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1. Woord vooraf  
 
Beste ouders en leden, 

 
Met dit handige infoboekje willen wij jullie een beetje meer op de hoogte             
brengen van de werking van ‘Scouts Thomas’. Wij beseffen dat dit           
boekje niet volledig is, maar we proberen jullie via deze weg toch zo             
goed mogelijk in te lichten. Natuurlijk kan de leiding steeds          
aangesproken worden mochten er vragen zijn rond onze werking. Zij          
staan steeds paraat om u te helpen. 
 
Samen met jullie willen wij dit scoutsjaar leuk, speels en avontuurlijk           
invullen. Af en toe laten wij misschien ergens een steekje vallen, want            
ook voor ons is dit een continu proces van leren en bijleren. Toch kunnen              
wij garanderen dat onze leidsters en leiders er iedere zondag met volle            
moed terug tegenaan willen gaan. Elke zondag proberen ze         
zoon/dochterlief een onvergetelijke dag te bezorgen. Wij zijn er ons van           
bewust dat we een hele verantwoordelijkheid hebben, maar wij hopen          
dat wij van jullie vertrouwen mogen genieten om samen te werken aan            
een betere wereld. Wij proberen jullie zoon/dochter zijn/haar blik te          
verruimen en zijn/haar bagage te vergroten. Bij Kapoenen is dit vooral           
nog gefocust op het samen spelen en het samen ontdekken, maar bij de             
oudere takken is het meer gericht op het zelf realiseren. Wij bieden jullie             
zoon/dochter een veilige thuishaven om op eigen niveau en volgens          
eigen kunnen zichzelf te ontwikkelen en zich in een groep thuis te laten             
voelen. Dit loopt zeker niet altijd van een leien dakje, maar wij zien dit als               
een uitstekende leerschool voor zowel jong àls oud.  
 
Geef af en toe uw leiding een schouderklopje, want dat verdienen ze            
zeker! Maar durf hen ook te vertellen als je ergens niet volledig mee             
akkoord bent. Ze zullen samen met jou naar een oplossing zoeken en            
naar de toekomst toe hieraan blijven werken. Indien je toch met een            
groter probleem zit, kan je altijd terecht bij de groepsleiding. Je vindt hen             
elke zondag wel aan het lokaal, maar ze zijn ook bereikbaar via e-mail of              
in dringende gevallen zelfs via gsm. Aarzel alleszins niet om contact met            
ons op te nemen. Zo kunnen problemen worden verholpen voor ze           
escaleren en hebben zowel jouw zoon/dochter, jezelf als de leiding er           
een beter gevoel bij.  
 
Wij wensen je alvast veel leesplezier!  
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2. Scouts Thomas … euhm? 
Onze gemengde scoutsgroep, gelegen in het prachtige Klein-Sinaai, werd in september 1974            

gesticht door broeder Thomas. De scoutsgroep      

kon zich vestigen in het oud-stationsgebouw aan       

de spoorlijn 77, deze liep van Sint-Gillis-Waas tot        

Zelzate en sloot in 1970. De scoutsgroep deelde        

het stationsgebouw met De Post tot midden       

jaren ’90 en is tot op heden nog steeds         

eigendom van de Belgische Spoorwegen. Er is       

dus tot op heden nog geen zekerheid dat het         

lokaal in beheer zal blijven van onze       

scoutsgroep.  
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Deze onzekerheid hield ons niet tegen om in samenwerking met een daarvoor oprichtte vzw,              

met oud-leiding, de handen uit de mouwen te steken en het lokaal te onderhouden, te               

renoveren en te voldoen aan alle regelgeving op het vlak van brandveiligheid:  

2000 We vernieuwden het dak van het hoofdgebouw; 
2001 We vervingen het dak van het bijgebouw (keuken). Het volledige gebouw staat nu             

onder een degelijk dak. We plaatsten ook een nieuwe voordeur en een nieuw             
raam in de keuken; 

2002: We legden nieuwe elektriciteit in het hoofdgebouw, plaatsten nieuwe trappen          
naar de eerste verdieping en de zolder, isoleerden de plafonds van de eerste             
verdieping; 

