




Chieuwtjes 
(Chiro nieuwtjes) 

 

Familietocht 

Dat Chiro Jochihe dit jaar 70 jaar wordt, is geen geheim meer. Na het grote succes van onze 

barbecue aan het begin van het jaar, volgt al snel onze volgende activiteit om dit te vieren. 

Dertien oktober is het dan ook tijd voor onze tweede activiteit. Enkele oudleiding hebben onze 

jaarlijkse wandeltocht onder handen genomen en hebben het in een ander jasje gestoken. Wat 

houdt dat in? 

We doen een gewone tochtdag, zoals elke maand. De leiding staat paraat om de leden een hele 

dag in het oog te houden. Wat is er dan speciaal? De ouders, vriendjes, vriendinnetjes, tantes, 

nonkels,…. mogen allemaal mee op stap. 

 

We trekken naar Hazewinkel in Heindonk. Ribbels, Speelclub en Rakkers doen dit met een bus. 

Toppers, Kerels en Aspiranten gaan met de fiets. Als je graag mee met de bus wilt rijden, vragen 

we een bijdrage van 10 euro, leden rijden gratis mee met de bus. 

 

Concreet geldt voor de leden: Toppers, Kerels en Aspi’s verzamelen met de fiets om 8u15 op 

Chiro Jochihe. Ribbels, Speelclub en Rakkers verzamelen om 8u45 op Chiro Jochihe. Ze nemen 

een lunchpakket mee en iedereen is terug op Chiro Jochihe om 17u. Deze dag is volledig gratis 

voor leden. 

 

Aan alle niet-leden vragen we om in te schrijven via het inschrijvingsstrookje achteraan het 

boekje. Verder is daar ook de uitgebreide uitleg te vinden over onze Familietocht! 

 

Inschrijvingsgeld en terugbetalingen 

De leiders zijn volop bezig om alle leden ingeschreven te krijgen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 

35 euro en mag overgeschreven worden op BE43 7331 1602 8501 met vermelding van de naam 

van uw zoon en de afdeling mocht dit nog niet gebeurd zijn. Via je ziekenfonds krijg je een 

tegemoetkoming voor het lidgeld van de jeugdverenigingen en voor jeugdkampen. Hiermee kan 

je € 20,00 tot zelfs € 100,00 terugkrijgen. Download hiervoor het formulier van je favoriete 

ziekenfonds en laat het invullen door de groepsleiding of de VB. 

 

Vanaf dit Chirojaar krijg je van de CM enkel nog een tegemoetkoming voor het kamp en niet 

meer voor het lidgeld. Dat formulier kan je dus bij ons ook niet meer laten invullen. 

 



Chiro tot 17u 

De koude en korte dagen komen nabij, daarom is het vanaf november maar Chiro tot 17u. Wees 

niet getreurd, vanaf april hebben we weer een halfuurtje langer Chiro. 

 

Chirokleren  

Heb je nog geen Jochihe-T-shirt of is het jouwe te klein? Spreek een leider erover aan voor of 

na de Chiro en koop er eentje voor 15 euro. Een Chiroshort kan je in De Banier kopen. Voor de 

ribbels is enkel het T-shirt verplicht. Vanaf speelclub verwachten we alle leden in dit prachtige 

uniform van Jochihe-T-shirt en Chiro-short. 

 

Een prachtige Jochihetrui is verkrijgbaar voor 25 euro. Als je je oude trui inlevert kost deze je 

slechts 20 euro. Deze is natuurlijk geen verplicht onderdeel van de Chirokleren! Voorzie deze 

kledij zeker van naam!  

 

Wij hebben nog enkele tweedehands Chirobroekjes en –hemdjes. Misschien past je zoon er 

eentje. Vraag het aan een van de leiders. Heb je zelf nog te kleine Chirokleren? Je mag ze altijd 

doneren en er iemand anders een groot plezier mee doen. 

 

Wanted!  

Liggen kroonkurken, balpennen, kurken, knutselgerief, papier, envelopppen, oude ballen of 

ander spelmateriaal, oude handdoeken, verkleedkleren maar stof te vergaren? Je maakt onze 

Chiro er heel blij mee! Breng het mee op een zondag en je krijgt er een grote glimlach en veel 

spelplezier voor in de plaats! Bedankt :)   

 

Jochihe-nieuwsbrief 

Abonneer je op de Jochihe-nieuwsbrief om zeker geen belangrijke  info te 

missen! Geen zorgen, we spammen je mailbox zeker niet vol.  Schrijf je in 

via https://goo.gl/W5mcK9 !  

