
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 


