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Gegevens van de vereniging: 
De Raaklijn vzw 
 
Secretariaat van de vereniging 
Firmin De Beleyr 
 
Straat en huisnummer 
Kleemstraat 89 
 
Postcode en gemeente 
9111 Belsele 
 
Telefoon 
03 722 07 62 
 
E-mail / website 
Firmin.de.beleyr@telenet.be  
www.deraaklijn.be 
 
Rekeningnummer 
000-1527999-55 
 
nationaal nr.  
S 45 863 837 
 

Overzicht dossier 2015 
 
 
Bijlage 1 : vergaderingen 
 
Bijlage 2 : katernen + andere publicaties 
 
Bijlage 3 :  inventarisaties 
 
Bijlage 4 : acties 
 
Bijlage 5 : wandelingen 
 
Bijlage 6 : meewerken aan tentoonstelling 
 
Bijlage 7:   overzicht (alle activiteiten + vergaderingen) 
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BIJLAGE 1 
 

VERGADERINGEN  
 

De Raaklijn houdt een maandelijkse vergadering behalve de maand juli. 
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 2015 hield de Raaklijn vzw 10 ledenvergaderingen op : 
 
26 januari 
23 februari 
30 maart 
27 april 
18 mei    
29 juni 
28 september 
26 oktober 
23 november 
14 december 
 
 
De vergaderingen hebben telkens plaats in het parochieheem 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 vertegenwoordigd is :  
Het dagelijks bestuur van de STRAMIN, de STRAMIN zelf,  GECORO, de dorpsraad, 
VZW trage wegen, BBL vzw, RLSD (Regionaal landschap Schelde Durme) 
buurtvergaderingen, hoorzittingen enz… 
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BIJLAGE 2 

Overzicht publicaties katernen 2015 
Elk lid ontvangt onze tweemaandelijkse nieuwskatern. 
De katernen staan op de website maar dan met kleurfoto’s 
Nr. 114  (Jaargang 22)  
Nr. 115  (Jaargang 23)  
Nr. 116   (Jaargang 23) 
Nr. 117 (Jaargang 23)  
Nr. 118  (Jaargang 23) 
 

De katernen worden samen met het Groene Waasland verstuurd naar de leden. 
De katernen staan vanaf het nr. 1 tot op heden op de website. 
Downloadbaar via:    www.deraaklijn.be  
 

Overzicht andere publicaties: 
 

- Dossier 1: 3 lange afstands fietspaden in het Waasland vanuit Belsele  
- Dossier 2: heerlijk wandelen en fietsen in de Bezenkoek (i.s.m. RLSD) 

 http://deraaklijn.be/brochures/RLSD_Wandelbrochure%20Bezenkoek_HR-netto-B.pdf 
- Dossier 3: De Houtackerswegel (buurtbrochure) 
- Dossier 4: Trage wegen (totaal dossier te bekijken op de website) 

 http://www.deraaklijn.be/index.php/home/trage-wegen-l 
- Dossier 5: jaarboek 2014  

 http://deraaklijn.be/katern/2014.pdf  
- Dossier 6: De Polderroute (de groene vinger van de Molenbeek) 
- Dossier 7: “den akker” een educatieve brochure 
- Dossier 8: Woonproject Belcele Noord (Powerpoint) 
- Dossier 9: het Groenhof 

 

WEB-SITE 
 

De raaklijn is sinds 2003 ook te bezoeken op haar website www.deraaklijn.be 
Het kan ook via  www.belsele.be  
 
De website is in 2015 vernieuwd. De wegelviewer is raadpleegbaar. 
Onze webbeheerder is Filip De Beleyr 
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BIJLAGE 3 
Inventarisaties 
(Trage wegen, rootputten, vervuiling…) 
 

Januari  
 

5/01/2015	  

Inventarisatie	  Vleermuizenkelder	  
Zie	  katern	  115	  	  
4	  uur	  

 

Mei 
 

16/05/2015	  
Inventarisatie	  trage	  wegen	  
3uur	  

 
Juni 
 

5/06/2015	  
Inventarisatie	  Trage	  wegen	  
3uur	  

 
Juli 
 

2/07/2015	  
Inventarisatie	  Bezenkoek	  met	  RLSD	  
3uur	  

 
Augustus 
 

31/08/2015	  
Inventarisatie	  Trage	  wegen	  voor	  herwaarderingsplan	  Sint-‐Niklaas	  (rand	  Belsele)	  
3uur	  

