
 



 Uw lidmaatschap 2023 vernieuwen! 

Lidmaatschap van €15  
U ontvangt tot eind maart 2024 deze katern + 

het Groene Waasland op papier  

+ digitaal:  

graag uw mailadres vermelden! 

 

Lidmaatschap van €8 

U ontvangt tot eind maart 2024 deze katern + 
het Groene Waasland digitaal 

zeker uw mailadres vermelden! 

 

Nieuw rekeningnummer! 
 

IBAN BE 44 7370 6473 8045 
 

info@deraaklijn.be 

 

mailto:info@deraaklijn.be


 

 

 

We zijn toegekomen aan het vierde seizoen WINTER en met deze katern 
volgen we tegelijk de vier seizoenen.  

Vier! In plaats van vijf keer! We zijn 
overgeschakeld naar vier nummers per jaar, 
maar om dit te compenseren ontvang je ze 
wel in kleur en met vier extra pagina’s voor 
hetzelfde lidgeld.  

Dit is niet zo evident in deze tijden, alles 
kost meer, ook ons drukwerk. 

Uw steun als lid van De Raaklijn is dus zeer 
welkom. 

Er rest mij niets anders dan u voor 2023 vier 
mooie seizoenen toe te wensen om ze 
uitbundig te vieren en te zoenen! 
 
Hopelijk volgt er nog een echte witte winter! 
Een winter om terug de warmte   
op te zoeken en verder te gaan  
waar de tijd ons voert! 
 

 

2023 belooft een boeiend jaar te worden: ‘drempelvrij genieten van de natuur 
in Belsele’  wordt verder gezet met nog veel verrassingen! 
                                                                                    

U kunt ons verrassen met een vernieuwd lidmaatschap!  
 
 
Veel leesgenot! 
Namens De Raaklijn  
 
Firmin De Beleyr 

Beste lezer  



 

Het 
succes van de vorige  

editie werd weer overtroffen! 
 
Dankzij een zonnige zondag en de  
unieke formule mochten we meer dan  
500 wandelaars verwelkomen  
om drempelvrij te komen wandelen! 

 

MET DIT PROGRAMMA WAS ER VOOR ELK WAT WILS! 

Het programma kon inderdaad iedereen bekoren, van jong tot oud, 
van cultuur- tot natuurminnaar, van handige creatievelingen tot echte 
levensgenieters! 

Bovendien was er een sterk samenwerkingsverband tussen De Raaklijn 
vzw, muziekclub ’t Ey, de stad Sint-Niklaas, oxfam wereldwinkel, Pan – 
Boombeheer, Kleitof, Raakzaam vzw, de Koninklijke Oudheidkundige Kring 
Waasland (KOKW) en Colora (de verfwinkel). 

 

 

 

Terugblik op 16 oktober  

DOORGANG VOOR IEDEREEN! 



Er werd gewandeld en ontdekkingen gedaan! 

Bij deze editie gingen we terug traag, inclusief, leerrijk en verrassend 
wandelen langs drie thematisch uitgestippelde routes in Belsele!  

Bij de infobalie kon je de gratis wandelbrochure en de spiksplinternieuwe 
wandelkaart van De Raaklijn vzw aan 2 Euro bemachtigen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kabouters ontdekken 

Nestkastjes ontdekken 

De namen van beken ontdekken 



 
Een reuzentriangel en peuter-picknicktafel ontdekken 

 

Een muntschat en oude kaarten ontdekken 

 



 

De Kuil, den Bezenkoek, de stuifzandrug en de Mierennest 
ontdekken met onze gidsen Staf, Filip en Marc  

 



 

Springen, dansen, zingen, kleien, schilderen, timmeren, klimmen 

 



 

Levende muziek beleven bij muziekclub ‘ t Ey 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT VOLGENDE EDITIE IN 2023 
 



http://www.deraaklijn.be/katern/28.pdf 

We kijken 25 jaar terug in de tijd om te zien wat er toen verscheen in de 
katernen nr. 28 en 29 en wat daarvan 25 jaar later nog relevant is… 

1997: november / december nr. 28 jaargang 5 
( 8 pagina’s) 
 

 
 

- Fred Van remoortel geeft de 
voorzittersfakkel door aan Firmin De 
Beleyr. 
 
