De Stekker(tje)s

Voorwoord

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 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)

Beste leden en ouders

Activiteiten

Binnen de leidingsploeg is er ook heel wat veranderd. Zo hebben
Lucas (voorzitter) en Jana (secretaris) besloten een stap naar achter
te doen en de fakkel door te geven aan de jonge garde, wel blijven
ze nog actief binnen de vereniging. Helaas heeft Suzarien besloten
om te stoppen als leiding. Ik wil ze alle drie graag bedanken voor
hun jarenlange harde werk en inzet.

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 die 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.
Lokaal

Na een fantastisch kamp stellen wij met plezier de kalender voor
een nieuw werkjaar voor. Zoals altijd zal het een spetterend jaar
worden met leuke en afwisselende activiteiten. Dit jaar is het een
speciaal werkjaar voor ons, we vieren namelijk ons 25-jarig bestaan
(waarover later meer).

Dat twee bestuursleden hun positie opgeven betekent dat anderen
hun rol moeten opnemen. Zo ben ik (Ferre) de nieuwe voorzitter
en is Luna de nieuwe secretaris. Ook verwelkomen we drie nieuwe
aspiranten: Brecht, Jonas en Sigy.
We zullen met iedereen proberen er een fantastisch jaar van te
maken. We hopen jullie zoveel mogelijk te zien op de activiteiten!
Groetjes,
Ferre,
De leiding.

Voorwoord

Inleiding

Voor wie?

Sportstraat 1, 8730 Oedelem.
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Stekkertjeshoek
P-p-p-pak ze dan, rescue rangers! O, wat een helden, die
Stekkertjes!
Wat?

SOS SOS SOS!!! Stekkertjes gevraagd!!! Dringend
dringend dringend!!! Het bos staat op stelten! Knabbel
en Babbel hebben jullie hulp nodig om het bos terug
op orde te stellen en de zieke dieren te redden. Na een
bezoek achter de schermen van het Vogelopvangcentrum
zijn jullie (hopelijk) echte specialisten. Helpen jullie
mee?

Wanneer?

Zondag 18 september 2016.

Waar?

Bulskampveld parking Driekoningen.

Afspraak?

Om 13u30, terug om 17u.

Meebrengen?

Eventueel een vieruurtje.

AV?

Ferre, Lucas en Luna.

25 jaar Stekker(tje)s
Wanneer?

Zaterdag 8 oktober 2016. (meer info op p10)

De wereld van Kina
Kunnen berken verdriet hebben? Praten bijen met
elkaar? Zijn spinnen echte griezels? Zijn dino’s blauw?
En alle kraaien zwart? Hoe eet je zonder mond? Zijn
koralen planten of dieren? Hoeveel tanden heeft een
mammoet? Het antwoord op deze en nog veel meer
vragen vinden we vandaag in de wereld van Kina in
Gent. Plezier verzekerd dus wees er zeker bij!

Wanneer?

Zondag 15 januari 2016.

Waar?

Station Brugge, Kiss & Ride parking.

Afspraak?

Om 12u35, terug om 18u.

Meebrengen?

Een vieruurtje.

Kostprijs?

€2.

AV?

Luna en Sigy

Heksentocht
Stekkertjeshoek

Wanneer?
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Zondag 16 oktober 2016 (meer info op p6)

Dag van de natuur
Wanneer?

Zaterdag 19 november 2016. (meer info op p7)

Nestkastjes bouwen & knusse lokaaldag
Wanneer?

Woensdag 28 december 2016. (meer info op p7)

Stekkertjeshoek

Wat?
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n.

Tips voor een dag vol natuur

Trek je graag de natuur in met je kinderen, vrienden of partner, dan
raadt de leiding je alvast deze excursies aan:
Zaterdag 10 september: vleermuizenhappening in Gulke Putten
Zondag 18 september: padden-stoelenexcursie in Ryckevelde
Zaterdag 24 september: hooidag in de Leiemeersen
Zondag 25 september: Feest van het Landschapspark Bulskampveld
Meer info op: www.natuurpuntbrugsommeland.be

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

Oktober staat ook wel bekend als de maand van
halloween, en we gaan dan ook op heksentocht, op
zoek naar verschillende soorten paddenstoelen. Ooit al
afgevraagd wat paddenstoelen nu precies zijn? Zijn het
planten of is het iets speciaals? Vandaag kom je dat
allemaal te weten. Dan kunnen we hierdoor de geschikte
paddenstoelen vinden voor onze toverdrank…

Wanneer?

Zondag 16 oktober 2016.

Waar?

Domein Ryckevelde. Parking hoofdingang (Holleweg
8310, Brugge).