 

 

 

Jochihe op het net  

Foto’s van op bivak of weekend, ‘t Boekske, informatie over onze leidingsploeg en nog veel meer 

vind je allemaal op onze website. Bezoek ook zeker onze Facebookpagina!  

Website: www.chirojochihe.be  

Facebook: www.facebook.com/ChiroJochihe  



Contactgegevens groepsleiding en VB 

Groepsleiding: 

• Ward Goossens 0496 84 40 81  wardgoossens@gmail.com 

• Raf Overvelde  0491 89 34 35  rafovervelde@gmail.com 

 

Volwassen begeleider: 

• Didel   0484 95 79 19  didel.jochihe@gmail.com 

 

Enkele belangrijke data 

• Bivak in Dworp: 21 juli tot 30 juli 2020 

• Familietocht: 13 oktober 2019 

• Chirofeest: 24 november 2019 

• Spaghettislag: 15 februari 2020 

• Feestweekend 70 jaar: 2 en 3 mei 2020 

 

 

 



Oooeeh! Monsters
en spoken...

Van 14u tot 17u30
zitten we in het
halloweenbos.

ZONDAG 6 OKTOBER

Vandaag knutselen we erop los! 
We beginnen om 14u en jullie mogen 
weer naar huis om 17u30. 

Haal de artiest
in jezelf naar boven! Ribbelland

ZONDAG 13 OKTOBER

FamilietochT!
we trekken er op uit!

Meer info vooraan
in het boekje...

Wij zijn de minions!

Kom met ons spelen
van 14u tot 17u30!

Het wordt keitof!

ZONDAG 20 OKTOBER

ZONDAG 27 OKTOBER



Vandaag doen we iets
met koken en herfst
enzo.

Welkom van 14u tot 17u!

ONTMOET ONS IN HET
BOS TUSSEN 14u en 17U!

BUITENAARDS PLEZIER
VERZEKERD!

De dag is aangebroken! Het is
CHIROFEEST! WAT er vandaag zal
gebeuren zal je wel zien, meer info
over deze dag volgt ook nog...

Wordt vervolgd...

ZONDAG 24 november

ZONDAG 3 november

ZONDAG 10 november

ZONDAG 17 november

We gaan op zoektocht 
  en zullen zeker alles 
    vinden! We 
   vertrekken om 10u en 
 zijn terug om 17u. 
Vergeet zeker geen 
bokes voor ‘s middags!



SPEELCLUB: oktober 
 

Vandaag wordt het een mega kei coole dag voor al onze speelclubbers. We organiseren 

namelijk voor jullie een speciale teambuilding waarbij enkel de 

beste overleven 😉 We zullen deze namiddag als een grote 

groep samen activiteiten uitvoeren, over de activiteiten 

kunnen we nog niks verklappen maaaaaaaaaaaar dit kom je 

wel te weten als je op deze zondag aanwezig bent. Wij hebben 

er alvast suuuuuper veel zin in en hopen dat iedereen deze 

zondag aanwezig zal zijn.  

Tot dan beste speelclubbers!! 😊 

 

Vandaag zullen jullie allemaal jullie beste 

wandelschoenen moeten aantrekken want 

dit wordt namelijk een erg sportieve dag. We 

gaan met zen allen van de Chiro en de 

ouders/ familie een grootte wandeling 

maken. Het is dus erg belangrijk dat jullie goed uitgeslapen zijn en jullie beste humeur 

bij hebben 😊! 

Tot dan speelclubbers!! 

 

Na de vermoeiende tochtdag van vorige week 

is iedereen hopelijk al goed uitgeslapen voor 

ons super de luxe kei coole dorpsspel!! In 2 

ploegen zullen jullie strijden voor de macht in 

het dorp van de speelclubbers. Wij hebben 

alvast super veel zin in en zijn benieuwd wat 

jullie nu echt waart zijn 😉 TIP: Wie niet sterk is moet slim zijn!! 

Tot dan!!! 

 

Mwahahahaha, 

Vandaag gaat het griezelen bij de speelclubbers. 

