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 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)
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.

Een nieuw werkjaar is ook weer een nieuw begin, zo is er binnen
de leidingsploeg weer heel wat veranderd. Zo versterken Sigy,
Brecht, Sofie en Michael onze leidingsploeg en hebben we er dit
jaar ook 4 gloednieuwe aspi’s bij namelijk Maxim, Niek, Noola en
Emma. Dit jaar neem ik met veel enthousiasme (Luna Lannoo) de
voorzittersfakkel samen met ondervoorzitter Jonas over.
In dit boekje zit ook de uitnodiging voor onze avond van de
spaghetti die plaatsvindt op zaterdag 29 september. Wij met het
hele leidingsteam hebben er terug heel veel zin om heel het jaar
voor jullie de tofste activiteiten in elkaar te steken.
We hopen jullie zoveel mogelijk te zien!
Groetjes,
Luna Lannoo
De Stekker(tjes)leidink

Voorwoord

Inleiding

Activiteiten

Beste leden en ouders
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 en ook via mail vind je een
weblink naar de inschrijfpagina.

Lokaal
Sportstraat 1, 8730 Oedelem.
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Stekkertjeshoek
Safari Tillegem
Wat?

We vliegen er weer in! Vandaag testen we ons expeditie
talent uit in het bos. Zijn er koninklijke kasteeldieren?
En wat zit er allemaal in die grote poel? Wij zoeken het
uit, dus sluit je gauw aan bij onze heuse safari doorheen
het Tillegembos.

Waar?

Parking
Brugge)

Wanneer?

Zondag 16 september.

Afspraak?

Om 13u30, terug om 17u .

Meebrengen?

Excursiemateriaal: verrekijker, loupepotje … (als je dit
reeds hebt)

Tillegembos

(Witte

Molenstraat,

8200

Opgelet: wie nog niet ingeschreven is (via documentje
èn gepaste centjes) dit is het ultieme moment!
AV’s:

Ferre, Jonas en Luna.

Dag van de natuur
Wanneer?

Dia-avond
Wanneer?

Zaterdag 29 september 2018. (meer info op p10)

Zaterdag 25 november 2017. (meer info op p6)

Winterwonderland
Waneer?

Zondag 6 januari 2018 (meer info op p7)

Wat?

Met de trein naar Oostende, vertrekken we naar het
natuurgebied: “De Warandeduinen”. De warandeduinen
is een smalle duinengordel die loopt tussen Middelkerke
en Westende. We gaan op pad om enkele gekke planten
zoals duinsterretjesmos, muurpeper, duinviooltje,
zeewolfsmelk,
zeeraket,...van
dicht
te
kunnen
bewonderen. Met de voetjes in het water en met de
ondergaande zon zakken we terug af richting Brugge.

Wanneer?

Zondag 14 oktober 2018.
Waar?
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Kiss & ride station Brugge (achterkant)

Afspraak?

Om 9u30, terug om 17u

Kostprijs?

€3

AV?

Stekkertjeshoek

Stekkertjeshoek

Als een vis in het water

Jonas en Luna
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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 = €32
Inschrijven + T-shirt + pull volwassen = €34
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 de winter? 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?
Zondag 6 januari 2019.
Afspraak?
Om 13u30, terug om 20u00.
Meebrengen?
Kussen en dekentje, warme sloefjes, en je
lievelingsknuffel.
AV’s:
Sofie, Ferre G. en Sigy.

Combihoek

Combihoek

Wat?
Terwijl de wind stilletjes aan haar kracht toeneemt en
de blaadjes moe worden. Halen wij samen met Natuurpunt alle energie
uit de kast, om de natuur te helpen. Samen trekken we op pad naar de
Vaanders met een duidelijke missie! Het bouwen van een luxetoren
voor de kleinere diertjes onder ons. Daarnaast gaan we gewapend met
snoeischaren en kniptangen de uitheemse planten bestrijden.
Wanneer?
Zaterdag 25 november.
Waar?
Graag afzetten aan de fietstunnel aan de Maria-		
Aaltersteenweg verdere uitleg volgt via mail
Afspraak?
Om 14u, terug om 17u.
Meebrengen?
Werkhandschoenen, aangepaste kledij (die vuil mogen
worden), stevige schoenen.
AV?
Sigy & Jonas
		

Winterwonderland
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Stekkerhoek
Dag van de natuur

Blankenberge Blankenberge parel aan de kust
Wat? Vandaag trekken we de duinen van de Oostkerkse polders in.
Gewapend met onze verrekijker hopen we om een paar
pareltjes te kunnen spotten zoals de watersnip, de wulp,
de witte kwikstaart en nog vele anderen. Op dit slikkenen schorrengebied verdiepen we ons in de unieke
vegetatie om dan af te sluiten met een wedstrijdje
duinen springen.
Waar?

Kiss & ride station Brugge (achterkant)

Wanneer?

Zondag 23 september.

Afspraak?

Om 9u30 terug om 17u30

Meebrengen?

Lunchpakket, verrekijker en vogelboeken (indien je dit
al hebt), stevige wandelschoenen.

Wanneer?

