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Chiro Parcifal 
…Steeds een mooie belevenis!

 



 

Hallo lieve Chirovrienden en -vriendinnen! 

 

Hopelijk hebben jullie een mooie zomervakantie achter de rug met een 
fantastisch kamp in Zele en zijn jullie helemaal klaar voor het nieuwe 
Chirojaar. 

Wij alvast wel want na twee stille jaren in Coronatijd hebben wij er 
superveel zin in om jullie weer een onvergetelijke Chirotijd te geven. Laten 
we dubbel veel plezier beleven! 

Helaas moet de leidingsgroep afscheid nemen van Rune en Marceau. Zij 
hebben zich 3 jaar meer dan ingezet voor de Chiro en veel diensten 
bewezen in hun jaar als hoofdleider. We zullen hun dan ook zeker missen! 

Maar, niet getreurd! Dit jaar verwelkomen we 4 nieuwe leiding! Ja je leest 
dit goed, 4 enthousiastelingen zien het zitten om zich aan te sluiten bij onze 
leidingsbende. Deze grote aanwinsten zijn: Zeno, Dre, Kobe en Thara, zij 
zetten zich nu in voor alle lieve kindjes. 

Het Chiro Parcifal – Team ziet het dan ook volledig zitten en zal er weer 
helemaal voor gaan! 

 

Vele en lieve groeten van de leiding, 

Thara, Dario, Zeno, Kobe, Dre, Myrthe, Ina, Liam en Geike 

 

 

WERKJAAR 2021 – 2022  
 

ZONDAG, CHIRO-DAG! 

 
We hopen om dit jaar opnieuw veel leden te mogen verwelkomen op onze 
Chironamiddagen. De activiteiten gaan telkens door op zondag van 14u tot 
17u op jeugdsite ‘De Speelberg’. Mocht dit anders zijn, dan staat dat steeds 
in het boekje vermeld.  

Normaal vinden de activiteiten om de twee weken plaats, maar mochten er 
wijzigingen zijn wordt dit in het boekje vermeld of zal dit op Facebook 
komen. Zo kunnen we telkens massaal, zowel leden als leiding, aanwezig 
zijn. Kijk dus altijd goed naar de datum van de activiteiten! 

JAARTHEMA: VONKEN 

We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel bewust 
samen, en niet alleen. Door samen te werken, delen we onze energie met 
elkaar. Meer zelfs, we wekken nieuwe energie op en geven elkaar impulsen. 
Elk met ons eigen engagement en onze motivatie laten we de Chiro iedere 
keer opnieuw stralen en dat mogen we dit jaar extra waarderend in de kijker 
zetten.  

De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet helemaal 
nieuw. We vinden het gevoel dat bij Vonken hoort bijvoorbeeld heel goed 
terug in het klassieke Chiroliedje ‘Tuimeling’. Samen aan Chiro doen, dat 
geeft vonken! 
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INSCHRIJVEN EN BETALEN 

Inschrijven doe je via de website www.chiroparcifal.be. Na de inschrijving 
vragen wij om zo snel mogelijk de betaling te plaatsen. Het inschrijvingsgeld 
bedraagt 30 euro (verzekering, spelmateriaal en vieruurtje) en dient 
overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE83 4766 2092 8115 
(met als onderschrift: inschrijving + naam kind). Je kind is dus enkel en 
alleen verzekerd als de inschrijving in orde is! 

Voor 23 oktober 2021 wensen wij graag het bedrag ontvangen te hebben. 
Zo hebben de grootste twijfelaars de kans om twee keer te komen 
proberen. 

Mogen we vragen om met volgende zaken zeker rekening te houden. 

1. Schrijf elk kind apart in. Dat wil zeggen dat u per kind naar de kassa dient 
te gaan. Op die manier verzamelen we gegevens van elk lid apart. 

2. Vul de correcte gegevens in het bestelformulier in. We vragen om naam, 
adres en geboortedatum van het kind in te vullen en e-mailadres en Gsm-
nummer van een ouder of voogd in te vullen. 