Aangezien het binnen maar liefst 4 dagen 

Halloween is, konden we het als leiding niet laten 

om een super de max griezelig Halloween spel in 

elkaar te knutselen. Het is zeeeeeeker en vast de 

bedoeling dat jullie dus ook vandaag verkleed 

naar de Chiro zullen komen. 

6 Oktober 

14:00 – 17:30 

13 Oktober 

08:45 – 17:00 

20 Oktober 

14:00 – 17:30 

27 Oktober 

14:00 – 17:30 



November 
 

Beste speelclubbers, 

Vandaag organiseren wij een laddercompe��e waarbij 
jullie het individueel opnemen tegen elkaar en strijden 
voor de eerste plek. Wij voorzien suuuuper leuke 
opdrachtjes die jullie tot een goed eind moeten proberen 
te brengen. Wij hebben er al super veel zin in, hopelijk 
jullie ook? 

Tot dan!!       

 

Na de laddercompe��e van vorige week staat er deze week weer een super leuke 
ac�viteit op het programma. We houden namelijk 
in de lokalen van de Chiro onze eigen speelclub- 
lokalenoorlog!! 

Wees er zeker en vast bij zodat we er samen een 
leuke namiddag van kunnen maken. 

Seeeee yaa speelclubbers!!  

 

“Wie zoekt die vindt” 

Dat zal vandaag zeker en vast blijken. We verdelen ons in 
2 teams en trekken er op uit voor onze pijlentocht. 
Wandelschoenen kunnen dus zeker en vast al�jd van pas 
komen      . Benieuwd of wij goeie spoorneuzen in onze 
groep hebben Vergeet ook zeker geen lunchpakket voor ‘s
middags.

. 

Tot dan speelclubbers!!  

 

Joepieeeeeeeeeeeee, 

Wat wordt dit een mooooie dag om nooit meer te vergeten!! Vandaag is het enige echte 
Chirofeest waar we al erg lang naar uitkijken. Het is dus zeker en vast de moeite om er 
deze dag natuurlijk bij te zijn.  

We kunnen nog niet veel verklappen over wat hier allemaal te beleven 
valt. We houden het graag mysterieus zodat iedereen zal komen! 

We zien jullie allemaal graag verschijnen op deze stralende zondag!! 

Veel kusjes van jullie leiders Jeroen, Kobe en Jonas xoxox   

3 November 

14:00 – 17:00 

10 November 

14:00 – 17:00 

17 November 

10:00 – 17:00 

24 November 

 



Rakkers 
Oktober: Leger maand 

 

Zondag 6 Oktober: 14u-17u30 

Deze zondag gaan we jullie inleven in het legerleven: Sluipen, Schieten, Harde kracht training, en andere zware proeven. 

Trek jullie leger kledij aan en neem jullie klakkenbuis mee. Voor de rekruten die dit nog niet hebben kunnen dit deze zondag 

maken, dus kom zeker anders… 

 

 

 

 

 

Zondag 13 Oktober 

Vandaag is het onze jaarlijkse familliewandeltocht voor meer info is kijk vooraan in het boekje. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 20 oktober: 14u-17u30 

Neem allen jullie wapens paraat, beste soldaten, we zullen zien of jullie wel genoeg getraind hebben 

vorige zondagen want de Aliens van Area 51 zijn verstopt in ons bos. We moeten ze verdrijven maar we 

kunnen ze niet alleen aan. Daarom roepen we jullie hulp in, Help ons deze monsters te verslagen. 

 

 

 

 

Zondag 27 Oktober: 14u-17u30 

Vorige zondag na de heftige strijd met de Aliens zijn er een paar van onze 

officieren vermist geraakt. Maar noch wij, noch jullie, kunnen deze klus 

allen aan. Daarom roepen we de hulp in van… De fienen!!! Het wordt een 

helse speurtocht door water en lava dus we hebben JOU hulp nodig.  

 

 



November: Horror maand 

Zondag 3 November: 14u-17u 

Halloween is juist geweest, maar houdt ons niet tegen om Hemiksem te doen beven. Wij zullen rondlopen 

als spoken, krokodillen, leerkrachten, skeletten en alles anders dat griezelig is. Doe allemaal jullie engste 

kostuum aan en kom zeker af!!!!!! 