Zondag 25 november 2018. (meer info op p6)

Een dag in het museum
Wat? Het wordt een beestige dag gevuld met informatie. Pak alvast
maar je safari hoed mee want wij gaan naar het Afrika
Museum in Ter Vuren. Misschien leren we wel een beetje
Afrikaans. Hier alvast een opwarmertje, Moenie worrie
nie. Weet jij alvast wat het betekent? Kom het dan zeker
zeggen tegen Leidink Sofie. Wil je deze spannende
uitstap niet missen? Schrijf je dan vliegensvlug in!

Opgelet: wie nog niet ingeschreven is (via documentje èn gepaste centjes)
dit is het ultieme moment!

Waar?

AV’s:

Afspraak? Om 8u15 terug om 18u30.

Brecht en Luna.

Kiss & ride, station Brugge (achterkant)

Wanneer? Zondag 27 januari 2019.
Prijs? 15 euro, inschrijven voor 5 januari, door mailtje / berichtje te sturen
naar luna@stekkers.be / 0472 02 37 15
Meebrengen? Lunchpakket.

Dia-avond
Wanneer?

Zaterdag 29 september 2018. (meer info op p10)

AV’s: Jade en Sofie

Wat?

Het is weer tijd voor een weekend vol natuur alleen met
de stekkers. Dit jaar gaan we weer mee op werkweekend
met de andere natuur jeugdbewegingen: Roodrubber!
Tijd om onze handen eens uit de mouwen te steken
om de natuur een handje te helpen, waarna gezellige
avonden en een lekkere vegetarische spaghetti wachten.

Waar?

Ons lokaal (sportstraat 1, 8730 Oedelem).

Wanneer?

9 november tot 12 november

Stekkerhoek

Stekkerhoek

Roodrubber

Afspraak? Laten we weten na inschrijven.
Prijs? 20euro
Meebrengen? Fiets
in
topconditie,
benodigdheden volgen na inschrijving.

verdere

AV’s: Ferre C. & Brecht
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Dia-avond

Kalender

Zoals gewoonte is er dit jaar terug een dia-avond. Hierin is wel het
een en ander veranderd. Zo beginnen we alvast met een nieuwe
naam “avond van de spaghetti” en gaat deze zoals gewoonte niet
meer door in de parochiezaal te oostveld maar verwelkomen we
jullie graag op zaterdag 29 september in de nieuwe locatie: O.C
De Kleine Beer te Beernem. Maar één ding staat vast genieten
van overheerlijke spaghetti en de mooiste fotos van het afgelopen
werkjaar en kamp zullen ook dit jaar niet ontbreken. Het beloofd
allesinds weer een warme en gezellige avond te worden waar nog
lang over gesproken zal worden.
Hopelijk kunnen jullie er allemaal bij zijn! Uiteraard zijn jullie
vrienden, buren, grootouders,... ook meer dan welkom! Gelieve
hiervoor in te schrijven voor 24 september.

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 24 september te storten op ons
rekeningnummer BE47 7380 0049 0880, met vermelding van naam
en het aantal personen.
Afspraak
Iedereen is welkom op zaterdag 29 september vanaf 18u30 in O.C.
De Kleine Beer (Beernem).

Dia-Avond

Adres
C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem
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Datum

Titel

Groep

Zondag 16 september

Safari Tillegem

Stekkertjes

Zondag 23 september

B l a n k e n b e r g e ,
Blankenberge een parel
aan de kust

Stekkers

Maandag 24 september

Laatste
kans
voor
inschrijven dia-avond

Iedereen

Zaterdag 29 september

Dia-avond

Iedereen

Zondag 14 oktober

Als een vis in het water

Iedereen

Maandag 15 oktober

Laatste
kans
voor
inschrijven Roodrubber

Stekkers

Vrijdag 9 tot Zondag 11
oktober

Roodrubber

Stekkers

Zondag 25 november

Dag van de natuur

Combi

Zondag 6 januari

Winterwonderland

Combi

Zaterdag 5 januari

Laatse kans invschrijven
“een dag in het museum”

Stekkers

Zondag 27 januari

Een dag in het museum

Stekkers

CONTACTADRESSEN
VOORZITTER
LUNA LANNOO

PASTORIESTRAAT 42
8200 SINT-ANDRIES

 0472 02 37 15
 LUNA@STEKKERS.BE
SECRETARIS
BRECHT SOULLIAERT

SINT-MICHIELSTRAAT 52

8020 OOSTKAMP
 0493 03 36 02
 BRECHT@STEKKERS.BE
PENNINGMEESTER
SIGY HIMPENS
 0470 27 13 51
 SIGY@STEKKERS.BE
ONDERVOORZITTER
JONAS VANHAUWAERT
 0478 67 33 07
 JONAS@STEKKERS.BE
LEIDING
FERRE CORDY

MICHEAL CAVEY

SOFIE VINDEVOGEL

FERRE GEIRNAERT

ASPIRANTEN
NIEK SOULLIAERT

MAXIM LEYSSENS

NOOLA SCHOLTEN

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

JADE HAZENBERG

EMMA BAETENS

