DE RAAKLIJN KATERN: jaargang 25, nr.125
Bijlage bij « ‘t Groene Waasland » nr.200 en 201,
maart 2017.
(v.u. Firmin De Beleyr, Belsele)

5000 kg
zwerfvuil!

Zijn we kampioen wegwerpen?
Of worden we kampioen “schoon volk”!
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Belsele heeft een kampioen schapendrijven: Ben De Kerf !
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Beste lezer,
Met De Raaklijn vzw zijn we begonnen aan de 25ste jaargang!
Deze katern die daar bij hoort is de 125ste! Buiten dit gegeven hadden
we nog een reden om te vieren; één van onze medestichters, Omer
Burm, werd 90 jaar. Op 28 maart 2017 was er speciale
avond. Bij deze gelegenheid maakten we een extra
nummer. Dit kan je steeds krijgen op aanvraag.
Veel leesplezier.
Firmin De Beleyr

Beste Raaklijnvrienden,
De herdenking van mijn negentigste verjaardag door het bestuur van De
Raaklijn was een verrassing die me diep heeft geraakt.
Maar eigenlijk, wat was er te vieren? 90 jaar worden is geen verdienste, een
doodgewone zaak, op een dag sta je op en het is zover ''Je bent 90 jaar.'' Het is
dan je negentigste keer dat je verjaart en gewoonte getrouw wordt er op geklonken
''Sante!''.
Het bijzondere was dat de Belselebeek weer onder de aandacht werd gebracht.
Het meest verheugende daarbij was de mededeling dat er wordt gewerkt aan de
uitbreiding van de Belsele-beekwegel tussen de Kouterstraat en de Stationswegel.
De idee van een waterlopennet gepaard aan een wandelwegennet over heel
Vlaanderen, het mag heel de wereld zijn, wint daardoor veld. Jonge mensen die
wandelend, spelend langs de beek kunnen vaststellen dat de beek vol leven zit of
vervuild wordt: kan er een betere sociale controle en opvoeding zijn? Is er een
betere plaats voor rust in een woongebied? Het was verheugend nieuws.
De aanwezigheid van de burgemeester Lieven Dehandschutter, de
parlementsleden Koen Daniels, Jos De Meyer, schepen van toerisme Annemie
Charlier, gemeenteraadslid Julien Ghescquiere en gewezen politica Nelly Maes
onderstreepte zonder twijfel het belang dat van beleidswege aan de werking
van De Raaklijn wordt verleend.
Guido Stevens van de Ammedee Verbruggenkring, Wies Van Goethem, oudvoorzitter van de oudervereniging en steunpilaar van de Mucowerking in
Oostvlaanderen, onze huisdokter Willy Van Daele, mijn aanwezige oud-collega's
onderwijzers en onderwijzeressen, oud-leerlingen, vrienden van de
dorpsraad, alle vrienden bestuursleden van De Raaklijn en ALLE VRIENDEN DIE
ER WILDEN BIJ ZIJN, oprecht bedankt voor het eerbetoon maar vooral voor uw
blijken van vriendschap en genegenheid.
Ook dank aan de uitbaters van 't Ey.
Dank vooral voor U, Firmin, met al uw medewerkers die hebben gezorgd voor
het zeer geslaagd evenement, de verjaardagsviering van een 90 jarige.
Met oprechte dank ..en er is verder nog wel een en ander mogelijk.
Van Roza en Omer.
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Zwervend vuil en schoon volk

Op 1 maart 2017 werd het startschot gegeven om het hele grondgebied
van Sint-Niklaas een grondige kuisbeurt te geven. Het begon in Sinaai
om daarna Belsele, Nieuwkerken en tenslotte Sint-Niklaas aan te
pakken.
Wat we enigszins vreesden werd in de eerste week van maart snel
duidelijk.
In Sinaai haalden een flinke groep ruimers 125 witte zakken bijeen en
daarbovenop een hele hoop puinzooi. Het ging over 1250 kg zwerfvuil.

De tendens zette zich zo verder:
• Belsele: 165 witte zakken = 1450 kg zwerfvuil
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• Nieuwkerken: 125 witte zakken = 1250 kg zwerfvuil + een groot
sluikstort in het centrum.

