
 

KAMP 2022 
Merksplas 

 

Op de werf 

 
  



WELKOM OP DE WERF 
Eindelijk is het weer zover! De zeven of elf meest fantastische dagen van de zomer 

staan bijna voor de deur: nog enkele nachten slapen en we vertrekken weer voor 

een fantastisch CHIROkamp! 

Dit jaar maken we er weer een knaller van een kamp van!  

 

Van 30 juli tot 9 augustus laten we de alledaagse wereld voor wat het is en trekken 

we met ons hebben en houden naar de beste en schoonste werf van heel het land. 

De oudste afdelingen zullen de hoge kranen en prachtige dixis al verkennen en 

kennis maken met de omgeving tot ook op 3 augustus de kleinsten een kijkje komen 

nemen. Onze afdelingen zullen PAF staan van al die spannende momenten die ze 

zullen meemaken! 

 

Verder in dit boekje vind je alle praktische informatie! Er volgt een overzicht van de 

dagindeling, de activiteiten, praktische info over het vertrek en de aankomst en over 

wat er nu allemaal wel of niet in de valies moet/mag. Op het einde vind je een tekstje 

van jouw leiding om al een tipje van de sluier op te lichten! 
 



HOE ZIET ZO’N DAG OP DE WERF ERUIT? 
 
Goedemorgen! 
De dag begint om 8u30: dan worden we uit onze dromen over bilspleten en klinkers 

gewekt door de wekkers van dienst! Een beetje ochtendgymnastiek, een washand 

door ons gezicht, het chirouniform aan en om 9u komen we allemaal samen in de 

opening! Voor we aan een zalig ontbijt beginnen, zingen we eerst nog een liedje. Na 

het eten staan sommige groepen in voor de afwas, het terrein of de patattenjas. Deze 

klusjes worden snel goedgemaakt door al die fantastische spelen nadien!  

 

Goedemiddag! 
Na een voormiddag ravotten is het tijd voor de schof. Om 13u gaan we opnieuw aan 

tafel en genieten we van een heerlijke maaltijd, bereid door de kokskes, die we mee 

naar deze fantastische plaats hebben genomen. Als we onze buikjes rond gegeten 

hebben, keren we voor een uurtje terug naar ons bed om even te bekomen en terug 

energie op te doen voor een namiddag vol plezier!  

 

Goedenavond! 
Om 18u werken we nog een kleine maaltijd naar binnen en spelen we nog eventjes 

verder tot het tijd is voor de avond opening van 21u. Hierbij ziet iedereen er ook op 

z’n best uit. Dakwerkers, kranen, loodgieters, werfleiders, landmeters,… verenigen 

zich op het plein voor een spetterend spektakel over het reilen en zeilen op de werf 

en dan zingen we ook ons kamplied! Daarna schuiven we aan tafel voor de laatste 

maaltijd van de dag: PAP! 

 

Goedenacht! 
Om 21u30 is het tijd voor onze kleinsten (mini’s en maxi’s) om, na een dikke 

nachtzoen van de leiding, naar dromenland te vertrekken. Om 22u zijn ook de rakwi’s 

moegespeeld, een half uurtje later kijken ook de tito’s al uit naar hun dromen. De 

keti’s verzamelen in dromenland om 23u, een half uurtje later sluiten de aspiranten 

hun leuke dag ook af. Dan wordt het muis, muisstil. De leiding houdt een oogje in het 

zeil zodat geen enkele droom verstoord wordt.  

 
  



CONTACT 
Voor de mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, tantes en nonkels, neven en 

nichten, buren, overburen, vriendjes, vriendinnetjes en alle andere mensen die 
een brief willen sturen. 
Zelfs op onze werf horen wij graag af en toe iets van onze familie! Aarzel daarom 

niet om een briefje of postpakket (geen snoep) te sturen naar: 
CHIRO BERLAAR HEIKANT 

NAAM VAN HET KIND 
AFDELING VAN HET KIND 

HOEKEINDE 74 (ESBERGHOEVE) 
2330 MERKSPLAS 

 

Onze werflui ontvangen heel graag post, maar worden echter niet zo graag 

overrompeld met te veel brieven door onze drukke agenda! 

 

We willen ook echt nog eens duidelijk maken dat het sturen van snoep naar de 

kinderen niet de bedoeling is. Snoep is verboden om mee te nemen door de leden 

en ook als ze het opgestuurd krijgen, wordt het door de leiding afgenomen.  

De kookploeg voorziet genoeg lekker eten en de creatieve leiding verwerkt meestal 

ook wel wat snoep en lekkers in hun spelletjes.  