Afspraak?

Om 14, terug om 17u.

Meebrengen?

Eventueel een klein spiegeltje

AV?

Brecht, Lucas

Wat?

Wanneer?
Waar?
Afspraak?
Meebrengen
Av?

Vandaag steken we zoals elk jaar de handen uit de
mouwen! Samen met Natuurpunt Beernem trekken we
opnieuw het natuurreservaat ‘De Miseriebocht’ in om de
natuur een handje te helpen. Amerikaanse Vogelkers
bestrijden, hooien, … Allen daarheen!
Zaterdag 19 november 2016.
Op het kruispunt van Vaart-Zuid en de Smissestraat,
8730 Sint-Joris.
Om 14u, terug om 17u.
Werkhandschoenen, aangepaste kledij (die vuil mag
worden), stevige schoenen.
Jana

Nestkastjes bouwen & knusse lokaaldag
Wat?

Vandaag steken we een handje toe bij het bouwen
van nest(kast)jes voor de vogeltjes die bij ons blijven
overwinteren. Want zoals je weet trekken niet alle
vogels weg richting het warme Zuiden. Ondanks dat
de winter voor ons volle sneeuwpret is (althans dat
hopen we) is het voor de vogeltjes veel moeilijker om te
overleven. Voedsel is er moeilijker te vinden. Zeker als
de temperaturen beginnen te dalen. Daarom gaan we
vetbollen en apennoten kettingen maken! Als prachtige
afsluiter doen we nog een toffe quiz.

Wanneer?

Woensdag 28 december.

Waar?

Lokaal (sportstraat 1, 8730 Oedelem).

Afspraak?

Om 14u, terug om 20u.

Meebrengen?

Vieruurtje

Kostprijs?

€5 (nestkastje, vetbol en avondeten)

AV?

Ferre, Brecht, Jonas, Sigy

Combihoek

Dia-avond

Heksentocht

Dag van de natuur
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Stekkerhoek
SOS het klimaat!
Wat?

Het is 5 voor 12. Dat de aarde opwarmt, is overduidelijk
en dit kunnen we niet onopgemerkt aan ons laten
voorbij gaan. Vandaag staat alles in het thema van de
klimaatsverandering. Welke planten en dieren zijn met
uitsterven bedreigd? En welke soorten komen naar onze
streken? Kunnen wij zelf iets doen voor het klimaat? Dit
alles en nog veel meer komen we vandaag te weten,
echt de moeite dus!!!

Wanneer?

Zondag 25 september 2016.

Waar?

Bulskampveld, parking Driekoningen

Afspraak?

Om 14u, terug om 17u.

Meebrengen?

Een vieruurtje

AV?

Ferre, Luna

AV?

Ferre, Lucas, Luna.

Inschrijven?

Voor 31 oktober via ferre@stekkers.be

Dag van de natuur
Wanneer?

Nestkastjes bouwen & knusse lokaaldag
Wanneer?

Vandaag trekken we er op uit met de fiets. We brengen
een bezoek aan het natuurgebied “Het Zwin” met het
vernieuwde bezoekerscentrum. Het Zwin staat er om
bekend de internationale luchthaven voor vogels te
zijn. Elk jaar opnieuw vliegen duizenden vogels uit het
Noorden naar onze contreien om er de winter door te
brengen. Dit biedt ons ook elk jaar de kans om enkele
mooie vogelsoorten waar te nemen zoals grauwe
ganzen, rotganzen, brandganzen, smient, wintertaling
en zo kunnen we maar even door gaan. Dus zeker de
moeite om mee te gaan!

Wanneer?

Zondag 16 oktober 2016. (meer info op p6)

Wanneer?

Zondag 29 januari 2016.

Waar?

Lokaal (sportstraat 1, 8730 Oedelem).

Stekkerweekend

Afspraak?

Om 8u30u, terug om 17u30.

Stekkerhoek

Wat?

Wanneer?

Het is weer zover! We zetten onze traditie voort met
opnieuw een weekend dat zal spetteren van natuur! Al
is het dit keer wel wat anders dan andere jaren. Dit jaar
doen we mee aan een werkweekend in samenwerking
met andere jeugdnatuurverenigingen. Naar jaarlijkse
gewoonte, houden we de locatie nog geheim. Al kunnen
we er wel al bij zeggen dat we niet langer dan één uurtje
hoeven te fietsen.

Meebrengen?

Fiets in topconditie, lunch, aangepaste kledij, een
zakcentje, eventueel een vogelboek en verrekijker.

Kostprijs?

€5 (dit is de toegang voor het bezoekerscentrum)

AV?

Ferre, Jonas.

