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Stekker(tje)s
Even voorstellen
De Stekker(tje)s is een natuurjeugdbeweging 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 and van excursies
en leuke kampen.

Voor wie?
Voor al wie gevestigd is in Groot Oostkamp of in Groot Beveren
en geïntereseerd is in de natuur.
Bij ons zijn er 2 leeftijdgroepen:

Inleiding

-

De Stekkertjes: 3de tot 6de leerjaar.
(±8 tot ±12 jaar)
De Stekekrs: 1ste tot 4de middelbaar.
(±12 tot ±16 jaar)

Activiteiten
Elke maand is er een activiteit voor elke groep. Deze plaatsten
we altijd in het weekend. De activiteiten zijn leestal niet ver van
huis. Als we eens verder gaan is dit met de trein.
Onze activiteiten worden aangekondigd in ons tijdschriftje
’t Gaspeltje die je ontvangt als je lid wordt.

Kampen
Éénmaal per jaar gaan we op kamp in de zomervakantie. Dit
gedurende 6 à 7 dagen en we gaan niet verder dan ons eigen
geliefde Belgenlandje.

Lokaal
Beekstraat 38, 8730 Beernem
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Voorwoord

Beste leden en ouders

overschrijving laten verlopen, cash wordt enkel nog in extreme
noodgevallen aanvaard. Dit jaar is het een ietwat speciaal jaar voor

de stekkers, want we gaan tweemaal op weekend. In het najaar
plannen we het ‘werkhanen’- weekend: het werkweekend samen
met alle West-Vlaamse jeugd-natuurbewegingen. Voorjaar ‘20
organiseren we ons eigen stekkerweekend, niet te missen!
Wij, met het hele leidinksteam, hebben er terug heel veel zin in om
heel het jaar door voor jullie originele, boeiende en leuke
activiteiten op de kaart te zetten.
We hopen jullie heel vaak te zien!
Enthousiaste stekker-groetjes,
Luna Lannoo
De Stekker(tje)sleidink
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Voorwoord

Na een fantastisch kamp en een warme zwoele zomer stellen
wij met trots ‘de nieuwe werkjaar’ - kalender voor. Zoals altijd
zal het een spetterend jaar worden met leuke, boeiende en
afwisselende activiteiten. Inschrijven kan nu ook online!
Op onze facebook pagina en via mail vind je een weblink naar
de inschrijfpagina. Een nieuw werkjaar, een nieuw begin!
Robin, Lennert en Robbe versterken vanaf nu onze
leidinksploeg en ook een aantal gloednieuwe aspi’s staan te
trappelen om erin te vliegen. Ook willen we dit jaar alles via

Stekkertjeshoek
Voor niets of niemand aan de kant, stoere stekkertjestocht
Wat?
Trek maar al je stoute schoenen aan, want vandaag toon je
je maar liever van je stoutste kant. Geen grachten te diep,
geen hagen te hoog, sluipen, springen, rollen, … . Ja
vandaag staat niets of niemand ons in de weg.
Modderstrepen op je wangen, survivaloutfit aan? Yessss
sluit je gauw bij ons aan!

Waar?

Ons lokaal.

Wanneer?

Zondag 22 september ‘19

Afspraak?

Om 14u. tot 17u.

Meebrengen? Trek je laarzen of andere waterdichte (!) schoenen aan.

stekkertjeshoek

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

AV’s:

Luna, Noola & Robbe

Frolijke frienden ferrassings ferwennerij
Wat?

Vandaag gaan we voor de vriendschap en niet zomaar
vriendschap. De natuurliefde, want die is onoverwinnelijk.
Hoe sterk is jouw band met de natuur? Hoe ver durf jij
kijken buiten je comfort zone?

Waar?

Voorkant station Brugge.

Wanneer?

Zaterdag 19 oktober ‘19

Afspraak?

Om 8u.30 en terug om 16u.30

Meebrengen? Lunchpakket en een verrekijker (als je die hebt)
AV’s:

Jonas & Emma
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Raversijde
Wanneer?

Zondag 3 november 2019 (Meer info op p.7)

Dag van de natuur
Wanneer?

Zondag 24 november 2019 (Meer info op p.8)

Filmavond
Wanneer?

Zondag 22 december 2019 (meer info op p.8)

Stekkertjeshoek
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T-shirt en pulls
Net als vorig jaar, zijn er weer stekker T-shirts te koop! En dit jaar doen we
er nog een schepje bovenop. 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!

Combihoek

Raversijde – “bang bang, he shot me down”
Wat?

