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Hallo hallo Chiro!
Met heel veel trots en plezier stellen we de leidingsploeg aan jullie voor!
Zij staan het hele jaar klaar met toffe activiteiten en knotsgekke
avonturen.
Daarnaast kan je de agenda voor dit werkjaar ook terugvinden.
Veel leesplezier!
Groetjes, de leiding

Speelclubleiding
Sofie: Hallo! Ik ben Sofie. Ik ben 19 jaar en mag me dit jaar leidster
noemen van de superleuke groep Speelclub. Dit is mijn 2de jaar als leidster
en samen met mijn medeleiding gaan we er een fantastisch jaar van
maken! Door de week zit ik in Utrecht waar ik farmaceutische
wetenschappen studeer. Buiten de chiro heb ik ook nog andere hobbies
zoals dansen en volleybal.
Goele: Hoi hoi! Mijn naam is Goele en ik ben 19 jaar. Ik zit op kot in Leuven
en studeer revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Ik zit al 13 jaar op
de chiro en dit is mijn tweede jaar als leiding. Mijn hobby’s zijn atletiek,
gitaar en piano. Ik ben een echte dierenliefhebber en heb zelf dan ook
vogeltjes, vissen, kippen en eendjes. Samen met mijn fantastische
medeleiding Sofie, Anke en Lies gaan wij onze Speelclubbertjes een
formitastisch jaar geven!
Lies: Hallo, ik ben Lies, 18 jaar en ben al 13 jaar lid van de chiro. In mijn
vrije tijd hou ik me naast chiro ook nog bezig met muziek want ik speel
klarinet. Van maandag tot vrijdag ben ik altijd te vinden op mijn kot in
Brussel, waar ik biomedische laboratoriumtechnologie met forensisch
onderzoek studeer. Ik begin mijn eerste jaar als leidster bij de speelclub en
heb er heel veel zin in!!!!
Anke: Hallo! Ik ben Anke, ik ben 17jaar
(bijna 18 whoop whoop) en ik ben super
blij dat ik mezelf dit jaar speelclubleiding
mag noemen. Wel spannend, want dit is
mijn eerste jaar als leiding. Op school ben
ik net gestart aan mijn eerste jaar
bachelor in de tandheelkunde in Leuven.
Naast de Chiro zit ik ook in de kern van
jeugdhuis De Put en ga ik graag lopen.
Mijn lievelingsspelletjes op de Chiro zijn
dan ook zeker de actieve, ravotspelletjes.
Ik ben er helemaal klaar voor om er een
fantastisch jaar van te maken samen met
heel Chiro Berkenbos en specifiek met de
allerleukste speelclub!!

Rakwileiding
Fran: Hey hey! Ik ben Fran en zit al vanaf de patclub op de Chiro. Nu begin
ik dus aan mijn eerste jaar als leiding. Ik ga er samen met mijn medeleiding
en met de rakwi's een kei leuk jaar van maken. Door de week zit ik in
Leuven waar ik fysica studeer. Daarbuiten speel ik nog af en toe dwarsfluit
en speel ik ook veldhockey. Geef Rakwi!
Vic: Goeiemorgen ,-avond of -middag, ik ben Vic en dit is mijn eerste jaar
als leiding. Zelf ben ik als topper begonnen op de Chiro en ik amuseer me
nog steeds even hard! Ik studeer aan de VDKMS een voorbereiding op
Sociale en militaire wetenschappen en ik hoop volgend jaar als leerlingpiloot aan de KMS te kunnen starten.
Gitte: Hoihoi allemaal! Mijn naam is Gitte en mag me dit jaar leidster
noemen van de super mega geweldige Rakwi’s! Ik ben 20 jaar, dit is mijn
vijftiende jaar op de Chiro, tweede jaar als leidster en eerste jaar als
groepsleiding. Verder kan je me vaak in een witte labojas zien want ik zit in
mijn derde (en hopelijk laatste) jaar biomedische laboratoriumtechnologie
in Diepenbeek. Ik heb suuuper veel zin in dit Chirojaar met deze drie
nieuwe toppers aan mijn zijde! Geef Rakwi!
Merit: Hey, ik ben Merit, ik ben 17
jaar oud en dit is mijn eerste jaar
als leidster. Ik hou er van om
creatief bezig te zijn en al mijn
energie los te laten op de chiro. Ik
ben helemaal klaar om samen met
mijn geweldige medeleiding (Gitte,
Fran en Vic) er een fantastisch jaar
van te maken en onze chirovlam
door te geven aan onze rakwi's! De
chiro heeft ervoor gezorgd dat ik
me op een veilige manier kon
ontwikkelen en ontdenken en wil
ervoor zorgen dat jullie dit ook
kunnen doen!

