Kampboekje
Ma 01-07 tot Zo 07-07 2019

Appelterre-Eichem

Beste Stekkerkampgangers en ouders

Bestemming en overnachting

Het is bijna zover: de zomervakantie staat voor de deur en daar hoort voor de
rasechte Stekker(tje)s natuurlijk het zomerkamp bij om die vakantie goed in te
zetten.
Binnenkort kunnen we in Appelterre-Eichem genieten van een weekje vol
natuur, hopelijk zon en vooral heel veel plezier. De leiding is druk bezig met
de laatste voorbereidingen. Anders dan vorigjaar is dat er een afwisseling
wordt gemaakt tussen gerechten met vlees en zonder. Voor de echte
vegetariërs wordt vegetarisch eten voorzien mits vermelding. Ook dit jaar
hebben we weer een heel leuk kampthema, jullie worden namelijk
meegenomen op onze reis door de tijd. Ben jij al benieuwd in welk tijdperk
dat we elke ochtend zullen ontwaken?Helaas hebben wij de laatste jaren
gemerkt dat steeds meer leden hun gsm meenemen op kamp. Wij zijn van
mening dat de gsm niet thuishoort op kamp en verzoeken dus aan iedereen
om deze thuis te laten.
Sta je net als ons al te popelen om te vertrekken? Bereid je dan maar al voor
op een fantastisch kamp!
Groetjes, en tot binnenkort!
De Stekkerleidink

Bestemming en overnachting
Dit jaar gaan we naar Appelterre-Eichem, een deelgemeente van Ninove
gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen.
We zitten middenin de dendervallei. Een oogstrelende afwisseling van
beboste en open ruimte, van hoge en lage plantengroei, van loofbossen,
natuurlijke poelen en graslanden. Een verscheidenheid die niet alleen een
heleboel dieren lokt, maar eveneens heel wat planten oplevert.
We hebben dit jaar een groot grasveld, bosje en een eigen boomhut op ons
kampterrein. De Stekkertjes zullen binnen in het kamphuis slapen, voor de
Stekkers maken we zoals elk jaar een tentenkamp met onze
patrouilletenten, zo heeft iedereen een comfortabele slaapplaats.
Ook beschikken we dit jaar over een deftig sanitair en een grote overdekte
koer. Perfect geschikt voor de Stekker(tje)s!

Programma
Stekker(tje)skamp 2019 belooft alweer fantastisch te worden! Ook dit jaar
hebben we weer een heel leuk kampthema, jullie worden namelijk
meegenomen op onze reis door de tijd. Ben jij al benieuwd in welk tijdperk
dat we elke ochtend zullen ontwaken?

DONDERDAG 4 JULI
Vandaag trekken we de Klassieke oudheid in. We ontmoeten figuren als Julius
Caesar, Cleopatra, Ambiorix en andere helden uit deze tijd. We marcheren
door het Romeinse rijk, vertoeven ons in de senaat en gaan op oorlog tegen
de vijand!
VRIJDAG 5 JULI

Bagage verzamelen gebeurt op zondag 30 juni tussen 16u en 18u aan het
lokaal.
MAANDAG 1 JULI
stekkerjtes: Gaan jullie mee met onze teletijdmachine? Dan flitsen we terug in
de tijd. 's avonds start het kamp pas echt met een KNALler van een activiteit
en neem dat gerust maar letterlijk ;)

We zijn toe aan de zwarte, maar spannende pagina’s uit de geschiedenis. Het
is de tijd waar struikrovers en zwarte ridders het land onveilig maken, maar
waar ook prinsen en prinsessen leven en ridders op hun witte paarden het
land bewaken. Help jij hen hun burcht te verdedigen of val je samen met hen
aan? De keus is aan jou!

Stekkers: Smeer die kuiten maar stevig in stekkers, want er staat een stevige
rit voor de boeg met twee van de beste (google) maplezers! Meer zullen we
nog niet verklappen, maar het belooft een (ont)spannende reis te worden ;-)
PS het kan zijn dat de twee mapleiders misschien de slaapplek uit het oog
verloren zijn, uitdaging gegarandeerd

ZATERDAG 6 JULI
Vandaag belanden we in een tijdperk
vol grote uitvindingen en economische
vooruitgang. Maar de groeiende
fabrieken brengen ook veel afval en
milieuproblemen met zich mee. We
spelen een cool milieuspel en vieren
daarna de redding van de wereld. Of
de wereld vergaat en we gaan allemaal
dood… dat hangt van jullie af ;) En hoe
kun je zoiets beter vieren dan met een
spetterende bonte avond?

