
   

 

 



 

  

Antonio, 

 

Verwittig iedereen.  

We zijn beroofd. De kluis is weg. 

 

 

Wij zijn onderweg naar de baas.  

Wees klaar voor instructies. En voor wraak. 

 

Saluta, 

Don Kameleone & Swanvatore 



KAPOENEN 
Beste ouders, 

Beste kapoenen, 
  

Of moet ik jullie mede-bandieten noemen? Ik weet het al niet 
meer. Onze maffiabaas Don Argale de Leone  zit met een groot 
probleem. Don Argale de Leone is in een concurrentiestrijd 
terecht gekomen. In deze strijd is hij al heel wat van zijn 
handlangers verloren. Hij wil de bendeoorlog natuurlijk niet 
verliezen tegen Diego del Wasco. 

Don Argale de Leone is dus op zoek naar verschillende personen die zich willen en kunnen 
aansluiten bij zijn kartel genaamd Chappos. 

Als jullie deze rubriek lezen, neem ik aan dat jullie zeker geïnteresseerd zijn. 
Jammer genoeg kan je niet zomaar bij het kartel geraken. Je moet namelijk eerst 
de bootcamp doorstaan vooraleer je een volwaardig lid bent van ons kartel. 

Kort samengevat betekent dit dat jullie een week op kamp gaan met onze 
bootcamp instructeurs. Zij zullen jullie testen en beoordelen. Onze instructeurs 
kijken naar alle eigenschappen in de personen. Ze zullen jullie testen op 
behendigheid, uithoudingsvermogen, vriendelijkheid, luiheid, zangkwaliteiten, 
sterkte, betrouwbaarheid, netheid, beleefdheid… Kortom, jullie worden volledig ondergedompeld 
in de wereld van ons kartel.  

 



 

Op kamp worden jullie ondersteund en opgeleid door drie kanjers van 
instructeurs/personen. Jullie gaan kennis maken met Don Argale de 
Leone in eigen persoon. Don Argale wordt bijgestaan door Il Aninggo en 
als laatste volgt Loco Coco nog. Zij gaan er voor zorgen dat jullie de 
eigenschappen hebben die ze in hun kartel verwachten. 

  

 

Ook bij de maffia maken goede afspraken goede vrienden: 

Om alles in goede banen te laten verlopen en op onze bootcamp te geraken, 
spreken wij op donderdag 21 juli 2020 af aan de kapel om 8u15. Hier 
begint jullie eerste opdracht: met zo veel mogelijk auto’s alle deelnemers 
naar de locatie van onze bootcamp krijgen: carpoolen is namelijk verboden. 

Wat jullie allemaal moeten meenemen vinden jullie een beetje verder in deze infobrochure. Daar 
staat een checklist waar jullie kunnen afvinken wat jullie moeten meenemen zodat jullie zeker 
niets vergeten. 

Wat jullie niet mogen meenemen staat daar ook, dus daar willen wij niets van zien. 

Om jullie toch al een beetje bezig te houden, vinden jullie hier enkele 
opdrachten die jullie kunnen doen ter voorbereiding van de bootcamp: 

Om helemaal in de sfeer te komen en al eens na te denken hoe jullie als 
echte maffia gekleed gaan zijn, mogen jullie de afbeelding rechts inkleuren. 

 

 



 

Een echt kartel bestaat natuurlijk 
niet zonder haar eigen vlag/logo. 
Kleur de vlag/het logo zodat het 
perfect bij ons kartel Chappos 
hoort. 

 

 

 

Maak een foto van jouw hoofd zodat het perfect past bij 
volgend personage.  
 

 

 

 

 

 

 

Stevige linker en tot snel! 

De kapoenenleiding: Argali, Anhinga en Cholo 

 

  



WELPEN 
Beste welpen.  
 
Om uit te leggen wat jullie doel op onze geheime basis is, moet ik jullie eerst meenemen in een 
reis door de tijd, terug naar vlak voordat onze maffia echt ontstaan is.  
 
