
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 16 oktober 2022! 



Na het succes van de vorige editie 
gaan we terug traag, inclusief, 
leerrijk en verrassend wandelen! 
 
Met deze editie borduren we verder met de formule: 

 

 Trage wegen rolstoel- en buggyvriendelijk maken. 

 Drie rolstoelvriendelijke lussen die gekoppeld kunnen 
worden tot grotere wandelroutes. 

 Spelprikkels en rustbanken en veel informatie tijdens uw 
wandelingen. 
 

Wandelen langs drie uitgestippelde thematische routes: 

 
* de bos- en natuurbelevingsroute (LUS 1) 

 - ontdek kabouters 
 - ontdek tientallen nestkastjes met hun bewoners 
 - ontdek de namen van de beken 
 - ontdek de reuzentriangel 

 - ontdek de familie- en kindvriendelijke 
 picknicktafel 
 

* de muntschat- en cultuurhistorische route (LUS 2) 
 - ontdek de plaats van de muntschat 
 - ontdek de plaats van de Gallo Romeinse villa 
 - ontdek eeuwenoude potscherven 
 - ontdek het speelbos in de Mierennest 
 - ontdek de historische parken, panden en kerk 
   

* de stuifzandrug-route route (LUS 3)  
 - ontdek de kuil en haar landschap 
 - ontdek de stuifzandrug 
 - ontdek de Ransbeek en Belselebeek 
 

Samenwerkingsverband: 
 
Dit evenement is een samenwerkingsverband tussen De 
Raaklijn vzw, de stad Sint-Niklaas, Muziekclub ’t Ey, JoMi 
vzw,  Raakzaam vzw, Oxfam wereldwinkel. 
 

De Affiche spreekt voor zichzelf: 

‘doorgang voor iedereen’ 
 



Programma 
U bent onze eregast! 

Je kan komen genieten van de muziek, van de aangeboden 
wandelingen met gidsen, van de randanimatie en je kan ook een 
hapje eten en drinken. 
 

Wandelen: 
 Iedereen mee, jong en oud! rolstoel- en buggyvriendelijk!  

 Er zijn gegidste wandellussen (uurregeling ter 
 plaatse)  

 Startpunt: binnenspeelsplaats Muziekclub ’t Ey vanaf 
 13u  (Koutermolenstraat 6 Belsele) 

 We voorzien drie wandellussen die aan elkaar gekoppeld 
 kunnen worden 

 
Brochure en wandelkaart: 

 Gratis wandelbrochure met keuze uit korte en lange 
 wandellussen 

 De 3e editie wandelkaart van Belsele te koop:  2 euro 

 
Eten en drinken   

 Doorlopend zijn er hapjes en drankjes te krijgen 

 Er is een foodtruck, dus geen reservaties nodig 

 Op de stand van Oxfam Wereldwinkel Belsele en 
 Raakzaam vzw  is er koffie en taart te krijgen 

 
Muziek: 
Concerten die verzorgd worden door Muziekclub ’t Ey  

 Fanteyfare 

 Folk Dandies 

 Het spekkenkraam van de stemband 

 Nevermind Nessie  
 

Inhuldiging naamplaten beeklopen: 
 Het project naamplaten voor beken wordt op deze 

 dag officieel voorgesteld door schepen Wout De 
 Meester 
 

Animatie: 
 springkasteel + kindergrime 

 zelf nestkasten timmeren om mee te nemen 

 kabouterboomstammetjes beschilderen 

 kleien van boomwezentjes 



 FOLK DANDIES 

HET SPEKKENKRAAM VAN DE STEMBAND 

NEVERMIND NESSIE 

Meer info 
 

Meer info 
www.deraaklijn.be 
info@deraaklijn.be 

 
V.U.: Firmin De Beleyr 

Kleemstraat 89 
9111 Belsele 

 

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

