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geslaagde  

dag van de trage weg  

in Belsele op 16 oktober 2022

Na het succes van de vorige editie
gingen we terug traag, inclusief,
leerrijk en verrassend wandelen
langs drie thematisch uitgestip-
pelde routes in Belsele!

* de bos- en natuurbelevingsroute
(LUS 1).

* de muntschat- en cultuurhistori-
sche route (LUS 2). Hierbij kon men
de plaats van de muntschat en de
locatie van de Gallo-Romeinse villa, het speelbos in
de Mierennest en eeuwenoude panden en de his-
torische kerk ontdekken

* de stuifzandrug-route route (LUS 3). 

Sterk samenwerkingsverband:

De zeer druk bijgewoonde editie van de dag van de
trage weg was een samenwerkingsverband tussen
De Raaklijn vzw, en muziekclub ’t Ey, de stad Sint-Ni-
klaas, Pan – Boombeheer, Kleitof, Raakzaam vzw,
de Koninklijke Oudheidkundige Kring Waasland.

Het programma was heel indrukwekkend:
Wandelen was mogelijk voor iedereen met een
gratis wandelbrochure. 

De derde en splinternieuwe editie van de wande-
kaart van Belsele werd voorgesteld. 
Doorlopend werden er hapjes en drankjes aange-
boden.

Onder een stralende zon werden er
vier concerten aangeboden door
muziekclub ’ t Ey op de gezellig in-
gerichte speelplaats van de oude
jongensschool “de Kouter”.
Met ook de nodige animatie:
• springkasteel + kindergrime, zelf
nestkasten timmeren om mee te
nemen, de muntschat bewonderen,
kabouterboomstammetjes beschil-
deren, kleien van boomwezentjes,

tentoonstelling van werkjes van Raakzaam vzw

Er was ook de introductie van de derde
en splinternieuwe editie van de wan-
delkaart van  Belsele.
Deze wandelkaart is te koop aan €2
- in de Bibliotheek
- aan de balie van het gemeentehuis Belsele
- bij de Toeristische Dienst van de stad Sint-Ni-
klaas.
- bij Standaard Boekhandel
- bij Boekhandel 't Oneindige Verhaal
INFO www.deraaklijn.be
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LUS 1
nieuwe kaart

LUS 3

LUS 2

f o to ' s  E t i enne  Van  Haevermaet www.hetgroenewaasland.be/klik


