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DE RAAKLIJN KATERN:  jaargang 23,  nr.119 
Bijlage bij « ‘t Groene Waasland »  nr.194, januari 2016. 

(v.u. Firmin De Beleyr, Belsele) 
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Op dit ogenblik, wanneer we het jaarboek van 2015 aan het opmaken 
zijn,  staan we verbaasd over wat we doen en wat er gebeurt op één jaar 
in Belsele.  
Mondiaal gebeuren er echter zoveel zaken meer die ons op een 
bepaalde manier geraakt hebben en 2016 zal niet anders zijn! 
En toch… 
…kunt u zich voorstellen mocht er een zware cycloon, een 
maandenlange verzengende droogte, een aardbeving of een 
maandenlange aanhoudende regenperiode ons land treffen? 
Als er 10cm sneeuw valt, dan hebben wij het ongeveer gehad en weten 
we dat ons land plat ligt. De mensen die verandering van de seizoenen 
in twijfel trekken kunnen tegelijkertijd niet meer leven met het feit  
wanneer de seizoenen zich aandienen zoals ze kunnen zijn:  koud, 
warm, nat en droog. 
 
Ons advies voor 2016: geniet van de 365 +1 dagen zoals ze zich zullen 
aandienen en maak er het beste van in koude, natte, warme en droge 
dagen. 
 
 Opgelet in deze katern! 

• Er loopt groot wild rond in Belsele! 
• Er worden wegels hersteld, maar ook verknoeid! 
• Er verschijnen misschien nieuwe naambordjes aan de wegels! 
• Er zijn slagbomen (die liggen neer) en er zijn loofbomen (die 

staan recht)! 
• Er is RLSD! 

 
 Opgelet: lidmaatschap!  

• Is uw lidmaatschap 2016 vernieuwd? 
• Hebben uw gezinsleden zich ook als lid ingeschreven? 

  
 Opgelet: data! 

• Er wordt op 20 februari een uilenwandeling georganiseerd! 
• Er is op 20 maart het “einde van de weireldt” voorzien op de 

kouter! 
• Er is een algemene vergadering op 25 januari en een reeks 

gewone vergaderingen gepland! 
 
 Opgelet voor 2016! 
 Wees er bij met De Raaklijn vzw! 
 
Firmin De Beleyr 

 De eerste groet! 
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Met deze rubriek willen we: 

1. onze inspanningen rond trage wegen uitvoerig toelichten, 
2. de tegenkantingen die we ondervinden rond trage wegen aan de kaak 
stellen, 
3. de verwezenlijkingen van het beleid rond trage wegen bekend maken, 
4. de toestand van de wegels opvolgen tot de volledige openstelling 
ervan, 
5. nieuwe en oude problematieken rond trage wegen bij het beleid 
aankaarten tot ze opgelost zijn. 
 

We hangen in deze rubriek alles aan  
de grote klok!  

 
De Houtackerswegel (verbindt de Kouter met de Hooimanstraat) 
 
Oktober en november 2015: Opmaak dossier. 
December 2015: Het dossier wordt verspreid onder de betrokken 
perceeleigenaars. 
Januari 2016: We overleggen met de buurtbewoners.  
 
Wikiloc: De Raaklijn houdt niet op met het promoten van de trage 
wegen.  
Via de website www.wikiloc.com kan je op dit ogenblik meer dan 60 
wandelroutes op het grondgebied van Belsele bekijken.  

Een tijdskroniek over  
trage wegen 
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Je kan er zelf wandelroutes creëren en andere opslaan in uw wandel-
GPS.  
We zijn bezig met het plaatsen van de trage wegen in Belsele op wikiloc.  
De Pastorijwegel is een van de vele wegels die je op deze website kan 
bekijken, binnenhalen en uiteraard bewandelen. 
 

 
 
 
Dit jaar zijn we van plan om bij elke 
wegel een QR-code te plaatsen op 
het naambord van de wegel.  
 