HOE INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE? 

1. Via de link www.chiroparcifal.be kom je op onze website. Deze link is 
ook te vinden via onze Facebookpagina. 

2. In de menubalk kun je klikken op de knop Inschrijven + uniform. 

3. Onder de instructies vind je de prijs en korte uitleg voor inschrijvingen 
werkjaar. Klik op toevoegen aan winkelwagen om de inschrijving te 
beginnen. 

4. De inhoud van je winkelwagen verschijnt en klik op naar kassa om verder 
te gaan. 

5. Nu zie je een overzicht van je winkelwagen, controleer of dit klopt en pas 
eventueel aan. Klik op volgende stap om verder te gaan. 

6. Bij deze stap vragen we om de gegevens van uw kind in te vullen. Het 
telefoonnummer en e-mailadres moeten van een ouder of voogd zijn 
waarmee we de communicatie mogen voeren. Klik vervolgens op volgende 
stap. 

7. Er verschijnen instructies over de betalen. Klik op volgende stap. 

8. Je krijgt een overzicht van de gegevens, klik op bestellen met 
betalingsverplichting om de inschrijving af te ronden. 

9. U krijgt een mail met de instructies i.v.m. de betaling. We vragen om deze 
zo snel mogelijk uit te voeren. 

UNIFORM 

Op 24 oktober organiseren we een ‘pasdag’ in onze lokalen. Deze begint om 
13 uur tot de start van de activiteiten en herbegint om 17 uur tot 18 uur. Op 
de pasdag kan je de juiste maat uitkiezen en daarna plaats je dus jouw 
bestelling via de website. 

Wij verwijzen jullie ook graag door naar de Chirowinkel ‘De Banier’. Op de 
website vind je terug waar de winkels gevestigd zijn én krijg je een uitgebreid 
overzicht van kledij e.d. die ze verkopen. Omdat de winkels niet meteen bij 
de deur liggen, raden we jullie aan om ook eens te kijken naar de online 
winkel. Je kunt de goederen bij je thuis laten leveren (Gratis!). Het is zeer 
betrouwbaar en werkt uitstekend!  

Zorg er telkens voor dat alle Chirokledij getekend is met een naam!! 
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http://www.chiroparcifal.be/


DAG VAN DE JEUGDBEWEGING #DVDJB 

Zoals elk jaar kan onze Chiro niet ontbreken op de dag van de 
jeugdbeweging! Daarom roepen we iedereen op om op vrijdag 22 oktober 
in uniform naar school te gaan. 

Voor tito’s, keti’s en aspi’s die in Veurne school lopen, is er nog meer. De 
jeugdraad biedt op de markt iedereen in uniform een gratis ontbijt aan. 
Daarom spreken we om 7u af aan de Minipri om met de samen met de 
fiets naar Veurne te gaan en te genieten van dit heerlijk ontbijt. Daarna kan 
je gewoon naar school gaan op het normale uur. 

KAMPEN 

Het is nog veraf, maar toch willen we de data van onze 2 kampen al 
meegeven. Zo is geen enkel excuus nog goed om niet mee te gaan!  
Na twee jaar kunnen we eindelijk weer op kleinkamp gaan! Kleinkamp zal 
doorgaan van 13 tot 15 april 2022! De locatie houden we nog even geheim. 

Na een zeer geslaagde kamp in Zele kunnen we al beginnen dromen over 
grootkamp! Dit jaar zal dit doorgaan van 31 juli tot 10 augustus 2022! 

FACEBOOK 

Tijdens onze activiteiten worden er vaak foto’s genomen, die 
later op onze pagina op Facebook verschijnen. Indien u liever 
niet hebt dat uw kind op deze pagina verschijnt, aarzel dan niet 
om ons te contacteren. Onze vind-ik-leuk-pagina vindt u onder 
de naam ‘Chiro Parcifal’. 