10 november tot 13 november 2016
Waar?

Stekkerhoek

Wat?

Zaterdag 8 oktober 2016. (meer info op p10)

Heksentocht

Woensdag 28 december 2016. (meer info op p7)

Het Zwin

25 jaar Stekker(tje)s
Wanneer?

Zaterdag 19 november 2016. (meer info op p7)

Ons lokaal (sportstraat 1, 8730 Oedelem)

Afspraak?
Vertrek om 18u op 10 november, terug
om 15u op 13 november.
Meebrengen?
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Lijstje volgt nog na inschrijving.
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25 jaar Stekker(tje)s
Beste Stekker(tj)es,

Tips voor een dag vol natuur

Lang geleden, in 1991, werden de Stekker(tje)s door een groep
enthousiastelingen opgericht. 25 jaar later staan er nog steeds
gemotiveerde leiders én leden aan de start van het nieuwe
werkjaar. Dat willen we vieren! Daarom nodigen we dit jaar niet
alleen onze leden en hun vrienden en familie uit, maar ook alle oudleiding, oud-leden, sympathisanten, natuurvrienden, enzovoort.
Het STEKKER(TJES)FEEST gaat door op ZATERDAG 8 OKTOBER in
Moerbrugge.
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Kalender
Een handige mini kalender die past op elk prikbord, zodat je nooit meer
een activiteit kan vergeten!
Datum

Titel

Groep

Zondag 18 september

P-p-p-pak ze dan, rescue
rangers!’
O, wat een helden, die
Stekkertjes

Stekkertjes

Zondag 18 september

Laatste kans om in te
schrijven voor de bbq van
“25 jaar Stekker(tje)s”

iedereen

Zondag 25 september

SOS het klimaat

Stekkers

Zaterdag 8 oktober

25 jaar Stekker(tje)s

Iedereen

Zondag 16 oktober

Heksentocht

Combi

WAAR?
Dit alles gaat door in en rond basisschool De Vaart: Patersonstraat 98,
8020 Oostkamp (Moerbrugge). Parkeren kan aan de Warandeputten

Maandag 31 oktober

Laatste
kans
om
in
te schrijven voor het
“stekkerweekend”

Stekkers

WIL JE ER GRAAG BIJ ZIJN?
Kom dan gewoon langs!

Donderdag 10 november
tot zondag 13 november

Stekkerweekend

Stekkers

INSCHRIJVEN (ENKEL VOOR DE BBQ) - VOOR 18 SEPTEMBER!
De BBQ wordt verzorgd door slagerij De Bokke uit Beernem, aan
de volgende democratische prijzen: - 15 euro per volwassene (4
stuks) - 10 euro per kind (tot 12 jaar) (2 stuks)
Inschrijven kan door overschrijving van het
gepaste bedrag naar BE 47 7380 0049 0880 met
vermelding van de naam en het aantal kinderen en
volwassenen. Vergeet ook niet te vermelden wie
liever vegetarisch eet.

Zaterdag 19 november

Dag van de natuur

Combi

Woensdag 28 december

Nestkastjes
bouwen
knusse lokaaldag

Zondag 15 januari

De wereld van Kina

Stekkertjes

Zondag 29 januari

Het Zwin

Stekkers

OP HET PROGRAMMA
14u ‘Op ontdekking in de natuur’
Vrije wandeling in de Warandeputten met workshops voor jong en
oud
Geleide wandeling in de Leiemeersen
Kinderanimatie
Doorlopend: bar met koffie en taart
17u30 ‘Officiële verwelkoming’
18u ‘Heerlijke BBQ (inschrijven verplicht)’
20u30 ‘Live optreden van de folkband Malahide’
Doorlopend: Fotovoorstellingen kamp 2016 en 25 jaar Stekker(tje)
s, foto’s uit de oude doos, infostand Natuurpunt, …

&

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
 0472 02 37 15
 LUNA@STEKKERS.BE
PENNINGMEESTER
LORE BELLAERT
BEEKSTRAAT 99
8730 OEDELEM
 0486 94 04 05
 LORE@STEKKERS.BE

LEIDING
MATHIAS WACKENIER
ELIAS LECOMTE
 0474 83 13 32
 0472 83 24 75
 MATHIAS@STEKKERS.BE  ELIAS@STEKKERS.BE
LUCAS PIRARD
 0478 84 03 98
 LUCAS@STEKKERS.BE

LUCAS DE NAEGEL
 0478 30 51 26
 LUCASD@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

JANA BELLAERT
 0486 94 04 05
 JANA@STEKKERS.BE

SIGY HIMPENS
 SIGY@STEKKERS.BE