 

We organiseren ook dit jaar GEEN bezoekdag. We 

stellen het dus op prijs als jullie ons niet komen 

opzoeken, ook niet als je héél toevallig in de buurt bent. 
☺ 

 

In noodgevallen (en enkel en alleen in noodgevallen) kan je ons bereiken op de 
volgende nummers: 
Hoofdleider:  Wannes Van Bostraeten – 0497/ 06 61 36 
Hoofdleidster: Lien Thys – 0471/ 48 79 25 
VB’s:    Lise Van Dessel – 0495/76 25 81 
   Kris Willekens – 0471/ 92 07 47 
 

Onze vaste IT’er op de werf Janneke zal er ook dit jaar voor zorgen dat jullie ons 

avontuur overal ter wereld kunnen volgen met enkele foto’s. 

Surf naar: http://www.chiroheikant.be/kamp  

  



 
WIEWATWAARWANNEER? 
 
EN WE ZIJN WEG … 
Tito, Keti en aspi vertrekken op zaterdag 30 juli 2022 richting Merksplas met de 

fiets. 

Belangrijk: controleer allemaal jullie fiets voor vertrek (remmen, banden, 
lichten …) en voorzie een goed fietsslot! 
 
Aangezien er dit jaar geen station is in de buurt van de kampplaats, willen we voor 

de jongere groepen jullie vriendelijk verzoeken om jullie kind(eren) te brengen.  

 
Rakwi wordt op zaterdag 30 juli 2022 om 14u verwacht aan Sportcentrum ’t 

Hofeind (Hofeinde 9, 2330 Merksplas), signalisatie zal voorzien worden. Van daar 

wandelen we nog een klein stukje te voet naar de kampplaats met de leden.  

 

Mini en maxi voegen zich bij de groep op woensdag 3 augustus 2022. Zij mogen 

ook aan het Sportcentrum ‘t Hofeind afgezet worden.  

Mini’s worden 3 augustus om 11u verwacht. Maxi’s om 11u30. 

 

Uiteraard vangen wij maxi’s die al vroeger meekomen met een mini ook al om 

11u op.  
We raden ook sterk aan om te carpoolen en zo het aantal auto’s die over en 

weer moeten te beperken. De leiding staat mee open om het carpoolgebeuren 

in goede banen te leiden dus aarzel niet om ons te contacteren! 
 

TERUG NAAR HUIS 

Ook bij het terugkeren naar huis vragen we om Mini, maxi en rakwi op te halen 

aan Sportcentrum ’t Hofeind. Dat op dinsdag 9 augustus 2022.  

Mini om 14u   Maxi om 14u30   Rakwi om 15u 

 

Uiteraard kan u ook kinderen van verschillende groepen op dezelfde moment 
meenemen.  
We raden ook hier sterk aan om te carpoolen en zo het aantal auto’s die over 

en weer moeten te beperken. Contacteer de leiding indien nodig. 



 

Tito, keti en aspi fietsen terug richting de Hei op dinsdag 9 augustus 2022 (De 

exacte tijdstippen wanneer ze terug thuis zullen zijn wordt nog door de leiding van 

de groep gestuurd.) 

 

Indien nog wijzigingen gebeuren, worden die via vele wegen meegedeeld. 

 
BAGAGE 
 
Hieronder vind je terug wat er allemaal mee moet in de valies en wat je beter thuislaat 

of je niet mag meenemen. Vanwege de beperkte plaats in onze camion, vragen wij 

om MAXIMUM twee zakken mee te nemen: een valies en een sportzak/trekzak/mini-

valies. Naast de valiezen zouden we natuurlijk graag een berg spelmateriaal willen 

meenemen. 

Niet zo … Maar zo … 
 

 

 

 

  OF    OF   
 

 

 
 

 

 

 

Hang zeker ook een naamkaartje aan je valies of sportzak/trekzak/slaapzak, zodat 

je niet een heel bos moet doorkruisen om je verse onderbroeken terug te vinden!  

 

BELANGRIJK 
 

Alle valiezen (ook van mini en maxi) worden op woensdag 27 juli tussen 18u en 
20u verwacht op de jongenschiro! 

 
 
  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fclipart-vectoren%2Fsporttas.html&psig=AOvVaw1HsBUmYYNbqnyTQHbBuPTJ&ust=1587492072937000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjk1frK9-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftoppng.com%2Fscott-stylish-mini-tour-backpack-png-image-hiking-backpack-clipart-PNG-free-PNG-Images_285596&psig=AOvVaw3SBtUqVQ-mz42i_8IruhSC&ust=1587492432476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCDhabM9-gCFQAAAAAdAAAAABAK


WAT NEEM IK ALLEMAAL MEE? 

