De Stekker(tje)s
Even voorstellen
De Stekker(tje)s is een jeugdnatuurbeweging gevestigd te 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 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 heeft de leiding tal van activiteiten bedacht voor het
resterend jaar. We probeerden opnieuw een gevarieerde en leuke
kalender in elkaar te puzzelen, of dit gelukt is mogen jullie ons
nadien vertellen. Nieuwe natuurgebieden, Toffe spelletjes en zelfs
een samenwerking met JNM Brugge staat jullie te wachten! Wij
kijken er alvast naar uit, jullie ook?
Hopelijk tot snel!
De leiding.

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
Het slimste stekkertje ter wereld
Wat?

We weten dat jullie allemaal erg slim zijn, maar wie
van jullie is het slimst? Dat proberen we vandaag uit
te vissen door middel van een quiz! Neem het tegen
je vriendjes op om te titel van “Slimste stekkertje ter
wereld” te bemachtigen.

Wanneer?

Zondag 18 februari 2018.

Waar?

Ons lokaal (sportstraat 1, 8730 Oedelem).

Afspraak?

Om 14u00 terug om 17u00.

AV?

Ferre en Brecht.

De Warandeduinen
Wat?

De zomer is in het land en dat betekent zon, zee en
strand, met andere woorden: we gaan naar de kust!
Niet om te zonnenbaden natuurlijk, maar om te genieten
van een prachtig natuurgebied. Met wat geluk staan de
orchideeën al in bloei en zien we een mooi bloemenveld.

Wanneer?

Zondag 20 mei 2018.

Waar?

Kiss & ride station Brugge (achterkant)

Afspraak?

8u30, terug om 17u.

Kostprijs?

5 euro.

AV?

Ferre en Ferre

Op naar de leiemeersen!
Wanneer?

zondag 18 maart 2017.

Meer info?

Zie ‘Combihoek’.
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Wat?

Oh nee! Ramp o ramp! Het natuurgebied is bedreigd,
houthakkers dreigen om Ryckevelde bos te kappen.
Ga jij mee met ons de strijd aan om alle dieren te
redden? Gelukkig krijgen we vandaag ook hulp van onze
natuurvrienden van Brugge, samen met de piepers van
JNM Brugge kan jij ons helpen.

Wanneer?

Zondag 22 april 2018.

Waar?

Parking Ryckevelde bos (Holleweg, 8310 Brugge via
Maalsesteenweg)

Afspraak?

Om 14u , terug om 17u.

Meebrengen?

Een vieruurtje.

AV’s?

Luna en Loes (JNM Brugge)

Stekkertjeshoek

Stekkertjeshoek

Red de dieren!

5

Stekkerhoek
Teambuilding
Wat?

Wanneer?
Waar?

Stekkers, hoe goed kennen jullie elkaar? Vertrouw
jij de ander blindelings? Zijn jullie als team sterk en
onoverwinnelijk? Vandaag botsen we op de bitter harde
waarheid als jullie daadwerkelijk een front vormen.

Stekkerweekend
Wat?

Het is weer zover! Ons traditioneel geweldig gevuld
natuurweekend komt eraan! Naar jaarlijkse gewoonte,
houden we de locatie nog geheim. Al kunnen we wel al
verklappen dat we dit jaar niet zullen fietsen. Gaan jullie
mee? Vergeet je dan zeker niet op tijd in te schrijven!

Waar?

Ons lokaal (sportstraat 1, 8730 Oedelem).

Wanneer?

27 april tot 29 april.

Afspraak?

Vertrek om 18u op 27 april, terug om 16u30 op 29 april.

Inschrijven?

Voor 13 april op luna@stekkers.be

Kostprijs?

30 euro.

Meebrengen?

Lijstje volgt na inschrijving.

AV?

Ferre en Luna

Zondag 25 februari.
Ons lokaal (sportstraat 1, 8730 Oedelem).

Afspraak?

Om 13u, terug om 18u.

Meebrengen?

Teamspirit.

Kostprijs?

2 euro.

AV?

Jonas en Sigy.

Op naar de Leiemeersen!
Wanneer?

zondag 18 maart 2017.

Meer info?

Zie ‘Combihoek’.
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Wat?