• Sint-Niklaas: 105 witte zakken = 1050 kg zwerfvuil

Samen vijf ton of
5000 kg rommel!
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Een ontmoedigend resultaat, maar uitdagend genoeg om aan dit
probleem iets doen.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
• elk jaar een zwerfvuilactie organiseren is dweilen met de
kraan open!
• Een politieke actie opzetten om statiegeld op blikjes en PETflessen, vraagt tijd en ondertussen zet zich het probleem verder.
Hieraan wordt een proefproject met afvalautomaten gekoppeld.
• De actie “Schoon Volk” is zeer goed maar de vervuiler
blijft vervuilen en het “Schoon Volk” blijft ruimen!
Een combinatie van de drie mogelijkheden lijkt ons het beste
scenario. We lichten de twee laatste mogelijkheden even toe:

De politieke actie:
We creëren met hulp van de stedelijke raad voor milieu en natuur
(STRAMIN) een platform waarbij een eisenbundel wordt opgesteld om
te komen tot statiegeld op verpakkingen. Met deze eisenbundel
trekken we naar de verschillende beleidsorganen: het gemeentelijk, het
provinciaal en het Vlaams beleid, de afvalintercommunale MIWA,
FOST en OVAM.
Met de nodige feiten en cijfers aantonen dat statiegeld op
blikjes en PET werkt.
We koppelen hieraan een proefproject met afvalautomaten.
Deze automaten worden opgesteld in Sint-Niklaas en
deelgemeenten. Via deze automaten krijgt u het statiegeld in
de vorm van een kortingbon terug.
Binnen STRAMIN wordt een werkgroep opgestart die deze actie
gaat uitwerken.

“Schoon Volk”
In het werkingsgebied van
MIWA zijn reeds tientallen
zwerfvuilvrijwilligers actief.
Om deze vrijwilligers op
een gepaste manier te
kunnen ondersteunen,
lanceert MIWA i.s.m. met
de gemeenten het
zwerfvuilproject Schoon
Volk.
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Schoon Volk ondersteunt iedereen die alleen of in groep (bv. met het
gezin, vriendengroep, buurtcomité, ...) regelmatig zwerfvuil wil ruimen
in een bepaalde buurt. Hoe dikwijls, waar en wanneer je dit doet, beslis
je uiteraard zelf.
Scholen, (jeugd)verenigingen of individuen die één keer per jaar
een opruimactie organiseren, vallen niet onder het project Schoon
Volk. Uiteraard kunnen zij wel bij ons terecht voor het nodige
zwerfvuilmateriaal.
Hoe meld je je aan voor Schoon Volk?
• Ga naar het digitaal loket van MIWA en vul het
registratieformulier in.
• De milieuambtenaar van je gemeente contacteert je nadien
voor een afspraak.
• Ga langs bij de milieudienst van je gemeente om je
vrijwilligerscontract te ondertekenen (noodzakelijk om verzekerd
te zijn als vrijwilliger) en je startpakket op te halen.
• Trek goed uitgerust en verzekerd de straat op als Schoon Volk.

Schoon Volk zorgt voor het volgende:
•

•
•
•

Een goede uitrusting (fluo hesje, werkhandschoenen, een
grijpstok en witte zwerfvuilniszakken) om het zwerfvuil in je buurt
te lijf te gaan.
Een vrijwilligersverzekering zodat je zonder zorgen de straat op
kan.
Jaarlijks minstens één ontmoetingsmoment zodat je de andere
zwerfvuilvrijwilligers in je buurt beter leert kennen.
Je wordt op de hoogte gehouden van leuke activiteiten, weetjes, ...
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BOE !
Belsele ontdekken door erfgoed!

Laat u mee onderdompelen in het prachtige erfgoed in Belsele.
Donderdag 11 mei erfgoedwandeling
Samen met een ervaren gids ontdekt u prachtige plekjes in Belsele. Aan
de hand van oude foto’s maak je kennis met het Belsele van toen.

Benieuwd? Schrijf je tijdig in!
Als kers op de taart brengt u ook nog een bezoek aan een
vaste waarde in Belsele!
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BOEH! Wij zijn te laat !
Op dit moment bent
u lid van De Raaklijn
vzw én van ABLLO
vzw.
Je krijgt als lid elke
twee maanden
onze katern + het
tijdschrift Het
Groene Waasland.

Soms gebeurt dit:
Op 31 maart staat er op de kalender van het Groene Waasland een
infovergadering van de imkerswerkgroep gepland.
Jammer dat u deze gemist hebt want onze katern wordt iets later
opgesteld dan het tijdschrift Het Groene Waasland en in dit geval is
de activiteitenkalender in Het Groene Waasland al een beetje
gedateerd. We kregen hierover een terechte klacht.
In deze editie kampen we met hetzelfde probleem maar er is een…
…Oplossing:
•

Raadpleeg de website van ABLLO: www.abllo.be

Klik op ‘t Groene Waasland en dan op kalender.
Op deze manier mis je geen enkele activiteit!
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Over bomen en mensen
Zolang mensen bestaan, hebben ze een bijzondere relatie met
planten, en dan zijn bomen wel de grootste planten. De kracht en de
spirit die straalde vanuit de bomen hebben mensen altijd gefascineerd.
Hun bladeren, hun vruchten, hun hout, hun vorm, alles wat de boom
omvat maakte indruk. De Kelten hadden een uitgesproken voorliefde
voor bomen, zo maakten ze zelfs een bomenkalender.
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Ben je geboren tussen 1 en 10 maart.
Dan ben je WILG
rusteloze kunstenaar
De wilg is een kunstzinnige dromer.
Hij houdt van reizen, is ijverig en energiek.