DINSDAG 2 JULI
Nee toch!? Onze tijdreis startte perfect maar nu is er een probleempje! We
zitten vast in een tijdperk! Zie jij die gigantische dieren? Dat zijn d.. di… ddd…
din…. DINO’s!!!! Help jij de teletijdmachine herstellen door de vraagjes
enraadsels van deze dag op te lossen voor we verslonden worden?
WOENSDAG 3 JULI
Vandaag ontmoeten we misschien Toetanchamon. Want we zijn in het Oude
Egypte beland. Farao’ s, piramide’ s, slavernij, griezelige mummies, … we
kunnen het allemaal tegenkomen in dit mysterieuze tijdperk. We leren hier
ook hoe ze vroeger lazen en schreven en proberen het ook zelf uit. Uiteraard
waren er in die tijd spelletjes

ZONDAG 7 JULI
Helaas onze tijdreis zit erop! Vandaag vliegen we met onze supersonische
ruimteschepen terug naar planeet 'thuis'

Spelletjeshoek

- Ruimte
- Tijdreis
- Ambiorix
- Vos
- Dino
- Marter
- Prins
- Vinpootsalamander

- Baviaan
- Coyote
- Grizzly
- Kameel
- Leguaan
- Miereneter
- Roodborstje
- Vogelbekdier

- NASA
- Vliegend hert
- Hermelijn
- Kikker
- Bigbang
- Oerangoetang
- vink
- Gavers

Welk dier ben ik?

Bagage

Reglement

Wat stop je dit jaar in je grote rugzak/valies?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaapzak
Slaapmatje
Kussen
Slaapkleed, pyjama, knuffel
Ondergoed en genoeg sokken
Washandje, handdoek, tandenborstel, wasgerief
Zwemkledij
Lichte zomerkledij
Warme kledij voor ‘s avonds
Regenjas (eventueel ook een
regenbroek)
Goede stapsandalen en/of
stapschoenen
Petje en zonnebril
Gamel/plastieken bord, bestek, beker

• Zonnecrème
• Genaamtekende keukenhanddoek en vaatdoek
• Hervulbare drinkbus
• Boterhamdoos
• Dit kampboekje en een balpen
• Excursiemateriaal: verrekijker, loupepotje … (als je dit
reeds hebt)
• Zaklamp
• Muziekinstrumenten als je
die hebt
• Postzegels, enveloppes en
briefpapier
• Ecover shampoo en zeep
• Je goed humeur!!!
• dichte WATERSCHOENEN (oude
sportschoenen zijn ideaal)

Wat stop je in de kleine rugzak bij vertrek?
•
•
•
•

Picknick en drinken voor de eerste dag
Goede stapschoenen aan bij vertrek
Zonnepet en zonnecrème
fluohesje

De Stekkers gaan van dag 1 op tweedaagse dus vergeet geen grote
trekkersrugzak/fietszakken
!Afgeven bij vertrek?
• Identiteitskaart, siskaart, medische fiche (indien nog niet afgegeven)
PS: Probeer alles zoveel mogelijk te naamtekenen!
Wat laat je beter thuis? Computerspelletjes, GSM’s, snoepgoed, ...

• De leiding is steeds verantwoordelijk voor jullie. Zij bepalen dus wat
kan en niet kan, mag en niet mag. Tegenpruttelen heeft geen zin.
• De activiteiten worden met de hele groep gedaan. Geen goesting staat
niet in ons woordenboek. Enkel ziekte is een geldige uitvlucht om niet
deel te nemen. Enkel de leiding kan beslissen het programma te wijzigen. En ook het weer, natuurlijk.
• Niemand verlaat de kampplaats zonder toestemming van de leiding.
• We respecteren elkaars nachtrust. Anders krijg je te maken met het
ochtendhumeur van de leiding. En da’s riskant.
• Respect en elementaire beleefdheid tegen elkaar en buitenstaanders
zijn vanzelfsprekend. Plagen, uitlachen,... wordt streng aangepakt.
• Mocht dit al nodig zijn: alcohol is taboe! Alle alcoholische drank wordt in
beslag genomen en de ouders worden op de hoogte gesteld. Hetzelfde geldt voor sigaretten en gelijkaardige brol.
• Iedereen helpt mee met de huishoudelijke taken: koken, afwassen,
opruimen,... Voor de zogenaamde onhandigen hebben we een heel
goeie remedie.
• Te veel snoep, massa’s blikjes,... doe je beter niet mee en overdag zien
we bovendien liever geen GSM’s verschijnen, behalve als je echt graag
afwast.
• Iedereen zet zijn beste beentje voor om er een onvergetelijk kamp van te
maken. Zuurpruimen en zeurkousen kunnen we gerust missen als
kiespijn.
• Iedereen brengt voor iedere avond minstens één mop mee. En liefst
niet dezelfde als vorig jaar, en het jaar daarvoor, …
• En de belangrijkste regel: we doen allemaal ons best om er voor iedereen een onvergetelijk fantastisch kamp van te maken!
• Voor alles wat vergeten is: begin dan maar vanboven.