In die periode was er niet één Gruitroodse maffia, maar waren er vier gangs in Gruitrode. De 
namen van deze familia zijn verloren gegaan in de tijd, maar we weten wel nog welke kleuren ze 
gebruikten om zichzelf te identificeren. We weten niet exact wat voor overeenkomst er toen 
gesloten is, maar het resultaat is dat alle vier de gangs samengevoegd zijn tot de maffia die we 
vandaag de dag kennen, de maffia waar jullie deel van uitmaken.  
 
De vier gangs bestaan dus al lang niet meer. Hun invloed echter, is nog altijd te voelen. Het hoge 
bestuur van onze maffia is namelijk in vier facties verdeeld, en er is constant een stille strijd om 
meer macht te verwerven over de maffia aan de gang. Dit is waar jullie in beeld komen. Jullie 
weten dit niet, maar jullie zijn door familiebanden al automatisch deel van een factie geworden. 
Het hoge bestuur heeft besloten dat de nieuwe generatie van elke factie zich moet bewijzen.  
 
Zo, nu weten jullie het! Jullie gaan je dus een week lang moeten bewijzen tegenover elkaar, maar 
nog veel belangrijker: tegenover het hoge bestuur. Van elke factie is er een begeleider 
afgevaardigd om jullie vooruitgang te beoordelen.  
Op wat en hoe zullen jullie beoordeeld worden? 
* Doorzettingsvermogen door een week lang van de mama en papa weg te zijn 
* Fitheid en uithouding door de hele dag te spelen 
* Moed door vuilwordingstesten 
* Precisie en ontwijkingsvermogen door te oefenen met (niet-)echte geweren 
* Intelligentie en geheugen door Qualitatieve Uitdaging in een Intelligentie 
   Zoektocht 
* En nog vele andere tests en beproevingen 
 
 



De begeleider van de blauwe factie is T. Palmtortel, codenaam Bagheera. Hij is een shady figuur 
vooral bekend door het ‘Stuif-incident’. Hij is een meedogenloze persoon die er niet voor 
terugdeinst geweld als eerste optie te gebruiken, en alleen als dat niet werkt probeert te 
onderhandelen. 

 
 

O. Zwaan, codenaam Jacala, is de begeleider van de gele factie. Een koelbloedige scherpschutter 
en opknapper van de vuilste (tuin-)klusjes. Er gaan geruchten dat hij met 4 pistolen tegelijk kan 
schieten, maar er is niemand die dat kan bevestigen. 

 

De groene factie heeft hun stilste man gestuurd, T. Potto, codenaam: Shere Khan. Deze 
sluipmoordenaar zal je nooit horen aankomen voordat het te laat is. Er wordt gezegd dat hij een 
pact met een demoon heeft aangegaan om nog stiller zijn slachtoffers te kunnen besluipen, en 
daarbij zijn ziel verloren is. 

 



De rode factie heeft de meest geheimzinnige persoon in de hele gang gestuurd, over hem weet 
niemand iets, niemand heeft hem ooit gezien en het kunnen navertellen.  
 

Ze noemen hem mister X. 

 

Zijn jullie klaar om jullie te bewijzen en jullie factie eer aan te doen?  

Om elkaars ware identiteit zo geheim mogelijk te houden gaan we elk individueel naar onze 
geheime basis, maar wegens geheimhoudingsredenen kunnen we de locatie niet zomaar 
vrijgeven op papier. De briefing over de locatie zal doorgaan op 21/07 om 08:15 aan de kapel, 
waarna we individueel naar de locatie trekken, zelfs leden van dezelfde factie mogen niet 
carpoolen!  

Om onze identiteiten nog beter te beschermen zullen we zo weinig mogelijk contact hebben met 
de oudere groepen op de basis. Natuurlijk is dat soms onmogelijk en dan doen we een masker 
aan zodat we toch niet te identificeren zijn. Ondanks het feit dat het gigantisch belangrijk is 
onze identiteit te beschermen in deze tijden, zullen we ervoor zorgen dat dit geen demper op de 
vreugde vormt en gaan we er het beste van maken. 