Ben je geboren tussen 10 en 20 maart.
Dan ben je een LINDE
creatieve dromer
Linden zijn gevoelig en hebben een levendige
fantasie. Ze zijn creatief en dromen graag.

Ben je geboren op 21 maart.
Dan ben je EIK
standvastige leider
Alleen zij die op deze dag geboren
zijn hebben de eik als levensboom.
Eiken gaan graag tegen de stroom
in. Ze zijn sociaal en hebben een
hekel aan nietsdoen.
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Ben je geboren tussen 22 en 31 maart.
Dan ben je HAZELAAR
nieuwsgierig en intelligent
Hazelaars zijn begripvol, charmant en
steeds op zoek naar nieuwe ervaringen.

Ben je geboren tussen 1 en 10 april.
Dan ben je LIJSTERBES
artistieke wereldverbeteraar
Lijsterbessen zijn wereldverbeteraars.
Ze stralen kracht en positiviteit uit.

Ben je geboren tussen 11 en 20 april.
Dan ben je ESDOORN
eigenzinnig en origineel
De esdoorn is trots en eigenzinnig. Door zijn
originaliteit staat hij vaak in de spotlights.

De Keltische cirkel is rond. We sluiten hierbij de bomenkalender af.
Wie jarig is tussen 21 april en 2 september doet de cirkel opnieuw.
Deze bomen hebben we behandeld in de katernen van november december nr.123 en januari - februari nr.124.
Toch zijn er twee bomen niet besproken omdat zij vallen op één dag:
• de berk: 24 juni
• de olijfboom: 23 september
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Zaden in de BIB van Belsele
Ik zaai, gij zaait, hij zaait, wij zaaien ….
Ik oogst, gij oogst, hij oogst, wij oogsten….
De BIB in Belsele oogst en zaait niet alleen
wonderlijke boeken maar nu ook de zaden
die geoogst werden en de zaden die
gezaaid kunnen worden!
Ze komen uit uw en andere tuinen!

Belseledorp 76, Belsele, 03 778 34 36 - bib.belsele@sint-niklaas.be
Meer info over ecologisch tuinieren www.velt.be
Meer info over zadenbibs: www.mijntuin.org
Openingsuren Bib Belsele
di en do: 15.30 - 19.00 uur / wo: 14.00 – 17.00 uur / za: 9.30 – 12.30 uur
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Een kampioen schapendrijven te
Belsele
Sinds het najaar 2016 grazen er
schapen in het Paradijspark aan
de Hulstendreef in Belsele.
Vrij uniek, want in de regio zijn er
amper plekken waar schapen te zien
zijn in een centrumpark. De stad heeft
daarvoor een overeenkomst
afgesloten met Ben De Kerf uit
Belsele.
Ben beheert samen met De Raaklijn
dit stukje grasland gelegen tussen
het bufferbekken en de Paradijsbeek.