Titoleiding
Charlotte: Hela! Mijn naam is Charlotte, ik ben 18 jaar en heb een hart
voor Chiro. Ik ben dan ook superblij om in mijn eerste jaar als leidster al
meteen zo een fantastische groep als de Tito’s te mogen hebben. Ik hou
heel veel van piano en muziek in het algemeen. Daarnaast doe ik ook graag
leuke dingen met vrienden en studeer ik Communicatiewetenschappen in
Leuven. Ik heb enorm veel zin in dit nieuwe Chirojaar en met deze toffe
Tito-bende kan het al zeker niet meer stuk!
Casper: Jow! Ik ben Casper en ben 18 jaar. Al vanaf de patclub ben ik lid
van Chiro Berkenbos, nu start ik aan mijn eerste jaar als leiding. Ik studeer
mechanische productie technieken en in mijn vrije tijd zit ik graag op de
koersfiets of in de fitness. Ik kijk ernaar uit om dit jaar samen met de Tito's
te ravotten. We vliegen erin!!!
Helena: Hallokes, ik ben
Helena! Ik studeer
Kunstwetenschappen aan de
KU Leuven en zit daar door
de week op kot. Dit is mijn
tweede jaar als leiding en
eerste jaar als groepsleiding.
Ik ben trots dat ik mezelf dit
jaar titoleiding mag noemen.
Zelf zit ik al sinds de patclub
op de Chiro Berkenbos.
Ondertussen is dit dus al het
15de jaar dat de Chiro een
belangrijk onderdeel van mijn
leven is. Daarnaast ben ik
gestart met mijn 11de jaar
aan de stedelijke Academie
van Beringen, want naast
Chiro is ook theater spelen
een grote passie van mij.

Ketileiding
Arno: Heey hooi! Ik ben Arno ondertussen al 20 jaar, waarvan al 12 trots
deel van Chiro Berkenbos. Naast mijn tijd in Chiro te steken ben ik student
verpleegkunde en studeer ik in Hasselt. Als ik niet met een van deze 2
dingen bezig ben zou je me nog al is terug kunnen vinden op de fiets. Dit
was ik in een notendop.
Maite: Hey hoi! Ik ben Maite, 20 jaar. Ik zit al in mijn tweede jaar leiding.
Mijn hobby’s zijn uiteraard: de Chiro en dansen. Af en toe ga ik ook
zwemmen. Op school volg ik de opleiding kleuteronderwijs. Een heel leuk
weetje over mezelf is dat ik mijn pyjama match met de lakens van mijn bed!
Robbrecht: Hallo hallo
Chiro! Mijn naam is
Robbrecht en ik begin nu
al aan mijn vierde jaar als
leiding. Ik ben 22 jaar en
studeer biochemie &
biotechnologie in Leuven.
Naast Chiro hou ik me ook
graag bezig met muziek,
lopen en Spaans leren.
Samen met Maite en Arno
kijk ik er enorm naar uit
om er met de keicoole
keti's een topjaar van te
maken!