 

Wij kijken er al naar uit, hopelijk jullie ook 

Uw leiding   



 

 

Beste jonge maffioso’s, zijn jullie klaar voor tien dagen avontuur, begeleid door de meest 
gevreesde maffiabazen uit deze tijd?  

Wij hopen van wel! Deze drie topgangsters hebben jullie namelijk nodig om hun rijkdommen uit 
te bouwen.  

Om te testen of jullie wel straf genoeg zijn om voor ons te kunnen werken, zullen jullie zwaar op 
de proef gesteld worden.  



Zo zullen we jullie tijdens de rekrutering testen of jullie over de juiste mentaliteit, conditie en 
vaardigheden beschikken om voor ons te mogen werken. De beloningen zijn enorm dus ervoor 

gaan is de boodschap! 

Natuurlijk is ook onze geweldige uitstraling een van de zaken waar we zo bekend om staan, 
daarom wordt er van jullie verwacht dat jullie uniform PERFECT in orde is. Neem zeker ook de 
gepaste kledij mee om er als ideale maffiosi uit te zien, wees niet bang om hiermee te overdrijven.  

 
Een van de belangrijkste dingen in de maffia is niet per se geld maar is familie. Je eigen familie 
verraden is de grootste zonde die een maffioso kan begaan. Het beste is om vertrouwen te blijven 
hebben in je familie en dit vertrouwen niet te schenden. Een maffia is een samenwerking van 
iedereen. Iedereen profiteert als het goed gaat (maar vooral de baas…). 



Dus wil je ver geraken als maffioso dan moet je zeker leren 
samenwerken. Want als je dat niet doet kan macht van de baas 
zwaar beginnen wegen.  

“In this country, you gotta make the money first. Then when you 
get the money, you get the power. Then when you get the power, 
then you get the women.” – Tony Montana 

Wij hebben maar een ding in ons hoofd: geld maken. Hoe? Illegale 
alcohol verkopen, fietsen stelen, banken overvallen, koper stelen, 

wapens verkopen of narcotica. Maakt ons niet uit, by all means necessary. We leven onze 
“Woudlandian Dream” uit. Wij als ervaren in deze business gaan jullie al onze trucs leren. Het 
gaat een productieve zomer zijn. Om de zaakjes vlot te houden is hiërarchie zeker essentieel. Voor 
ons maffiosi is respect en orde zeer belangrijk. Hoewel we in jullie willen geloven, moeten we de 
regels respecteren. Niemand wil in de gevangenis belanden voor de rest van zijn leven. Wij leven 
ook in stijl, van dure horloges tot Cadillacs, wij stralen klasse uit. We willen ons imago hoog 
houden. Dus vergeet zeker niet uw duurste pak, uw mooiste pantoffels, uw kleurrijkste das, en 
uw coolste zonnebril mee te nemen. We kijken er al naar uit om zaken met jullie te doen. 

En vergeet de twee belangrijkste dingen in het leven niet. 

 

“Never rat on your friends and always keep your mouth 

shut.” 

(Verraad nooit je vrienden en hou altijd je mond)  

- James Conway 

 

 



VERKENNERS 
Waarde Uomini d’onore, 

“Questo sangue significa che ora siamo un'unica Famiglia. Vivi con la pistola e il coltello e muori 
con la pistola e il coltello."  

 

 
 

Het zijn de woorden die elk van jullie hoorden toen jullie plechtig lid werden van onze Familie, net 
nadat jullie een prik in de wijsvinger kregen. Dit bloed symboliseert jullie geboorte in onze Familie. 
Één tot de dood. Jullie legden een eed af, waarbij jullie verklaarden ons nooit, maar dan ook nooit 
te verraden, op straffe des doods. Nooit laat een trouw lid van onze Familie een ander lid in de 
steek. Op deze eed doen wij, de Dons van la Cosa Nostra, nu een beroep. 
 