-  Van de 40 raadsleden kwamen er 5 
opdagen om een bezoek te brengen 
aan de ‘meerskens’ in de Kasteeldreef. 
Daar willen we graag een ‘educatief 
reservaat’ oprichten.  
De Ransbeekpoel in de Mierennest 
werd ook bezocht. 
 
- Een Belseels schepen van leefmileu 
verwerpt een volledig uitgewerkt 
voorstel om een kleine lokale 
composteringsruimte in de nieuwe 
Mierennestwijk te installeren… 
 
-  Dezelfde schepen wil de gebouwen 
van oude basisschool aan de straatkant 
(Koutermolenstraat) slopen om daar 21 
appartementen en 21 autoboxen neer 
te poten. De oude kastanje en het oude 
schoolgebouw zouden eveneens aan 
hun einde komen en daarmee ook de 
plannen van vzw ’t Eynde die zich daar 
wilden vestigen… 
 
- de eeuwenoude beuk in het Bisschoppelijk domein heeft in dat jaar de 
volgende afmeting: 4,30 meter omtrek  en een diameter van 1,4 meter! 

Terugblik: 25 jaar terug!  

http://www.deraaklijn.be/katern/24.pdf


 
Fred Van Remoortel is nog steeds zeer actief binnen De Raaklijn en Firmin 
De Beleyr is nog steeds de voorzitter. 
 
Muziekclub ’t Eynde en (wijlen) Daan Anteunis (cultuurraad) en De Raaklijn 
zetten hun schouders onder een actie om de schoolsite te behouden.  

 
25 jaar later staat de kastanjeboom er nog steeds, muziekclub ’t Ey en de 
Oxfam Wereldwinkel hebben er hun stek gekregen middels een 
erfpachtovereenkomst  van 28 jaar. 
De site De Kouter is hiermee uitgegroeid tot een niet meer weg te denken 
culturele plek. 
De oude directeurswoning werd verkocht aan fam. Laureys / De Vylder die 
het gebouw mooi restaureerden naar zijn vroegere grandeur. 
De oude speelplaats krijgt volgend jaar een volledige vernieuwing en 
inrichting met respect voor de huidige gebruikers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De beuk in het oud Bisschoppelijk domein is 
na 25 jaar flink bijgekomen: 5,35 meter 
omtrek  en een diameter van 1,7 meter! 

 

Toestand: 25 jaar later!  



 
Op de Dag van de Trage Weg mocht schepen Wout De Meester een klein 
monumentje onthullen dat het project ‘waar beken wegen ontmoeten’ 
symboliseert. 
 

Het project is niet helemaal nieuw. Het werd in 2001 door wijlen Omer 
Burm en De Raaklijn 
uitgewerkt. 
 

We kregen vrij snel dit 
antwoord (kader). 
 

De houten naamplaten 
werden in 2002 
aangebracht en krijgen nu 
20 jaar een officieel 
vervolg.  
 

 
De Koninklijke 
Oudheidkundige Kring 
Waasland (KOKW), de 
stedelijke raad voor milieu 
en natuur (STRAMIN) en 
de stad onder impuls van 
schepen De Meester zetten hun schouders mee onder dit project. 
 

Waar beken wegen ontmoeten 

Van links naar rechts: Willy Van Overloop ( voor De Raaklijn) 
Chris De Beer (voor KOKW) en Firmin De Beleyr (voor De 
Raaklijn  en  voor STRAMIN) 



 



 

 

Het Paradijspark is eigenlijk een voormalig landbouwperceel dat 
uitgegroeid is tot een mooi buurtpark. 

 
In 2015 werd bij een rioproject voor de dorpskern van Belsele een 
bufferbekken voorzien langs de Paradijsbeek, net voor deze samenvloeit 
met de Belselebeek (Leebeek) die verder stroomt door de dorpskern. 
Het bufferbekken werd ingetekend op een voormalig landbouwberceel. 
De Raaklijn was vragende partij om dit bufferbekken natuurtechnisch in te 
richten. Met het stadsbestuur en de milieu- en groendienst werd geopteerd  
voor een combinatie van landschappelijke, ecologische, educatieve, 
waterhuishoudkundige en recreatieve functies. 
 

