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PETANQUE spelen kan nu ook in Appelterre-Eichem !
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Knuppelpad zoals er binnenkort een wordt aangelegd in het Moerasbos.

CENTRUM VOOR JEUGDTOERISME

Wandelwegen
rond het
Moerasbos

Samen met CJT en in afspraak met Chiro stellen we het Jeugdlokaal in de vakantieperiodes ter
beschikking voor Jeugdkampen. In 2017 maakten weer een 10-tal jeugdgroepen vanuit heel
Vlaanderen gebruik van deze mogelijkheid, met ruim 300 jongeren en meer dan 2000
overnachtingen. Zij maken zo kennis met Appelterre-Eichem, Ninove, de Denderregio. Toeristisch is
dit voor de regio zeker een meerwaarde. Naast het jeugdlokaal kunnen ze eveneens gebruik maken
van de Pastorietuin met boomhut en van het Moerasbos.

Verantw. Uitgever : Willem Vandenberghe, vzw ’t Chiropaksken, R. Pennestraat 42, AppelterreEichem
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Geel 1,9 km: noordwestelijk van kerk Appelterre, nagenoeg volledig trage wegen
Groen: alternatief

Rood: knuppelpaden

V.U.: Willem Vandenberghe, vzw ’t Chiropaksken, R. Pennestraat 42, Appelterre-Eichem

tot binnenkort en à bientôt

OPROEP VRIJWILLIGERS WERKDAGEN Jeugdlokaal, Speelterrein, Pastorietuin, Moerasbos.
Elke tweede dinsdag van de maand is er een werkdag vanaf 9u : 13/3 – 10/4 – 8/5 – 12/6 – 11/9
Er zijn ook nog twee "werk-zaterdagen" gepland nl. op 7 en 28 april
Iedereen welkom : poetsers, tuin onderhouden, bospad onderhouden, kleine herstellingen...
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en hebben 180 verschillende kinderen deelgenomen. In jaar drie wordt de periode uitgebreid naar
negen weken van 02/7 tot 31/8 met een afsluitende activiteit op vrijdag 31/08 waarop alle
betrokkenen welkom zijn. De activiteiten gaan door deels in de schoollokalen en terreinen, deels in
de lokalen en terrein van ’t Chiropaksken. KWB en KVLV voorzien voor de kinderen van hun leden
een tussenkomst van 1 euro per dag.
Meer info over o.a. voorinschrijvingen Hobbes voor de vakantieperiode 2018 kan je vinden op de
website www.speelpleinhobbes.be
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Boomhut die 2 jaar geleden werd gebouwd in de Pastorietuin.

BARBEKOE ten voordele van het jeugdlokaal, de jeugd en initiatieven van vzw ’t Chiropaksken
De 16e Barbekoe zal dit jaar doorgaan op 26 en 27 mei in en rond het jeugdlokaal en de Pax.

Je ziet hier een deel van de ruim 1300 deelnemers en sympathisanten.
Dank en opnieuw uiteraard welkom.

website www.speelpleinhobbes.be
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Het openstellen van dit gebied biedt vele wandelmogelijkheden:
Er wordt nog gewerkt aan de inrichting, enkele infoborden en wandelkaarten. Binnenkort meer info.
Men kan een wandeling maken via Eichem , vertrekken aan moerasbos , naar garage Mercedes ,
achter deze via veldwegen naar de Vershoek en zo naar de Elan (Ninove) , via geboortebos terug naar
Eichem en langs het Riet terug naar het dorp , dit is ongeveer 12 km stappen .
De historische verbinding (kerkwegel?) naar de kapel van Voorde (ten Beukenboom) wordt zo terug
in ere hersteld. Bij het verlaten van het moerasbos rechts verder langs de tabakslaan, oversteken aan
de kapittelstraat, nieuw pad achter de ambachtelijke zone, einde rechts naar de kapel.
Er wordt nog gewerkt aan de inrichting, enkele infoborden en wandelkaarten. Binnenkort meer info.