2005 We konden in mei vol trots onze nieuwe keuken en sanitaire blok voorstellen; 
2006 We plaatsten nieuwe ramen op de benedenverdieping en werkten het zolderlokaal           

af; 
2007 Plaatsing van nieuwe ramen op de bovenverdieping;  
2010 Onze keuken heeft een hele opknapbeurt gekregen. Ook hebben de muren 

binnenin een likje verf gekregen. Er is een apart lokaal gecreëerd voor het 
stockeren van het spel- en knutselmateriaal; 

2011 Het kapoenenlokaal heeft een muurkast gekregen. Nu is de elektrische kast 
ingewerkt, de tafels en banken hebben een vaste stek gekregen en ook de 
knutselwerkjes van de kleinste kunnen trots pronken in de kast; 

2012 Dit jaar werd de keuken verder afgewerkt met isolatie en Gyproc; 
2013 Er werd met hulp van de gemeente een nieuwe brandladder geïnstalleerd aan de 

zijgevel van het stationsgebouw; 
2014 We plaatsten nieuwe rekken in de materiaalruimte (aan de pastorij) voor stockage 

van spelmateriaal, sjorbalken, tenten, etc. 
2016 We bouwden een nieuwe materiaalruimte voor de opslag van sjorhout, spel –en 

knutselmateriaal op ons speelveldje met het oog op een veilige speel omgeving 
voor alle leden en leiding, met respect voor het esthetische aspect en onze 
omgeving. 

 

3. Waar en wanneer is me da? 
Ons lokaal bevindt zich in de Koebrugstraat, in het         

centrum van Klein-Sinaai, een parochie van      

hoofdgemeente Stekene. Je kunt ons iedere      

zondagmiddag van 14u tot 17u vinden op de        

graspleinen of in de bossen in de buurt van ons lokaal.  

Naast ons lokaal is een voetbalveldje, een heuse        

speeltuin, een leuk bergje en een bescheiden bosje.        

Een groter bos voor een uitdagend bosspel is 500m         

verderop en natuurgebied de ‘Baggaert’ is op 5min        

wandelen; we zijn omringd door natuur in de        
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centrumzone. Een geslaagde combinatie voor Scouts Thomas! 

4.Ook voor mij? 
Alle jongens en meisjes vanaf 6 tot 17 

jaar zijn welkom. Iedereen mag eerst 

drie keer proberen om te zien of 

hij/zij het leuk vindt. Tijdens deze 

periode is uw kind gratis verzekerd. 

Daarna zal de leiding een afspraak 

maken om uw kind definitief in te 

schrijven. 

 
 
 

5. Takken … in welke groep zit ik? 
 
 

Tak leeftijd 
Kapoenen 6-8 jaar (1e en 2de leerjaar) 
Welpen/Wouters 8-10 jaar (3de en 4de leerjaar) 
Wolven 10-12 jaar (5de en 6de leerjaar) 
Jong-verkenners en Jong-Gidsen alias Jong-Givers 11-14 jaar (1ste middelbaar en 2de middelbaar) 
Verkenners en Gidsen alias Givers 14-17 jaar (3de tot 5de middelbaar) 
Leiding Vanaf 17 jaar 
 

Kapoenen 

 

 
Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie,           
creativiteit en expressie. Spelenderwijs en ongedwongen      
ontdekken we samen met hen de wereld. De leiding gaat          
hierbij uit van het kind zelf, van wat hen boeit en           
aanspreekt. 
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Welpen 

 

 
Wie tussen 8 en 10 jaar is, kan meespelen bij de welpen.            
Het is typisch voor welpen dat ze zelf dingen leren doen.           
Ze krijgen ruimte en kansen om dingen uit te proberen en           
van elkaar te leren. De werking wordt ingekleed met         
verhalen en fantasie. De welpenbelofte is hiervan de        
getuige.  
 

 

      Wolven 
 
Voor het werkjaar 2018-2019 voerden wij een nieuwe tak in: de wolven! Deze             
kersverse tak vervangt de eigenlijke derdejaars welpen en eerstejaars jong-givers.          
Aangezien wij al sinds lange tijd merkten dat die takken te groot werden en we               
sinds dit werkjaar eindelijk met voldoende leiding zijn, besloten we de stap te             
wagen!  
 
