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1. STATUTEN
Wijziging statuten:
Januari 1999
De Raaklijn heeft haar statuten als feitelijke vereniging gewijzigd in januari 1999 om in aanmerking te
komen als geldige milieuvereniging binnen STRAMIN (Stedelijke Raad voor Milieu en Natuur) van de
stad St-Niklaas.
Januari 2000
De samenwerkingsverbanden worden uitgebreid.
Januari 2004
De samenwerkingsverbanden worden uitgebreid.
De schoolkatern en website worden opgenomen als extra communicatiemiddel
Januari 2005
De samenwerkingsverbanden worden uitgebreid met BBL
november 2010:
Lidgeld wordt op €10 gebracht. Er wordt geen jaarboek meer uitgebracht. De jaarverslagen zijn
voldoende en de katernen geven het overzicht.(www.deraaklijn.be )
December 2010:
Vanaf januari 2011zal de werkgroep “trage wegen” steeds de vergadering van de Raaklijn voorafgaan.
De werkgroep is ontstaan uit de werking van de Raaklijn. De dorpsraad zal de verslagen opslagen en
documenten aanreiken via www.belsele.be
De werkgroep water wordt tijdelijk afgeschaft.Wordt opgenomen in de agendering indien nodig.
Ook zal de deelculturele raad actief meewerken aan brochures en de werkgroep “trage wegen”.

Stichtingsvergadering 3 juni 1991
Stichters: Burm Omer, Lieve Driljeux, Marina Moens, Firmin De Beleyr, Fred Van
Remoortel
Naam van de vereniging :

« DE RAAKLIJN »

Doel : De Raaklijn is een statutaire vereniging voor de kwaliteit van de leefomgeving
van Belsele. De natuur en het milieu spelen hier een belangrijke rol.
Hiervoor doet zij,
1. naar het beleid toe, positieve voorstellen i.v.m . milieu en natuur
2. naar de bevolking van Belsele toe, informeren over deze voorstellen.
3. gelet op het algemeen belang, acties voeren ter verwezenlijking van onze
voorstellen.
4. deze acties vinden plaats in Belsele en omgeving.
Voorzitter :
Het voorzitterschap is van onbepaalde duur, tenzij de voorzitter zelf om ontslag
vraagt of een minimum van drie leden er om vraagt dit voorzitterschap te herzien.
Huidig voorzitter :
Firmin De Beleyr
Kleemstraat 89
Tel. 722 07 62
Secretaris :
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Het secretarisschap is van onbepaalde duur, tenzij de secretaris zelf om ontslag
vraagt of een minimum van drie leden er om vraagt dit secretarisschap te herzien.
Huidig secretaris : Firmin De Beleyr
Kleemstraat 89
Tel. 722 07 62
Penningmeester :
Het penningmeesterschap is van onbepaalde duur, tenzij de penningmeester zelf om
ontslag vraagt of een minimum van drie leden er om vraagt dit penningmeesterschap
te herzien.
Huidig penningmeester :
Lieve Driljeux
Hof van Belsele 26
Logo :
Het logo is bedacht door Omer Burm en is uitgewerkt door Fred Van Remoortel.
De kring met twee lijntjes staat voor :
1.

het dorp Belsele

2.

het natuurmonument de vallei van de Belselebeek

3.