Haal je stalen ros vanonder het stof, want vandaag
gaan we op ontdekking! Verborgen plaatsjes in en rond
Brugge staan op het programma. Een dag vol natuur,
cultuur en spel, die je zeker niet wilt missen.

Wanneer?

Zondag 25 maart.

Waar?

Ons lokaal (sportstraat 1, 8730 Oedelem).

Afspraak?

om 9u30, terug om 17u30.

Meebrengen?

Fiets in uitstekende staat, lunch, aangepaste kledij en
een zakcentje voor een drankje.

AV?

Brecht en Luna

Stekkerhoek

Stekkerhoek

Natuurcultuurfietstocht
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Combihoek
Combi wil zeggen dat de Stekkertjes en de Stekkers samen op
activiteit gaan, net zoals op kamp!
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Wat?

Beste stekkers, we zakken af naar Moerbrugge om
de prachtige fauna en flora van de Leiemeersen te
onderzoeken. Gaan jullie mee onder leiding van een wijze
gids kijken hoe de verscheidene planten, insecten en
dergelijke leven in hun fantastisch fascinerende habitat?
Opgelet! Alleen trouwe natuurvrienden toegelaten.

Wanneer?

Zondag 18 maart 2018

Waar?

Kruising van Paterson en Westdijk, Oostkamp.

Afspraak?

Om 14u, terug om 17u.

Meebrengen?

Vieruurtje.

AV?

Ferre G. en Brecht

Combihoek

Combihoek

Op naar de Leiemeersen
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Tips voor een dag vol natuur!
Landschapswandeling in Ryckevelde
Wanneer:

21/02/2018 van 14u00 tot 17u00

Afspraakplaats:

Ryckevelde, aan de nieuwe parking langs de
Holleweg, bereikbaar langs de Maalse steenweg
Holleweg, 8340 Sijsele

Organisatie:

Natuurpunt Brugge
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Wanneer:

10/03/2018 van 09u00 tot 17u00

Afspraakplaats:

Ter plaatse aan de kijkhut bij de IJsvogelbroedwand.
Parkeergelegenheid langs de Westdijk aan brug
Moerbrugge over kanaal Gent-Brugge) Westdijk, 8020
Oostkamp

Organisatie:

Natuurpunt Oostkamp

Beste Stekkertjes, Stekkers en ouders, We hebben nog een hele
reeks activiteiten voor de boeg in het voorjaar, maar we kunnen
jullie toch al verrassen met een spetterende uitnodiging voor ons
zomerkamp dat dit jaar doorgaat van 2 juli tot 8 juli. We trekken dit
jaar heel wat verder en dat belooft nog meer avontuur te worden.
We gaan opnieuw voor een fantastisch kamp met veel spel, plezier
en uiteraard ontdekken we de mooie natuur rondom onze unieke
locatie! Wacht dus niet te lang met inschrijven!
Dit jaar trekken we naar de Limburg. Meer bepaald naar Overpelt
in de kempen.
We bevinden ons tussen allerlei soorten landschappen, enerzijds
moerassig of drassig, anderzijds de droge heide die een laatste
restant is van de grote heidevlakten van de achttiende eeuw, en
is nu Europees beschermd. Verder is er nog de natte heide met
dophei, zonnedauw en moeraswolfsklauw. Zo vormen deze gebieden
samen met de dennenbossen, de rietvegetatie, het elzenbroekbos,
de gagelstruwelen, de wilgenstruwelen, de vijvers en vennen een
ideale uitvalbasis voor insecten, vogels, zoogdieren, planten en niet
te vergeten: onze Stekkertjes!
De kamplocatie is een grote blokhut middenin een groot speelbos
met een immense zandvlakte, een kampvuurplaats, deftig sanitair
De Stekkertjes zullen hier overnachten in de slaapzaal terwijl de
Stekkers in de tent slapen. Iedereen zal dus een grote, comfortabele
slaapplaats hebben zodat we overdag volop kunnen genieten en
ravotten in het bos. Wanneer onze magen hierna beginnen te
knorren, zullen de kookouders de lekkerste vegetarische maaltijden
bereiden.