Puiveldewegelken 
 
Wie herinnert zich nog de zalige foto’s in de katern van januari 2004. 
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12 jaar geleden werden de Kouter- en Puiveldewegelken onder handen 
genomen door de ploeg van JOMI ( http://www.jomi-vzw.be ) 
 

 
Het “knuppelpad” werd door 
JOMI aangelegd en het 
verloste ons van een smerig 
modderpad. 
We geven toe dat de knuppels 
niet zaligmakend waren om er 
over te wandelen, te joggen of 
te fietsen. De reden hiervoor 
was dat de geplande deklaag 
nooit is aangebracht. 
 
Na meer dan 10 jaren gebruik 
is de wegel versleten, de 
knuppels komen los enz… 
Het schepencollege heeft 
beslist om de wegels 
nogmaals te herstellen. 
De timing is perfect. De “klok” 
wordt gerespecteerd! 
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Uw woonomgeving in Belsele ontdekken doorheen plaats, ruimte en tijd! 
Het kan via enkele “klikken” op het scherm.  
 

 
Www.geopunt.be  verzamelt alle informatie van de Vlaamse overheid op 
één kaart.  
Je vindt er info over onder andere percelen, gebouwen, wegen, rivieren 
en allerlei interessante plaatsen zoals sportcentra, scholen en 
zorginstellingen.  
Daarnaast bevat de website ook luchtfoto’s, historische gegevens, 
milieugegevens, het gewestplan, wegbeschrijvingen 
en overstromingskaarten.  
Op Geopunt vind je ook kant-en-klare kaarttoepassingen over een 
thema. Zo hoef je niet meer zelf te zoeken naar beschikbare kaarten 
over een onderwerp. 
 

 
 
 
Wij nemen de proef op de som en tikken www.geopunt.be in. 
 

We zoomen in op de kaart naar het Hof van Belsele, want we zijn 
benieuwd naar de historische kaarten in deze omgeving. 

Reizen doorheen plaats, ruimte 
en tijd…! 
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We klikken rechts op “historische kaarten” en klikken vervolgens op  
         “reis door de tijd”. 
 

 

De kaarten en afbeeldingen die 
we via deze site halen staan 
verder in het artikel dat hier op 
volgt: 

EINDE VAN DE 
WEIRELT 
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Dit artikel gaat niet over het einde van de wereld, maar over de 
geografische aanduiding die op de kaart van Ferraris (Kabinetskaart van 
de  Oostenrijkse Nederlanden anno 1777) te lezen valt. 

 
In onze vorige katern kon je kennis maken met de 
wandelbrochure “wandelen fietsen in de 
Bezenkoek”. In deze brochure worden “de Cauter” en 
de ruime omgeving “de Bezenkoek” besproken en 
geïllustreerd. Over het einde van het dorp staat jammer 
genoeg maar  een korte passage. Dus we hebben nog 
iets goed te maken… 
Daar waar de Eindestraat de grens vormde met het 
woeste land of t’ Eynde van de Weirelt, daar is 
muziekclub ’t Ey gevestigd. 
’t Ey bestaat nu 25 jaar en in ’t Eyschrift staat een 
boeiend artikel over ’t Eynde van de Weirelt. 

 
Het artikel is geschreven door historica Ann Pieters. Zij kent de 
geschiedenis van Belsele als geen ander. Samen met Dirk Van Der 
Speten, coördinator van muziekclub ’t Ey, hebben zij een akkoord 
gesloten om 7 teksten te publiceren in ‘t Eyschrift. Ann schrijft de teksten 
en Dirk en zijn ploeg gaan proberen er muziek op te maken. 
Deze samenwerking wordt nu uitgebreid naar De Raaklijn vzw. Buiten de 
7-delige artikelenreeks over erfgoed in Belsele en de muzikale omlijsting 
wordt er uitgekeken naar een wandeling doorheen de mooiste plekjes in 
Belsele. 
 
Wij publiceren in deze katern graag het artikel van Ann en 
nodigen jou alvast uit om zondag 20 maart in uw agenda 
vast te leggen. Op deze dag zult u een muzikale 
erfgoedwandeling kunnen meemaken. 
Meer informatie over dit evenement volgt in ‘t Eyschrift en 
in onze katern van maart.   

EYNDE VAN DE WEIRELT 
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Van het Eynde van de Weirelt en de Couter, of van de Eindestraat en De 
Kouter: er is een overeenkomst  tussen Belsele en ’t Ey. Het is een 
verhaal van groeien, uitbreiden en verhuizen.  
’t Ey deed daar maar 25 jaar over, het dorp Belsele een paar eeuwen. 
We beginnen met het historische verhaal van het Eynde van de Weirelt.  
 