de open ruimte

Onze naam « DE RAAKLIJN » is een figuurlijke afgeleide van de geometrische
benaming.
Met andere woorden : onze naam verwijst naar hoe de veranderingen in de natuur
mekaar de hand geven. Deze veranderingen kunnen negatief en positief zijn. De
Raaklijn zal er naar streven dat de drie gebieden in een goede harmonie te
verzoenen zijn.
Dit is meteen haar hoofddoelstelling : een vereniging voor de kwaliteit van de
leefomgeving te Belsele.
Algemene bepalingen :
Lidmaatschap : iedereen kan lid worden van De Raaklijn. Het lidmaatschap kost 10 €
Het lidmaatschap duurt één jaar. Elk lid ontvangt onze nieuwskatern tweemaandelijks
+ Het Groene Waasland
Vergadering : Er wordt maandelijks een vergadering gehouden behalve in de
maanden juli en augustus. Elk lid kan de maandelijkse vergadering vrijblijvend
bijwonen.
Samenwerkingsverbanden :
Samenwerkingsverband met ABLLO :
Om een zekere ruggesteun te hebben op juridisch vlak, zal De Raaklijn werken onder
de koepel van ABLLO. Hierdoor verbindt De Raaklijn zich ertoe om elk lidmaatschap
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te koppelen aan een ABLLO – lidmaatschap. Elk lid van De Raaklijn ontvangt ook het
ledenblad van ABLLO : « het Groene Waasland ».
De Raaklijn is opgenomen in de beheerraad van ABLLO.
Samenwerkingsverband met de STRAMIN (stedelijke milieuraad) :
De Raaklijn is opgenomen in de werking van STRAMIN en neemt sinds mei 2002 het
voorzitterschap waar van het dagelijks bestuur én de milieuraad.
De Raaklijn zetelt via de STRAMIN ook in de opvolgingscommissie van het GNOP en
de GECORO.
Samenwerkingsverband met de Deelculturele Raad :
De Raaklijn is opgenomen als niet stemgerechtigd lid van de deelculturele raad.
Deze raad is begonnen met het oprichten van een dorpsraad waarbij De Raaklijn het
leefmilieu behartigd.
De deelculturele raad werkt mee op vlak van brochures en werkt ondersteunend bij
de werkgroep “trage wegen”.
Dorpsraad:
De werkgroep “trage wegen” steeds de vergadering van de Raaklijn voorafgaan. De
werkgroep is ontstaan uit de werking van de Raaklijn. De dorpsraad zal de verslagen
opslagen en documenten aanreiken via www.belsele.be
De werkgroep water wordt tijdelijk afgeschaft. Wordt opgenomen in de agendering
indien nodig.
Samenwerkingsverband met de basisscholen :
In 2002 is De raaklijn begonnen met een samenwerkingsverband met de beide
basisscholen. Dit houdt een in dat we een informatiebrochure bezorgen aan de
leerlingen en met hen een drietal natuurprojecten of activiteiten uitgewerkt worden.
De leerkrachten worden op de hoogte gehouden via de schoolkatern en andere
publicaties, bovendien worden zij vrijwillig betrokken bij de natuurprojecten.
Samenwerkingsverband met BBL :
In 2006 hebben wij een samenwerkingsverband met BBL afgesloten. Dit houdt in dat
wij een engagement aangaan met BBL (bond beter leefmilieu) om verschillende
projecten uit te werken.
Website De Raaklijn :
De Raaklijn is sinds 2003 ook te bezoeken op haar website www.deraaklijn.be
Onze webbeheerder is Vincent De Meyer.
vzw structuur.
In 2012 is er afgesproken om te evolueren naar een vzw-structuur.
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2. VERGADERINGEN
De Raaklijn houdt een maandelijkse vergadering behalve de maanden juli en
augustus.
De leden worden op de hoogte gehouden van deze werking via de tweemaandelijkse
katern of via de website.
Elk lid is welkom op onze vergaderingen.
In 2012 hield de Raaklijn 10 ledenvergaderingen op :
30 januari
27 februari
26 maart
7 en 21 mei (7 mei ter vervanging van 30 april)
25 juni
24 september
29 oktober
28 november
17 december
De vergaderingen hebben telkens plaats in het vergaderzaaltje van het
jeugdcentrum « De Galjaar » telkens om 20u.
De werkgroep “Trage wegen” gaat De Raaklijnvergadering vooraf.
Er wordt van elke vergadering een afzonderlijk verslag gemaakt.

