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 alweer heel wat veranderd. Zo hebben
Lucas en Jana besloten om een punt te zetten achter hun stekkercarrière. Met de hele leidingsploeg willen we hun graag bedanken
voor de jarenlange inzet. Ook is aspirant Jonas gepromoveerd tot
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 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.

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. Inschrijven kan nu
ook online! Op onze facebook pagina vind je een weblink naar de
inschrijfpagina.

In dit boekje zit ook de uitnodiging voor onze dia-avond die plaats
vindt op vrijdag 20 oktober.
We zullen met iedereen proberen er een fantastisch jaar van te
maken. We hopen jullie zoveel mogelijk te zien op de activiteiten!
Groetjes,
De leiding.

Voorwoord

Inleiding

Voor wie?

Lokaal
Sportstraat 1, 8730 Oedelem.
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Stekkertjeshoek
Dwars door de Assebroekse Meersen
Wat?

Trek vandaag maar je stoute stevige stoere schoenen
aan, want we gaan voor niks of niemand aan de kant!
“Dwars door alles” is vandaag ons motto! En dat neem
je best letterlijk!! Gewapend met vlindernetjes, loupe
potjes, kaart en kompas gaan we op pad. Help jij ons
de weg te vinden?

Waar?

Kerkdreef 8310 Assebroek .

Wanneer?

Zondag 24 september.

Afspraak?

Om 13u30, terug om 17u .

Meebrengen?

Trek je laarzen of andere waterdichte (!) schoenen
aan en breng een 4-uurtje mee. Opgelet: wie nog niet
ingeschreven is (via documentje èn gepaste centjes) dit
is het ultieme moment!

AV’s:

Ferre en Luna.

Dag van de natuur
Wanneer?

Boeriewoerie
Vandaag trekken we naar nieuwpoort om eens te proeven
van het goeie boerenleven. We gaan op zoektocht rond
en in de boerderij en zullen zo de bijzondere en levendige
fauna en flora ontdekken, om daarna af te sluiten met
het heuse kampioenschap “duinen springen”, enkel voor
stoere stekkertjes!

Waar?

Station Brugge, Kiss & Ride parking

Wanneer?

zondag 15 oktober

Afspraak?

Om 9u30, terug om 17u

Prijs?

€2

Meebrengen?

Lunchpakket en stevige wandelschoenen

AV’s:

Sigy, Brecht en Luna

Winterwonderland
Waneer?

Vrijdag 5 januari 2018 (meer info op p7)

Winter in de Warandeputten
Waneer?

Zondag 28 januari2018 (meer info op p7)

Stekkertjeshoek

Stekkertjeshoek

Wat?

Zaterdag 18 november 2017. (meer info op p6)

Dia-avond
Wanneer?
p10)
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vrijdag 20 oktober 2017. (meer info op
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n.

T-shirts en pulls

Net als vorig jaar, zijn er weer stekker T-shirts te koop! En dit jaar doen
we er nog een schepje boven op. Er zijn nu namelijk ook donkergroene
stekkerpulls! Na elke activiteit is er de mogelijkheid om zo’n uniek
exemplaar in huis te halen. Onze T-shirts zijn te koop voor €10 per stuk.
Een pull in kindermaatje voor €18, volwassen maatje €20.
Of je neemt gewoon een all-in pakketje:
Inschrijven + T-shirt + pull kids = €35
Inschrijven + T-shirt + pull volwassen = €37
Inschrijven + pull kids = €25
Inschrijven + pull volwassen = €27
Inschrijven + T-shirt = €17

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

Dag van de natuur
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Wat?

De winter is in het land! Tijd om dikke jassen, sjaals
en mutsen boven te halen!! ( en ook wantjes, 		
oorverwarmers, thermo ondergoed, …) Niet 		
enkel wij, maar ook de dieren krijgen het kouder. 		
Vandaag gaan we op onderzoek uit, hoe bereidt elk
dier zich voor op dewinter? Welke dieren houden een
winterslaap? En wat is dan een winterrust? Deze boeiende dag sluiten we,
naar jaarlijkse traditie, af met een knus filmmoment in ons lokaal.
Waar?
Ons
lokaal
(sportstraat
1,
8730
Oedelem).
Wanneer?
Vrijdag 5 januari.
Afspraak?
Om 13u30, terug om 20u00.
Meebrengen?
Kussen en dekentje, kersenpitjes, warme sloefjes, en
je lievelingsknuffel.
AV’s:
Lucas, Luna.

Winter in Drongengoedbos
Wat?

Vandaag gaan we naar het Drongengoedbos. Hier 		
kunnen we genieten van het prachtige winterlandschap.
We proberen ons op te warmen door enkele plezante spelletjes. Ook
proberen we natuurlijk enkele dieren te spotten die ondanks de kou nog
steeds rondlopen/vliegen. Met wat geluk spotten we zelfs
enkele
wintergasten!
Waar?
Drongengoedhoeve (Drongengoedweg 9, 9910 Ursel)
Wanneer?
Zondag 28 januari 2018
Afspraak?
14u-17u
Meebrengen?
Warme kledij, een vieruurtje
AV’s:
Jonas, Ferre

Combihoek

Combihoek

Wat?
Vandaag steken we zoals elk jaar de handen uit de
mouwen! Samen met Natuurpunt Beernem trekken we dit jaar naar De
Vaanders en helpen we de natuur een handje. Het knotten van de wilgen
en het opnieuw aanplanten van wilgen is vandaag ons doel. Het wordt
een drukke namiddag, maar vele handen maken licht werk!
Waar?
Natuurgebied de vaanders (vijverstraat nr 3)
Wanneer?
Zaterdag 18 oktober.
Afspraak?
14u, terug om 17u.
Meebrengen?
Werkhandschoenen, aangepaste kledij (die vuil mag
worden), stevige schoenen.
AV’s:
Sigy, Jonas

Winterwonderland
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Stekkerhoek
Spetterende super stekker start surprise sprong
Wat?