KLEDIJ 

 Uniform (hemd en rok/broek): verplicht vanaf RAKWI 

 Speelkledij: kleren die vuil mogen worden zoals T-shirts, shorts … 

 Warme kledij: lange broek, trui, dikke sokken … 

 Voldoende ondergoed  

 Voldoende sokken  

 Regenkledij 

 Schoenen: schoenen waarmee geravot kan worden, stevige stapschoenen, 

schoenen die nat mogen worden, laarzen, tiejensletse… 

 Zwemkledij: zwembroek of bikini/badpak (eventueel zwembril, zwembandjes 

…)  

 Verkleedkledij in het thema “op de werf”. Laat je maar volledig gaan! 

 

WASGERIEF 

 Toiletzak met zeep, tandenborstel, tandpasta, shampoo, kam, oorstokjes, 

spiegeltje, bekertje, eventueel scheergerief...  

 Handdoeken en washandjes  

SLAAPGERIEF 

 Pyjama 
 Slaapzak 
 Luchtmatras (standaard maat) of veldbed 
 Kussen 
 Knuffel 

ANDERE BELANGRIJKE SPULLETJES 

 Fluohesje 

 Rugzakje voor de heenreis (en voor op dagtocht): een kleine rugzak volstaat  

 Drinkbus! 

 Linnen zak voor de vuile was  

 Zaklamp of koplamp → er is geen verlichting in de tenten voorzien 

 Zongerief: zonnecrème, zonnebril, pet, aftersun...  

 Enkele plastiek zakken: altijd handig om bv vuile schoenen in te stoppen  



 Veiligheidsspelden en wasspelden  

 Zakdoeken 

 Briefpapier en omslagen → postzegels (€1) en kaartjes (€0,20) zijn op kamp 

te verkrijgen (Gelieve kleingeld mee te geven, zodat er zo gepast mogelijk 

betaald kan worden.) 

 Zakgeld: dit hoeft niet veel te zijn, informeer zeker eens bij de leiding 

 Eventueel medicatie: geef de medicatie aan de leiding zodat zij hier duidelijk 

toezicht over hebben en op de hoogte zijn van welke medicatie wanneer 

genomen moet worden 

 Patattenschiller (vanaf tito) 

 JE CHIROGOESTING!!!  

BELANGRIJK 
 

Voorzie je kleding van genoeg merktekens, zodat je weet wat van jou is en je dus niet met een 

lege valies naar huis gaat en al je kleren bij de verloren voorwerpen terecht komen en zo uiteindelijk 

in de klerencontainer omdat niemand ze nog terug neemt. 

Labelen = de boodschap 

 
TIP: 

Voor mini’s en maxi’s: steek de kledij per dag in een zakje en nummer de 

zakjes, zodat de leiding iets meer controle heeft over de garderobe van onze 

kleinsten.  

WAT LAAT IK BETER THUIS? 
 GSM (zie *)  

 Snoep/koeken/chips/…  

 Rookgerei (inclusief vapers)  

 Alcoholische dranken 

 MP3/Ipod/Tablet/Gameboy/Nintendo…  

 JE SLECHT HUMEUR!  

* Vanaf keti mogen leden hun GSM meenemen, deze geven zij aan hun leiding en 

krijgen deze ’s avonds even (tandenpoetsgebruik). Leden blijven zelf 

verantwoordelijk voor hun GSM als zij deze meenemen. 



 

 
 

MINI 
 



 

 
 

BOSSIE 'N BRUURS NV WERFT AAN: 

ENKELE HANDIGE MINI'S 
 

 
Voor de heropbouw van een huis zijn wij nog op  zoek naar een bende jonge bouwvakkers die ons 
kunnen helpen op een werf in Merksplas, Antwerpen. Het project verloopt van 3 augustus t o t  e n  

m e t  9 a u g u s t u s  2 0 2 2  . V i e r  m a a l t i j d e n  p e r  d a g  w o r d e n  v o o r z i e n ,  m a a r  e n k e l  a l s  e r  f l in k  gewerkt 

wordt. Voorzie zeker aangepaste werkkledij want deze taak zal niet lukken op crocs. 

 

Taakomschrijv ing: 
Zoals jul l ie weten raasde er even geleden een felle storm door ons land. Omdat het huis dat 

wij toen aan het bouwen waren nog niet stevig genoeg was blies de storm verschi l lende 

o n d e r d e l e n  t o t  o p  d e  w e r v e n  v a n  o n z e  c o l l e g a ’  s . D e  b a k s t e n e n  b e l a n d e n  b i j  d e  k r a a n m a n n e n  van 

het bedrijf Sarens die ze op 2 dehands. be zette om er zo  nog een extra centje aan te kunnen 

verdienen. Het cement waaide tot in de tuin van Algemene Bouwwerken Wil ly Vandijck d ie  d e  

t e g e l s  v a n  z i j n  t e r r a s  e r m e e  o p v o e g d e .  D e  r a m e n  s c h o v e n  r i c h t i n g  V E R A L U  e n  w e r d e n  d o o r  o n z e  