Bij de wolven focussen we op wat een scout allemaal moet kunnen, zoals tenten              
opzetten, een leuke sjorring bouwen, een eigen vuur maken, enzoverder.          
Natuurlijk doen we dit door middel van spel en veel plezier! Ze krijgen de kans om                
hun eigen ideeën uit te proberen en dit in samenwerking met de anderen. Zo              
worden ze klaargestoomd om jong-giver te worden! 
 

Jong-Givers 

 

De Jonggidsen en Jongverkenners trekken er graag op uit         
in de natuur. Deze jongens en meisjes van de tak zijn geen            
stilzitters en hebben lef, ze ploeteren door beken,        
bengelen aan commandotouwen, zetten een hele stad op        
stelten en kruipen wel eens op de fiets. 

Ze leren hier samenwerken, spelen, beslissingen nemen       
en af en toe wat kattenkwaad uithalen. De jogi’s begrijpen          
ondertussen dat ze stilaan de handen uit de mouwen         
moeten steken en initiatief mogen nemen. 

Ze hebben al hun troeven nodig (sjorren, kaartlezen...) om         
de steeds grotere uitdagingen niet uit de weg te gaan. Dit           
alles resulteert in gezellige weekends en op het einde van          
het scoutsjaar een wijs tentenkamp. 
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Givers 

 

Bij de givers is er ruimte voor grotere projecten. Met de           
groep een snuifje avontuur realiseren, of uitgedaagd       
worden door elkaar. Vanuit eigen interesses op zoek gaan         
naar zichzelf tussen soortgenoten. Dit door typische       
activiteiten of door een experiment waaraan      
gidsen/verkenners in kleine groepjes mee voorbereiden.      
In hun "parlement" maken ze regelmatig afspraken en        
evalueren ze hun werking. 

Eens op de drie jaar wordt er een graaf buitenlandskamp          
georganiseerd. Dit kamp in combinatie met de totemisatie        
maakt de givertak een waardige afsluiter van de        
scoutscarrière als lid. 

 

Leiding 

 

We zullen soms streng zijn, soms lief, soms wat gek en 
soms een beetje krankzinnig, maar één ding is zeker: we 
zullen er staan! 
 

 

SIS 

 

De SIS bestaat uit oud-leiding en sympathisanten die zich         
wegens de studie of andere bezigheden niet meer elke         
week met de scouts kunnen bezighouden maar die in         
geval van nood (bv. foerage op weekend, studerende        
leiding,...) willen inspringen.  
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6.Het uniform … iets om fier op te zijn 
Zoals vele andere jeugdverenigingen dragen ook wij als scouts een uniform. Op die manier              

laten we zien dat we actief zijn als scout en dat we als gelijken samen in de groep staan.                   

Bovendien zijn we ervan overtuigd dat het gedurende vele jaren als comfortabele en stevige              

speelkledij dienst kan doen. 

Het ‘officiële’ scoutsuniform bestaat uit: 

● groepsdas (+ eventueel dasring) 
● beige hemd 
● bruine groepstrui van Scouts Thomas Klein-Sinaai 
 

De groepsdas beschouwen wij als een verplicht uniformstuk voor alle takken. Een hemd is              

verplicht vanaf de Jong-Givers. De bruine trui (als winteruniform of bij koud weer) raden wij               

ten zeerste aan omdat het om heel stevige en warme kledij gaat. 

Waar kunt u uniformen en kentekens kopen? 

  Scoutstrui, enkel bij ons voor €25,-  

  Das, enkel bij ons voor €7,-  

  Kentekens kan je ook bij ons en in de Hopperwinkel kopen (na het overgangsweekend) 

  Scoutsshops (Hopperwinkel) in Gent en Antwerpen of via de website van Hopper 

(http://www.hopper.be/winkel)  

Waar moet ik de kentekens op het hemd aanbrengen? 

Rechterschouder 

A. Groepslintje “ SCOUTS THOMAS KLEIN-SINAAI ” 
B. Provincieschildje Oost-Vlaanderen 
C. Tak-kenteken of leidingskenteken    (draag enkel het kenteken van je huidige tak !) 