Buiten deze kern- of bestuursvergaderingen vinden er nog tal van andere
vergaderingen plaats waarbij De Raaklijn betrokken is :
Het dagelijks bestuur van de STRAMIN, de STRAMIN zelf, GECORO,
buurtvergaderingen, hoorzittingen enz…
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3. OVERZICHT VAN DE KATERNEN 2012
Elk lid ontvangt onze tweemaandelijkse nieuwskatern.
De katernen staan op de website maar dan met kleurfoto’s
Nr. 99
Nr. 100
Nr. 101
Nr. 102
Nr. 103

(Jaargang 19)
(Jaargang 19)
(Jaargang 20)
(Jaargang 20)
(Jaargang 20)

WEB-SITE
De raaklijn is sinds 2003 ook te bezoeken op haar website www.deraaklijn.be
Onze webbeheerder is Vincent De Meyer.

LEDENLIJST 2012

Een lidmaatschap bij de Raaklijn kost 10€.
Elk lid wordt op de hoogte gehouden en ontvangt de tweemaandelijkse katern als
bijlage bij het Groene Waasland.
In 2012 telde de Raaklijn 170 leden.

De ledenlijst wordt bijgehouden op het secretariaat
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4. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN

Januari
18/01/2012	
  
21/01/2012	
  
24/01/2012	
  
30/01/2012	
  

Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  nr.	
  43	
  en	
  44	
  
Stramin	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  

Februari
1/02/2012	
  
18/02/2012	
  
20/02/2012	
  
25/02/2012	
  
27/02/2012	
  
28/02/2012	
  

Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  nr.	
  45	
  en	
  47	
  
Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  nr.	
  69	
  ,	
  35	
  en	
  32	
  
Inventarisatie	
  van	
  de	
  Ransbeek	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  
Stramin	
  

Maart
3/03/2012	
  
7/03/2012	
  
17/03/2012	
  
20/03/2012	
  
22/03/2012	
  
26/03/2012	
  
26/03/2012	
  
27/03/2012	
  
28/03/2012	
  

Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  nrs.	
  50,51,52	
  en	
  53	
  
Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Inventarisatie	
  rootput	
  B9	
  in	
  de	
  Gentstraat	
  
Stramin	
  
Overleg	
  met	
  ambtenaren	
  en	
  schepen	
  van	
  RO	
  over	
  dossier	
  “Belsele	
  2012-‐2018”	
  
Beheerswerken	
  	
  Stadhoudersboswegel	
  	
  	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  
Beheerswerken	
  	
  Stadhoudersboswegel	
  	
  
Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  

April
5/04/2012	
  
6/04/2012	
  
7/04/2012	
  
14/04/2012	
  
21/04/2012	
  
22/04/2012	
  
22/04/2012	
  

Beheerswerken	
  	
  'den	
  akker'	
  Kijkwand	
  plaatsen	
  
Beheerswerken	
  	
  'den	
  akker'	
  deuren	
  plaatsen	
  in	
  vleermuizenkelder	
  	
  
Beheerswerken	
  	
  'den	
  akker'	
  brug	
  plaatsen	
  
Inventarisatie	
  rootput	
  B10	
  in	
  de	
  Gouden	
  Leeuwstraat	
  
Zwerfvuilactie	
  
Dauwwandeling	
  DR	
  ochtend	
  (dag	
  van	
  de	
  aarde)	
  	
  (16	
  deelnemers)	
  
Dorpswandeling	
  	
  DR	
  namiddag	
  (Dag	
  Van	
  	
  de	
  aarde/	
  erfgoeddag)	
  (18	
  deelnemers)	
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Mei
2/05/2012	
  
7/05/2012	
  
19/05/2012	
  
20/05/2015	
  
21/05/2012	
  
22/05/2012	
  
25/05/2012	
  

Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  
Beheerswerken	
  	
  'den	
  akker'	
  	
  
Dag	
  van	
  het	
  park:	
  opening	
  van	
  natuurpark	
  “	
  den	
  akker”	
  (94	
  deelnemers)	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  
Open	
  jaarvergadering	
  Stramin	
  
Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  nr.	
  54	
  

Juni
2/06/2012	
  
6/06/2012	
  
9/06/2012	
  
23/06/2012	
  
25/06/2012	
  
28/06/2012	
  

Inventarisatie	
  rootput	
  B10	
  in	
  de	
  Gouden	
  Leeuwstraat	
  
Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Jaaruitstap	
  Stramin	
  (mussen	
  in	
  Gent)	
  
Zwerfvuilactie	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  
Overleg	
  met	
  ambtenaren,	
  schepenen	
  over	
  de	
  trage	
  wegen	
  

Augustus
19/08/2012	
  
21/08/2012	
  
22/08/2012	
  
29/08/2012	
  

overleg	
  voor	
  alle	
  milieuraden	
  Waasland	
  
Inventarisatie	
  van	
  milieudelict	
  in	
  de	
  spoorwegbedding	
  Pop.wijk	
  +	
  klacht	
  
Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  

September
8/09/2012	
  
15/09/2012	
  
19/09/2012	
  
24/09/2012	
  
25/09/2012	
  
29/09/2012	
  

Inventarisatie	
  rootput	
  B11	
  in	
  de	
  Bosstraat	
  
Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  nr.	
  55	
  en	
  56	
  
Terreinbezoek	
  van	
  ambtenaren	
  op	
  “den	
  akker”	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  
Stramin	
  
Beheerswerken	
  “den	
  akker”	
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Oktober
13/09/2012	
  
20/10/2012	
  
20/10/2012	
  
20/10/2012	
  
24/10/2012	
  
24/10/2012	
  
24/10/2012	
  
29/10/2012	
  
30/10/2012	
  

Inventarisatie	
  rootput	
  B12	
  in	
  het	
  Hof	
  Van	
  Belsele	
  
Medewerking	
  aan	
  openingsavond	
  tentoonstelling:	
  water	
  –	
  zee	
  -‐	
  licht	
  
Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  nr.	
  66	
  
Park-‐	
  en	
  dorpswandeling	
  KWB	
  Sint-‐Amandsberg	
  
Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  nr.	
  67	
  
Dagelijks	
  bestuur	
  Stramin	
  
Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  nr.	
  67	
  en	
  33	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  
Overleg	
  met	
  KAHO	
  student	
  en	
  begeleider	
  rond	
  “den	
  akker”	
  (educatief	
  project)	
  

November
9/10/2012	
  
10/10/2012	
  
10/11/2012	
  
13/11/2012	
  
13/11/2012	
  
20/11/2012	
  
25/11/2012	
  
25/10/2012	
  
26/11/2012	
  

Opbouw	
  tentoonstelling	
  Bosvogels	
  in	
  de	
  BIB-‐	
  Belsele	
  
Start	
  tentoonstelling	
  Bosvogels	
  in	
  de	
  BIB-‐	
  Belsele	
  (van	
  10nov.	
  tot	
  24	
  nov.)	
  
Trage	
  wegenwandeling	
  '11	
  wegels'	
  over	
  11	
  km	
  	
  (20	
  deelnemers)	
  
Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  nr.	
  68	
  
Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  vervolg	
  van	
  nr.	
  63	
  en	
  68	
  
Stramin	
  
Geleide	
  wandeling	
  in	
  de	
  Mierennest	
  (Marnixwandelaars)	
  (25	
  deelnemers)	
  
Afbraak	
  tentoonstelling	
  bosvogels	
  in	
  de	
  BIB-‐	
  Belsele	
  	
  
Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  

December
17/12/2012	
   Werkgroep	
  Trage	
  wegen	
  +	
  vergadering	
  De	
  Raaklijn	
  