 

 

 

 

 

Zondag 10 November: 14u-17u 

De laatste tijd trekken de horror films op niks, maar daar gaan wij deze zondag verandering in brengen. 

Neem jullie kledij van vorige week mee en vergeet jullie acteer talent niet. Geen audities vereist. 

 

 

 

 

Zondag 17 November: 10u-17u 

Omdat jullie de afgelopen zondagen iedereen de stuipen op het lijf gejaagd hebben, is het nu tijd voor ons 

om jullie de stuipen op het lijf te jagen. Neem maar wat extra pampers mee want jullie zullen het nodig 

hebben. 

 

 

 

 

 

Zondag 24 November: 

Party Party, vandaag is het Chirofeest!!!! Meer info komt er nog aan! 

 

 

 

 

Veel groetjes van de monsters onder jullie bed: Jean- Pierre, Jean- Luc en Henk 

 



Toppertjes 
Er was eens, absoluut niet lang geleden, eigenlijk is het in de toekomst, een groep mensen genaamd de 

toepars. Onder leiding van de drie fantastische toeparleiders beleefden ze vele avonturen. Maar het 

avontuur dat nu op hen te wachten staat, in niet te beschrijven. 

6 oktober 14u tot 20u 

MEDEDELING VAN ALGEMEEN NUT. De toeparleiding heeft te horen gekregen dat er vreemde 

gebeurtenissen plaatsvinden in de omgeving van de schuilplaats van de toepars.  

Ze hebben maar één keuze, de hele omgeving uitkammen, opzoek naar wat er precies misgaat. Ze 

besluiten om hun fiets te nemen en vertekken naar de grote, mooie stad genaamd ’T Stad’.  

(Op hun tocht vergeten ze volgende dingen zeker niet: fiets, drinken, geld om ’s avonds iets te eten) 

13 oktober 8u15 tot 17u 

Na de stad, moet ook de natuur helemaal uitgespit worden. Ze nemen opnieuw hun fiets en trekken 

deze keer naar het zuiden, om daar de natuur de bestuderen. Eens aangekomen merken ze dat de 

volledige tocht niet haalbaar zal zijn met de fiets, en besluiten om te voet verder te gaan. 

Omdat de natuur moeilijker te bestuderen is, is alle hulp welkom. Nodig je mama, papa, broer, zus, 

tante, beste vriend(in),… uit om ons tegemoet te komen in het natuurdomein om samen opzoek te gaan 

naar de vreemde gebeurtenissen.  

Meer info vooraan! 

20 oktober 14u tot 17u30 

ALARM. Tijdens de zoektochten heeft één van de toepars 

een virus opgelopen. Het blijk een besmettelijke ziekte te 

zijn. We zullen onze zoektocht moeten staken en opzoek 

moeten gaan naar een medicijn, al blijkt dat niet 

gemakkelijk te zijn. Er zijn namelijk mensen die juist 

proberen nog meer mensen te besmetten. Alle hulp is 

welkom!  

27 oktober 14u tot 17u30 

Nog maar net terug bekomen van het virus, en de toepars worden al 

geconfronteerd met de volgende vreemde gebeurtenis. Een vreemd volk van 

spoken, heksen en andere vreemde wezens zit ons op de hielen. Hoe kunnen we 

die het beste verslaan? Misschien door zelf zo’n vreemd wezen worden? 

Verkleed je allemaal in een eng Halloween wezen (niet zo moeilijk voor velen 

onder ons)  



3 november 14u tot 20u 

De toepars geraken verdeeld. Iedereen eist zijn deel van hun thuishaven 

‘Hemiksem’ op. Er worden duels uitgevochten, gebouwen vernield, met geld 

gesmeten. Samen de rust laten terugkeren, en toch je eigen deel opeisen. Dat gaan 

we vandaag doen! 

Vergeet geen geld mee te brengen om je lievelingsdelen van Hemiksem te kopen, 

eeeeuuuuhm neje, om frietjes te kopen! 

10 november 14u tot 17u 

De rust mag wel teruggekeerd zijn, maar voor hoe lang? Tijd om iets te doen aan de verdediging van 

onze basis. De toepars maken gloednieuwe wapens genaamd ‘kluikebazen’ en scherpe projectielen, we 

leren ze hanteren en doen misschien een kleine oefening om ons meester te maken van dit grootse 

wapen. 