Aspileiding
Sterre: Hey hey! Ik ben Sterre, ik ben 20 jaar en dit is mijn tweede jaar als
leidster. Dit jaar van een hele toffe bende: de aspi’s !!!! Ik zit in mijn derde
jaar Geneeskunde en ben dan ook maar al te graag bezig met het
verzorgen van alle kids. Naast mijn studies en de Chiro, breng ik de rest
van mijn tijd het liefste door met mijn vrienden of ga ik wandelen met mijn
hond. Samen met Michiel en Fien wil ik er een fantastisch jaar van maken
voor onze topperkes!!<3
Michiel: Hallo allemaal! Ik ben Michiel, ik ben 21 jaar en ik ben dit jaar
leiding van de supermegatoffe aspi groep. Dit is mijn 4de jaar als leider op
Chiro Berkenbos en ook mijn 3de jaar als groepsleider. Door de week zit ik
in Leuven waar ik industriële ingenieurs wetenschappen studeer op Goup
T. Buiten de Chiro ben ik kernlid in jeugdhuis De Put en ben ik ook nog
vrijwilliger bij het rode kruis Heusden-Zolder.
Fien: Hallo! Ik ben Fien,
ik ben 20 jaar en dit is
mijn 2de jaar als leiding.
Ik ben dit jaar trotse
leidster van de super
leuke Aspi's! Ik studeer
Muziekpedagogie in
Leuven. Buiten de Chiro
geef ik ook nog
dwarsfluit les in Haacht
en ik vind het ook
enorm leuk om in het
weekend muziek te
maken in verschillende
orkesten. Ik kijk er
enorm naar uit om er
een super leuk jaar van
te maken met de Aspi's!

Groepsleiding
Hallo allemaal, wij zijn Helena, Michiel & Gitte, de groepsleiding. Wij
bereiden de vergaderingen voor en proberen alles in goede banen te
leiden. Wanneer jullie met een vraag of probleem zitten, kunnen jullie
steeds bij ons terecht. We helpen jullie met veel plezier verder!
Wij staan er samen met de leidingsploeg natuurlijk niet alleen voor. Onze
VeeBee Kevin staat altijd klaar om ons met raad en daad bij te staan.

Rebus
Wist je dat... leidster Fran een natuurtalent is in het bedenken van
rebussen. Raden jullie het woord dat we zoeken juist?

-N
OPLOSSING
oorbel

Jaarthema
Chirowerk is meer dan enkel spelletjes spelen. Een speelclubber die voor
het eerst een toneeltje maakt. Een aspi die zich kwetsbaar opstelt. Een
leid(st)er die een evenement coördineert. Elke Chirodag opnieuw geven we
het beste van onszelf en worden we stap voor stap beter op onze eigen
manier. In de Chiro zitten, is als het ware een zoektocht naar je
eigen superkrachten. Dit werkjaar gaan we die zoektocht allemaal
samen aan!
Chirohiro’s, want Chiro, daar is toch een hoek af. Het hoeft niet allemaal
perfect te zijn. Een beetje speels, daar zijn we niet vies van. We mogen
fouten maken en samen groeien we verder naar een betere versie
van onszelf en van de Chirogroep.
JAARTHEMALIED - CHIROHIRO'S
Strofe 1
Oh, ik kan goed blussen
Bel me als het ergens brandt
Red ik dan de wereld
Met m'n gieter in de hand
Ik ben supergrappig
Ik lach altijd om mezelf (HAHA)
Ik ken veel goeie moppen
Die ik niemand ooit vertel
Refrein 1
Ik ben een Chirohiro (4x)
Strofe 2
Iedereen kan slapen
In hun bed of op de bank
Maar ik tel al schapen
Liggend op een houten plank
Thuis spreek ik twee talen
Niet alleen het Nederlands
En ga 'k een boodschap halen
Dan bedank ik in het Frans (MERCI!)

Refrein 2
Je bent een Chirohiro (4x)
Strofe 3
Oh kon ik maar vliegen
Als een vogel naar de zon
Dan nam ik zonnestralen
Mee voor jou als ik dat kon
Oh we zullen springen
En we springen superhoog
Samen in de wolken
Glijden van een regenboog
Bridge
Ieder talent van groot tot klein
Maakt je uniek, laat het maar zien
De Chiro is om je heen
Hier ben je nooit alleen
En mag iedereen zichzelf zijn
Refrein 3
Wij zijn de Chirohiro's (8x)

Agenda
21 oktober 2022: Dag van de jeugdbeweging
Op vrijdag kleuren de jeugdbewegingen
het land weer! Trek met trots je
Chirokleren aan naar school en laat zien dat je
lid bent van de beste Chiro in omstreken.
23 oktober 2022: Vriendjesdag
Deel je chiro-vlammetje met een vriendje of vriendinnetje en neem
hem/ haar mee naar de Chiro!
20 november 2022: Christus koning
Het grote feest van de Chiro en dat gaan we vieren met een dag vol
Chiro en spaghetti!
26 november 2022: Berkennacht
Wij organiseren een gezellige kampvuur- en jeneveravond voor jong
en oud.

