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Werking

Voorwoord

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 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 2 leeftijdgroepen:
-

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 plaatsen
we altijd in het weekend. De activiteiten zijn meestal 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.
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Dag Stekkers, Stekkertjes en ouders,
Allereerst, beste wensen voor het nieuwe jaar!
2020 wordt een jaar vol spetterende activiteiten, nieuwe natuurgebieden verkennen, veel leuke weetjes en nog zoveel
meer…
In dit boekje zit ook de uitnodiging voor onze dia-avond die
plaatsvindt op zaterdag 29 februari.
Heb je vragen over een specifieke activiteit, stuur dan best een
mailtje naar de activiteitverantwoordelijken van dienst, die kunnen je het best verder helpen. Die staan altijd vermeld onderaan bij iedere activiteit, contactgegevens vind je achteraan in
ons boekje terug.
En als kers op de taart, ons zomerkamp natuurlijk! Waarover
verder in het boekje meer.
Kortom, wij kunnen alvast niet meer wachten om er weer in te
vliegen!!
Tot gauw!
Luna Lannoo
De Stekker(tje)sleidink
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Stekkertjeshoek

Stekkertjeshoek

Papegaaienopvang
Wat?				 Iemand na-apen doet iedereen wel eens. Maar
					 na-geaapt worden door een vogel? Dat heb je
					 misschien nog nooit meegemaakt! Dan is deze
					 activiteit je gouden kans, want we gaan namelijk
					naar de papegaaienopvang in Oedelem!
Waar? 			

Bruggestraat 124, 8730 Oedelem

Wanneer? 		

Zondag 15 maart ‘20

Afspraak? 		

Om 13u.30 en terug om 17u.

Prijs? 			 5 euro overschrijven 5 maart (naam+ activiteit)
					BE47 7380 0049 0880
AV’s: 				

Jonas, Noola, Lennert & Emma

De kip, het ei of de paashaas
Wat?				 Kinderboerderij De Zeven Torentjes is een histo
					 rische, waardevolle hoeve met indrukwekkende
					 schuren, stallen en een vermaarde 17de-eeuwse
					 duiventoren. Er is een waaier van neerhofdieren,
					 van kip tot koe, waar je zo bij kunt. Maar ook de
					paashaas komt op bezoek!

Ochtendstond heeft goud in de mond
Wanneer? 23 februari 2020			 (Meer info p.8)
Bloeiende bloemen
Wanneer? 10 mei 2020				

(Meer info p.9)

T-shirts en pulls
Net als vorig jaar zijn er weer stekker T-shirts te koop! Na elke
lokaalactiviteit is er de mogelijkheid om zo’n uniek exemplaar in
huis te halen.
Te koop voor: €10 euro per T-shirt
					 €18 euro per pull voor een kindermaatje
					 €20 euro per pull voor een volwassen maat
Of je neemt gewoon een all-inpakketje:
Inschrijven + T-shirt + pull kids = €32
Inschrijven + T-shirt + pull volwassen = €34
Inschrijven + pull kids = €25
Inschrijven + pull volwassen = €27
Inschrijven + T-shirt = €17

Waar?				 Kinderboerderij de Zeven Torentjes Canadaring
					41, 8310 Assebroek
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Wanneer? 		

Zondag 5 april ‘20

Afspraak? 		

Om 14u. en terug om 17u.

Meebrengen?

Centje voor een drankje

AV’s: 				

Jonas, Emma en Noola
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Combihoek
Combi wil zeggen dat de Stekkertjes en de Stekkers samen op
activiteit gaan, net zoals op kamp!
Ochtendstond heeft goud in de mond
Wat?

Dit is een activiteit voor vroege vogels (en neem
dit gerust maar letterlijk ), want
s’ochtends in de vroege uurtjes en met kleine
oogjes trekken wij het bos in.
Heel zacht en op een fluistertoon zullen we wakker worden met de ochtendpracht.
De bossen ontwaken, de vogeltjes beginnen te
tjirpen en de reeën gaan slapen.
Deze activiteit is er eentje voor iedereen! Dus
hebben je papa of mama, broer of zus, opa of
oma, tante of bedovergrootnonkel... zin om mee
te komen, breng ze maar mee!