 
September 
 

7/09/2015	  

Inventarisatie	  den	  Akker	  (i.s.m.	  RLSD)	  	  
Zie	  jaarverslag	  en	  website	  
3	  uur	  
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BIJLAGE 4 
Acties  
(beheerswerken, zwerfvuilacties, acties…) 
 
Februari  
 

16/02/2015	  

Beheerswerken	  op	  “den	  akker”	  
Zie	  katern	  115	  	  
8	  uur	  

 
Mei 
 

5/05/2015	  
Beschermingsactie	  kastanje	  +	  persmoment	  (geschreven	  pers)	  
2	  	  uur	  

6/05/2015	  
Beschermingsactie	  kastanje	  +	  persmoment	  (radio	  2)	  
2	  	  uur	  

18/05/2015	  
Beheerswerken	  bossen	  /Stadhoudersboschwegel	  +	  zwerfvuilactie	  
6	  uur	  

19/05/2015	  
Beheerswerken	  bossen	  /Stadhoudersboschwegel	  +	  zwerfvuilactie	  
6	  uur	  

22/05/2015	  
Beheerswerken	  bossen	  /Stadhoudersboschwegel	  +	  zwerfvuilactie	  
6	  uur	  

 
Juli 
 

4/07/2015	  
Beheerswerken	  Den	  Akker	  
6	  uur	  

11/07/2015	  
Beheerswerken	  Den	  Akker	  
6	  uur	  

 
Oktober 
 

27/10/2015	  
Beheerswerken	  Den	  Akker	  
6	  uur	  
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BIJLAGE 5 
Wandelingen 
 
Mei 
 

3/05/2015	  
Dauwwandeling	  +	  ontbijt	  in	  wereldwinkel	  
	  

 

Juni 
 

8/06/2015	  
Wandeling	  Bezenkoek	  (ambtenaren	  Sint-‐Niklaas)	  
	  

18/06/2015	  
Geleide	  wandeling	  school	  EDUGO	  in	  de	  omgeving	  Bezenkoek	  Gouden	  Leeuw	  
	  

19/06/2015	  
Geleide	  wandeling	  school	  EDUGO	  in	  de	  omgeving	  Bezenkoek	  Gouden	  Leeuw	  
	  

22/06/2015	  
Geleide	  wandeling	  school	  EDUGO	  in	  de	  omgeving	  Bezenkoek	  Gouden	  Leeuw	  
	  

27/06/2015	  
Geleide	  ontdekkingstocht	  in	  de	  Mierennest	  
	  

 

Augustus 
 

23/08/2015	  
Sneukelwandeling	  t.v.v	  TSL-‐Haiti	  
	  

 

September 
 

27/09/2015	  
Geleide	  trage	  wegenwandeling	  '11	  wegels'	  over	  11	  km	  (gezinsbond)	  
	  

 

 

Oktober 
 

9/10/2015	  
Geleide	  dorps-‐en	  parkwandeling	  EDUGO	  	  
	  

17/10/2015	  
Opening	  en	  inwandeling	  Stadhoudersboschwegel	  
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BIJLAGE 6 
 
Meewerken aan tentoonstelling 
Oktober 
 

17/10/2015	  
Tentoonstelling	  in	  het	  kader	  van	  de	  voorstelling	  wandelbrochure	  “heerlijk	  
wandelen	  in	  den	  den	  Bezenkoek”	  +	  	  tentoonstelling	  trage	  wegen	  
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BIJLAGE 7 
 
Overzicht alle activiteiten (met vergaderingen) 
 
Januari 
 

7/01/2015	   Dagelijks	  bestuur	  Stramin	  
5/01/2015	   Inventarisatie	  vleermuizenn	  kelder	  

20/01/2015	   Dorpsraad	  
26/01/2015	   Werkgroep	  Trage	  wegen	  +	  Oprichtingsvergadering	  De	  Raaklijn	  vzw	  
28/01/2015	   Stramin	  

 
 

Februari  
 

4/02/2015	   Dagelijks	  bestuur	  Stramin	  
9/02/2015	   Dorpsraad	  

16/02/2015	   Beheerswerken	  den	  akker	  
19/02/2015	   Verkeerscel	  Kerkstraat	  /	  Kleemstraat	  
23/02/2015	   Werkgroep	  Trage	  wegen	  +	  vergadering	  De	  Raaklijn	  vzw	  

 
Maart 
 

2/03/2015	   Dorpsraad	  
4/03/2015	   Dagelijks	  bestuur	  Stramin	  

17/03/2015	   Stramin	  
30/03/2015	   Werkgroep	  Trage	  wegen	  +	  vergadering	  De	  Raaklijn	  vzw	  

