
 

 

  



Beste ouders, 

 
Fiscaal attest jeugdkampen (gemeente) 

Vanaf 2021 zijn enkele zaken i.v.m. de fiscale aftrekbaarheid voor 
jeugdkampen gewijzigd. Het maximumbedrag per dag wordt 13 € (i.p.v. 
11,20 €) en de leeftijdsgrens is opgetrokken naar 14 jaar (i.p.v. 12 jaar). Vanaf 
volgend jaar wordt het maximumbedrag opgetrokken tot 13,7 € en wordt dit 
bedrag jaarlijks geïndexeerd. 

Wij bezorgen dit attest enkel op vraag en kunnen dit niet blanco verdelen. 
Het attest voor het kamp van 2020 kunnen wij vanaf nu bezorgen. 

Enkele voorwaarden en regels: 

- De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 14 jaar. 
- De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf een 

beroepsinkomen genieten. Het gaat immers om een vermindering 
van het belastbare inkomen. 

- De kinderen voor wie men opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten 
laste zijn van de belastingplichtige. 

- Het maximale aftrekbare bedrag is beperkt tot 13 € per kind per 
opvangdag, ongeacht de duur van de opvang. 

- Let op: het jaarlijks lidgeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten als 
opvangkost. 

Terugbetaling door de mutualiteiten 

Uw kind heeft ook recht op een gedeeltelijke terugbetaling, door de 
mutualiteit waarbij u bent aangesloten, voor het kampgeld van uw kind. 
U kan dit aanvraagformulier op de site van uw mutualiteit vinden en ingevuld 
bezorgen via mail, op zondag of bij onze VB. 
 

Groeten, 
Chiro Berg 

Voor vragen kan u ons steeds mailen op: info@chiroberg.be 
Of onze volwassen begeleiding contacteren: Jonas Van de Weyer 
Adres: Gestelsesteenweg 50, 2450 Meerhout 
GSM: 0474 13 51 10  



 

 

Laat onze sponsors ook even weten dat je hun logo gezien hebt via 
Chiro-Berg. Zo weten onze sponsors ook dat hun centjes niet enkel ons 
helpen, maar ook extra klanten bezorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoop via Multivastgoed, 
vermeld Chiro Berg en 
wij ontvangen € 500,-!!! 

 

 

 

 

 

Handmade gifts & deco 
www.sd-happiness.be 

 

  

http://www.sd-happiness.be/


Online shoppen en terwijl Chiro Berg steunen? 

Via trooper.be kan het! 

 

 

 

 

 

 

 

Ga voor meer informatie naar 

www.trooper.be/chiroberg 

  



Spaar jij mee voor ons? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcodes en flapjes binnenbrengen kan voor of na 

elke Chiro! 

  



 

 

Beste allemaal  

Om het komende Chirojaar al onze leden op fantastische, 
onvergetelijke zondagen te trakteren en met een spetterend 
superfantastisch kamp te eindigen, moeten er wel wat activiteiten op 
touw gezet worden om onze kas te spijzen. Deze kunnen alleen maar 
slagen als we ook op jullie steun kunnen rekenen. Datums om alvast in 
jullie agenda te noteren:  

 

18 april 2021 – Take away (Cookies) 

 

26 en 27 juni 2021 – Picknick/ontbijtmand 

 

27 juni 2021 – Laatste dag chiro voor het kamp 

 

14 – 24 juli 2021 – Chirokamp  

 

22 en 29 augustus 2021 – Laatste chiro-dagen met de oude groep 

  

5 september 2021 – Geen chiro 

  

12 september 2021 – Startdag nieuw Chirojaar  

 

Vriendelijke groeten Leiding en VeeBee 

  



18 april 2021 - Take away (Cookies) 



 

Onze speelclub de beste! Nog steeds zitten we met die stomme corona, met 
allemaal verschillende bubbels maar amuseren doen ze zich wel. Elke week 
een ander programma, het grote piraten spel of wel pijleke zet en eindigen 
met een lekker ijsje of wat spelen in de sneeuw met als tussendoortje een 
lekker soepje? Alleen maar plezier met die geweldige speelclubbers. 

 

 

  



 

 

  Wat een gek jaar!                                                                        

We startten met een hele groep enthousiaste 

flurki’s, ze waren wel met 40.                                    

Jammer genoeg duurde het niet lang en die 40 

super enthousiaste flurki’s werden er 5  :’( 

Dit hield ons niet tegen om er telkens weer 

een geweldige zondag van te maken. Ook met 

dit klein aantal genoten wij allemaal met volle 

teugen van de chirozondagen. 

We hebben tal van leuke activiteiten gedaan. 

Pijlke zet, schaatsen op de wei, één tegen 

allen, honkbal oefenen zodat we op kamp 

zeker winnen, kerstballen schilderen maar dat 

werd eerder onszelf schilderen zoals te zien op 

de foto’s ;) 



  

We amuseerden ons geweldig hard! Hopelijk 

veranderen die 5 snel weer naar 40 want we 

missen onze gekke bende toch wel hard!  