Combihoek
Bloeiende Bloemen
Wat?				
					
					

Goeie vraag... Wat gaan we doen... Niemand die 		
het weet... of toch wel? Weten jullie het? Meer 		
info volgt nog... of misschien toch niet.

Waar? 			Onbekend
Wanneer? 		

Zondag 10 mei ‘20

Afspraak? 		

Onbekend

Prijs? 			

Onbekend

AV’s: 				

Robin & Noola

Wij voorzien voor alle dappere, vroege vogels
een drankje. Wil je je maagjes vullen? Dan kan
je ook een boterkoek kopen. Laat je dit even weten via het formulier op FB of deze in je mailbox.
Ter plaatse betalen.
Waar? 			

Bulskampveld, parking Aanwijs

Wanneer? 		

Zondag 23 februari ‘20

Afspraak? 		 Om 6u. op de parking verzamelen van Buls-		
					 kampveld met aansluitend ontbijtje tot ongeveer
					8u.30
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Meebrengen?

Een verrekijker

AV’s: 				

Sigy, Luna, Brecht en Robbe
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Stekkershoek

Stekkershoek
Het jachtseizoen

Stekkerweekend

wat?				 Het is verschrikkelijk wat er met Naya de wolf is
					 gebeurd. Nog steeds weet niemand wie er ver					antwoordelijk is voor haar dood…
					Maar wij weten beter.
					 Uit goede bron hebben wij vernomen dat op zon					 dag 29 maart de stropers een uitje gepland heb					 ben naar Gent. Daarom gaan wij nu op jacht!
					Op jacht naar de stropers…
					Gerechtigheid voor Naya!

Wat?

Oh nee! Hebben jullie het ook gehoord? De apocalyps is nabij, alle klimaatwetenschappers zijn
het er over eens: de wereld zal vergaan en dat
op zaterdag 18 april!!! Dit mogen we niet laten
gebeuren! Kom af en red samen met ons jouw
toekomst!
Gaan jullie mee? Vergeet je dan zeker niet op tijd
in te schrijven, voor 1 april! Inschrijven doe je
door een mailtje te sturen naar luna@destekkertjes.be of Robin@destekkertjes.be en het gepaste bedrag over te schrijven naar BE47 7380 0049
0880.

“Een reis tegen de tijd”
“Actie, spanning, adrenaline, snelheid, fun gegarandeerd”
“De jacht op de stropers is geopend”
Waar? 			

Station Brugge (voorkant)

Wanneer? 		

Zondag 29 maart 2020

Afspraak? 		

Om 9u.15 en terug om 18u.

Meebrengen?

Lunchpakket, regenkledij

AV’s: 				

Sigy, Robin, Lennert en Robbe

Extra: 			 Om de trein te reserveren moeten we tegen 15
					 maart weten wie er allemaal komt. Dit kan je 		
					 doen door het formulier of FB of in je mailbox 		
					 in te vullen. Prijs wordt na 15 april meegedeeld
					 en dan kann deze worden overgeschreven op het
					volgend rekening nummer
					 BE47 7380 0049 0880. (naam + activiteit)
					 Beslis je later dan deze dag om af te komen ben
					 je zeker welkom, maar kunnen wij jammer ge					 noeg geen lagere prijs meer voorzien en is het
					€11 voor de trein.
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Het is weer tijd voor ons eigen stekkerweekend!
En ja hoor, je raadde het wellicht al, ook dit jaar
houden we de locatie nog even voor jullie geheim. Al kunnen we wel al verklappen dat we dit
jaar onze fiets even aan de kant zetten en een
stapje verder gaan met de trein.

Opgelet! Er is een dresscode, verkleed je als een
bedreigde diersoort naar keuze en kom zo naar
het station. Wie zich ‘vergeet’ te verkleden, staat
nog een leuke verrassing te wachten (misschien
iets met afwas en/of kuisen ofzo ;p ).
Waar? 			