Onze consigliere heeft alarm geslagen. Code rood. Dit is een zaak van het allergrootste belang. 
Hoe ernstig deze affaire ook is, we kunnen jullie in deze brief helaas nog niet meedelen wat er 
exact aan de hand is, ook al weten we dat ieder van jullie de Omertà heeft gezworen. We hebben 
er uiteraard nog steeds alle vertrouwen in dat jullie je aan de zwijgplicht zullen houden. Maar de 
kans dat de vijand meeleest, is groter dan ooit tevoren. Wat we jullie wel kunnen vertellen, is dat 
we elk van jullie nodig zullen hebben. Bereid jezelf alvast voor op een verblijf van tien zware 
etmalen, waar jullie danig het vuur aan de schenen gelegd zal worden. 



 
 

Omwille van de recente aanval op onze mannen door de Gummario Familie, zijn onze Alfa Romeo’s 
helaas nog niet in staat om jullie te vervoeren naar het hoofdkwartier. Gelukkig weten we dat 
jullie allemaal fysiek sterk genoeg zijn om op eigen kracht tot de locatie te geraken. We 
verwachten jullie daarom op 15 juli 2020, om 07:00 stipt aan de kapel op de Stuivenbergbaan, 
volledig uitgedost met fiets en fietshelm. 

 

 
 
Helm is VERPLICHT. Zorg er zeker voor dat je fiets perfect in orde is. Ook een lunchpakket voorzie 
je zelf. Het is aangeraden genoeg eten en (sport)drank mee te nemen, al nemen wij uiteraard ook 
zelf extra water mee voor jullie. Ook een fietsbroek is aangeraden. 
 
12 juli verwachten we jullie ook tussen 14u en 15u aan het lokaal, met al je bagage. Al het 
materiaal gaat dan de container in voor vervoer naar het kamp. Wij kijken er alvast naar uit jullie 
te mogen ontvangen. Wees in de tussentijd voorzichtig. Het gevaar kan altijd op de loer liggen. 
 

Met hoogachtende groeten, 
Simia,                    Houtduif,                Bever   



JINS  
Beste Jins, knappe heren, vrienden, 

We beloofden ergens begin september dat we er een onvergetelijk jaar van zouden maken. 
Toegegeven, dit is niet helemaal wat wij toen in gedachten hadden. Maar zoals het een echte 
Woudloper betaamt passen we ons aan en zorgen we alsnog voor een gepaste afsluiting van 
jullie scoutscarrière als lid. Dit kamp zullen jullie zowel een hoofdstuk afsluiten als de eerste 
pagina schrijven van een hopelijk nog mooier hoofdstuk, het leiding zijn binnen de Woudlopers. 

Hiervoor trekken we naar het wondermooie Limburg om daar onze vrienden van de 
Woudlandiaanse maffia, de Waffia, te gaan helpen. Ze hadden gevraagd naar vijf stoere mannen 
om de missie in goede banen te leiden. Helaas hadden we die niet in onze rangen dus hebben we 
jullie hiervoor moeten kiezen. Als leiders van deze missie worden er een aantal zaken van jullie 
verwacht. Een deel van dit takenpakket omvat: leuk zijn, braaf zijn, goed kaartlezen, flink 
afwassen, lekker koken, snel sjorren, niet snurken en weinig eten. Inschrijven voor het kamp 
staat gelijk aan het aanvaarden van deze taken, wij verwachten dus ook dat deze volledig 
nageleefd zullen worden.  