Dit verhaal begint ergens tussen de jaren 700 en 900.  
Het gallo-romeinse dorpje Belsele is dan al een paar eeuwen verlaten. 
De bewoners konden zich niet verdedigen tegen plunderende 
Germaanse bendes en waren gevlucht. De villa op het Steenwerk is 
ingestort en de natuur heeft het akkerland terug overgenomen.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bossen, moerassen, kleine heuveltjes die boven 
het water uitstaken: het Soete Waasland was 
geen gemakkelijk land om in te leven. Vanaf de 
5de tot de 9de eeuw is het Waasland bijna 
onbewoond. Het land is verwilderd en een jacht- 
en visgebied van koningen en graven geworden:  
het mythische Koningsforeest. Belsele lag op de 
rand van het Foreest en huisvestte een forestier.  
Forestiers, jagers in dienst van de graaf, 
bewaakten het gebied, hielden het wild in de 
gaten en  zorgden ervoor dat het bos intact bleef 
als jachtgebied.  
 

(boven: de oorspronkelijke tekening van deze kopie dateert al van 1602) 

Situering van het Steenwerk 
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Vanaf de 10de/11de eeuw startten de graven met de ontbossing van het 
Koningsforeest en het stichten van nieuwe dorpen. Die ontginning  is dus 
niet per toeval begonnen en gebeurde in overleg met de lokale 
vertrouwensman van de graaf. De kern van dit nieuwe Belsele lag opzij 
van het gallo-romeinse dorp, dichter bij de Belselebeek. De eerste 
inwoners van het nieuwe dorp kwamen van elders in Vlaanderen (vb. uit 
het dicht bevolkte Gent). Zoals elk nieuw dorp had Belsele een vaste 
structuur: een kerk, een woning voor de man van de graaf (het latere 
kasteel), een woning voor de priester (latere pastorij), een dries (huidige 
Belseledorp) en een kouter. Meestal was het kasteel en de pastorij 
omwald, hier door het water van de Belselebeek. Rond deze structuur 
van “grote” gebouwen woonden de eerste Belselenaren. Hun wereld was 
klein, hoogstens een kilometer van de kerk verwijderd.  
 

 
 
Voor ons, moderne mensen, zijn de huizen het belangrijkste deel van het 
dorp, maar de middeleeuwse mensen dachten daar helemaal anders 
over. Voor hen was het akkerland het belangrijkste deel van het dorp 
want akkers zorgden voor voedsel. Het beste land, de grond die het 
gemakkelijkst te bewerken was, werd gereserveerd voor landbouwgrond. 
De grond van mindere kwaliteit werd bestemd voor bewoning.  Het dorp 
en de boerderijen lagen aan de rand van dat vruchtbare akkerland. In 
Middeleeuws Vlaanderen noemde men het complex van 
akkerbouwgronden een kouter.  

1 

2 

4 

3 
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De Belseelse Kouter begon aan de rand van het kasteeldomein, aan het 
begin van de huidige Eindestraat. De weg liep dood op het einde van het 
akkerland. Daar  begon het woeste, beboste land. Het was het Eynde 
van de (bewoonde) Weirelt. Die naam vinden we terug op oude 
landkaarten en slaat op het gebied dat achter de Kouter lag (huidige 
Bezekoek). In latere eeuwen verloor de Kouter zijn belang als enig 
akkerland  en werden de kleine, zandige akkertjes zelfs als inferieur 
bekeken. Toch lag hier de bron van het overleven van de middeleeuwse 
Belselenaar. Ook het Eynde van de Weirelt verdween. Het gebied werd 
toegankelijker en leefbaarder. Het enige spoor dat overblijft van Het 
Eynde van de Weirelt is de Eindestraat die langs de Kouter liep en 
eindigde in het woeste, wilde land. 
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Belsele is weer een 
verkeersbord rijker 
geworden. In de 
Hooimanstraat hangt 
sinds eind vorig jaar een 
nieuw bord dat we zien 
in de meer groene en 
landelijke beboste 
gebieden in Vlaanderen 
en Wallonië. 
Het bord (A27) 
waarschuwt voor de 
doortocht van groot wild. 
 