Station Brugge (voorkant)

Wanneer? 		

Vrijdag 17 april tot zondag 19 april.

Afspraak? 		
					

Vertrek om 15u45 op 17 april,
Terug om 15u op 19 april.

Prijs? 				€35pp. (naam+ activiteit) BE47 7380 0049 0880
Meebrengen?

Lijstje volgt nog na inschrijving.

AV’s: 				

Robin en Luna
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Stekkershoek

Dia-avond

Ochtendstond heeft goud in de mond
Wanneer? 23 februari 2020			 (Meer info p.8)
Bloeiende bloemen
Wanneer? 10 mei 2020				

(Meer info p.9)

Weetjeshoek

Bestaan van onze naam:
‘De Stekkertjes’ komt van de vroegere
bijnaam voor de gaspeldoorn en de torenvalk = nen stekker

Wist je dat een stekelvarken een leeuw
kan doden met zijn stekels?

Zoals gewoonlijk is er dit jaar terug een dia-avond. We verwelkomen jullie graag op zaterdag 29 februari in O.C De Kleine
Beer te Beernem. Één ding staat vast: genieten van overheerlijke spaghetti, de mooiste foto’s van het afgelopen werkjaar en
het 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!
Prijs:				Kinderen (-12j): €7pp.
					Volwassenen: €12pp.

Wist je dat een krokodil niet achteruit
kan lopen?

Inschrijven?
Doe je door de kostprijs voor 1 februari ’20 te
					storten op ons rekeningnummer:
					BE47 7380 0049 0880
					 (naam + aantal kinderen + aantal volwassenen)
Afspraak? 		

Wist je dat een bever per
jaar 300 kilo hout eet?
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Zaterdag 29 februari ’20 vanaf 18u.30

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

Wafelverkoop
Hallooowkes
Dit jaar doen we met de Stekker(tje)s een grote wafelbak.
Heb je zin in vers gebakken wafeltjes? Bestel deze dan vlug!
Één pakje van 10 stuks heb je voor maar liefst €5 euro.
Let op! We werken enkel maar via bestelling!
De bestellingen lopen tot 20 februari.
Bestellen kan via de link op de FB-pagina.
De afhaling en betaling gebeurt zondag 29 februari op onze diaavond. Kan je op 29 februari niet aanwezig zijn, dan is dit bij
onze eerstvolgende lokaalactiviteit. (meer info volgt)
Vermeld dit ook via het formulier.

Horizontaal:
3. Wat is het grootste dier?					
4. Wat eten dolfijnen graag?					
6. Welk dier jaagt op muizen?				
7. Hoe noemt ons sterrenstelsel?				
8. De beste vriend van de mens?				
9. Welk dier heeft een slurf?					
10. Wat komt er eerst bij onweer?			
Verticaal:
1. Welk dier heeft een zeer lange nek?		
2. Wat is de grootste planeet?				
5. Wat is de snelste vogel?					
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Kamp
Beste Stekkertjes, Stekkers en ouders, We hebben nog een hele
reeks activiteiten voor de boeg in het voorjaar, maar we kunnen
jullie toch al verrassen met een spetterende uitnodiging voor ons
zomerkamp. We gaan opnieuw voor een fantastisch kamp met
veel spel, plezier en uiteraard ontdekken we de mooie natuur
rondom onze unieke locatie! Wacht dus niet te lang met inschrijven!
Dit jaar trekken we naar Oost-Vlaanderen. Meer bepaald naar
Deinze-Astene, gelegen aan de oever van de Leie. Midden in de
Leiestreek zitten we vlakbij het recreatiepark De Brielmeersen,
prachtige bossen, velden,... Kortom een ideale uitvalsbasis voor
insecten, vogels, zoogdieren, planten en niet te vergeten: onze
Stekkertjes!
De kamplocatie is een groot, vernieuwd, ecologisch jeugdlokaal
van de KSA, met een groot grasveld en een speelbosje. Deze locatie is voorzien van veel groen, veel ruimte en een deftig sanitair. De Stekkertjes zullen overnachten in de slaapzaal van het
lokaal terwijl de Stekkers in een grote tent zullen slapen. Iedereen zal dus een grote en comfortabele slaapplaats hebben zodat
we overdag volop kunnen genieten en ravotten in het bos. Wanneer onze magen hierna beginnen te knorren, zullen onze kookouders de lekkerste vegetarische maaltijden bereiden!
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Kamp
Wat is er te bewonderen in de ruimte rondom Deinze?
Wel, door de ligging aan de oever van de Leie en vlakbij de oude
Leiearm Machelen en Grammene zullen we de unieke oevervegetatie met oeverzegge, gele lis, riet,... kunnen ontdekken. Deze
vegetaties zijn ook een geliefde biotoop voor heel wat dieren:
de kleine karekiet, de bosrietzanger, de aalscholver, de fuut,...
Dichtbij ons kamphuis bevinden zich ook enkele poelen waar
men stekelbaars, bruine kikkers en alpenwatersalamanders kan
waarnemen.
Wat mag je verder nog verwachten van de activiteiten?
Ook dit jaar streven we naar een goede combinatie van natuur
en spel. Op het programma staan alvast: workshops rond zwaluwen, muizen en vleermuizen. Ook hebben we al een dagtocht
voorzien waar we het waterleven bestuderen, maar ook de vlinders en insecten rondom ons. En last but not least hebben we
ook al een ware fotozoektocht, extreme determinatiedag en een
groot avondspel voorbereid. Kortom, je zal je geen moment vervelen!
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Sociale media en gegevens