17 november 10u tot 17u 

Opnieuw treft een vreselijke ziekte ons. Geen enkele toepar is nog in staat om bochten 

te nemen. Enkel en alleen vooruit wandelen kunnen ze nog. Toch blijven ze niet bij de 

pakken zitten, ze gaan dan maar op een heuse rechtdoortocht.  

Vergeet geen bammen en drinken voor onderweg, terugkeren voor voedsel is ook 

geen optie! 

24 november  

Ze hebben weeral twee maand overleefd. De toepars hebben gestreden, pijn geleden, tranen gelaten. 

Bij deze verdienen ze wel een gigantisch groot feest. De toeparleiding besluit om een gigantisch 

‘Chirofeest’ te geven. Hoe dit eruit ziet, moet je zelf maar komen ontdekken. 

Hopelijk zien we jullie met velen aanwezig om deze grave avonturen van de toepars mee te beleven! 

Dag en bedankt 

Toeparleider Jef 

Toeparleider Casper 

Toeparleider Xander 



KERELS 
Deze maand hadden wij geen zin om ons boekje te maken. Daarom kunnen jullie dat deze 
keer zelf doen. Maak je eigen boekje en stuur je creaties door naar 
groepsleiding@chirojochihe.be. Misschien komt jouw creatie wel op onze website!  
 
Een Word-versie van dit invulboekje vind je ook bij de downloads op onze website. 
 
Zondag 6 oktober (14u00 – 20u00) 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 
 
Zondag 20 oktober (14u00 – 17u30) 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 
Zondag 13 Oktober 
 
Hier kan je niets aan veranderen. Het is familietocht. Meer info daarover vind je vooraan in 
het boekje. 
 
Zondag 20 oktober  (14u00 – 17u30) 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 
 
 
  

jouw tekening of 
afbeelding 

jouw tekening of 
afbeelding 

jouw tekening of 
afbeelding 

mailto:groepsleiding@chirojochihe.be
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Zondag 3 november (14u00 – 20u00) 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 
Zondag 10 november (14u00 – 17u00) 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 
Zondag 17 november (10u00 – 17u00) 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 
 
Zondag 24 november  
Ook hier valt niet over te discussiëren. Chirofeest is Chirofeest en de info over deze dag volgt 
nog! 
 
Groetjes Jasper en Warre 

jouw tekening of 
afbeelding 

jouw tekening of 
afbeelding 

jouw tekening of 
afbeelding 



ASPI’S  
SPELLETJESPAGINA’S 

 
Zondag 6 oktober (14u00 – 20u00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 20 oktober 
14u00 – 17u30 

 

 
Zondag 13 Oktober 
 

🐏r=f+💊-p+🌏-az+👨m=w🔔b=d+🚗-au+💬-at+📺-

t ⛅️w=m i+🗽y=f+o v+👂-r+🐓h=r  

 
 
 

Zondag 20 oktober  (14u00 – 17u30) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cg-wnQKRHTs  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cg-wnQKRHTs
https://www.youtube.com/watch?v=Cg-wnQKRHTs


 
Zondag 3 november (14u00 – 20u00) 

 
 
 
 
 
 
 

Zondag 10 november (14u00 – 17u00) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 17 november (10u00 – 17u00) 
 

 
 

Zondag 24 november  

 
🐏m=f o+🍀-kla+💰g=v+e 





FAMILIEWANDELTOCHT - 70 JAAR CHIRO JOCHIHE 
 
Beste Chirovrienden, 

 

Op zondag 13 oktober 2019 trekken we met z’n allen op 

familiewandeltocht naar het natuurterrein Hazewinkel in Heindonk 

(adres hoofdingang: Steenweg op Heindonk – Beenhouwersstraat, zie 

ook plannetje op de ommezijde). 

 

Iedereen is van harte welkom: ouders/grootouders, oudleiding, 

sympathisanten en onze prachtige leden natuurlijk…  de leiders van 

Chiro Jochihe zijn er uiteraard ook bij en zij zullen op deze dag blijven instaan voor de begeleiding van de leden. De wandeltocht 

wordt met andere woorden beschouwd als een gewone zondagactiviteit. Een eigen lunchpakket meenemen is aangeraden, een 

gratis vieruurtje (koekje met drankje) zal de Chiro iedereen aanbieden. 