Bang bang, hij schoot me neer
Bang bang, wat was er daar veel zeer
Bang bang, wij gaan terug naar die oorlogsfeer
Wandel mee terug in de tijd, via bunkers en loopgrave.
Ontdek en beleef hoe het vroeger was tijdens de oorlog.

Waar?

Voorkant station Brugge.

Wanneer?

Zondag 3 november ‘19

Afspraak?

Om 7u. en terug om 19u.30

Meebrengen? Lunchpakket, verrekijker, regenjas, …
Prijs?*

Prijs nog te bepalen

AV’s:

Sigy, Robin & Lennert

*Inschrijving pas geldig na overschrijving op
BE47 7380 0049 0880
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Dag van de natuur
Wat?

Na de vorige editie van “Dag van de natuur”
zijn de uitheemse, exotische plantensoort
weer aan het oprukken. De strijders van de
natuurpunt roepen daarom onze hulp in.
Maak je dus klaar en haal die zaag, bijl en
bandana maar uit de kast zodat we samen ten
strijde kunnen trekken.

Waar?

Graag afzetten aan “de miseriebocht”.

Wanneer?

Zondag 2 november ‘19

Afspraak?

Om 14u. tot 17u.

Meebrengen? Werkhandschoenen, aangepaste kledij (die vuil mogen
worden) stevige schoenen.
Robbe & Brecht

Filmavond
Wat?

Na al die stress van de examens, toetsen en al
dat leren is het tijd om met z’n allen een gezellig
filmpje te kijken.

Waar?

Ons lokaal.

Wanneer?

zondag 22 december ‘19

Afspraak?

Om 17u.30 tot 21u.30

Meebrengen? kussen en/of dekentje
Prijs?*

€5

AV’s:

Sigy, Robin & Emma

*Inschrijving pas geldig na overschrijving op
BE47 7380 0049 0880
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Combihoek

AV’s:

Stekkerhoek
Machtige magische mysterieuze mastertocht
Wat?

We starten ons Stekkerjaar in stijl! We houden nog
even de spanning erin, want deze dag wordt 1 grote,
toffe verrassing! Toch kunnen we wel al verklappen
dat het -wat had je anders verwacht- een
avontuurlijke en onvergetelijke dag wordt. Je bent
toch niet bang van de natuurelementen? Leg dus
alvast je survival outfit klaar (en misschien ook een
washandje en zeep bij thuiskomst).

Waar?

Voorkant station Brugge.

Wanneer?

Zondag 29 september ‘19

Afspraak?

Om 9u.30 en terug om 18u.

Stekkerhoek

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

Meebrengen? Zwemkledij, handdoek, zonnecrème en lunchpakket
AV’s:

Luna, Robbe, Robin & Lennert

Werkhanenweekend
Wat?

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.
Dit is geen officiële activiteit maar wie wil kan hierbij
aansluiten.

Waar?

Ons lokaal.

Wanneer?

vrijdag 11 oktober tot zondag 13 oktober ‘19

Afspraak?

Laten we weten na inschrijving.

Prijs?*

Ontbijt=€4,5
Middagmaal=€5
Avondmaal=€8

Meebrengen? Fiets in topconditite, verdere
benodigdheden volgen na inschrijving.

AV’s:

Brecht, Noola & Jonas
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Raversijde
Wanneer?

Zondag 3 november 2019 (Meer info op p.6)

Dag van de natuur
Wanneer?

Zondag 24 november 2019 (Meer info op p.7)

Filmavond
Wanneer?

Zondag 22 december 2019 (Meer info op p.7)

Stekkerhoek

*Inschrijving pas geldig na overschrijving op
BE47 7380 0049 0880
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Dia-avond
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 februari in de nieuwe locatie: O.C De Kleine Beer te Beernem. Maar
één ding staat vast genieten van overheerlijke spaghetti en de mooiste
foto’s van het afgelopen werkjaar en kamp zullen ook dit jaar niet
ontbreken. Het belooft alleszins 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 1 februari.

Prijs:

Dia-avond

Kinderen (-12j): €7/persoon.
volwassenen: €12/pesoon.

Inschrijven?

Doe je door de kostprijs voor 1 februari ’20 te
storten op ons rekeningnummer:
BE47 7380 0049 0880 met vermelding van de naam,
aantal volwannenen en aantal kinderen.

Afspraak?

Zaterdag 29 februari ’20 vanaf 18u.30

Waar?