In ruil voor deze prestaties zullen wij jullie twee aangename weken voorschotelen waarvan ook 
jullie enkele zaken kunnen verwachten. Zo zullen jullie een laatste keer tot het uiterste gedreven 
worden en de kans krijgen om te bewijzen wat jullie in jullie scoutscarrière hebben geleerd. 
Verder mogen jullie zich ook verwachten aan een kleine wandeling om een laatste keer die 
mooie kuitjes te trainen voordat ze verdikken in het studentenleven. Uiteraard gaan we ook niet 
vergeten om jullie kookkunsten bij te schaven zodat jullie, net zoals jullie leiding, de vrouwtjes 
kunnen verwennen en zich voordoen als “de nieuwe man”. Na het kweken van spieren en 
kookkunsten zullen we ons net iets te weinig wassen en geregeld een boertje moeten laten 
zodat we het vrouwelijke geslacht alsnog op anderhalve meter afstand kunnen houden (door die 
corona-bubbels enzo, jwz). Tot slot mogen jullie ouders ervanuit gaan dat we veel groentjes en 
fruit zullen eten, elke dag een verse onderbroek gaan aandoen, twee keer per dag onze tanden 
gaan poetsen, altijd op tijd in bed gaan en veel brieven zullen schrijven.  



 
 

Om ervoor te zorgen dat jullie niet onderschept worden op de autowegen onderweg naar de 
locatie, zullen we de reis maken met onze stalen ros. Zorg ervoor dat deze goed verzorgd is 
zodat we geen technische problemen moeten oplossen en neem een helm mee! We spreken 15 
juli af om 9u aan de kapel in comfortabele fietskledij en een rugzakje met voldoende drinken en 
snacks. We verwachten ook dat jullie je eigen lunchpakket meenemen. 

Op één van de kleine missies zullen jullie zich moeten verkleden in retro, flashy 
sporttenue zoals op de foto. Waarvoor deze zal dienen, zal ter plaatse worden 
uitgelegd. Tip: passeer eventueel eens bij de kringloop winkel om er eentje aan 
te schaffen. Voor de rest moeten jullie niets voorzien dat niet op de algemene 
lijst staat. Behalve misschien een extra goed humeur en een uitgeslapen 
lichaampje zodat we er meteen goed kunnen invliegen! 

Zo, nu jullie al wat meer op de hoogte zijn van wat we van elkaar mogen 
verwachten, kan ik alleen nog maar zeggen dat wij er zelf al ongelooflijk veel zin in hebben! Ook 
al hebben we ons buitenlands kamp moeten uitstellen, we zullen er toch nog een onvergetelijk 
jaar van maken! En dan bedoel ik onvergetelijk op de goede manier. 

Daar klinken we op!  

 

Stevige Linker en vele zoentjes, 

Wouw, Kameleon & Guido Gezelle 

 



 

Gianni & Giovanni  

Vanaf morgen verwacht ik jullie ten 

allen tijde aan mijn zijde.  

Gianni, verwittig je vrouw, giovanni, 

jij je katten, vanaf morgen 

overnachten jullie bij mij in de villa. 

Tot we weten wie die kluis heeft 

vertrouw ik niks of niemand meer. 

 

Saluta, AL Pagodroma 



 

 

 

 

 

 

 

 

Don Potsierlijke Koelan Capo Goedmoedige Fuutkoet 

Consigliere Fantasierijke Emoe 

Capo Eigenwillige Barry 

Capo Genoegzame Gibbon 



 

Consigliere Goedwillige Ekster 

Consigliere Astrante Kaaiman 

Don Bemerkende Kapucijnaap 

Capo Toegeeflijke Sika 

Consigliere Bedaarde Fret 



Jullie weten allemaal wel dat dit kamp een beetje anders dan anders zal zijn. Ook de kampdata 
en transporten zijn niet zoals we ze gewoon zijn: 

Kapoenen & Welpen 21/7 t.e.m. 28/7 
Moeten worden gebracht door ouders (nationale feestdag dus zou moeten lukken). Carpoolen is 

niet toegestaan! Komen terug met de bus. 

JV’s 16/7 t.e.m. 24/7 
Gebracht door ouders, carpoolen niet toegestaan. Fiets wel meepakken. Komen terug met de 

trein.  

VK’s 15/7 t.e.m. 24/7 
Heen en terug met de fiets. 