 
April 
 

13/04/2015	   Dorpsraad	  
27/04/2015	   Werkgroep	  Trage	  wegen	  +	  vergadering	  De	  Raaaklijn	  vzw	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Mei 
 

3/05/2015	   Dauwwandeling	  
5/05/2015	   Beschermingsactie	  kastanje	  +	  persmoment	  (geschreven	  pers)	  
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6/05/2015	  
Beschermingsactie	  kastanje	  +	  persmoment	  (radio	  2)	  
	  

11/05/2015	   Dorpsraad	  
16/05/2015	   Inventarisatie	  trage	  wegen	  
18/05/2015	   Beheerswerken	  bossen	  /Stadhoudersboschwegel	  +	  zwerfvuilactie	  
18/05/2015	   Werkgroep	  Trage	  wegen	  +	  De	  Raaklijn	  vzw	  
19/05/2015	   Beheerswerken	  bossen	  /Stadhoudersboschwegel	  +	  zwerfvuilactie	  
19/05/2015	   Stramin	  
22/05/2015	   Beheerswerken	  bossen	  /Stadhoudersboschwegel	  +	  zwerfvuilactie	  

 
Juni 
 

5/06/2015	   Inventarisatie	  trage	  wegen	  

8/06/2015	  
Wandeling	  Bezenkoek	  (ambtenaren	  Sint-‐Niklaas)	  
	  

10/06/2015	   Dagelijks	  bestuur	  Stramin	  
15/06/2015	   Dorpsraad	  

18/06/2015	  
Geleide	  wandeling	  school	  EDUGO	  in	  de	  omgeving	  Bezenkoek	  Gouden	  Leeuw	  
	  

19/06/2015	  
Geleide	  wandeling	  school	  EDUGO	  in	  de	  omgeving	  Bezenkoek	  Gouden	  Leeuw	  
	  

22/06/2015	  
Geleide	  wandeling	  school	  EDUGO	  in	  de	  omgeving	  Bezenkoek	  Gouden	  Leeuw	  
	  

27/06/2015	   Ontdekkingstocht	  De	  Mierennest	  
29/06/2015	   Werkgroep	  Trage	  wegen	  +	  De	  Raaklijn	  vzw	  

 
Juli 
 

1/07/2015	  
Overleg	  tragge	  wegen	  en	  lange	  afstandspaden	  met	  schepen	  Hanssens	  en	  
CHarlier	  

2/07/2015	   Inventarisatie	  	  +	  overleg	  Bezenkoek	  met	  RLSD	  
4/07/2015	   Beheerswerken	  den	  Akker	  

11/07/2015	   Beheerswerken	  den	  Akker	  

 
Augustus 
 

5/08/2015	   Dagelijks	  bestuur	  Stramin	  
23/08/2015	   Sneukelwandelingen	  tvv	  TSL-‐Haiti	  
31/08/2015	   Inventarisatie	  trage	  wegen	  Sint-‐Niklaas	  
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September 
 

2/09/2015	   Dagelijks	  bestuur	  Stramin	  
7/09/2015	   Inventarisatie	  den	  akker	  met	  RLSD	  

14/09/2015	   Dorpsraad	  
15/09/2015	   Stramin	  
27/09/2015	   Geleide	  wandeling	  gezinsbond	  
28/09/2015	   Werkgroep	  Trage	  wegen	  +	  vergadering	  De	  Raaklijn	  vzw	  
29/09/2015	   Opstart	  uilenwerkgroep	  
30/09/2015	   Hoorzitting	  trage	  wegen	  Sint-‐Niklaas	  

 

Oktober 
 

7/10/2015	   Dagelijks	  bestuur	  Stramin	  

9/10/2015	   Geleide	  wandeling	  EDUGO	  
12/10/2015	   Dorpsraad	  
15/10/2015	   	  Dagelijks	  bestuur	  Stramin	  
17/10/2015	   Opening	  Stadhoudersboschwegel	  (dag	  van	  de	  trage	  weg)	  
17/10/2015	   Voorstelling	  brochure	  “Bezenkoek”	  +	  Tentoonstelling	  
26/10/2015	   Werkgroep	  Trage	  wegen	  +	  vergadering	  De	  Raaklijn	  vzw	  

 
November 
 

17/11/2015	   Stramin	  
19/11/2015	   Vergadering	  	  werkgroep	  Den	  Akker	  
23/11/2015	   Werkgroep	  Trage	  wegen	  +	  vergadering	  De	  Raaklijn	  vzw	  

 
December 
 

14/12/2015	   Werkgroep	  Trage	  wegen	  +	  vergadering	  De	  Raaklijn	  vzw	  
 
 


