De Stekker(tje)s
Even voorstellen
De Stekker(tje)s is een jeugdnatuurbeweging gevestigd te Oostkamp
en Beernem, georganiseerd door jongeren tussen de 16 en 26 jaar.
Doel
Jongeren op een speelse maar toch leerrijke wijze kennis laten
maken met alles wat leeft en bloeit, alsook het meewerken aan een
groene omgeving. Dit doen we aan de hand van excursies en leuke
kampen.
Voor wie?
Voor al wie gevestigd is in Groot Oostkamp of in Groot Beernem en
geïnteresseerd is in de natuur.
Bij ons zijn er twee leeftijdsgroepen:
- De Stekkertjes: 3de tot 6de leerjaar.
(± 8 tot ± 12 jaar)
- De Stekkers: 1ste tot 4de middelbaar.
(± 12 tot ± 16 jaar)

Voorwoord
Dag Stekkers, Stekkertjes en ouders
We zijn alweer halfweg het werkjaar, met tal van fantastische
activiteiten achter de rug. Dat wil niet alleen zeggen dat de lente
eraan komt, maar ook dat we al kunnen uitkijken naar het volgend
kamp. Verder in het boekje kom je hier meer over te weten.
Intussen hebben wij terug heel wat activiteiten bedacht voor de
komende helft. We probeerden opnieuw een gevarieerde en leuke
kalender in elkaar te knutselen. Uitstappen naar verschillende
natuurgebieden en leuke spellen staan op het programma!
Hopelijk tot snel!
Ferre

Elke maand is er een activiteit voor elke groep (Stekkertjes,
Stekkers). Deze plaatsen we altijd in het weekend. Normaal gezien
vallen die op de volgende zondagen:
- De Stekkertjes: 2de weekend van de maand.
- De Stekkers: 4de weekend van de maand.
De activiteiten zijn meestal niet ver van huis. Als we al eens verder
gaan is dit met de trein. Onze activiteiten worden aangekondigd in
ons tijdschriftje de Stekker dat je ontvangt als je lid wordt.
Kampen
Eénmaal per jaar gaan we op kamp in de zomervakantie. Dit
gedurende 6 à 7 dagen en we gaan niet verder dan ons eigen
Belgenlandje.

Voorwoord

Inleiding

Activiteiten

Lokaal
Sportstraat 1, 8730 Oedelem.
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Stekkertjeshoek
Dorpsspel #OedelemCity
Wat?

Vandaag gaan we op pad in het bruisende Oedelem, een
dorp met veel geheimen. Voor velen is het slechts een
doorgangsroute op weg naar Sijsele, Beernem, Brugge
of Knesselare, maar achter deze vredevolle façade
schuilt zoveel meer. Een vleugje avontuur, een vleugje
dorpslegendes, een vleugje sportiviteit, een vleugje
mysterie en een vleugje natuur. Dat staat jou allemaal
te wachten!

Wanneer?

Zondag 5 februari 2017.

Waar?

Ons lokaal (sportstraat 1, 8730 Oedelem).

Afspraak?

Om 14u00 terug om 17u00.

AV?

Jana en Luna.

Familiedag in Het Zwin
Wanneer?

zondag 12 maart 2017.

Meer info?

Zie ‘Combihoek’.

Plantdag in De Vaanders
Wanneer?

zaterdag 18 maart 2017.

Meer info?

Zie ‘Combihoek’.

Waterleven in Heideveld-Bornebeek

Wat?

We trekken erop uit bij valavond. Niet de vogels, maar
de vleermuizen worden dan actief. Samen met een leuke
gids die werkelijk ALLES over vleermuizen weet, gaan
we met batdetectors en verstralers op pad. Misschien
zien we wel de watervleermuis over het wateroppervlak
vliegen, jagend op schietmotten, haften en vliegen.
Wees erbij!

Wanneer?

Zaterdag 8 april 2017.
Waar?
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Zondag 7 mei 2017.

Meer info?

Zie ‘Combihoek’.

Parking Driekoningen in Bulskampveld.

Afspraak?

Om 20u , terug om 22u.

Meebrengen?

Een zaklamp, warme kledij.

AV’s?

Wanneer?