e i g e n s t e  l e i d e r  B o r b s  o p g e p i k t  d ie  e r  m e t e e n  h e t  h u i s  v a n  z i j n  “ b r o e r ”  w in d -  e n  w a t e r d i c h t  m e e  g i n g  

m a k e n .  D e  h o u t e n  p l a n k e n  v l o g e n  d a n  w e e r  t o t  in  d e  h a n d e n  v a n  d e  J e a n  d ie  e r  e e n  p o d i u m  v o o r  

z i j n  k i p p e n  m e e  b o u w d e .  J u l l i e  z o u d e n  o n s  m o e t e n  h e l p e n  o m  d e z e  materialen terug te kri jgen. Let 

wel op, deze col lega ’ s zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken en jul l ie zullen 

de onderdelen moeten terugverdienen door spel letjes te spelen en opdrachten te voltooien. Zijn 

jul l ie opgewassen voor deze zware taak? Geef ons een seintje! 

 
E n k e l e  b e l a n g r i j k e  e i g e n s c h a p p e n  d ie  o n z e  w e r k m a n n e n /  w e r k v r o u w e n  z e k e r  m o e t e n  h e b b e n ,  

zijn: 

- Voldoende kracht. 

- In  t e a m  k u n n e n  w e r k e n  

- Steeds met een goed humeur op de werf staan. 

- Goed kunnen eten en rusten, tussen het werken door. 

- Graag op een werftoi let zitten. 

- S a f e t y  f i r s t !  

- Goed kunnen luisteren naar de werfle iders.  

- Voldoende grote bi lspleet. 

 
Beschikken jull ie over deze eigenschappen en hebben jul l ie zin om deel uit te maken van dit 

t e a m ?  L a a t  o n s  t i j d i g  i e t s  w e t e n  z o d a t  w e  h i e r  e e n  o n v e r g e t e l i j k e  e r v a r i n g  v a n  k u n n e n  m a k e n !  

 
Met vr iendel i jke groeten, 

B o s s i e  ’ n b r u u r s  NV  



 



 
 

MAXI 
 
 
 

 



 
DRAMA BIJ BOUWWERKEN VAN DIJCK!!! 

Onlangs is er een zéér belangrijke kruiwagen verdwenen bij de Van Dijck thuis. 
Die hebben we namelijk nodig om al het leuke spelmateriaal tot op de 
kampplaats te krijgen! 

Sinds de verdwijning hebben we er alles aan gedaan om hem terug op het 
spoor te komen. We hebben een berichtje geplaatst in ‘ge zaa van de haa as 
ge …’, de politie gecontacteerd en zelfs bij Beenhouwerij Dirk Ilse Kens gaan 
ondervragen. Dit alles leverde helaas niets op … 
 
We hebben dan maar besloten om het heft in eigen handen te nemen en een 
undercoveroperatie op te starten in de gevaarlijke en maffiose wereld van de 
bouwsector.  
Hier draaien arbeiders hun hand niet voor om om materiaal mee naar huis te 
nemen om zogezegd ‘bij te klossen in het weekend’ en worden boterhammen 

schaamteloos dubbel belegd met plopworst. 
 
Tot nu toe zijn we erin geslaagd om onopgemerkt te blijven dankzij onze 
voorzichtige aanpak en onze sluitende vermommingen. We hebben, naast 
doodgewone sms-conversaties zoals ‘in wa hedde gij gusting veu ’t eten?’ en 

‘zie da ge vandaag wel oep tijd me de mannen aant school zij’, ook interessant 
berichtverkeer kunnen onderscheppen. We denken nu te weten hoe de vork 
in de steel zit, of hoe ze het in het vakjargon wel eens zeggen, de steel in de 
schup zit. 
 
Het zou echter onverantwoord zijn om met ons kleine team nog verdere 
stappen te ondernemen. We rekenen op jullie hulp zodat we samen deze 
operatie tot een goed einde kunnen brengen. Een van de volgende zondagen 
zetten we de zoektocht verder, dus wees voorbereid … 



 

 
 



 
 

 
RAKKERS 
 
 

 
 



Arbeiders 
Gezocht 

 
 
 

Geacht werkvolk, deze zomer starten we met een nieuwe bouwwerf in 
Merksplas. Met spijt in ons hart hebben wij moeten vaststellen dat onze 
vaste werkkrachten niet  geschikt zijn voor dit groots bouwproject. Daarom 
zijn we op zoek naar de beste, sterkste en verstandigste bob de bouwers.  
Hierbij dachten wij meteen aan de arbeiders van bouwwerken van Dyck 
maar deze zaten vast in de Carré tot het eind der dagen. Na deze tegenslag 
zijn wij verder op zoek gegaan en zijn we terecht gekomen bij de Chiro van 
de Hei.  
De hoofdleiding heeft ons doorverwezen naar de leukste groep van heel de 
Chiro: De Rakkers. 
 