 

 

KALENDER 
DATUM ACTIVITEIT 

25/09 Startavond 

26/9 Startdag 

10/10 ACTIVITEIT 1 

AKA VRIENDJESDAG!! 

22/10 Dag van de Jeugdbeweging 

24/10 ACTIVITEIT 2 

PASDAG 

7/11 ACTIVITEIT 3 

21/11 ACTIVITEIT 4 

05/12 ACTIVITEIT 5  
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VRIENDJESDAG 

Zondag 10 oktober is het Vriendjesdag in de Chiro! Neem allemaal 

een vriendje of  vriendinnetje mee naar de Chiro en zo kunnen we 

samen een leuke dag beleven. 

 

TROOPER 

Vanaf heden zijn wij ook op Trooper te vinden! Via onze pagina 

www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chiroparcifal kan 

iedereen ons gratis steunen simpelweg door online te shoppen op  

één van de +600 deelnemende partnerwebshops. Dit gaat om o.a. 

Bol.com, Coolblue, Booking.com, Decathlon, Torfs of Krëfel, maar 

ook om vakantieparken, pretparken, vliegtuigtickets,… Bij elke 

aankoop schenkt de webshop een commissie van gemiddeld 5% aan 

onze vereniging.  

 

Het enige wat je moet doen, is vóór je aankoop naar onze pagina 

gaan en van daaruit doorklikken naar de gewenste webshop. Voor 

jezelf kost je aankoop geen cent meer. Alvast bedankt om bij het 

online shoppen eens aan onze Chiro te denken.      

http://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chiroparcifaln


 

Hey hey coolste speelclubbers, 

 

De vakantie heeft lang genoeg geduurd        . Enkele 

van jullie waren mee op kamp met toffe leiding, 

maar dit jaar hebben jullie pas écht ultra toffe 

leiding. Mama Thara en papa Putte. Het nieuwe 

chirojaar gaat weer van start (mo yes é), hopelijk 

zijn jullie er bij want wij zien het echt beire hard 

zitten. De vonken zullen er dit jaar vanaf 

spetteren! Neem jullie enthousiasme, energie en 

weireldbenen zeker mee, en dan wordt dit een 

onvergetelijk jaar.         

 

Vele groetjes, 

Putte en Tharara xoxo 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 

26/09 Ontmoetingsspel 

10/10 Vriendjesdag  

24/10 Moehahaha Halloween 

07/11 Vuil Vuiler Allervuilst  

21/11 Een tegen allen, allen tegen…  

05/12 Verrassingsfeestje 
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Dag megastoeresuperleuke Rakwi’s 

We kunnen ein-de-lijk weer normaal naar de Chiro 

komen, YAY!! En weet je wat er nog leuker is? De 

nieuwe leiding! 

Wij hebben er heeel veel zin in en hopen natuurlijk jullie 

ook. 

Breng maar allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes 

mee want met hoe meer vriendjes, hoe meer plezier. Nu 

we eindelijk met zoveel als we kunnen naar de Chiro 

mogen komen! 

1 tip hoe het dit jaar zal zijn: SUPERLEUK! 

Veeeeel liefs 

Jullie leukste leiding (ooit) 

Zeno, Kobe en Geike  :)  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 

26/09:  Startdag 

Na tweerustige jaren vliegen we er meteen weer in! 

10/10:  VRIENDJESDAG 

Breng allemaal een vriendje of vriendinnetje mee! Zo zal het 

weer megasuperleuk zijn 

24/10: Halloween? Echt? 

De griezeligste activiteit van het jaar maar jullie stoere rakwi’s 

kunnen dit zeker aan 

07/11:  Rechtdoortocht 

Trek maar allemaal jullie vuilste kleren aan want vandaag 

gaan we op rechtdoortocht! Ben jij er klaar voor? 

21/11: Wie, OH, Wie? 

Wie, oh, wie wint de battles ter battles van de rakwi’s? 