Linkerschouder 

D. Lintje voor leiding (groen),  lintje voor groepsleiding (wit),  
E. Internationaal scoutskenteken (paars) 

Rechts boven het borstzakje 

F. Jaarkenteken  
⇨ Draag enkel het jaarkenteken van het lopende jaar. Als je de oude kentekens wil              

houden, naai ze dan op de rugzijde of op je trui. 
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Links op het borstzakje 

G. Belofte-kenteken (groen) 
(het lintje “België en Europa” kun je dragen boven het beloftekenteken) 

 

7. Lidgeld… wat kost me dat? 
Wanneer uw kind eens wil kijken of scouts iets voor hem/haar is mag hij/zij 3 keer gratis                 
komen proeven van onze activiteiten. Bij de 4e keer vragen wij om uw kind in te schrijven.                 
Bij inschrijving vragen wij lidgeld (= het verzekeringsgeld bepaald door Scouts en Gidsen             
Vlaanderen) en een bijdrage voor de vieruurtjes en spelmateriaal.  
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt €45,-. Door dit te betalen is uw kind voor een volledig              
scoutsjaar verzekerd, kan het gebruik maken van ons spelmateriaal en krijgt hier iedere             
activiteit een vieruurtjes aangeboden. Indien uw kind al twee of meerdere broers/zussen in             
de scouts heeft, bedraagt het inschrijvingsgeld €30,-. 
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8.Overschrijvingen 
Alle gelden van lidgeld, kampgelden, centjes voor weekenden,        

etc. worden steeds overgeschreven. Een overschrijving heeft       

als voordeel dat een transparante betaling kan plaatsvinden        

waarbij beide partijen in het bezit zijn van betalingsbewijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Op Maat 
Wij beseffen dat scouts soms een financiële inspanning vereist van ouders. Het uniform is              
niet goedkoop en ook de verschillende weekends tillen gauw de prijs omhoog. Toch             
proberen wij om de prijzen zo laag mogelijk te houden.  
 
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft echter ook een fonds voor kinderen die heel graag naar               
de scouts komen, maar het financieel iets moeilijker hebben. Zij kunnen hierop beroep doen              
via de groepsleiding. Zij zullen u in alle discretie verder helpen. 

Ook wij zijn zeker bereid om bepaalde tegemoetkomingen te treffen. Indien u een             
aangepaste regeling wilt zoals het betalen in schijven, kan u steeds de leiding van uw kind of                 
de groepsleiding aanspreken.  
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10. Spannend, wie is mijn leiding? 
De leidingsploeg is een verzameling van creatieve en actieve jongeren die elke zondag hun              
engagement tonen. Ze geven het beste van zichzelf om iedere scoutsdag tot een toffe              
ervaring te maken. Maar niet alleen op zondag bouwen ze aan de scouts. Daarnaast              
organiseert de leidingsploeg ook veelzijdige evenementen zoals een barbecue, MayDay, de           
jaarlijkse bloemetjesverkoop en nog veel meer! 
 
Ze staan uiteraard ook steeds paraat om vragen te beantwoorden of gewoon om een leuke               
babbel te doen. Spreek hen gerust aan op zondag of op een andere activiteit! 

Kapoenenleiding 
kapoenen@scoutsklein-sinaai.be 

Sam De Waele – Strijdlustige Valk Koebrugstraat 44 Kl.-Sinaai 0471/25.43.32 
Rita Chalova - Behulpzaam Schaap Riet 43 Stekene 0485/56039 11 
Mare De Witte - Behulpzame Gnoe Koebrugstraat 16 Kl.-Sinaai 0489/72 20 82 
Loeka Vlaeminck - Volgzame Noko Achterstraat 6 Kl.-Sinaai 0470/02 50 89 
Michiel De Clerck - Ijverige Pauw Drieschouwen 50 Stekene 0470/04 06 16 

 

Welpenleiding 

welpen@scoutsklein-sinaai.be 
Lauren De Maere – Rusteloze 
Stekelstaartzwaluw  

Rodehoekstraat 1 Kl.-Sinaai 0478/04.05.56 

Robbe Vlaeminck– Leergierige Alpaca Achterstraat 6 Kl.- Sinaai 0471/20 92  62 

Sofie Smet - Zelfstandige 
Schoenbekooievaar 

Koebrugstraat 19 Kl.- Sinaai 0468/19 41 11 

Victor Parmentier - Dromerige Labrador Bosdorp 94 Stekene 0471/35 30 39 
Jonas Van Damme- Bedachtzame Bever Populierenlaan 17 Moerbeke 0493/55 21 77 