Echter hebben wij niet de tijd om tijdens het hele project aanwezig te zijn 
dus daarom zoeken wij uit jullie groep de ultieme rakker/werfleider. Alle info 
wordt vermeld in dit boekje. Tijdens de dagelijkse pauzes word er afleiding 
voorzien. Jullie kunnen  alvast beginnen met dit kruiswoordraadsel. 

 
Tot dan, 
De projectleiders: Transporteur Beecky, mechanieker Seppe, kraanman Fille 
en  stellingbouwer Jaan 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

KWIKS 
 

 



 



 

 
 

TOPPERS 
 
 
 



Het kampthema is ondertussen wel gekend door iedereen. Chiro Berlaar-Heikant 
heeft voor het kampthema ‘op de werf’ gekozen. Hierdoor gaan de toppers zelf een 
bedrijf beginnen. We starten namelijk een bouwbedrijf waarin iedereen een bepaalde 
functie heeft. Op kamp zullen wij hier ook een groot spel rond spelen.  
 
De onderneming die de toppers van Berlaar-Heikant zullen oprichten, is een 
bouwbedrijf dat heel Vlaanderen zal overtuigen. Onze bedrijfsnaam is Toppers Haa 
NV. Wij zijn een team bestaande uit 14 knappe heren. Onze onderneming staat 
bekend om zijn kwalitatieve en snelle prestaties. Geen enkel bedrijf doet beter, zelfs 
niet Schrijnwerkerij MB ☺. 
 
Vervolgens zullen wij ons team voorstellen. Iedereen van ons team heeft zijn eigen 
kwaliteiten en struikelpunten. Hieronder kan u een ruime samenvatting raadplegen 
van elke werknemer. 
 
Ruben & Tibo: Beide hebben ze de onderneming opgestart en hebben ze in totaal 
12 knappe heren aangenomen. Ruben en Tibo dragen de volledige 
verantwoordelijkheid van het team. Ze zorgen ervoor dat de groep zeer hecht blijft 
zodat er goede resultaten geboekt kunnen worden. Bij alle vragen kan u bij hen 
terecht komen. 
 
Fré & Illy: Deze 2 knappe werknemers staan in voor de schrijnwerkerij van ons 
bedrijf. Fré heeft deze kwaliteiten van zijn vader meegekregen. Ook heeft Fré één 
van zijn beste vrienden naast hem staan. Deze 2 heren maken altijd plezier samen 
en leveren zeer knap werk. Soms kibbelen ze misschien iets te veel maar dat 
gebeurt nu eenmaal in het werkveld. 
 
Lars, Viktor & Liam: Lars en Viktor zijn beide overgekomen van Rita Berlaar. Liam 
komt dan weer van het verre Herselt. Deze 3 knappe heren zijn onze nieuwe 
aanwinsten van dit jaar. Momenteel lopen ze nog stage bij onze onderneming. We 
zijn van alle 3 de heren zeer content en zullen hen daarom een vast contract 
aanbieden. Ze passen perfect in ons team! Alle 3 willen ze na de uren graag nog 
een matchke sjotten want hierin zijn ze echte toppers! 
 
Sem & Woute: Zij zijn beide de harde werkers van de groep. Daarom zijn het onze 
metsers van de onderneming. Bij elke opdracht die gegeven wordt, staan zij te 
springen om deze uit te voeren. Zonder deze 2 heren zal het werk veel zwaarder 
zijn. Zij zijn de harde bikkels van de groep. We zullen hem binnenkort ook een 
loonsverhoging aanbieden.  
 
Akke: Hij is de leider van de werknemers. Hij heeft een enorm gezag waar al de 
werknemers naar luisteren. Hierdoor is hij de persoon die onder Tibo en Ruben 
staat. Hij is onze werfleider. Hij is de grote, stoere bink van de groep. Hij zet altijd 
zijn werknemers op de eerste plek! 
 
Tigo: Dit is de liefste en kleinste van onze groep. Hij heeft een gevoelig hartje en 
hierdoor is hij onze preventieadviseur. Hij zal iedereen helpen waar nodig. Verder 
zorgt Tigo er ook voor dat heel de groep met een lach begint aan de werkdag, want 
als onze preventieadviseur begint te lachen kan hij niet meer stoppen en dit vindt 
iedereen zeer tof. 



Niels: Dit is de slimste van heel de groep. Het is ongelooflijk hoe goed Niels met 
cijfers is. Hierdoor hebben we hem onze boekhouder van de onderneming gemaakt. 
Hij zorgt ervoor dat al onze inkomsten en uitgaven kloppen. Verder is onze 
boekhouder ook de schattigste van de groep met zijn dikke kaakjes. Iedereen van de 
groep is stiekem verliefd op hem. 
 