29/12/2012	
   Inventarisatie	
  trage	
  wegen	
  nr.	
  64	
  en	
  34	
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5. Jaarverslag in beeld en woord
Onze katernen geven een uitgebreid beeld over de activiteiten van De
Raaklijn. Toch zijn er bepaalde dossiers die we hier toelichten of meer
ruimte geven.
De raaklijn was in 2012 actief op vlak van:
Inventarisaties: trage wegen, rootputten en poelen, grachten en beken
Acties: rond zwerfvuil, melding milieudelicten, beheerswerken
Vorming en educatie: uitwerking educatieve projecten, schoolbezoeken
Tentoonstelling: de bosvogels
Wandelingen: in de Mierennest, den Bezenkoek, dorpsparken, trage
wegen…
Dossiers: ruimtelijke visie 2012 -2018, trage wegen, brongebieden van
de waterlopen in Belsele
Opmaak katern
Medewerking met Stramin
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Inventarisaties trage wegen
In 2012 hebben we zo goed als alle wegels geïnventariseerd. De lijst
hieronder geeft het overzicht.
We willen nu starten met de inventarisatie van feitelijke dreven en “niet
officiële” wegels.
Elke wegel is bewerkt tot een interactieve PP die te zien zijn op de
website www.deraaklijn.be

12

De bedoeling is deze wegels op kaart te zetten en deze via de kaart te
raadplegen. Dit digitaal platform kan uitgebreid worden naar poelen en
andere natuurelementen.
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Inventarisaties rootputten
We hebben in 2012 terug 4 rootputten geïnventariseerd.
Het totale overzicht is te zien op een PP via onze website
www.deraaklijn.be
De vier rootputten uit 2012 zijn:
Rootput B9: Gentstraat
Rootput B10: Gouden Leeuw
Rootput B11: Bosstraat
Rootput B12: Hof Van Belsele

B11

B10
B9

B12
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Twee rootputten die we in 2010 hebben geïnventariseerd zijn hersteld of
opgeknapt. (dit zijn B1, B2 en B4)

Uit 2011 onthouden we:
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Inventarisaties beeklopen + brongebieden
We hebben dit jaar de beneden en de bovenloop van de Ransbeek
afgelopen. Er zijn twee brongebieden:
1. ter hoogte van de Eikenlaan
2. ter hoogte van de Mierennest (Ransbeekpoel)
We hebben een volledig fotoverslag gemaakt van deze inventarisatie
maar dit is nog niet afgewerkt.
Dit kaartje toont Belsele met haar
voornaamste waterlopen.
- De Belselebeek
- De molenbeek
- De Ransbeek
Het blauwe kadertje toont de onderloop en
de bovenloop van de Ransbeek.
De twee lopen komen samen ter hoogte van
de Ransbeekstraat waar ze samenvloeien en
verder lopen naar het kanaal van Stekene.
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De samenvloeiing van de bovenen onderloop van de Ransbeek.

Wat de brongebieden
betreft hebben we
meegedaan aan het
Klimaatforum op 17 april
2012 met de leerlingen
van EDUGO campus
Glorieux.
Hiervan is een verslag
(PP) te zien via onze
website.
In het Vlaams Parlement
kregen we een eervolle
vermelding.
Een belangrijke stap in de herstelling van dit brongebied (bovengebied)
is niet gehaald in 2012. Hiervoor is er overleg gepland in januari 2013.
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Wel een belangrijke stap in de
herstelling van het brongebied van
de onderloop van de Ransbeek is de
renovatie van de Ransbeekpoel.

Acties zwerfvuil
Ondanks onze verwoede pogingen om de bermen zuiver te houden blijft
de druk steeds aanhouden.
Per jaar verzamelen we rond 75 kg afval in de bermen van een straat
(Kleemstraat).
In 2012 heeft er zich een kentering voorgedaan en doet de Wase
Werkplaats een ronde met haar personeel op regelmatige tijdstippen.
Hierdoor wordt onze actie overbodig. Wij hebben echter met de jeugd
organisaties overleg gepleegd om in 2013 terug een inzamelactie te
doen.