In ons geval gaat het 
over reeën.  
 
 
 
         Wanneer je als  
         vroege vogel de  
         landelijke omgeving 
         in Belsele verkent 
         kan je in het  
         ochtendgloren reeën 
         (….en vossen en 
         uilen) waarnemen. 
 
 
 
 
 
Een “sprong” is wel het mooiste wat je kan 
meemaken: het is een groepje reeën dat meestal 
bestaat uit enkele geiten, een bok en enkele 
kalveren. 
In Sinaai zijn ze in de omgeving van de Heirnisse 
en Fondatie nog meer te zien. Vandaar dat er 
uitzwerming is ontstaan naar Belsele. 
 

Opgelet reeën ! 
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We tellen twee slagbomen in Belsele. Ze staan in de omgeving van de 
Bezenkoek en Kouterstraat en hebben als doel het sluipverkeer tegen te 
houden en de fietsers en de wandelaars de rust te geven om te genieten 
van de landelijke bosomgeving. 
Mooi zijn ze niet, wel efficiënt! 
 
Het verhaal van de slagboom in de 
Kouterstraat, met zijn voor- en 
tegenstand, sleept al aan sinds 1994. 
Sabotage en politieke onwil, konden 
het proces van “aanvaarding” niet 
stoppen. 
De slagboom werd uiteindelijk 
zwenkboom. 
Augustus 2013 is de tweede 
zwenkboom er bijgekomen. 
Toch blijven onbekenden prutsen aan 
de slagbomen.  
De Raaklijn en de wijkagent zien 
nauwlettend toe dat de slagboom dicht 
ligt. Iedereen die een sleutel heeft 
werd op zijn verantwoordelijkheid 
gewezen.  
(foto van sabotage in 2004) 
 

 
     De nieuwe zwenkboom richting Boskapel 

Opgelet slagbomen ! 
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De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur 
vroeg ons uit te kijken naar mogelijke locaties om 
bomen of struiken aan te planten. 
 
Tim Van Erck is lid van de Raaklijn en heeft de 
straten, wegels en pleinen in Belsele 
ondertussen verkend. 
Zijn voorstellen zijn ondertussen overgemaakt 
aan het stadsbestuur via STRAMIN. 
 
Bijenvriendelijke bomen en struiken zijn volgens 
Tim de linde, wilg, spork, cornus mas, 
meidoorn… 
 
In deze katern:    
Gentstraat 
 
 
Aan beide zijden is er 
plaats voor grote 
bomen. De plaatsen 
zijn afwisselend links 
of rechts.  
Bedenking: is de kant 
met de verlichting ook 
de kant met 
nutsleidingen?  
Daar kunnen dan 
eerder struikachtige 
houtkanten geplaatst 
worden. 
 

Opgelet loofbomen ! 
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  De algemene 
vergadering van 
de De Raaklijn 

vzw gaat door op 
25 januari in het 
parochieheem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Je kan niet komen? 
 

Op eenvoudige aanvraag krijgt u ook ons jaarverslag toegestuurd…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…of je kan het binnenkort nalezen op onze website 

www.deraaklijn.be 

algemene 
vergadering 

Opgelet algemene vergadering ! 
De Raaklijn vzw 
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Een afkorting die volgens ons maar eens dringend moet uitgelegd 
worden.  
Geen makkelijke klus. Dus lieten wij dit over aan de ploeg van RLSD zelf 
of zeg gerust het team van Regionaal Landschap Schelde-Durme. 
Het team waar de Raaklijn heel graag mee samenwerkt en waarover u in 
de toekomst nog regelmatig gaat horen. In deze katern komen de 
teamledenaan het woord. 

 
V.l.n.r.: Kristof, Katrijn, Jan, Julie, Evelyne, Stijn, Eliza, Tom, Robbert, 
Ann en Eva 
 
Net als De Raaklijn vzw heeft Regionaal Landschap Schelde-Durme 
een hart voor trage wegen. De vereniging begeleidt gemeenten bij 
de inventarisatie van hun trage wegen en de opmaak van 
herstelplannen. Maar trage wegen zijn slechts een van de thema’s 
waarvoor deze vereniging zich dagelijks inzet. Maak kennis met 
Regionaal Landschap Schelde-Durme! 