Paradijsparkje  

Water dragen naar het paradijs 
Jonge boompjes 

Alles kan ik verdragen, 
Het verdorren van de wei, 

Stervende bloemen, 
Het hoekje aardappelen kan ik met droge ogen zien rooien, 

Daar ben ik werkelijk hard in. 
 

Maar jonge fruitboompjes in het park, 
net geplant, onder een ongenadige zon, nee. 

Naar Rutger Kopland, Verzamelde gedichten. 

 

Buurtbewoner Dirk Van Haevermaet doet zijn verhaal over dit parkje dat ondertussen 
iedereen kent, maar niet als ‘PARADIJSPARK’. 

 



 
Ik hoorde mezelf vragen waarom ze een 
pleegkind in huis gehaald had. “Omdat ik 
me dan sterker voel,” was het 
goudeerlijke antwoord. Ik dacht aan die 
woorden terug toen ik deze zomer ‘mijn’ 
fruitbomen water gaf.  

Nu ja, ze zijn net zo veel van mij als van 
jou beste lezer, maar het feit dat ik de stad 
gevraagd had ze te planten, maakt van mij 
de mentale eigenaar. Althans dat wil ik zélf 
graag geloven. 

Vijftien stuks zijn het: appel , peer en pruim. 
En ze werden afgelopen maart, eigenlijk 
wat laat dus, in diepe plantgaten gezet in 
het Paradijsparkje. 
 
Ze schreeuwden om water bij die 
verzengende hitte, deze zomer.  
 

 

 

David Polfliet, die één van de onderhoudsploegen van de stad aanstuurt, 
zette op mijn éénvoudig verzoek een waterciterne af in het parkje. De stad 
blijkt opgetogen over de samenwerking met ‘de burger’. Dat gevoel is 
wederzijds. 

En water krégen ze! Mijn jongste zoon sloeg gaten rond de boompjes en 
we staken her en der flexibels. Duizendvijfhonderd liter water werd met 
emmertjes ‘aan de boom gebracht’. En met resultaat! 

In tegenstelling tot de meeste jonge aanplant in het Waasland, hebben 
‘onze’ fruitbomen deze hellezomer overleefd. Met dank aan Jasper, Myriam 
en Céline die na zonsondergang ‘water naar de boom droegen’. Emmer na 
emmer, week na week, voor de goeie zaak. Of omdat we ons dan sterker 
voelen? 

‘Paradijspark’ lijkt veel te veel eer voor een bufferbekken met 
aangevoerde grond errond, samen nauwelijks groter dan een voetbalveld. 
Misschien weinig ‘park’ voor u als lezer, maar voor een handvol mensen uit 
de buurt alvast toch een paradijs.  

Water dragen naar het paradijs  



Niet omdat het vernoemd is naar de Paradijsbeek die erlangs stroomt, wél 
omdat je er als buurtbewoner terug tot jezelf komt wanneer je  tussen twee 
ZOOM-sessies in even de digitale waakzaamheid laat varen.  

Je laat er de hond uit en je checkt even hoe het de bijen vergaat in de 
bijenkorf (sunhive) in de toren. 

Je wordt verrast door een houtpantserjuffer die voorbij schiet of  door een 
blauwe glazenmaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zag er laatst een mama die aan de waterkant picknickte met haar 
zoontje. En een Marokkaans gezin uit de buurt, ze vierden er de verjaardag 
van hun jongste kind. Bomen brengen mensen bij elkaar, zo lijkt het. Dat is 
het kleine gelukje van de waterdragers, denk ik dan. 

Het weegt niet op tegen wapengekletter en energieperikelen, … maar toch. 
Het verbindt. 
Als de hemel thuis is, dan lijkt het paradijs wel naast de deur. 
 

Dirk Van Haevermaet 



Er bereikten ons klachten vanuit de 
Kabouter-Koutergemeenschap omtrent 
het vandalisme en diefstal in hun buurt. 