We starten ons Stekker Werkjaar in stijl! We houden
nog even de spanning er in...maar deze dag wordt 1
grote verrassing! Al kunnen we wel al verklappen dat
het - uiteraard- een avontuurlijke dag wordt. Je bent
toch niet bang van de natuurelementen ? Leg je survival
outfit maar al klaar ( en misschien ook een washandje
en zeep bij thuiskomst..)

Sluiptocht door Oedelem
Wat?

Smeer je maar alvast in met modder en doe je donkerste
kleren aan want vandaag, of beter gezegd vannacht,
gaan op we op een heuse sluiptocht! We sluipen Oedelem
door, hopelijk zonder de bewoners wakker te maken.
Lukt het jullie om langs de leiding heen te sluipen?

Waar?

Ons lokaal: sportstraat 1, 8730 Oedelem

Wanneer?

Zondag 17 september 2017

Wanneer?

Zaterdag 4 november 2017

Waar?

Afspraak aan het lokaal en plaats van ophalen ontvangen
de ouders de dag zelf

Afspraak?

19u, terug om 22u

Afspraak?

Om 10u, terug om 17u

Meebrengen?

Warme kledij die vuil mag worden

Meebrengen?

Je wordt verwacht in sportieve outfit en voorziet:
reservekledij, zwemkledij, stapschoenen
+ lunch.
Opgelet wie nog niet ingeschreven is (via documentje
en gepaste centjes) dit is het ultieme moment!

AV’s:

Ferre, Lucas

AV?

Ferre, Luna

Dag van de natuur
Wanneer?

Zaterdag 18 november 2017. (meer info op p6)

Dia-avond
Wanneer?

Vrijdag 20 oktober 2017. (meer info op p10)

Wat?

Een dag vol avontuur waarbij we het andere
team proberen te verslaan in tal van spellen
waaronder paintball waarbij er tot de
overwinning gestreden wordt.

Wanneer?

Zaterdag 29 oktober.

Waar?

Parking Ryckeveld bos (Holleweg, 8310
Brugge via Maalsesteenweg)

Afspraak?

Om 14u, terug om 17u.

Meebrengen?

aangepaste kledij (die vuil mag worden en
gecamufleerd), stevige schoenen.
AV?
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Stekkerhoek

Stekkerhoek

Avontuur in Ryckevelde

Brecht, Jonas
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Dia-avond

Kalender

Het is alweer bijna zo ver. Dé avond waarnaar iedere volbloed
stekker een gans jaar uitkijkt, hier is hij dan: de officiële uitnodiging
voor onze dia-avond die dit jaar doorgaat op vrijdag 20 oktober!
Net zoals vorig jaar brengen Traiteur Crist en assistentes hun
wereldberoemde ‘Spaghetti op kookouders’ wijze’ tot bij ons. De
trouwe kampgangers onder ons kunnen zeker navertellen hoe lekker
deze delicatesse wel is. Eens onze magen gevuld zijn kijken we
gezellig samen naar de mooie foto’s (en filmpjes) die we genomen
hebben tijdens de activiteiten en het kamp. Het belooft dus opnieuw
een toffe avond te worden, hopelijk kunnen jullie er allemaal bij
zijn! Ook jullie vrienden, buren en grootouders zijn zeker welkom!
Gelieve hiervoor in te schrijven vóór 1 oktober.

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

Prijs
Kinderen(-12): € 7 / persoon.
Volwassenen: € 12 / persoon.
Inschrijven
Doe je door de kostprijs voor 1 oktober te storten op ons
rekeningnummer: 738-0004908-80, met vermelding van naam en
het aantal personen.
Afspraak
Iedereen is welkom op 20 oktober vanaf 18u30 in de parochiezaal
van Oostveld (Oedelem).

Dia-Avond

Adres
Tinhoutstraat 91 - 8730 Oedelem
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Datum

Titel

Groep

Zondag 17 september

Spetterende super stekker
start
surprise
sprong

Stekkers

Zondag 24 september

Dwars door de Assebroekse
Meersen

Stekkertjes

Zondag 1 oktober

Laatste
kans
voor
inschrijven dia-avond

Iedereen

Zondag 15 oktober

Boeriewoerie

Stekkertjes

Vrijdag 20 oktober

Dia-avond

Iedereen

Zondag 29 oktober

Avontuur in Ryckevelde

Stekkers

Zaterdag 4 november

Sluiptocht door Oedelem

Stekkers

Zaterdag 18 november

Dag van de natuur

Combi

Vrijdag 5 januari

Winterwonderland

Combi

Zondag 28 januari

Winter in Drongengoedbos

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
 0478 30 51 26
 LUCASD@STEKKERS.BE

LEIDING
JONAS VANHAUWAERT
 JONAS@STEKKERS.BE
ASPIRANTEN
BRECHT SOULLIAERT
 BRECHT@STEKKERS.BE

SIGY HIMPENS
 SIGY@STEKKERS.BE

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