Ben is een schapendrijver, samen met zijn Border Collie Nell kan je
hem bezig zien in het Paradijspark. Ben mag zichzelf een kampioen
noemen. We laten hem zelf aan het woord:
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Mijn naam is Ben De Kerf, 21 jaar en
geboren en getogen in Belsele.
Sinds ik mij kan herinneren, heb ik altijd al
een grote passie gehad voor dieren. Het
was dan ook voor mij een logische keuze
om hiermee verder te gaan. Momenteel ben
ik werkzaam als praktijkleerkracht op een
dierenzorgschool. Enkele jaren geleden heb
ik het werken met Border Collies ontdekt en
was hier dan ook direct aan verknocht.
Ik besloot deze hobby dan ook zelf te gaan
beoefenen.
Van de ene passie naar de andere, ben ik
ook schapen gaan houden. Ik heb een
interesse ontwikkeld voor natuurbegrazing.
Het onderhouden van gronden door schapen is dan ook een zeer
interessante materie. Ondertussen heb ik mijn eerste begrazingsproject(je)
gelegen aan de Hulstendreef in Belsele, genaamd:
“Het paradijspark”.
In de lente- en zomermaanden staan hier enkele schapen op. Tot op
heden ben ik nog steeds op zoek naar nieuwe projecten, maar vooral
een vaste trainingsweide om de Borders op te trainen. Dit ontbreekt
mij echter.
Het werken met deze collies is heel fascinerend. Mij blijft het elke keer
verbazen, hoeveel je samen met je hond kan bereiken en wat voor werk
we samen gedaan krijgen. Ondertussen loop ik regelmatig wedstrijden
en dit gaat aardig goed. In 2015 heb ik de eerste plaats behaald op het
Europees kampioenschap in Italië en in 2016 het Belgisch
kampioenschap gewonnen. Afgelopen jaar heb ik mij kunnen
kwalificeren voor de wereldkampioenschappen in juli 2017 als jongste
Belg ooit. In de toekomst wil ik zeer graag nog uitbreiden met schapen
en begrazingsprojecten, waar ik mij dan ook zou willen specialiseren in
zeldzame rassen.
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Woensdag 19 april 2017 buitenspeeldag
Op woensdag 19 april 2017 gaat de 10de editie van de
buitenspeeldag door in Sint-Niklaas. Ook in Belsele wordt er buiten
gespeeld. De Raaklijn en de BIB verlenen hun medewerking door een
zoektocht te organiseren naar de Romeinse muntschat.
Breng zeker een bezoekje aan de buitenspeeldag en ontdek een
schat aan buitenspelen!

Zowel voor de kernstad als de deelgemeenten: Starturen en
een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten vind je
op webpagina: www.sintniklaas.be/buitenspeeldag
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Omer
Op 28 maart 2017 vierden we
Omer Burm, 90 jaar, en één van de
medestichters van De Raaklijn.
In de gezellige muziekclub ’t Ey
kwamen 70 vrienden en kennissen
afgezakt om Omer te vieren!
Er waren gastsprekers die Omer
vanuit een persoonlijke invalshoek
kenden en dit kwamen duiden.

Firmin De Beleyr, voorzitter, deed de inleiding: Omer is niet te vatten in
één vaatje: of het nu gaat over waterhuishouding, beken en grachten,
over trage wegen, over de fauna en flora in de regio, over de
meerskes en de Bezenkoek, over de het Belseels erfgoed, steeds had
Omer hierover een verhaal klaar.
Annemie Charlier, schepen van
cultuur, zag verschillende Omers:
de onderwijzer, de Vlaams
Nationalist, de natuurmens en de
zorgzame vader.
Nelly Maes, goed voor een halve
eeuw politiek, bracht met de
nodige kwinkslagen een groet aan
“meester Burm”.
Daan Antheunis liet zich
verontschuldigen maar Annick De
Cleene deed zijn afwezigheid alle eer
aan door zijn gedicht aan Omer voor
te dragen.
Verder waren er bijdragen van Fred
Van Remoortel, Wannes Raps
(alias Hans Burm), Herwich
Borggraeve, Staf Lerno en Jef Meul
in de extra katern. U kan deze editie
op eenvoudige aanvraag verkrijgen.

Ode aan Omer Burm
Bij Belsele langs de heldere beek, halfweg
tussen bron en monding leeft een man
die dat aartsvaderlijke altijd heeft gehad,
en ook dat felle van die rode baard.
Zijn homerisch leven is een mythe waard:
als een wilgentronk staat hij geplant, twee
voeten vast in zijn beloofde land - in zijn
kruin wonen dromen, in zijn baard
nestelen mezen en mussen en tussen zijn wortels
zwemmen 't schrijverken, stekelbaars en torren.

Hij vangt het hemelwater in zijn ene hand,
hertekent met de andere een meander
voor het vlietende water langs dorp en kerk,
kasteel en stuifzandrug - het leven is terug.
De akkers ademen, de bomen botten,
lammetjes ravotten. Hij monkelt: dit is geluk!
Ver weg hoort hij het zingen van de zee ..
Nee, zij lokt hem nog niet mee, hij blijft nog
in zijn geliefde vallei aan de Belselebeek,
zijn plek, zijn stek, zijn heem, zijn streek.
Daan Anthuenis
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De Raaklijn vzw
INFO
U bent altijd welkom op onze
samenkomsten in 2017
Deze gaan door in het Parochieheem.

De werkgroep ‘Trage wegen’ gaat
de Raaklijnvergadering vooraf.

De vergaderingen van 2017
24 april, 29 mei, 26 juni,
25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december

De Raaklijn vzw
Vereniging voor de kwaliteit van de omgeving
te Belsele.

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111
Belsele telefoon: 03 722 07 62
firmin.de.beleyr@telenet.be
lidmaatschapBoeh €12

IBAN BE31 0001 5279 9955

Website:

www.deraaklijn.be
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