Agenda

Site
www.destekkertjes.be

Facebook
De Stekkertjes

@DeStekkertjes

Instagram
stekkertjes

@stekkertjes

Adres
Adres: Beekstraat 38, 8730 Oedelem (Beernem)
Op Google Maps te vinden als “Jeugdbeweging De Stekker(tje)s”

Datum

Titel

Groep

14/02/ 20

Deadline ochtendwandeling

iedereen

20/02/20

Deadline wafeltjes

iedereen

23/02/20

Ochtendstond heeft goud in de
mond

combi

25/02/20

Deadline inschrijvingen
dia-avond

iedereen

29/02/20

Dia-avond

iedereen

05/03/20

Deadline inschrijvingen
papegaaienopvang

iedereen

15/03/20

Papegaaienopvang Nelly

stekkertjes

16/03/20

Deadline inschrijvingen
Jachtseizoen

stekkers

29/03/20

Jachtseizoen

stekkers

01/04

Deadline inschrijven
stekkerweekend

stekkers

05/04/20

De kip, het ei of de paashaas

stekkertjes

17/04-19/04

Stekkerweekend

stekkers

10/05/20

Bloeiende bloemen

combi

07/04/20

Deadline inschrijving kamp

iedereen

04/0611/06/20

Kamp

iedereen

Let op! onze e-mail adressen zijn gewijzigd!
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LeidinK
LeidinK
voorjaar 2020

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

LeidinK
Robin Gevaert:		

robin@destekkertjes.be

Robbe D’ Hondt:

robbe@destekkertjes.be

Lennert Hoozee:

lennert@destekkertjes.be

Brecht Souliaert:

brecht@destekkertjes.be

Sigy Himpens:		

sigy@destekkertjes.be

Luna Lanoo:		

luna@destekkertjes.be

Jonas Vanhauwaert: jonas@destekkertjes.be

Secretaris
Brecht Souliaert
Sint-Michielstraat 52
8020 Oostkamp
(+32)493 03 36 02
brecht@destekkertjes.be
Penningmeester
Sigy Himpens
Kauter 68
8730 Beernem
(+32)470 27 13 51
sigy@destekkertjes.be

Let op! Onze e-mail adressen zijn gewijzigd!

Aspi’s
Noola Scholten
Emma Baetens
Maxim Leyssens

Aaron Deneire
Myrthe Baetens
Sander De Bleecker

Yoran Wyns
Tristan Deneire
Lowie Van houdenhove

Rekeningnummer: BE47 7380 0049 0880