Post
Post Brieven mag je altijd sturen naar het volgende adres: De
Stekker(tje)s, Appelterredorp 13A, 9400 Appelterre-Eichem.

De leiding
Luna: 20 jaar, Studente milieu-en
duurzaamheidsmanagement, samen met de ganse
ploeg leid ik de stekkers in goede banen als
hoofdleidster. Weetje: Ik eet heel graag een appeltje, of
twee ;)
Jonas: 19 jaar, student toegepaste architectuur, samen
met de ganse ploeg leid ik de stekkers in goede banen als
ondervoorzitter.
Weetje:
Brecht: 18 jaar, student…, samen met de ganse ploeg
leid ik de stekkers in goede banen als secretaris. Weetje:
Ik heb een starwars badeend.
Ferre: 21 jaar, Ik volg de opleiding
vrachtwagenchauffeur, samen met de ganse ploeg leid ik
de stekkers in goede banen.
Mien: 18 jaar ( ik word 19 op
kamp ;) )studente kinésitherapie, Ik ben leidster bij JNM
Roeselare.
Weetje: Ik hou van bomen (en stekker(tje)s) knuffelen.

Jana: ik zit in het middelbaar latijn-wetenschappen
Leuk weetje: Kom dat zelf ontdekken op kamp tijdens
een gezellige babbel!
Robin: 19 jaar, ik doe mijn 7de jaar sense
computergestuurde productiemachines, vanaf augustus
begin ik te werken als cnc operator. Ik ben leider bij De
Verrekijker Lichtervelde.
Weetje: Ik ben een handige dierenvriend, altijd klaar
voor een goeie grap.

Robbe: 18 jaar, student…, deze super enthousiaste
bijspringer versterkt ons team deze zomer.
Weetje:Ik ben een echte waterrat en tegen een
ruimtereisje zou ik ook geen neen zeggen ;)
Jade: 18 jaar, studente leerkracht secundair onderwijs:
Frans & Latijn, Ik spring al enkele jaren dolenthousiast
bij op stekkertjeskamp.
Weetje: Al 10 jaar trotse vegetariër.
Mathijs: 24 jaar, ik werk bij Advionics oostkamp, Ik ben
leider bij De Verrekijker Lichtervelde.
Weetje: Ik zit meestal veel te lang op het toilet.

Lennert: 18 jaar, bezig met selectieprocedure van de
Politie, deze super enthousiaste bijspringer versterkt
ons team deze zomer. Weetje: Mijn naam ligt al 2 keer
op Mars en is verzonden naar de zon.
Emma: 15 jaar, humaniora studente haarzorg, Ik ben
een leergierige aspirant.
Weetje: ik ben bijna 16 jaar (in oktober)
Noola: 14 jaar, humaniora studente economie 5uur
wiskunde, Ik ben een leergierige aspirant.
Weetje: Ik speel heel graag frisbee, zin in een matchke?
Maxim: 16 jaar, humaniora student multimedia, Ik ben
een leergierige aspirant.
Weetje: Breekbare zaken geef je best niet aan mij, maar
mijn enthousiasme krijg je niet klein.
Niek: 17 jaar, humaniora student, Ik ben een
leergierige aspirant.
Weetje:

Reisinformatie
Bagage
De bagage wordt zondag 30 juni doorlopend van 16u tot 18u verzameld aan
ons lokaal.
Alle stekkers worden om 17u verwacht om al het 2-daagse materiaal te
verdelen en de nodige afspraken te maken. Kan je er niet bij zijn, laat ons dat
zeker weten!
Sportstraat 1
Lokaal
8730 Oedelem

Vertrek 1 juli

Terug 7 juli

Stekkertjes Station Brugge
stekkers met de fiets

Stekker(tje)s Station
Brugge

Kiss & Ride (voorkant)

Kiss & Ride (voorkant)

Tenlaastete om 9u45

Terug om 18u30

De bagage kan bij terugkeer aan het lokaal worden opgehaald.

Contact
Heb je nog vragen? Of moet je ons dringend bereiken terwijl we op kamp zijn?
Volgende personen mag je steeds contacteren
Luna Lanoo
Jonas Vanhauwaert

0472 02 37 15
0478 673307

Tot dan, wij kijken er alvast naar uit!
De leiding!

Komt meer van ons te weten via:

luna@stekkers.be
jonas@stekkers.be