Kamp: Mormont

Familiedag in Natuurgebied Het Zwin

werkdag in de Warandeputten

Kamp: Overpelt
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Kamp: Mormont

Een uitgebreid activiteitenplan vind je in ons kampboekje (die je
ontvangt na inschrijving)! 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!
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Wat zullen we zoal kunnen bewonderen in de ruimte rondom Overpelt?
Wel; Hazelwormen, Alpenwatersalamanders, veel roofvogels, maar
ook de Geelgors, Putter en Groenling zullen we hopelijk spotten.
De natuurreservaten in de buurt onthullen ook een schat aan fauna
en flora. Het natuurreservaat Broekelzen bestaat uit een gemengd
bronbos met aangrenzende weilanden en akkers. Naar de zomer toe
verschijnen dan de Boswederik, de Salomonszegel, het Muizenoortje,
Schapezuring en de Witte klaverzuring. Terwijl de Dotterbloem op
de aangrenzende weilanden groeit. In het reservaat Sulferberg laten
de Zwartkop, Zanglijster, de Groene specht, de Wielewaal e.a. zich
regelmatig horen. Alsook dagroofvogels, zoogdieren (Hermelijn,
Wezel en Bunzing), amfibieën en insecten (Argusvlinder, Atalanta,
Sabelsprinkhaan,...) zijn hier goed vertegenwoordigd.

Inschrijven doe je op de volgende manier:
• Per email aan luna@stekkers.be de algemene informatie en
medische fiche (ingevuld) die je op de volgende pagina vindt.
• Of de gegevens van de vijfde pagina neerpennen op papier en op
de volgende activiteit aan de leiding geven.
• Overschrijven op de Stekker-rekening: 738-0004908-80 met
vermelding kamp 2018 + naam.
Zijn er nog vragen? Aarzel dan niet om ze te stellen! De
kampverantwoordelijken dit jaar zijn Luna (0472/023715 of luna@
stekkers. be) en Ferre(0478/840398 of ferre@stekkers.be).
Met vriendelijke groeten,
De volledige leiding
			
Stekkertjes
Stekkers

Leden
€ 135
€ 145

Niet leden
€ 145
€ 155
				

Wat mag je verder nog verwachten van activiteiten? Eerst en
vooral streven we ernaar een goede combinatie van spel en
natuur aan te bieden, dus ook dit jaar zullen we ons best doen
dit te verwezenlijken. Op het programma staan alvast workshops
rond zwaluwen, muizen en vleermuizen. Een dagtocht waar we
het waterleven bestuderen, maar ook de vlinders en insecten
rondom ons. Een ware fotozoektocht, extreme
determinatiedag, een groot avondspel, ... Je zal je
geen moment vervelen!
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Mini kalender
Algemeen

Voornaam:

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

Familienaam:

Datum

Titel

Groep

Zondag 18 februari

Het slimste stekkertje ter
wereld

Stekkertjes

Zondag 25 februari

Teambuilding

Stekkers

Zondag 18 maart

Op naar de Leiemeersen

Combi

Zondag 25 maart

Natuurcultuurfietstocht

Stekkers

Zondag 22 april

Red de dieren

Stekkertjes

Vrijdag 13 april

Deadline
inschrijvingen
voor
Stekkerweekend
(door middel van mail
naar luna@stekkers.be +
betaald)

Is de deelnemer in het bezit van een zwembrevet?

Vrijdag 27 april tot
zondag 29 april

Stekkerweekend

Stekkers

Overige belangrijke zaken?

Zondag 20 mei

Warandeduinen

Stekkertjes

Vrijdag 1 juni

Deadline inschrijven kamp
(door middel van mail
naar luna@stekkers.be +
betaald + medisch fische)

Maandag 2 juli tot
zondag 8 juli

Kamp

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

Medische Fiche

Is deelnemer allergisch,
(voedsel, medicijnen,…)

zo

ja

waaraan?

Specifieke zaken waarop moet gelet worden?

Combi

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
JONAS VANHAUWAERT
 JONAS@STEKKERS.BE

ASPIRANTEN
BRECHT SOULLIAERT
 BRECHT@STEKKERS.BE

FERRE GEIRNAERT

SIGY HIMPENS
 SIGY@STEKKERS.BE

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