Er wordt wel elk jaar een zwerfvuilactie gedaan door de leerlingen van
EDUGO campus Glorieux. Zij ruimen de wegels vanuit de Eikenlaan tot
het station van Sinaai.
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Acties milieudelicten
De voornaamste milieudelicten waarin we in 2012 klacht moesten
neerleggen waren:
-

de ophogingen in het waterschoot (ondertussen geregulariseerd)
de ophogingen thv de Marktstraat / Molenbeek (Tantoeter)
de illegale kapping van de houtwal thv de Populierenwijk
de illegale kapping van knotwilgen in de Marinswegel
de blunders bij de verhardingen in de Burmstraat
de inpalming van de Blauwhofwegel

Allemaal na te lezen via onze katernen.

Acties beheerswerken
Den akker vroeg vanwege de leden van de Raaklijn en de leerlingen van
de land- en tuinbouwschool een extra inspanning om het gras te hooien.

De werken aan twee rootputten vroegen eveneens kraanwerk. (zie
rootputten) Links rootput B1 en rechts rootput B2
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De leerlingen van EDUGO campus Gorieux hebben de hoekput
uitgegraven tot 50 meter in het bos.
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Actie opening “den
akker”
De opening van de akker
heeft meer 100 mensen op de
been gebracht.
Eddy De Taey gaat het
dagelijks beheer op zich
nemen.
De land- en tuinbouwschool
doet ook mee in het verder
beheer.
Er wordt door De Raaklijn
gezocht achter mogelijkheden
om “den Akker” makkelijk te
bereiken.

Vorming en educatie
- we noteren de 2 schoolbezoeken aan den akker
- we hebben de toezegging van KAHO om een student haar
eindwerk een educatief werkmapje te laten uitwerken. Dit mapje
kan dan gebruikt worden door de bezoekende scholen

Tentoonstelling:
We hebben dit jaar één
tentoonstelling gehouden
in het gemeentehuis.
Het ging over Bosvogels.
De sculpturen van de
bosvogels werden
uitgeleend door
vogelbescherming
Vlaanderen.
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Wandelingen:
Naar aanleiding van onze vele
wandelingen die we maken in Belsele
zoals in de Mierennest, den Bezenkoek,
dorpsparken, trage wegen…
Hebben we drie wandelbrochures
opgezet en er zullen er nog volgen.
De laatste brochure gaat over 11 trage
wegen over 11 km.
De twee andere zijn gekend
(De Mierennest en Den Bezenkoek)
De brochures zijn te downloaden via
onze website en steeds te verkrijgen op
vraag.
In dit kader werd er een voorstel
gedaan om onze brochures te
sponsoren.

Dossiers:
Memorandum + ruimtelijke visie
Belsele
Het memorandum werd
overgemaakt naar Stramin. In het
wit-boek staan heel wat
verzuchtingen van onze kant nu
wel vermeld.
Volledig raadpleegbaar op onze
website. Dit dossier tast de
mogelijkheden af en beidt
mogelijke oplossingen.
Dit document werd gebruikt in een
overleg met schepen Heyndrickx,
die er weel mee uitgepakt heeft
naar de pers en er verder niets
mee deed.
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Het wordt gebruikt voor de volgende coalitie.

Besluit:
2012 was het jaar dat:
- De Raaklijn 20 jaar bestaat
- De Raaklijn haar 100e katern heeft uitgebracht
- De Raaklijn de inventarisatie van trage wegen afgewerkt kreeg en
hiermee kan uitpakken in 2013
- De Raaklijn met een hopelijk betere samenwerkende beleidsploeg
zal kunnen samenwerken
- De Raaklijn haar leden zag stijgen van 130 tot 170
- De Raaklijn beslist heeft om over te gaan tot een vzw-structuur
- De Raaklijn haar visie heeft opgesteld via dossiers, acties en
inventarisaties
Ik hoop dat 2013 een scharnierjaar zal worden waarbij politici zullen
beseffen dat zij beter af zijn met hun oor regelmatig te luisteren te leggen
met wat wij te vertellen en aan te bieden hebben.

De Raaklijn
Vereniging voor de kwaliteit van de omgeving te Belsele.
secrtariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele
PCR : 000-1527999-55
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Website:

www.deraaklijn.be
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