Max: Deze meneer is de knapste van de groep met zijn lange haren. Deze ladykiller 
is ook de snelste van de groep. De Usain Bolt van België. Hierdoor zorgt hij voor het 
transport van onze onderneming. Hij zorgt ervoor dat alle materialen van punt A naar 
punt B worden gebracht. Dit verwezenlijkt hij in een toptijd. Deze werknemer zullen 
wij nooit ontslagen. 
 
Thor: Vervolgens hebben we onze betonbreker. Hij is de bruutste van onze 
werkgroep. Hij zorgt altijd voor ambiance. Hij maakt veel mopjes en fratskes. Thor 
was wel even afwezig maar dit heeft hij ondertussen al ingehaald door dubbel zo 
hard te werken. Zonder onze Thor valt onze onderneming helemaal in elkaar.  
 
Samenvatting: 
Dit was ons 14-koppig team waarmee wij op kamp zullen gaan. Ons kamp gaat door 
in het dorp genaamd Merksplas. Hier zullen we op 10 dagen een hele nieuwbouw 
neerzetten. We starten aan de grote werken op 30 juli en onze deadline om dit grote 
project te finaliseren is 9 augustus. Hierna krijgen al onze werknemers een 
verdiende vakantie. 
 

Wat onze werknemers allemaal moeten meenemen op kamp wordt later via 
Whatsapp nog gecommuniceerd. 

Om af te sluiten hebben we nog een foto van ons team. Helaas was niet iedereen 
aanwezig. Via deze manier willen wij Maes Bert nog eens bedanken voor de 
sponsering van onze truien. 

 



 

 
 
TIPPERS 

 

 
 



 
 



 
 

Onze eerste solicitanten waren Ella, Marthe en 

Lorette die het plan in orde moesten maken. 
 
 
 

 

Onze volgende sollicitant was Anna, zij zorgt 

voor den beton op de werf. Geruchten gaan 

rond op de werf dat ze mayonaise tussen 

hare beton draait. 



 

We hebben natuurlijk ook mensen voor de veiligheid 

nodig. Lore en Eloise regelen dat er niemand op de 

werf komt. Moest dit toch gebeuren zal Elien deze 

persoon buitenzwieren. 
 

Finn, Bo en Calliopé zijn de zotste bouwvakkers. Deze 

meiden zijn niet bang van hoogtes en durven alles aan! 



 

Onze landmeters Nette, Sanuthi en Lisa zorgen 

ervoor dat alles in orde is met ons stukje grond in 

Merksplas. 

 

Natuurlijk moeten we iemand hebben die 

het materiaal op onze werf krijgt! Lorette 

Renault regelt de transport! 



Wat meepakken naar   de  werf? 

• Een fiets die in orde is, we gaan 
namelijk met de fiets naar de werf en 
willen voor een leuke maar ook veilige 
manier op de werf raken. 
• Een trekrugzak met: gamel, iets om je eten 
met warm te maken (gasvuurtje of zip 
blokje) en matje. 
• Meer informatie over wat jullie moet- en 
meepakken zal nog via de whatsapp 
gecommuniceerd worden 



W.                                                                                     Wat niet meepakken  naar de werf? 
 
 
 

• GSM 
• Snoep 
• Veldbedden (alleen luchtmatras en/ of 
matje) 
• Je slecht humeur 
• Pot mayonaise (Anna!) 
• De vraag: “Wat gaan we eten” 
• Uwen lelijke smoel 
• Elle moe! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij hebben er alvast heel 
veel goesting in! Hopelijk 
jullie ook 

 



 

KERELS 

 



 

Twee projectleiders hebben het beste idee ooit om de chicste werf van heel de keet 
op te starten. Wat er just gaat komen is nog een groot vraagteken. Meer details 
volgen op 30 juli om 19u54 en 15 seconde.  
Om het project goed te starten, rekenen ze op de expertise van de Kerels van de 
Hei. Het project bevindt zich immers al in de eerste fase waarin de taken reeds 
verdeeld werden. Hieronder vindt u een korte toelichting van wat er juist verwacht 
wordt.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Naam: Nico 
Functie: Tractorchauffeur 
Omschrijving: Zit in het dagelijks leven al 
meer in een tractor dan op eender welk 
ander voertuig. Als hij kon zou hij ermee 
trouwen. Voor vervoer van materiaal groot 
of klein moet ge bij de Nico zijn. 
 
 

Naam: Niel 
Functie: Signalisatie 
Omschrijving: Doet de signalisatie het liefst 
in het oranje, want dat is zijn handelsmerk. 
Als er een kegel te weinig is, kan hij daar 
zelf altijd staan. Hij valt ook sowieso al op 
door zijn gekke praatjes. 
 