 

Dikke kus jullie tofste, grappigste, liefste, 

geweldigste leiding ooit ;) !!!  

Daan, Robbe, Nina, Helena en Zoë 



 

 

 

 

Na heel lange dagen coronavakantie, zitten we niet meer binnen 

Maar het grootste probleem waar we nu terug mee zitten 

Is dat we iets moeten verzinnen 

Bijvoorbeeld 

Naar et heksenbos, ladder gesjord, de allerhoogste boom op. 

TUN TUN TUN TUN 

Vikingboot bouwen, ermee varen gaan 

We kiezen het ruime sop. 

TUN TUN TUN TUN 

De uitdaging aangaan 

De leiding verslaan 

Maar toch blij dat ze er zijn. 

TUN TUN TUN TUN 

Makkelijker gezegd dan gedaan 

Fotozoektocht begaan 

Het ijsje bevroor ons brein 

Zo als je ziet valt er niets te vervelen nu dat de chiro begint 

TUN TUN TUN TUN 

Dus hou je vast want de rakwis en hun leiding gaan samen door het lint 



Dus hou je vast want de rakwis en hun leiding gaan samen door het lint 

Mam de Rakwis en hun leiding zijn een titelsong aan hat maken! TUN! 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

Het is nogal een turbulent jaar geweest, dit geldde voor iedereen en dus ook 

voor onze Tito’s     . Toch doet het ons als leiding veel deugd om hen een 

zorgeloze zondag namiddag te bezorgen. We moeten nu allemaal een beetje 

creatiever uit de hoek komen… 

EN DAT DEDEN WE! 

Zo hebben we een zondag de stoel van Vlaanderen vakantieland gespeeld. 

Om ter eerst bij de stoel geraken was dus de boodschap! Dit lukte de ene 

groep al wat beter dan de andere      . Natuurlijk werden onze 

“ALLERLIEFSTE” Tito’s       hier ook voor beloond. 

Of we maakten een super mooi bootje (dat niet kon drijven), maar dat 

maakte niets uit want we hadden plezier! 

Kortom, we hebben al een superleuk en vooral LUID       jaar achter de rug en 

willen dit graag zo verder zetten.  

Wij zien er alvast enorm naar uit om jullie terug te zien! Groetjes Ward, 

Kenneth, Giel en Rob. 

  



 

 

Ki Ka Keti’s dat zijn wij! Iedere zondag amuseren we ons rot. We 

startten onze periode met een wekelijkse ‘Keti-stoel’. Deze stoel stond 
iedere week op een andere plaats. Maar de weken nadien werden 
alleen nog maar beter. Ijshockey, piket kloppen, piketvoetbal, rugby, ... 
Wij kijken alvast uit naar de volgende zondagen. 
 

 

Eventjes een klein gedichtje: 

 

 

Ontdaan van zijn schil 
Stapte de aardappel in bad 
Is dit wat ik wil? 
Dacht die rare patat 
 
 
Of maak ik een fout 
Want voor je weet.. 
Nu is het nog koud 
Maar straks wordt het heet 
 
 
En na deze pan? 
Ach ik zit er niet mee 
waar ik eindigen kan 
Ik zat toch al in de puree 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tijd voor een mop: 

 
Het loopt in de wei, en helpt tegen menstruatie? 
Een tampony 

 

 

In ons hoofd hadden we ons een ander Chirojaar voorgesteld. Maar 

Corona houdt ons niet tegen om er toch het beste van te maken. Met 
het kamp in aantocht kunnen we alleen maar beginnen dromen van de 

10 leukste dagen van het jaar.         

 

Wij kijken al uit naar de volgende chirodagen! Groetjes Braam, Ben, 
Siegen en Sien xxx 

 

 

 



 

 

De Aspi’s hebben een jaar gehad met ups en downs. We hebben elke 
kans dat we kregen aangenomen en veilig uitgevoerd. Dat heeft ons 
veel steun gegeven en omdat er veel vrijetijds bezigheden werden 
stopgezet was Chiro het grootte hoogtepunt in onze week, hierdoor 
werd het veel dragelijker en het naleven van de corona-regels werd 
een makkie. Chiro speelde dus dit jaar een grootte rol in ons leven 
onze band werd dubbel zo sterk. 

 

Lets go Aspi’s 
Grtz Jorre & Tom 

  



 

 

 

Waarom legt een kip eieren?... Als zij ze zou gooien, dan vallen ze kapot! 

 

 

Het is Pasen. De kinderen van de boer hebben eieren beschilderd. Als 
de haan de beschilderde eieren ziet, wordt hij kwaad. Hij rent naar de 

dichtstbijzijnde pauw en mept hem op zijn snavel. 

 

 

 

Hoe noem je een oude sneeuwpop? 
Water 

 

 

Waarom vliegen vogels ’s winters naar warmere bestemmingen? 
Dat is makkelijker dan lopen 

 

 

Waarom kunnen honden niet dansen? 
Ze hebben twee linkervoeten 



 