O.C. De Kleine Beer (C. Marichalstraat 5, 8730
Beernem)

*Inschrijving pas geldig na overschrijving op
BE47 7380 0049 0880
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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 22 september ‘19

Voor niets of niemand aan de
kant, stoere stekkertjestocht

Stekkertjes

Zondag 29 september ‘19

Machtige magische
mysterieuze mastertocht

Stekkers

Vrijdag 29 september ’19

Laatste kans voor inschrijven
werkhanenweekend

Stekkers

Vrijdag 11-13 oktober ‘19

Werkhanen weekend

Stekkers

Zaterdag 19 oktober ‘19

Frolijke frienden ferrassings
ferwennerij

Stekkertjes

Zaterdag 7 oktober ’19

Laatste kans voor inschrijven
Raversijde

Combi

Zondag 3 november ‘19

Raversijde

Combi

Zondag 24 november ‘19

Dag van de natuur

Combi

Zondag 22 december ‘19

Filmavond

Combi

Maandag 1 februari ‘20

Laatste kans voor inschrijven
dia-avond

Iedereen

Zaterdag 29 februari ‘20

Dia-avond

Iedereen
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Inschrijvingsformulier
Het lidgeld bedraagt €10. Je kan dit inschrijvingsformulier meenemen op de
eerste activiteit, of digitaal doorsturen naar info@stekkers.be! Het
inschrijvingsgeld kan je dan overschrijven op:
BE47 7380 0049 0880.
Voornaam: ………………………………………………………………………………………………….
Familienaam: ………………………………………………………………………………………………
Voornaam ouder 1: …………………………………………………………………………………….
Familienaam ouder 1: …………………………………………………………………………………
Voornaam ouder 2: …………………………………………………………………………………….
Familienaam ouder 2: .……………………………………………………………………………….
Straat en nr: ……………………………………………………………………………………………….
Gemeente: .…………………………………………………………………………………………………
Telefoon: .……………………………………………………………………………………………………
Gsm: ……………………………………………………………………………………………………………
Email: .…………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:

… / … / ………

Groep:
☐ Stekkers (12-16j)
☐ Stekkertjes (8-12j)
Betaald:
☐ Eenmalig €10
☐ €2 per activiteit
☐ Eenmalig + T-shirt + pull kids €32
☐ Eenmalig + T-shirt + pull volwassen €34
☐ Inschrijven + pull kids €25
☐ Inschrijven + pull volwassen €27
☐ Inschrijven + T-shirt €17
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Privacy formulier
Beste ouder(s)

Vanaf 25 mei 2018 zijn wij als jeugdbeweging verplicht toestemming
te vragen voor het publiceren van foto’s van leden. Het kan gebeuren
dat wij als jeugdbeweging foto’s, video-opnames van de leden maken
tijdens de activiteiten en- of kampen in de loop van het werkjaar.
Deze gebruiken we voor publicatie in de Vrije tijd, onze website,
facebookpagina of Instagram-account. Door dit document te
ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming, waarvoor dank!
Bedenkt u zich in de loop van het werkjaar, dan geven we daar
gevolg aan overeenkomstig met de privacywet.
Met vriendelijke groeten
De leidingsploeg

Ik ……………………………..(naam ouder) geef hierbij toestemming aan De
Stekker(tje)s om tijdens het werkjaar 2018-2019 beelden/foto’s van
..................................................(naam van het lid) te maken.
☐ Ik geef hierbij ook toestemming dat foto’ s van mijn kind

gepubliceerd mogen worden.

Datum en Handtekening ouder
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Voorzitter

Leiding
Robbe D’ Hondt
Robin Gevaert
Lennert Hoozee

Aspiranten
Noola Scholten
Emma Baetens
Maxim Leyssens
Niek Souliaert
Aaron Deneire
Myrthe Baetens
Sander De Bleecker
Yoran Wyns
Tristan Deneire
Lowie Van houdenhove

E-mail Stekker(tje)s
info@stekkers.be

Website
www.destekkertjes.be

Luna Lannoo
‘t Pand 14
8000 Brugge
 (+32)472 02 37 15
Luna@stekkers.be

Ondervoorzitter
Jonas Vanhauwaert
Sint-Andreaslaan 66
8730 Beernem
 (+32)478 67 33 07
Jonas@stekkers.be

Secretaris
Brecht Souliaert
Sint-Michielstraat 52
8020 Oostkamp
 (+32)493 03 36 02
Brecht@stekkers.be

Penningmeester
Sigy Himpens
Kauter 68
8730 Beernem
 (+32)470 27 13 51
Sigy@stekkers.be

