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Beste vrienden 

 

De aandachtige lezer zal al gemerkt hebben dat de foto hierboven is aangepast aan de 

nieuwste evolutie op het KLINGSPOOR. 

De gemeente heeft gezorgd voor vlaggen die de thema’s van KLINGSPOOR weergeven. We 

zijn daar blij om, omdat het KLINGSPOOR niet zo duidelijk werd aangegeven aan de 

straatzijde.  Dus dank u wel voor al wie daar aan geholpen heeft. 

GRENSDORPEN  

Ondanks de vele inspanningen zien zij hun projecten één voor één opschuiven: de 

dialectcursus wordt gehinderd door corona. Hetzelfde voor de Erfgoeddag eind april die 

ook al is afgelast wegens corona. De smokkeltochten worden dus weerom een jaar 

uitgesteld … 

Het project 150 jaar M-T gaat zeker door, misschien dat ook hier (voor de eerste activiteit 

althans) corona nog roet in het eten strooit. Maar het project loopt als een trein. Het loopt 

van maart 2021 tot eind 2022 er komt samenwerking tussen alle gemeenten en vereningen 

langs die treinlijn van in Mechelen tot in Terneuzen. Wordt vervolgd…Zoals we reeds 

aangaven: erfgoed, toerisme en cultuur slaan de handen in elkaar tijdens het Europees Jaar 

van het Spoor.  

GIDSEN 



De gemeente zal inzetten op gidsenbegeleidingen over M-T. Dit plan wordt verder 

uitgewerkt in de komende maanden. We zullen niet alleen zijn, want ook de Zeeuws-

Vlaamse gidsen engageren zich om rondleidingen te geven, net als VTBCultuur Sint-Niklaas. 

Maar later meer daar over. 

DE KLUIZE 

De heemkundige kring van Sint-Gillis-Waas doet mee met een tentoonstelling over M-T. 

Wie voorwerpen, informatie, getuigenverklaringen, enz. kan bezorgen kunnen we alleen 

doorverwijzen naar www.dekluize.be. Alvast bedankt voor je medewerking. 

SUPPOOSTENWERKING. 

Die wordt opgestart zodra dat kan met de heersende corona. Wordt dus vervolgd … 

VERDERE VERFIJNINGEN. 

De gemeente gaat zich inzetten om in het centrum KLINGSPOOR schilderwerken uit te 

voeren (boven de witte muren en de zijgevel). Op hoop van zegen. Er komt ook een klein 

televisietoestel met informatie in samenwerking met De Klomp De Klinge VZW. 

Indien iemand nog voorstellen heeft, jullie hebben allemaal inspraak in de werking. Dus laat 

jullie maar horen. 

COMMUNICATIE; 

Met dit “informatiefje” houden we alle betrokkenen met het KLINGSPOOR op de hoogte 

van wat er reilt en zeilt. Info voor de leden, gidsen, suppoosten en al wie op één of andere 

wijze betrokken partner kan zijn in de werking.  

We herhalen: Het ontvangen van dit informatiefje verplicht niemand tot iets uiteraard. Wie 

geen interesse heeft in de informatie kan via het e-mailadres altijd laten weten niet meer 

geïnteresseerd te zijn in deze informatie.  

 

  

http://www.dekluize.be/