Stekkertjeshoek

Stekkertjeshoek

Schemerdieren

Jonas en Luna
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Stekkerhoek
New year’s eve @’t Steksje
Wat?

Wanneer?
Waar?

Het mag dan al februari zijn, een echte Stekker
heeft altijd zin in een feestje. We maken het op deze
oudejaarsavond lekker gezellig met een hapje, een
drankje en een klein diner. Samen met enkele spelletjes
en een prachtige film, wordt het vast en zeker een
geslaagde avond én een prachtig 2017!

zaterdag 18 maart 2017.

Meer info?

Zie ‘Combihoek’.

Busrit Hoge Venen

Ons lokaal (sportstraat 1, 8730 Oedelem).

Afspraak?

Om 18u30, terug om 21u30.

AV?

Lucas & Jana.

Wanneer?

Zondag 12 maart 2017.

Meer info?

Zie ‘Combihoek’.

Wat?

Natuurpunt Beernem Organiseert een daguitstap naar
de Hoge Venen. Nu wij de kans krijgen om hierbij mee
te gaan, nemen we die natuurlijk graag! We worden
begeleid door een gids die het gebied door en door
kent. Het belooft een leerrijke dag te worden! Zeker de
moeite waard!

Wanneer?

Zondag 23 april

Waar?

O.C. De Kleine Beer te Beernem

Afspraak?

Vertrek om 6u15 terug rond 20u

Inschrijven?

Je kan inschrijven tot zondag 12 maart, door het geld
over te schrijven (BE47 7380 0049 0880) én een mailtje
te sturen naar ferre@stekkers.be. Let op er zijn maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Kostprijs?

15 euro

Meebrengen?

Lunch, stevige wandelschoenen,
verrekijker en vogelboek.

AV?

Ferre

Waterleven in Heideveld-Bornebeek
Wanneer?

Zondag 7 mei 2017.

Meer info?

Zie ‘Combihoek’.

eventueel

een

Stekkerhoek

Stekkerhoek

Wanneer?

Zaterdag 25 februari.

Familiedag in Het Zwin
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Plantdag in De Vaanders
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Combihoek
Combi wil zeggen dat de Stekkertjes en de Stekkers samen op
activiteit gaan, net zoals op kamp!

Waterleven in Heideveld-Bornebeek
Wat?

Wanneer?

Gewapend met schepnetten en fuiken gaan we naar
het natuurgebied Heideveld- Bornebeek. We springen
van het knuppelpad pardoes het water in, om de
onderwaterwereld te leren kennen. Welke dieren leven
in het water? Komen we monsters tegen? Of was het
maar een klein salamandertje?
7 mei

Waar?

Bulskampveld: Parking Driekoningen

Afspraak?

14u tot 17u

Meebrengen?

Laarzen

AV?

Ferre, Sigy
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Wat?

Vandaag doen we eens iets anders dan we gewend zijn!
We trekken vandaag niet naar het bos, maar helpen
Natuurpunt met het planten een bos in het nieuwe
natuurgebied De Vaanders. Kom je ook een boompje
planten?

Wanneer?

18 maart

Waar?

Vaanders, 9880 Aalter

Afspraak?

9u tot 12u

Meebrengen?

Werkhandschoenen

AV?

Ferre

Combihoek

Combihoek

Plantdag in De Vaanders
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Wat?

Vandaag zijn de ouders, broertjes en zusjes ook welkom!
Met zijn allen gaan we naar het natuurreservaat Het
Zwin. We bezoeken het nieuwe bezoekerscentrum,
wandelen door de Zwin heide, genieten van de prachtige
natuur en spotten natuurlijk ook vogels. Een interessante
gidsbeurt kan mee gevolgd worden. Uiteraard is het
ook mogelijk om als individueel lid deel te nemen, laat
dit weten bij de inschrijving. Op die manier kunnen wij
vervoer regelen.

Wanneer?

Zaterdag 12 maart.

Waar?

De parking van het natuurpark Het Zwin. Graaf Léon
Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist.

Afspraak?

Om 9u45 tot 17u (kan veranderen door de gids, we
houden jullie op de hoogte)

Kostprijs?

13euro per persoon.

Inschrijven?