 

We hebben er een multi-familietocht van gemaakt op meerdere vlakken. Jullie kunnen aan de hoofdingang van Hazewinkel 

arriveren met een door Jochihe ingelegde bus (samen met de Ribbels, Speelclub en Rakkers, voor jullie als niet-leden vragen we 

een bijdrage van € 10), per fiets in groep (samen met de Toppers, Kerels en Aspiranten, eigen fiets te voorzien) of zelf apart met 

de eigen wagen / fiets / ander vervoersmiddel. Parkeergelegenheid is voldoende aanwezig daar ter plekke.  

 

De eerste twee vervoersgroepen verzamelen in de Chiro-lokalen, de fietsers wat vroeger wegens de lengte van de fietsrit (een 

uurtje). Wat voor vervoer je ook kiest, we vragen wel om het ons op voorhand te laten weten (zie het inschrijvingsstrookje 

onderaan) én om onze leden met de Chiro zelf mee te sturen, organisatorisch is dit voor Jochihe het handigste. Leden zelf 

hoeven zich niet in te schrijven. 

 

De wandeling ter plaatse is in twee delen opgesplitst waarbij jullie zelf beslissen of je alles mee volgt. We houden ons als Chiro-

groep wel strikt aan dit schema en samen uit is ook samen thuis. Het programma ziet er als volgt uit: 

Uurschema 
08u15   Bijeenkomst voor fietsers in de Chiro-lokalen (leden: Toppers, Kerels en Aspiranten) 

08u30   Vertrek fietsers naar inkom Hazewinkel 

08u45   Bijeenkomst voor busreizigers in de Chiro-lokalen (leden: Ribbels, Speelclub en Rakkers) 

09u00   Vertrek bus naar inkom Hazewinkel 

 

09u40   Aankomst inkom Hazewinkel 

09u50   Kleine toelichting van de indeling van de dag 

10u00   Vertrek van de wandelvoormiddag (ca 9 km) 

12u30   Aankomst 1
ste

 wandeltocht aan inkom Hazewinkel + aansluitend lunchpauze (eigen lunchpakket mee te nemen!) 

13u30   Vertrek van de wandelnamiddag (ca 7 km) 

13u30   Alternatieve namiddag: Spelactiviteiten / kubbtoernooi met Chiro-begeleiding of nog iets anders (het staat je vrij het 

natuurgebied zelf te verkennen zolang je niet verloren loopt en op tijd terug bent voor het vieruurtje / vertrek terug naar de lokalen) 

15u30    Aankomst 2
de

 wandeltocht aan inkom Hazewinkel  

15u40    Gratis vieruurtje 

 

16u00    Vertrek bus  +  vertrek fietsers naar Chirolokalen 

17u00    Aankomst Chirolokalen en einde Familiewandeltocht 
 

 

 

Inschrijvingsstrook – af te scheuren / door te knippen en te bezorgen aan de Chiroleiding --- leden hoeven zich niet in te schrijven ! 

 

Ik, …………………………………………… , schrijf me als niet-lid (samen met ….. personen) in voor de Familiewandeltocht van 

Chiro Jochihe op zondag 13 oktober 2019. Graag willen we mee wandelen en kiezen we voor het volgende vervoer: 

 

0 … Ik geraak zelf tot in Hazewinkel en zal zelf ook terug weggaan. 

0 … Ik wil met de ingelegde bus meerijden en betaal € 10 cash per meegaand niet-lid aan de leiding (graag op 

voorhand op een voorgaande Chiro-zondag) voor de heen- en terugrit. 

0 … Ik fiets mee met de oudere Chiro-groepsleden (Toppers, Kerels, Aspiranten) naar Hazewinkel (opgelet: 

uurtje rijden, heen en terug). 



Plannetje + adres hoofdingang Hazewinkel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plannetje fietsknooppunten naar hoofdingang Hazewinkel: 
Van punt 32 (Groenenhoek) – 17 – 91 – 18 – 25 – 29 – 28 – 38 – 38 – 1 , hierna nog even door te rijden via de Stuyvenbergbaan richting 

Heindonk, Grote Bergen, Hazewinkelstraat en Beenhouwerstraat   

   

                                                                                              Hoofdingang Hazewinkel 