 
“Regionaal Landschap Schelde-Durme wil binnen haar 17 
aangesloten gemeenten en steden waar dat kan het typerende 
landschap versterken. Bijvoorbeeld door kleine 
landschapselementen zoals poelen en knotbomen te 
onderhouden, herstellen en voorzien”, vertelt coördinator Stijn 
Van Belleghem. “Daarbij betrekken we zoveel mogelijk partners, 
van overheden tot buurtbewoners. Wij geloven heel erg in 
samenwerking: samen sterk, uit liefde voor het landschap.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

  RLSD ?  
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Gratis advies 
 
Waarom zijn die kleine landschapselementen zo belangrijk? 
Eliza Romeijn-Peters (medewerker landschap): “KLE’s maken het 
landschap gevarieerd én zijn onmisbaar voor de natuur: dieren vinden er 
zowel beschutting als voedsel en gebruiken ze als trekroute. Deze KLE’s 
verdwijnen echter stelselmatig uit ons landschap, omdat ze hun 
economische nut verloren: vee drinkt niet langer uit poelen, boeren 
gebruiken geen meidoornhagen meer om het vee in de weide te houden 
en knotbomen en houtwallen bakenen steeds minder vaak percelen af.” 
 
Hoe gaan jullie tegen die trend in? 
Eliza Romeijn-Peters (medewerker landschap):  

“Met ons Landschapsloket bieden we gratis en vrijblijvend advies 
over het onderhoud, het herstel of de realisatie van kleine 
landschapselementen. Indien gewenst komen we ter plaatse 
polshoogte nemen en werken we een voorstel op maat uit. 
Omdat we inzicht hebben in de verschillende subsidiekanalen, 
kunnen we mogelijk jouw werken financieren. Maar je kan bij ons 
ook gewoon advies inwinnen, bijvoorbeeld over welk soort heg je 
het beste kiest op jouw grond, of je grond geschikt is voor een 
poel of hoogstamboomgaard, hoe je een hooiland beheert,…” 

 
 

Een herstelde amfibieënpoel. 
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Jullie helpen ook bij het onderhoud van knotbomen? 
Jan Maertens (medewerker landschap): “ Inderdaad. Wie 
knotbomen heeft met takken van minstens vijf jaar oud kan die 
gratis laten onderhouden door onze opgeleide houtzoekers. 
Ook houtkanten die al tien jaar niet meer beheerd zijn komen in 
aanmerking. Als beloning voor het geleverde werk krijgen de 
houtzoekers het brandhout mee naar huis. We organiseren 
regelmatig cursussen voor kandidaat-knotters. Als je graag ons 
team vervoegt, mag je zeker contact met ons opnemen.” 
  
 

Houtzoekers aan het werk in de “meerskens” naast de populierenwijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van kamsalamander tot zwaluw 
 
Kan je enkele voorbeelden geven van projecten waarmee RLSD 
specifieke diersoorten helpt? 
 

Robbert Schepers (medewerker planten & dieren):  
“Zeker. Ook hierbij vertrekken we vanuit de kracht van kleine 
landschapselementen. Zo trachten we op verschillende plaatsen 
de zeldzame kamsalamander te helpen door extra poelen te 
graven of bijna dichtgeslibde poelen of sloten te ruimen. Met 
fauna-akkers helpen we kleine zoogdieren als konijnen en 
wezels, maar ook vogels, bijen en insecten een jaar lang aan 
voedsel- en schuilbronnen. Fauna-akkers zijn akkers of 
akkerranden die met bijzondere zadenmengsels worden 
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ingezaaid door jagers, landbouwers, natuurverenigingen en particulieren. 
Verder proberen we weidevogels te helpen door boeren in contact te 
brengen met vrijwilligers die de nesten van deze vogels helpen 
beschermen bij bemesting of maaibeurten. Ook zwaluwen hebben een 
behulpzame mensenhand nodig. Daarom stimuleren we gemeenten om 
subsidiereglementen op te stellen voor bestaande nestjes en bieden we 
kunstnestjes aan die we zelf komen plaatsen. We zetten ook educatief in 
op zwaluwen, met lesbladen en zwaluwgidsen.” 