 

Wolvenleiding 

wolven@scoutsklein-sinaai.be 
Tibo van den Bruele – Nonchalante 
Wyoelda 

Hoogstraat 33 Wachtebeke 0471/34.25.24 

Wouter De Velder – Gevoelige Timca Bormtestraat 78 Stekene 0471/83.66.54 
Julie De Maere - Dominante Scholekster Rodehoekstraat 1 Kl. - Sinaai 0484/ 48 31 43 
Paulien Flamée - Guitige v 
Kiang 

John Van Eyckpark 39 Waasmunster 0484/24 74 40 

Liam Geeraerd - Bouwlustige 
Schoenbekooievaar 

Koebrugstraat 86 Kl.-Sinaai 0498/69.71.29 

 

Jong-Giverleiding 

Jong-givers@scoutsklein-sinaai.be 
Elise Bracke – Guitige Anhinga Voorthoek 96 Stekene 0483/37.62.20 
Benjamin Verstraete - ? Donkerhofstede 18 Stekene 0471/25 36 10 
Femke De Velder - Nieuwsgierige Saiga Bormtestraat 78 Stekene 0474/30 33 15 
Hanne Van Geystelen - Populaire Chinchila Wittingstraat Kl.-Sinaai 0474/19 79 62 
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Giverleiding 

givers@scoutsklein-sinaai.be 
Ruben Malfliet – Trouwe Springbok Kloosterstraat 9 Kl.-Sinaai 0471/07.94.85 
Flore De Witte – Enthousiaste Lori Koebrugstraat 16 Kl.-Sinaai 0473/21.82.58 
Quinten Blondeel -  Speelse Lijster B. Van Boclastraat 

21 
Kl.-Sinaai 0472/29.52.55 

 

Groepsleiding 
info@scoutsklein-sinaai.be 

Flore De Witte – Enthousiaste Lori Koebrugstraat 16 Kl.-Sinaai 0473/21.82.58 
Quinten Blondeel -  Speelse Lijster B. Van Boclastraat 21 Kl.-Sinaai 0472/29.52.55 

 

Verhuur en ontlening 

verhuur@scoutsklein-sinaai.be 
Lauren De Maere – Rusteloze 
Stekelstraatzwaluw 

Rodehoekstraat 1 Kl.-Sinaai 0478/04.05.56 

 

Webmaster 

webmaster@scoutsklein-sinaai.be 
Sam De Waele – Strijdlustige Valk Koebrugstraat 44 Kl.-Sinaai 0471/25.43.32 

 

Trouwe medewerkers (Service In Scouting – SIS) 

Vincent Jacobs – Aandachtsvragende Wolf Stef De Velder - Opvliegende Rob 

Robin Blondeel –  
Leidingsgevende Sint-Bernardshond 

Bert De Cock  

Nikias De Bruyn – Onstuimige Spiesbok Kenny Dierick -  

 

 

 

  

Pagina 13 van 14 
 

mailto:verhuur@scoutsklein-sinaai.be
mailto:webmaster@scoutsklein-sinaai.be


 

 
Bestel via www.hopper.be 

 
Laat je pakketje thuis leveren of haal het op bij          
Hopp @ De Banier in Sint-Niklaas 
(Nieuwstraat 13 – 9100 Sint-Niklaas) 

 
Hopp@ = gratis levering 
 

HOPPER WINKELS IN JE BUURT 
Hopper Winkel 
Antwerpen 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 
03/297.37.34 
 
Openingsuren: 
Dinsdag tem vrijdag 
10u-12u en 12u30-18u 
Zaterdag 
10u-12u en 12u30-17u 

Hopper winkel Gent 
Lange Violettestraat 33 
9000 Gent 
09/223.84.42 
 
Openingsuren: 
Woensdag tem vrijdag 
14u-18u 
Zaterdag 
10u-12u en 13u-17u30 
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