
Persconferentie ‘de Kiekeboes in De Haan’ - donderdag 28 juni 2012

Overzicht Kiekeboes-activiteiten in De Haan 

In 2012 vieren de Kiekeboes hun 35ste verjaardag. Ze doen dat in onze gemeente 
met tal van leuke evenementen en activiteiten. Het pas verschenen verhaal “Alle 
Eendjes” speelt zich af in De Haan.

Tentoonstelling
In d’ Annexe, achter het gemeentehuis (Leo-poldlaan 24), kun je de tentoonstelling 
“Museum K”, over kunst en de Kiekeboes bekijken. Je ziet er allerlei kunstvormen 
die in de verschillende albums aan bod komen (schilderkunst, architectuur, film…)
1/7 t.e.m. 31/8, elke dag van 10 tot 13u & van 14 tot 20u -- toegang kosteloos

Familiezoektocht
Wie graag een leuke Kiekeboesprijs wil winnen, kan deelnemen aan de zoektocht 
(te voet of per fiets). Die start aan het tramstationnetje van De Haan-centrum. Na 
wat speurwerk vind je de antwoorden op vragen over de Kiekeboes, de gemeente 
en de typische gebouwen. 
Vanaf mei tot 31/8 -- deelname kosteloos

Albums
Het verhaal “Alle Eendjes” speelt zich af in De Haan. Er is een speciale uitgave van 
het album in het Nederlands, Frans en Duits, met een speciale kaft en een katern 
met informatie over de gemeente. Dat speciale album is enkel in onze gemeente 
te koop. Dat geldt ook voor het verzamelaarsalbum met de originele potloodteke-
ningen. 

Spaarkaartactie
Bij heel wat handelaars kun je Kiekeboespunten verzamelen. Een volle kaart geeft 
je een leuk hebbeding of een korting bij aankoop van het speciale “Alle Eendjes”-
album. 

De Tekenaar Signeert
Mehro, de tekenaar van de Kiekeboes, signeert de albums:
· op 28/7 (filmvoorstelling “Het Witte Bloed” om 16u), van 15- 16u, in cinema Rio in 
de Monicastraat, 
· op 4/8 (Trammelant), van 15 tot 16u, in d’ Annexe (achter het gemeentehuis)

Teken Zelf Je Strip
In de bibliotheek van De Haan (Grotestraat 10,  ingang zijkant) kun je zelf je strip-
verhaal tekenen. Een striptekenaar helpt je daarbij op:
· 19/7 van 14 tot 17u
· 9/8 van 14 tot 17u
· speelpleinwerking: 5/7 & 23/8, telkens van 14 tot 17u
· grabbelpas: 2/8, van 14 tot 17u

Film de Kiekeboes
Van het verhaal “Het Witte Bloed” werd een film gemaakt. Die is te zien in cinema 
Rio (Monicastraat 11) op 13/7, 28/7, 5/8 en 14/8 telkens om 16u.
Toegang kosteloos

1.



Miss Fanny-Look a Like
Wie een beetje op Fanny lijkt of zich als Fanny verkleedt, kan meedoen aan de 
“Miss Fannyverkiezing”. 
Info: www.dehaan.be/dekiekeboes

En nog…
Er zijn mooie Kiekeboesprenten die je kunt inkleuren. Je vindt de Kiekeboes ook 
in de (strand)bibliotheek en op het sportstrand van zowel De Haan als Wenduine. 
Op ‘culinair’ vlak presenteert een lokale patissier de vier hoofdpersonages uit de 
stripreeks in marsepein en je kan ook het nieuwste de Kiekeboesbier proeven, een 
ambachtelijk kriekenbier op basis van witbier. 

Schattenjacht (-6 jaar) en zaklopen (6-14 jaar) met “De Kiekeboes”
· 2/07: strand t.h.v. de Rotonde, Wenduine om 10u
· 3/07: strand t.h.v. EHBO-post, De Haan om 10u
· 19/07: strand Vosseslag om 10u
· 9/08: strand Vosseslag om 10u
· 27/08: strand t.h.v. de Rotonde, Wenduine om 10u
· 28/08: strand t.h.v. EHBO-post, De Haan om 10u

Fortenbouw met “De Kiekeboes”
· 23/07: sportstrand De Haan om 15u
· 25/07: sportstrand Wenduine om 15u
· 6/08: sportstrand Wenduine om 15u
· 8/08: sportstrand De Haan om 15u
Principe: iedere deelnemende ploeg bestaat uit vier personen, waarvan 2 kinderen/
jongeren (-14 jaar) en 2 volwassenen/jongeren (+14 jaar).
De deelnemers stellen zelf een ploeg samen.Iedere deelnemer zorgt zelf voor een 
schop. 
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