 
Een nest met huiszwaluwen. (foto: Fonny Schoeters) 

 
De zeldzame kamsalamander. 
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Educatieve ontwerpen en materiaal 
 
Vertel eens iets meer over jullie educatieve luik. 
 

Ann Sels (medewerker natuureducatie):  
“Wij vinden de band tussen kind en natuur zeer belangrijk, 
omdat het mee bepaalt hoe kinderen als volwassenen zullen 
omgaan met de natuur om hen heen. Daarom besteden we 
veel aandacht aan speelnatuur op scholen, openbare 
speelterreinen en in natuurgebieden. Hier creëren we 
avontuurlijke minilandschappen, vol natuurlijke speelelementen 
als wilgenhutten, speelheuvels, blotevoetenpaden,… Wist je 
dat spelen in zo’n natuurlijke omgeving de motorische, fysieke, 
cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert? 
Vijf Sint-Niklase scholen maken momenteel werk van 

speelnatuur dankzij het stadsbestuur, dat hiervoor 35.000 euro 
vrijmaakte. We leverden de ontwerpen en begeleiden de werken op het 
Koninklijk Atheneum en Villa Da Vinci. Je kan bij ons ook gratis allerlei 
educatief materiaal ontlenen, bijvoorbeeld schepnetten, loepepotjes en 
verrekijkers. We zoeken ook gidsen voor je uit, zodat je met je groep de 
natuur in kan trekken.” 

 
Speelnatuur in de bossen van de Mierennest. 
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Plannen & brochures 
 
Waarom vindt RLSD trage wegen zo belangrijk? 

Katrijn Loosveldt (medewerker trage wegen):  
“RLSD wil er graag toe bijdragen dat mensen het 
landschap meer gaan appreciëren en er bewuster 
mee omgaan. Trage wegen helpen ons daarbij. Ze 
nodigen uit om het landschap op een ontspannen én 
veilige manier te beleven. In Sint-Niklaas verzetten 
we samen met De Raaklijn vzw en het stadsbestuur al heel wat 
werk. Momenteel werken we aan een herwaarderingsplan voor 
de ruim 200 trage wegen in Sint-Niklaas-centrum. Dat plan is 

gebaseerd op de input van lokale verenigingen, buurtbewoners en 
gebruikers. Het is een leidraad voor het stadsbestuur bij het opknappen 
van deze trage wegen.  
Vorig jaar gaven we in 
samenwerking met het 
stadsbestuur en De Raaklijn 
vzw de brochure ‘Wandelen in 
de Bezenkoek’ uit. Die kan je, 
net als heel wat andere 
wandel- en fietsbrochures, 
gratis downloaden op onze 
website www.rlsd.be. Zo 
kunnen mensen het hele jaar 
door van trage wegen én het 
landschap genieten.” 
 
 
Als de Raaklijn contact opneemt met RLSD gebeurt dit altijd via  

 
Eva Galle (communicatiemedewerker). 

 
Gratis brochures:  
www.rlsd.be > gratis downloads 
 
Facebook: www.rlsd.be/ScheldeDurme 
 

Regionaal Landschap 
Schelde-Durme 

Hemelstraat 133 A 
9200 Dendermonde 

www.rlsd.be 
info@rlsd.be 
052 33 89 10 

Voor De Raaklijn is  
Jan Van Damme  

onze vertegenwoordiger. 
Namens Natuurpunt is dit 

Gustaaf Lerno. 
De Raaklijn is gekend bij 

RLSD! 



 23 

 
 

U bent altijd welkom op onze 
samenkomsten in 2016 

 
Deze gaan door in het Parochieheem. 

 

 
De werkgroep ‘Trage wegen’ gaat 

de Raaklijnvergadering vooraf. 
 
 
 
 

De Raaklijn vzw 
Vereniging voor de kwaliteit van de omgeving te 

Belsele. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vergaderingen van 2016 
25 januari, 29 februari, 21 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni, 

26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december 
 

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele 
telefoon: 03 722 07 62 

firmin.de.beleyr@telenet.be 
lidmaatschap €12  

IBAN BE31 0001 5279 9955 
Website:      www.deraaklijn.be 

 

De Raaklijn vzw 
INFO 
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