 

Naam: Zjef 
Functie: Bulldozer 
Omschrijving: Met zijn brute kracht kan hij 
alle obstakels aan. Bij de moeilijkere 
opdrachten moet hij soms wel eens een 
tandje bijsteken al zou hij daar beter mee 
stoppen… Die uren in de fitness zijn dan 
toch niet voor niks geweest.  
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Naam: Cayétan  
Functie: Werfleider 
Omschrijving: Met zijn verstand kan hij 
alles in goede banen leiden. Mensen die 
niet meewerken, legt hij met één judogreep 
op de grond. Dus iemand waar ge op uw 
hoede moet voor zijn. 
 
  

Naam: Dirckx 
Functie: Ziekenkas 
Omschrijving: Jammer genoeg is hij 
afgekeurd wegens te lange haren. Hij moet 
dringend naar de kapper vooraleer hij de werf 
mag betreden. Daarna valt er terug te 
klappen over zijn contract. 
 
 

Naam: Milants 
Functie: Betonmolen  
Omschrijving: Mixt graag beton met vrouwen 
op en rond de werf. Het liefste zou hij graag 
op een werf op de noordpool zitten zodat hij 
in zijn vrije tijd kan gaan schaatsen.  
 
 

Naam: Verbeeck 
Functie: Werfkraan 
Omschrijving: Met zijn grootte en verre 
reikwijdte is afstand en hoogte geen 
probleem. Zo kan hij gemakkelijk het 
overzicht bewaren over de werf. De rest kan 
hij gebruiken als view point. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dag en bedankt en tot oep de werf! 

 
 

Naam: Vic 
Functie: Interim 
Omschrijving: Met zijn snelle beentjes kan hij 
overal bijspringen waar nodig. Hij is van alle 
markten thuis en levert altijd goed werk. Hij 
werkt het liefst in rust en stilte. 
 
 

Naam: Elias 
Functie: Fernand Costermans van de werf 
Omschrijving: Hij is het vaakste aanwezig en 
kent daarom iedereen zijn zwakke plek. 
Hierdoor probeert hij iedereen ne Renault 
aan te smeren in plaats van antiek. 



 

 
 

TIP-10’S 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Beste Tip - 10’s van Chiro 
Berlaar- Heikant. 

 
Jullie worden als VIP 
gast uitgenodigd op ons 
nieuw festival. 
Tijdens ons festival gaan 
jullie de wereld van bouw 
op een heel andere manier 
leren kennen. 
Wees niet gevreesd, niet 
heel deze geweldige 10 
daagse draait rond de 
‘Werf’ . De projecten die 

voor jullie klaar staan 
zullen een ‘once in            a 
lifetime’ ervaring worden. 
Dus kort samengevat: Be 
there or be square!! 

 
Vriendelijke groetjes jullie 
favoriete  leiding ooit! 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

ASPI ⚣ 

 

 
  



 

 
De firma Bricollé nv heeft de aanbesteding binnen gehaald om werken uit te voeren 
te Merksplas. Hiervoor heeft de firma een ploeg arbeiders geselecteerd. Deze 
worden hieronder voorgesteld.  Voor de werfleider en ingenieur heeft de firma zelf 
gezorgd. Dit werk moet dan ook door professionals gedaan worden.  

      
 

Arbeiders van dienst 

Kobe betonmolen 
Als eerste hebben we Kobe betonmolen. Een zeer 
belangrijke aanwinst voor onze firma. Kobe heeft na tal 
van jaren onderzoek te doen op de verschillende 
betonmixen eindelijk de geheime formule gevonden en 
heeft hier dan ook meteen een patent op genomen. Ook 
de zwaardere formules heeft hij vroeger onderzocht, maar 
deze zorgden voor veel slijtage op de tandwielen.  
 

Robbe afkitter 
Kitwerken smerig Smekke heeft zijne naam ni 
gestolen. Hij is dan ook de klootzak van heel den 
bouw. Hij bekladt nogal graag het werk van andere 
collega’s. Komt er ene een keuken zetten, spuit hij het 

vol, worden er ramen gezet dan kan hij zichzelf ook 
niet inhouden. De meeste hoofdaannemers werken 
dan ook niet graag met deze firma. Echter hebben wij 
hem nog een kans gegeven om zich te bewijzen in 

augustus want vorig jaar zijn de werken ook al stilgelegd door een bouwovertreding.  
  



 

Jokke all round 
Jokke ellentrik, Jokke carglass, Jokke dj, Jokke Hoek, Jokke gazzet, Jokke toneel, 
Jokke muziek, Jokke kubb, Jokke bekke vanalles. Zoals de naam het al zegt, zit onze 
jokke in den all round wereld. Bij elk onderdeel van den bouw komt hij dus van pas. 
Maar zijn specialiteit blijft nog altijd de sterretjes fixen.  De ramen van de kerk in 
Halder hebben al mogen proeven van zijn kunnen.  