4 december 2022: Sinterklaas
We krijgen hoog bezoek op de Chiro, de Sint komt langs!
25 december 2022: Geen Chiro (Kerstmis)

1 januari 2023: Geen Chiro (Nieuwjaar)
26 februari 2023: Groepsactiviteit
Ook dit jaar gaan we weer op groepsuitstap! Wat we gaan doen? Dat
is nog een verrassing.
9 april 2023: Geen Chiro (Pasen)
28 april - 29 april - 30 april 2023: Mini-bivak
Een weekendje weg met heel Chiro Berkenbos om al in de
bivaksfeer te komen!
13 mei 2023: Fiësta Mexicana
Een goed gevulde avond met live optredens, lekkere cocktails, frisse
pintjes en Mexicaanse snacks. Feest- en dansplezier gegarandeerd.

14 mei 2023: Geen Chiro

15 juli 2023: Baxter
Na het succes van de vorige editie willen we er ook deze keer een
niet te missen fuif van maken. Uiteraard serveren we dit jaar onze
heerlijke cocktails opnieuw in, zoals dat hoort, een baxter!
22-30 juli 2023: Bivak in Geel
Bivak, HET hoogtepunt van het chirojaar, 10 dagen samen ravotten
en zot doen! Dit jaar trekken we met z'n allen naar Geel.

Extra's
Uniform

Geef tweedehands een nieuwe kans
Heb je thuis nog oude Chirokleren liggen die je niet meer aandoet?
Twijfel niet en kom ze binnenbrengen in de tweedehandswinkel op
onze Chiro. Zo kan iedereen die wil één gratis stuk verkrijgen en
krijgen de kleren een nieuw leven. In ruil daarvoor krijg je van ons
een leuk paar gloednieuwe Chirosokken of een multifunctioneel
Chirosjaaltje in de kleur van je afdeling. Een win-winsituatie dus!
Enkele spelregels:
De actie is enkel geldig voor onze leden
De actie is van toepassing op truien, shirts, rokjes en shorten
aangekocht in De Banier (d.w.z. enkel officiële chiro-uniformen)
Elk lid kan één keer per jaar inruilen

Extra's
Verhuur tafels en banken

Tafels en banken nodig voor een tuinfeest? Dan ben je bij ons aan
het juiste adres! Chiro Berkenbos verhuurt zijn banken en tafels aan
democratische prijzen.
Tafel: €2 per stuk
Bank: €2 per stuk
Set: €5 per stuk
Bij elke boeking vragen we een waarborg van €50.
Alle boekingen verlopen via leider Casper. Spreek hem aan of stuur
een mailtje en hij helpt je met veel plezier verder!

'Het winkeltje'

Elke zondag kan je tijdens de pauze genieten van een lekker drankje
en/ of zakje chips, voor slechts €1 per consumptie! Met de
opbrengst zorgen we ervoor dat de jongste afdelingen (speelclub,
rakwi’s en tito’s) een extraatje hebben op bivak.

T-shirtverkoop
Naast het officiële chiro-uniform, hebben we ook onze eigen Chiro
Berkenbos T-shirts. Deze kan je op twee manieren verkrijgen:
Ben je een nieuw lid van Chiro Berkenbos? Dan krijg je je eerste
T-shirt gratis bij je inschrijving.
Wil je graag een extra T-shirt of is het jouwe te klein? Spreek dan
leider Arno aan. Voor maar €5 kan je bij hem een nieuw
exemplaar kopen.

Contactgegevens
Via volgende kanalen kan je steeds bij ons terecht:
www.chiroberkenbos.com
chiroberkenbos@gmail.com
https://www.facebook.com/Chirogroepberkenbos
Instagram: chiro.berkenbos
WhatsApp-groepjes met de leiding