Jins 15/7 t.e.m. 30/7 
Heen en terug met de fiets 

Aan uw GPS mag u vertellen Harmonieweg 38, 3670 Meeuwen-Gruitrode (parking voetbalveld) 

Wat gaat dat mopje kosten: 

TAK VERTREK PRIJS / DAG # DAGEN TOTAAL BEDRAG 
Kapoenen 21 juli – 08:15 

kapel 
€ 12 8 € 96 

Welpen 21 juli – 08:15 
kapel 

€ 12 8 € 96 

Jong-Verkenners 16 juli – 13:00 
kapel 

€ 12 9 € 108 

Verkenners 15 juli – 09:00 € 12 10 € 120 
Jins 15 juli – 09:00 € 12 16 € 192 

 
Gelieve het bedrag te storten met vermelding van naam en tak op volgende rekening:  

Woudlopers - BE89 0689 0357 0585 
  



 

 
Beste ouders  

In deze tijden zal ons kamp er wat anders uitzien dan andere jaren, dit jaar gaan we namelijk naar 
Limburg om de Italiaanse maffia op te zoeken. Misschien heeft u daarnaast ook al iets horen 
waaien over Covid-19, alias Corona? We kunnen u geruststellen, Covid-19 is niet de opvolger van 
de oorspronkelijke maffialeider Covid-18, desondanks zullen we ook met Corona voorzichtig 
moeten omspringen. Om als grote, beruchte maffiabende te kunnen opereren en overleven zijn de 
allerbelangrijkste zaken namelijk… veiligheid en amusement. Zonder een zekere vorm van 
veiligheid overleeft niemand in onze maffiawereld, zonder amusement ontstaat ruzie binnen één 
maffiabende (wat dan weer zorgt voor een gebrek aan veiligheid). Het is dus aan ons als hoofd 
van de maffia om de ideale mix tussen veiligheid en amusement te vinden. Een overzichtje:  

Vervoer heen voor kapoenen en welpen 

Carpoolen naar kamp zal dit jaar niet mogen, hiermee proberen we o.a. de identiteit van de andere 
maffiafamilies geheim te houden. Elke ouder zal zijn zoon of zonen dus zelf moeten afzetten op 
een locatie in de buurt van het kampterrein, zodat onze basis top secret blijft. De locatie om uw 
zoon af te zetten  kan u terugvinden in het verloop van dit boekje, op deze manier blijft ieders 
veiligheid gegarandeerd.  

De kapoenen en welpen vertrekken op 21 juli (een feestdag) zodat dit in principe praktisch 
haalbaar zou moeten zijn. Wij vragen aan iedereen om ook bij vertrek en afscheid de 
nodig  afstand te respecteren.  

Kunnen onze kinderen nog voldoende maffia zijn? 

Uiteraard willen we het scoutskamp, zoveel mogelijk een scoutskamp laten blijven. Dat wil dus 
zeggen dat jullie kinderen een echt maffiascoutskamp mogen verwachten, maar dan binnen de 
bubbels die er zullen zijn. Mondmaskers zullen bijvoorbeeld normaal niet noodzakelijk zijn, al 
vragen we wel om toch één mondmasker te voorzien voor uw zoon, zodat hij niet herkend kan 
worden bij mogelijk spionagegevaar. Dit ene mondmasker mag dus wel een stof (zelfgemaakt) 
mondmasker zijn.  



Welke bubbels? 

Op kamp zullen wij werken met 3 bubbels: 

• Kapoenen en welpen (inclusief hun leiding); 
• Jongverkenners, verkenners & jins (inclusief hun leiding); 
• Foerage. 

Deze bubbels zullen ten allen tijde van elkaar gescheiden worden (voorzien van aparte hudo’s, op 
mekaar afgestemde kampschema’s,...). Wanneer men toch in contact moet komen met de 
foeragebubbel zal dit gebeuren met het gebruik van de nodige alcoholgel en met mondmaskers 
die de foerage zal dragen. Uiteraard, zullen deze bubbels dus ook blijven gelden voor de leiding 
van de verschillende bubbels, er zullen dus aparte zones en tenten worden voorzien die moeten 
gerespecteerd worden, ook wanneer de leden van desbetreffende leiding niet aanwezig is op 
kamp. 