05/12:  Winterspelen 

Natuuurlijk spelen we in de winter 

winterspelen, ha ha. Alsof het nu 35 

graden is?! 
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Hey bére tito,  

Na het beire chic kamp zien wij et alweer helemaal zitten om er 

weer in te vliegen. Wij staan alweer klaar me super sjieke 

activiteiten om er weer een top jaar van de maken.  

Dit jaar kunnen we onze schade weer inhalen van het afgelopen 

jaar. We gaan er daarom weer invliegen lik noois tevoren! 

Alveringem ga nie weten wa er under overkomt tmoment dat 

jaar weer van start goat.  

Zet alvast ma de volgende geestige activiteiten in junder 

agenda. 

We gan me uze geestige bende een Messenger groep maken zo 

da we mekoar wa beter kunnen leren kennen. Jullie moeten 

maar allemaal een berichtje sturen naar 1 van ons 2 als jullie 

erin willen. 

Dit jaar is het thema “Vonken”. We gaan der weer een lap op 

geven e dat de vonken der van afspringen. Wat het thema 

verder inhoudt zal je doorgeen het jaar te weten komen. 

Wij zien het alvast kweet nie oe geirn zitten  

Tot dan! XXX 

Groetjes junder beire chice leiding 

Myrthe en Dré 

 

 

 

Activiteiten 

26 september 

Startactiviteit 

10 oktober  

Vriendjes dag (pak maar al jullie vriendje/ vriendinnetje mee )  

22 oktober  

Dag van de jeugdbeweging 

24 oktober 

Halloween  

7 november  

1 2 3 en de jacht is gestart 

21 november 

The Tito’s takes it over 

4 december (avond) 

Filmavond  
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Beste keti’s en aspi’s 

Hopelijk hebben jullie een beetje kunnen genieten van een 

normalere zomer en natuurlijk van het mega sjieke zomerkamp in 

Zele!! 

We verwelkomen jullie dit jaar opnieuw met volle vreugd voor de 

activiteiten om de twee weken. De datums voor het eerste 

semester kunnen jullie al in jullie agenda vrijhouden, je vind ze 

hiernaast!! 

Keti en aspi hebben weer maar elk één leiding dus het zou wel eens 

kunnen dat we een activiteit samen doen maar da gaan we wel nog 

allemaal zien op de activiteiten zelf.  

Ook de corona is wat gaan liggen, dus zullen we normaal zoveel 

kinderen kunnen ontvangen als we willen.  

Kom dus maar allemaal af en breng zoveel mogelijk maten mee en 

junder volle enthousiasme. Want hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd!  

Vele groetjes en kusjes van jullie nieuwe leiding, 

Liam (Keti) en Ina (Aspi) 

 

 

 

 

 

Datums 

Zondag 26/09 Startactiviteit 

Zondag 10/10 Dropping 

Zaterdag 23/10 Halloween avond activiteit 

Zondag 7/11 Vuil spel 

Zondag 21/11 “Up ze zundags” 

Zondag 5/12 Kerst activiteit 
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 GEGEVENS 

LEIDING 
SPEELCLUB 
Dario Vande Putte dario.vande.putte@outlook.com 0479/13.87.08 

Thara George thara.george@outlook.be 0499/24.14.53 

   

RAKWI 
Geike Treve geike.treve@hotmail.com 0468/21.72.24 

Zeno Bourree bourreezeno@gmail.com 0495/38.18.51 

Kobe Nowe kobenowe1@hotmail.com 0493/30.21.76 

TITO 
Myrthe Vermeulen myrthevermeulen7@gmail.com 0478/77.15.43 

Dre Denorme dredenorme@gmail.com  0497/70.89.24 

 

 

 

 

 

 

 

KETI 
Liam Van Kerckhove liamvankerckhove@gmail.com 0485/63.54.12 

ASPI 
Ina Regheere 6inaregheere6@gmail.com 0495/16.21.64 

   

HOOFDLEIDER 
Geike Treve 

www.chiroparcifal.be 

info@chiroparcifal.be 

 

  

  



 

 


