIJ 
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Sport

JOEPIE! SPORTKAMPIE 
TIJDENS DE VAKANTIE

MULTIMOVE VOOR 
KLEUTERS

Maak er een sportieve, maar vooral leuke herfstvakantie 
van en doe mee met het tweedaagse sportkamp op 3 en 
4 november. Deelnemen kan vanaf het 1ste kleuter tot en 
met het 6de leerjaar. 
Meer info en inschrijven via www.koksijde.be/sportkampen 

Zit je in de 2e of 3e kleuterklas? Leer samen met Moovie springen, landen, rollen, 
lopen, vangen en werpen, zodat je helemaal klaar bent om later een echte sportclub te 
kiezen. 
Multimove vindt plaats op maandag in de sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag
in Sporthal Hazebeek Oostduinkerke, telkens van 16.30 tot 17.15 uur. 

Reeks 1 is al gestart en loopt tot de kerstvakantie (niet tijdens schoolvakanties of 
op feestdagen). Reeks 2 start vanaf 16 en 17 januari tot aan de paasvakantie 2023. 

Schrijf je in via www.koksijde.be/multimove. Meer info op de sportdienst, 
Hazebeekstraat 11, 8670 Koksijde, 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be

HINDERNISLOOP: LOPEN, SPRINGEN, 
VALLEN EN WEER DOORGAAN

Even terug in de tijd…

De hindernisloop (vroegere 
scholenveldloop) was ook dit jaar 
een groot succes! 
De sportdienst paste het parcours 
nog aan en er werden nieuwe 
hindernissen voorzien. 
Je kon er terecht tussen  
19 september en 30 september op 
het sportpark Hazebeek.  

Wij kijken al uit naar 2023! Jij ook? 



Kiek IT!Kindergemeenteraad

MULTIMOVE VOOR 
KLEUTERS

INTUSSEN BLIKKEN WE 

EVEN TERUG NAAR VORIG 

SCHOOLJAAR… 

Een schooljaar is zo voorbij. En dan is het weer tijd voor een nieuwe 
kindergemeenteraad en een nieuwe kinderburgemeester. De verkiezing 
vond plaats op 14 oktober. Onze kinderkrant PleZand was toen al in 
druk, maar… in de editie van december kom je alles te weten over de 
nieuwe kinderburgemeester en de raadsleden. Wat wensen ze voor onze 
gemeente?

Kinderburgemeester Kaat Van Kerckhoven 
en haar team lieten zich op 3 juni 
onderdompelen in de wereld van de politie. 
Samen met schepen van Onderwijs Lander 
van Hove kregen ze een rondleiding in het 
politiehuis van Koksijde. Thema van de 
dag: veiligheid natuurlijk!

Dankzij de inspecteur van dienst kregen  
ze een politiecombi en -moto van dichtbij 
te zien. 
Even niet flink? Dan gingen de handboeien 
aan…

Niemand in de cel? Zelfs daar mocht de 
kindergemeenteraad even piepen. Gelukkig 
was het van korte duur. De kinderen kregen 
zelfs een dronkenmansbril opgezet. Zo 
weten ze hoe het voelt bij een glaasje 
teveel. 

Wie is de nieuwe kinderburgemeester?

Kinderburgemeester Kaat Van Kerckhoven 

Wie is de nieuwe kinderburgemeester?

?
INTUSSEN BLIKKEN WE 

EVEN TER

SCHOOLJAAR… 

Kinderburgemeester 

Kaat Van Kerckhoven aan het werk

Een hele grote DANK U WEL Kaat, Noor, Lize, 

Laura, Yara, Briek, Alice, Finn, Annabel, Berit, 

Noah, Tristan, Thibault, Blessing en Kyona voor 

jullie inzet tijdens het voorbije schooljaar! 

Jullie waren TOPPIE!!! 

Kinderburgemeester Kaat Van Kerckhoven 
en haar team lieten zich op 3 juni 
onderdompelen in de wereld van de politie. 
Samen met schepen van Onderwijs Lander 
van Hove kregen ze een rondleiding in het 
politiehuis van Koksijde. Thema van de 
dag: veiligheid natuurlijk!