Bereikbaarheid 

Net zoals elk kamp vragen we aan jullie om steeds bereikbaar te zijn, indien er toch iets moest 
gebeuren met uw zoon of we toch nog met een vraagje zitten bij twijfel.  
Dat wil ook zeggen dat uw zoon eventueel kan opgehaald worden, moest hij het kamp door 
omstandigheden niet meer kunnen verder zetten. We gaan er vanuit dat dit niet het geval zal zijn, 
maar we vragen toch om hier dit jaar zeker rekening mee te houden. Moest er in het slechtste 
geval sprake zijn van een (mogelijke) besmetting raden we namelijk ten zeerste af om uw zoon te 
laten ophalen door de grootouders bijvoorbeeld.  

We mogen op kamp!! 

Voor het vergeten wordt, mogen we het allerbelangrijkste uiteraard niet uit het oog verliezen: we 
mogen op kamp! We zullen als scouts en maffialeiders eens te meer laten zien dat we elke situatie 
kunnen overwinnen. We zijn er dan ook van overtuigd dat we na Covid-18, vele politiecases en 
andere maffiabendes ook Covid-19 aan zullen kunnen. Samen met jullie maken we er ongetwijfeld 
weer een onvergetelijk en Scoutsmoedig kamp van! 

 
 
 



Deelnamevoorwaarden: 
• Wie ziek is kan niet deelnemen 
• Wie Covid-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug 

deel te kunnen nemen aan een activiteit of kamp EN bij terugkeer ook reeds 3 dagen 
klachtenvrij zijn. 

• Wie ziek was (geen Covid-19) voor de activiteit of het kamp moet in 5 dagen voorafgaand 
aan deelname symptoomvrij zijn 

• Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft (ouder, broer, zus …) moet 
14 dagen gerekend vanaf het laatste contact met de corona patiënt niet deelnemen aan 
activiteiten etc. 

 

Vragen? 
Indien jullie nog vragen of zorgen hebben, mogen jullie deze uiteraard nog steeds stellen.  

Contacteer de takleiding of de groepsleiding, afhankelijk van de aard van uw vraag: 
 

Kapoenen – kapoenen.woudlopers@gmail.com – Anhinga: 0493699472 
Welpen - welpen.woudlopers@gmail.com – Zwaan: 0486020377 

JV’s - jongverkenners.woudlopers@gmail.com – Sneeuwstormvogel: 0477349982 
VK’s - verkenners.woudlopers@gmail.com – Simia: 0487497307 

Jins – jins.woudlopers@gmail.com – Wouw: 0470549331 
Groepsleiding: groepsleiding.woudlopers@gmail.com – zie pagina Contact  

 
 
Stevige Linker 
 
De Waffia  
  

mailto:jins.woudlopers@gmail.com


 

!Het is aangeraden al het meegegeven materiaal te voorzien van een naam! 

Kledij 

Perfect uniform (aan bij vertrek)       
Sportkledij          
Ondergoed          
Sokken           
Broek (lang en kort)         
T-shirt           
Trui            
Regenjas           
Kampuniform (voor meer uitleg zie volgend hoofdstuk)    
Extra T-shirt / broek voor heel vuil te worden      
Witte T-shirt om te knutselen (Kapoenen)          

Ruim rekenen kan geen kwaad. Bv. 12 paar sokken voor 8 dagen kamp is indien het regent geen 
overbodige luxe.  

Als we zeggen ‘heel vuil worden’ bedoelen we ‘niet meer proper te krijgen vuil’. 