 

   
Werner Dieselgroep 
Wanneer ge Werner nodig hebt moet ge niveel doen: ge doe 
uw ogen open, ge kijkt naar boven en waar er doemp komt, 
daar is em te vinden. Op de werven hebben we ook altijd 
ellentrik nodig dus onze dieselgroep kunnen we zeker 
gebruiken.  Tijdens het Chiro jaar hebben we jammer genoeg 
vaak zonder ellentrik moeten werken. We hopen dat hij dit 
goed maakt op kamp: vol ge tankt en met groot onderhoud 
mee gaat.  
 
 
Stig de bezetter 
Voor alle bezetwerken is er maar 1 man die 
het werk klaar krijgt. Wanneer de metser de 
muren wa verrimpeld gezet heeft kan onze 
Stig deze glad strijken met zijn 
verschillende producten. In zijn camionette 
heeft hij ook veel staal bij om de zwaardere 
werken mee te doen. Voor de echt moeilijke 
klussen neemt hij zijn toiletzakje mee.  
 
 



 

 
 
 

 

ASPI ⚢ 
 
 
  



 

HELLO MY FRIENDS!!! ATTENTIE VOOR VOLGENDE BOODSCHAP VAN 
ALGEMEEN NUT: de manne gaan na de werf, hiervoor hebben we natuurlijk het 
nodige materiaal nodig, een perfect jobke voor de aspizeugen dus!! 
 
Amelie aka Amelie renault: de opvolgster van de bekendste 
garage van de Hei en omstreken, onder toeziend oog van 
Lucske. Zij voorziet het transport veu oep de werf, en ze ma 

zeker da het in orde is dan  
 
 
Flore en Nura dienen als werfradio, 
voor groot laweit moet je bij hun 
zijn. Ist ni me den box, dan ist wel met hun kweek      Ze 
draaien mogelijks wel enkel harry styles aka den harrie 
 
Sam aka sammeke aka 
sugarmommy sam is ons 
drilboor, ni verlegen om haar 
vingers te gebruiken in plaats 
een boor zelf. Oud materiaal 
moet sam ni hemme oep de 
werf, ze zoekt vooral het niefste 
en jongste op de markt op.  

 
 

 
Alex aka alex kees maris is het boke kees van 
de groep, het belangrijkste item van elke 
bouwvakker.  Ne goeien avond mag altijd wa 
kees hemme voor onze kleine Maris. Ge ziet ze 
soms vaker met kees dan zonder. Draait annes 
ook haar hand ni om voor een jong stukske 
gouda! 
 
 
 
 

Margot aka MargoTTT aka kleine clé: haar functie op de werf 
is de koelbox. Deze meid staat altijd klaar na het werk om te 
blijven plakken met een fris pintje (lees: strongbow xd) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fleur hoort ge vooral snachts, zij is ‘de 
group’ aka generator van de werf, een 
stukske ronken kan er altijd bij. Dit is 
natuurlijk nog niks in vergelijking met 
leider djaro die kan brommen as een 
beertje. 
 
 
 
 

 
Jade aka poelie aka jaad: het onmisbare element op elke 
werf: den Dixi. Zij vertoeft zelf ook al wel is graag in nen dixi, 
en voorziet deze service ook met plezier voor de rest van de 
werf 
 

 
 
 
Lynn aka 
lyntnhee is ons 
thee madammeke, drinkt zelf thee met 
liters, maar staat wel ook altijd als eerste 
klaar om te helpen (waar de leiding haar 
oneindig dankbaar voor is!!)  
 
 
 
 
 

 
Noor aka krikke aka kleine willekens: deze lenige 
meid kan met haar acrobaten toeren oep alle 
hoge kranen kruipen, just gelek haar broer. Durft 
soms al wel is vies zien, dus perfect om 
indringers buiten te houden! Gaat er ook altijd de 
volle 100 procent voor, dus perfect voor een 
jobke op de werf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Janne aka den ingenieur. Janne kan vaak de groep 
aan het denken zetten met haar wijze woorden of 
moeilijke dilemma’s over het leven (of over de venten 

     ). Met haar big brains is ze de geschikte persoon 
om den ingenieur te spelen oep de werf.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze zeugjes gaan lekker 10 dagen naar de werf onder deskundige leiding van Djaro 
aka den dja en Inés aka ingrid van de buurt. Bereid jullie voor op 10 dagen int zak 
gezet worre en een vettig werf feestje waar alles kapot mag!! Natuurlijk kunde ni me 
lege handen naar ne werf komen, dus vergeet dit zeker niet mee te nemen: 

- Zwembril 
- Oordopkes om goe te slapen snachts 
- GEEN KAMPEERSTOEL! (dit is geen mopje      ) 
- Ei goesting 
- Slechte kleren 

 

 
 
SALUKESSS!!! Dik int zak gezet!! Schet omhoog xoxo 
  



 

 
Tot op 

de werf! 
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