De eerste kabouters waren nog geen 4 
uur gehuisvest in de nissen van de 
elektriciteitspalen in de  
Koutermolenstraat of ze waren al uit 
hun woning verdreven. 

Daarna verdween de knuppel met 
ketting aan de reuzentriangel. 

Een week later was de hele 
reuzentriangel weggenomen. 

 

 

Dit is geen vandalisme maar pure pesterij en diefstal! 

Het ontneemt jonge kinderen en mensen met een beperking vanuit hun 
rolstoel de pret om eens te knuppelen en zachte klanken op houten 

stammetjes te produceren… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protest 

Op vraag van de Kabouter- Koutergemeenschap wordt er zeker een nieuwe 
triangel geplaatst! 

 

Kleine Basile 
vraagt zich af 

waar de triangel 
is die hij enkele 

weken nog mocht 
bespelen! 



Binnen de streek- GR 
Waas- en Reynaertland- 
route (176 km) zijn 
verschillende 
wegels in Belsele 
opgenomen.  
(10 km) 
 
Het gaat onder andere 
over de Weduwe 
Voswegel en de  
Drieschouwenwegel.  
 
Op vraag van De Raaklijn heeft de bevoegde schepen Wout De Meester 
deze twee wegels goed laten aanpakken. 
De wegels liepen zeer schuin af, de beschoeiing van de langsgracht was 
versleten en de begroeiing van de struiken belemmerde het vlotte 
wandelverkeer. 

Goede GR aanpak! 

We hopen dat het traject in Belsele uit de regionale GR- Waas-  en Reynaertland tot in 
Puivelde op de zelfde manier wordt aangepakt tegen de volgende editie van De Dag 

Van De trage Weg in 2023! 



Op de dag van “de trage weg” mochten we onze nieuwe wandelkaart, de 
derde editie ondertussen, aanbieden! 
Ze is te koop aan 2 euro in de BIB, de balie van het deelgemeentehuis, 
dienst toerisme Sint-Niklaas en Standaard boekenhandel. 

Wandelkaart derde editie 



 

 

Op 18 november werd de nieuwe 
brochure van De Klappers 
voorgesteld.  
Na ‘Klap- Rozen’ (ondertussen 
uitverkocht) is nu de tweede editie 

‘Toog-Klap’ te koop.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nieuwe brochure is te koop in 
de BIB, de balie van het 

deelgemeentehuis en dienst 
toerisme Sint-Niklaas.  
 

Naast de brochure is er ook de mogelijkheid om het gelegenheidsbiertje 
‘Prins Junius’ (gebrouwen door brouwerij Boelens) te kopen.  

De brochure + bier is te koop in de Oude en Nieuwe Zwaan (Dorp), de 
Oude Beenhouwerij in Puivelde en in café ’t Klieksken en      
’t Café op de Valk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toog-Klap 

Algemene info 

 

 

 

 
TOOG- 
KLAP 

Cafés in 
Belsele 

7 ° 

 

KLAP-ROZEN
Bloem en uit  Belsele

uitnod ig ing



 

 

Altijd welkom op onze samenkomsten. 

De Raaklijn vzw 

+ 

Werkgroep trage wegen 

 

Algemene info 

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele 

telefoon: 03 722 07 62 

info@deraaklijn.be 

Nieuw rekeningnummer! 

IBAN BE44 7370 6473 8045 
 

Bekijk ook onze webstek: 

www.deraaklijn.be 
 

De vergaderingen vinden plaats in het 
parochiecentrum 

Op 19 december in 2022 en begin 2023 op 30 januari,  
27 februari en 27 maart. 

 

mailto:info@deraaklijn.be
http://www.deraaklijn.be/


 

Te ontdekken in de Kouterwegel! 

 
 Koolmees 

 
 

Pimpelmees 
  Kuifmees 

 

 Zwarte mees 
 

 

Bonte vliegenvanger 
 

 Roodborst 
 

 Merel 
 

 Winterkoning 
 

 

Grauwe vliegenvanger 
 

 Boomkruiper 
  

Boomklever 
 

 

Grote bonte specht 
 


	De Raaklijn vzw
	+
	Werkgroep trage wegen