 
Toiletgerief  

Tandenborstel          
Tandpasta          
Washandje of klein handdoekje       
Zwembroek           
Badhanddoek            
Zonnecrème          
Watersandalen         



 
Slaapgerief 

Slaapzak          
Veldbedje (toegestaan t.e.m. welp)       
Matje (verplicht van JV)        
Knuffel           
Extra dekentje          
Hoofdkussen           

Varia 

Keukenhanddoek         
Adressen (op stickers)         
Papier en pen          
Zakgeld (voor kaartjes)         
Persoonlijke medicatie (leiding op hoogte brengen!)     
Drinkbus          
Kleine (wandel)rugzak         
Kids-ID, ISI+ kaart, … (afgeven bij vertrek)      

Zorg dat de leiding goed op de hoogte is van alle allergieën, speciale diëten, medicatie,… Schrijf 
het desnoods uit op papier, zodat wij en de foerage het zeker niet kunnen vergeten! 

 
(Jong-)Verkenners & Jins 

Gamel en bestek         
Poncho           
Zakmes          
Seinkaart           
Kompas en roomer         
Extra veters en naaikitje voor snelle herstellingen      
Mondmasker?          



Fiets (in orde: remmen, opgepompte banden, versnellingen, lichten)     
Helm (verplicht)         
Reserveband & plakgerief        
Eventueel fietsbroekje         
Energie voor onderweg: eten & drinken      

 
Wat nemen we NIET mee 

Snoep          × 
Corona          × 
Alles elektronisch        × 
(Nucleaire) wapens        × 
Drugs of andere verdovende middelen     × 
Heimwee         × 
 
Zeep: u hoeft niet, zoals andere jaren, zelf zeep te voorzien. Wij voorzien 100% natuurlijke zeep, 
een lokaal product zonder verpakkingsafval. Want #minderismeer  
 

 



Het is belangrijk om duidelijk te maken dat je bij de Waffia hoort. 

Neem dus zeker jouw maffia-outfit mee zodat je op het einde van het kamp, op de groepsdag, 
helemaal mee het mysterie van de gestolen kluis kan oplossen. We geven je al wat inspiratie, 

maar wees gerust creatief. Laat je inspireren door de klassieke Italiaanse maffia, door de 
Britten van Peaky Blinders, door de films van Scorcese,… De keuze is aan jou! 

Ons motto is creativiteit boven kwaliteit, iets nieuws kopen is echt niet nodig, gebruik je 
fantasie en wat je hebt rondslingeren op zolder!  

Neem geen wapens mee die echte projectielen schieten. Deze zullen tot het einde van het kamp 
in beslag genomen worden. 

 



 

Een echte maffioso is wel bekend met het de omerta, de geheimhouding. Daarom is de enige 

communicatie die we kunnen toestaan ultrageheime brievenpost met het thuisfront, te 

verzenden naar onderstaand adres. Wij verzekeren dat deze lijn secuur en niet af te tappen is. 

 

Scouts Woudlopers 

Dreefstraat 22 

3670 Gruitrode (Meeuwen-Gruitrode) 

T.a.v. naam lid – tak lid 

België 

 

Het is ook mogelijk voor de kampgangers om een brief huiswaarts te sturen. Dit kan aan de 

hand van meegegeven papier, enveloppe en postzegel, maar het is ook mogelijk om ter plekke 

een mooi kaartje en postzegel aan te kopen. Geef hiervoor dan de nodige centjes mee: een 

postkaartje kost €2 per stuk, een postzegel €1.  

 

Tip: geef de adressen waar uw zoon briefjes naar zal sturen mee op stickers, zodat deze 

gemakkelijk op de enveloppe / kaart te plakken zijn. 

 

 

 

 

 

IN GEVAL VAN NOOD 

Briefpost heeft z’n charmes, maar erg snel is het niet. 

Voor snel contact kan u ons steeds bereiken via onderstaande noodnummers. Dit is dus niet om 

gewoon eens te polsen hoe het met uw zonen gaat! 

Houtduif (0484161489) – Palmtortel (0485676637) – Anhinga (0493699472) 

 

 



En volg ons leven in de Limburg! 