Je kan inschrijven tot zondag 12 februari, door het geld
over te schrijven (BE47 7380 0049 0880) én een mailtje
te sturen naar ferre@stekkers.be

Meebrengen?

Eventueel een lunch, er is een cafetaria waar je iets kan
kopen om te eten of drinken. Eventueel een verrekijker
en vogelboek. Je goed humeur!

Praktisch?

Het zou leuk zijn als je als gezin deelneemt aan de
activiteit. Broers en zussen mogen deelnemen als er
een ouder aanwezig is. Uiteraard is het ook mogelijk om
als individueel lid deel te nemen, laat dit weten bij de
inschrijving.

AV?

Ferre, Lucas & Luna

Kamp: Mormont
Beste Stekkertjes, Stekkers en ouders,
					
Het nieuwe jaar is alweer van start gegaan. Stilletjesaan kunnen
we beginnen uitkijken naar een warme zomervakantie en uiteraard
ons fantastische stekker(tjes)kamp. We zullen ons best doen om
jullie een mooie mix van avontuur, natuur en plezier te bezorgen.
Bovendien zorgt onze locatie voor een verfrissend extraatje. Lees
dus snel verder!
					
Deze zomer trekken we van 1 tot 7 juli naar Mormont, een dorpje
in de provincie Luxemburg en een deelgemeente van Erezée.
Niet zomaar een dorpje, neen, een rustig dorpje te midden van
onvergetelijke natuur. Wanneer je langs een slingerend weggetje
het bos induikt, sta je meteen los van de bewoonde wereld.
Alleen met het ruisen van de bomen en het uitbundig gezang van
honderden vogels. Bovendien wisselen bossen en velden elkaar
om de haverklap af. Ideaal voor de dieren en planten die we als
Stekker(tje) zeker willen spotten!
					
Onze kamplocatie dit jaar is fantastisch, zoals enkelen onder jullie
zeker nog weten. Het bestaat uit een enorme weide, een mooi
gerenoveerde schuur, een kampvuurplaats, omringd door bos, aan
de voet van een heuvel ... én we hebben er onze eigen RIVIER!
Vanop de weide kan je zo in het water van de Aisne duiken. Perfect
voor allerlei libellen, waterjuffers ... Verder zijn er de afgelopen
jaren op het domein zelf ook al vuursalamanders gevonden en
in het omringende bos ziet men regelmatig een everzwijn of ree
opduiken. Enkele jaren geleden zagen we zelfs enkele kraanvogels
over ons kampterrein vliegen. Zeker de moeite waard dus!
					
Wat mag je verder nog verwachten van activiteiten? We streven
ernaar een goede combinatie van spel en natuur aan te bieden,
dus ook dit jaar zullen we ons best doen dit te verwezenlijken.
Een uitgebreid activiteitenplan vind je in ons kampboekje (die
je ontvangt na inschrijving)! Je zal je alvast niet
vervelen!
		

Kamp: Mormont

Familiedag in Natuurgebied Het Zwin

Familiedag in natuurgebied Het Zwin
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Zoals hierboven reeds vermeld brengen we de week door in een
gerenoveerde schuur met een grote weide. De Stekkertjes zullen
hier overnachten in de slaapzolder terwijl de Stekkers in tenten
slapen. Iedereen zal dus een grote comfortabele slaapplaats hebben
zodat we overdag volop kunnen genieten en ravotten. Wanneer
onze magen hierna beginnen te knorren, zullen de kookouders de
lekkerste vegetarische maaltijden bereiden.
					
Wij kunnen jullie dus maar aanbevelen om je als de bliksem in
te schrijven. Vriendjes of vriendinnetjes, mogen zoals gewoonlijk
ook mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! De prijs voor deze
fantastische 7 dagen?

Kamp: Mormont

Stekkertjes
Stekkers
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Leden
€ 125
€ 135

Niet leden
€ 135
€ 145

					
Inschrijven doe je op de volgende manier:
Per mail aan jana@stekkers.be.					
Overschrijven op de Stekker(tje)s-rekening: BE 47 7380 0049 0880
met vermelding kamp 2017 + naam.
					