Dankzij de inspecteur van dienst kregen  

Kinderburgemeester Kaat Van Kerckhoven 
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Plezante

WEKKER

20

Ook voor de Plezante wekker is een nieuw schooljaar 

gestart. Goed uitgerust na een warme zomervakantie kwam 

hij aan in de gemeenteschool Oostduinkerke.

En het was meteen raak …. De buik van onze wekker was 

zelfs niet dik genoeg voor al jullie mooie creaties!

Bedankt leerlingen van de gemeenteschool Oostduinkerke 

voor de vele en prachtige tekeningen!

Jullie deden het fantastisch!

zeg het met een bloemetje
Lily 5de leerjaar

regenboogkasteel - Nora 8 jaar

gekroond blauw
Mathéo 11 jaar

Kunstig knipsel_
Lisa 8 jaar

Plezand_with love 
van Cézanne 5B

de hartenklokjes_Esmée 8 jaar

Hallo ik ben Pauline

mozaïek_Sil 9 jaar

de regenboog van Elisa

Norah 3de leerjaar

Regenboog_ Caylyn en Bruno 
5 de leerjaar

naar Parijs_Lieze

Speedy Gonzales - Mo 7 jaar Mijn aquarium_ Julien 5de leerjaar

I love ... blauw_Lisa 8 jaar

Het portret_ Amber 
8 jaar

Portret by Eli 
 10 jaar

Plezand_candyland van Lena 
en Aze-10 jaar

de Belgische driekleur van 
Julien - 10 jaar

De snoepplaneten
Nyima 10 jaar

tropisch strand

Otis 10 jaar
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Plezante
WEKKERVlinder_Yasmin 

5 de leerjaar

Plezand_with love 
van Cézanne 5B

Familie monsters_ 
Lize 8 jaar

regenboogkasteel - 
Nora 8 jaar

Het plezante logo 
van Olivia 9 jaar een ander (K) kleurtje

Oona 3de leerjaar

designed by 
Thieben

Portret by Bruno 
- 5de leerjaar

de schildpad_
Ferdaws 9 jaar

Luchtkasteel_
Oona 8 jaar

Gered door 
Nathan - 9 jaar

Vliegers en 
bloemen _Emma 

2de leerjaarBigsmile school _ 
Adele en Marie-
Lou 4de leerjaar

Ava by Yasmin 
9 jaar

Regenbogen_
Ava 10 jaar

de wekker van Sil

Groen_ Aze 9 jaar

Hoi ik ben Stien - 8 jaar

Spongebob by Nathan 9 jaar

de muts van Lize 8 jaar

de helden van Gustdoolhoflijnen_ Ella 10 jaar

Plezand is leuk_
anoniem
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Ben je omcirkeld? Laat het 

weten aan plezand@koksijde.be  

en WIN een 

plezante brooddoos!

Kiek IT!

‘t is hier nat 
in ‘t zwembad

Ik heb een hartje 

voor dat hertje

Als een vis in het water

Schommelende glimlachjes

Wij zijn de knuffelzusjes

Eventjes in dromenland...

Later wil ik staartjes maken

Ik zie jou ook graag maar blijf van mijn teentjes

Brochette te koop

Oooo help...hoe neem ik 
deze bocht?

Brochette te koop

Moet ik nu ook groen lachen?
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Kiek IT!

Later wil ik staartjes maken

Floep doet mijn 

hoelahoep

Mijn springtouw doet raar

Meisjes aan de top!

Dit vind ik zoooooo lekker

Leve de groentjes!

Hallo...ik ben Snipperdino

Mijn naam is Lachbeertje

Welkom in mijn 
zwemparadijs

Moet ik dit echt opeten?

Een dokter of een 
verpleegster nodig?

Meisjes aan de top!

Ra ra ra ...wie ben ik?
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22.10 - 06.11.22

28.10.22
Halloween Mountainbike toertocht

29.10.22
Halloweenshow voor kinderen

Vuurspektakel en vuurwerk

31.10.22
Pompoennamiddag en
grote Halloweenstoet

22.10 - 06.11.22
Halloweendoolhof

Creatures of the Sea

halloweenhalloween
 SINT-IDESBALDSINT-IDESBALD

www.visitkoksijde.be/halloween