Gelieve in te schrijven voor 7 mei. Zijn er nog vragen? Aarzel dan
niet om ze te stellen! De kampverantwoordelijken dit jaar zijn Luna
en Jana.
					
Hou ook zeker de site in de gaten! www.stekkers.be
					
Luna Lannoo 0472023715
Jana Bellaert 0486/94 04 05

Algemeen
Voornaam:
Familienaam:
Adres:
Geboortedatum:
Telefoon ouders:
Indien niet bereikbaar, wie kunnen we bereiken in geval van nood?
Naam + Telefoonnr. :

Medische Fiche
Is deelnemer allergisch, zo ja waaraan? (voedsel, medicijnen,…)

Specifieke zaken waarop moet gelet worden?

Is de deelnemer in het bezit van een zwembrevet?

Overige belangrijke zaken?
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Mini kalender
We blikken we met plezier terug op een mooi najaar. Zo
stonden de Rescue Rangers samen met de Stekkertjes
paraat om alle gewonde dieren in Bulskampveld te redden
en gingen de Stekkers samen met de JNM en de Torenvalk
op werkweekend in de Gulke Putten. Bovendien vierden
we op 8 oktober ons 25-jarig bestaan. Het werd een
sfeervolle dag waarbij herinneringen werden opgehaald
door jong en oud. Leuk dat je erbij was! We stelden er
ook ons nieuwe logo voor en de nieuwe t-shirts. ‘Nog geen
stekker(tjes) t-shirt? Je kan er nog bestellen! Een t-shirt
kost 10 euro en is beschikbaar in maatje 9-12 en 13-14
jaar. Voor de Stekkers of erg grote Stekkertjes is er de
maat S (volwassenenversie) Stuur gerust een mailtje naar
ferre@stekkers.be. We kunnen 2017 dus in een nieuw
kleedje inzetten!

Een handige mini kalender die past op elk prikbord, zodat je nooit meer
een activiteit kan vergeten!
Datum

Titel

Groep

Zondag 5 februari

Dorpspel #OedlemCity

Stekkertjes

Zondag 12 februari

Laatste
inschrijvingen
‘Familiedag Het Zwin’

Zaterdag 25 februari

New year’s eve @’t Steksje

Stekkers

Zondag 12 maart

Familiedag Het Zwin

Iedereen

Zondag 12 maart

Laatste
inschrijvingen
‘Busrit Hoge Venen’

Zaterdag 18 maart

Plantdag in De Vaanders

Combi

Zaterdag 8 april

Schemerdieren

Stekkertjes

Zondag 24 april

Busrit Hoge Venen

Stekkers

Zondag 7 mei

Waterleven in HeideveldBornebeek

Combi

Zondag 7 mei

Laatste
‘Kamp’

Zaterdag 1 juli

Begin Kamp

Combi

Vrijdag 7 juli

Eind Kamp

Combi

inschrijvingen

CONTACTADRESSEN
VOORZITTER
FERRE CORDY
SIJSELESTRAAT 65
8730 OEDELEM
 0478 84 03 98
 FERRE@STEKKERS.BE
SECRETARIS
LUNA LANNOO

WEG NAAR SINT-KRUIS 11

8730 OEDELEM
 0472 02 37 15
 LUNA@STEKKERS.BE

PENNINGMEESTER
LUCAS DE NAEGEL
DANEGEMSTRAAT 9
8730 OEDELEM
 0478 30 51 26
 LUCASD@STEKKERS.BE

LEIDING
MATHIAS WACKENIER
ELIAS LECOMTE
 0474 83 13 32
 0472 83 24 75
 MATHIAS@STEKKERS.BE  ELIAS@STEKKERS.BE

JANA BELLAERT
 0486 94 04 05
 JANA@STEKKERS.BE

LUCAS PIRARD
 0478 84 03 98
 LUCAS@STEKKERS.BE
ASPIRANTEN
BRECHT SOULLIAERT
 BRECHT@STEKKERS.BE

JONAS VANHAUWAERT
 JONAS@STEKKERS.BE

WEBSITE
WWW.STEKKERS.BE
E-MAIL VAN DE STEKKER(TJE)S
 INFO@STEKKERS.BE

SIGY HIMPENS
 SIGY@STEKKERS.BE

