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Beste vrienden 

 

Vooreerst spijtig nieuws. We bieden onze deelneming aan voor Maria Inghels, echtgenote 

van onze medewerker Gaston Van Duyse, die helaas op veel te jonge leeftijd is overleden. 

We wensen Gaston veel sterkte in deze moeilijke periode. 

GRENSDORPEN  

Deze werkgroep wordt niet gespaard, net als wij, met de corona. Hun initiatief rond 

dialecten is weeral uitgesteld in tijd. We volgen de evolutie elke dag op en houden jullie op 

de hoogte. 

Het project 150 jaar M-T daarentegen krijgt een ongelooflijke medewerking. Je kan er alles 

over lezen op https://ap.lc/4WvMk 

Het eerste initiatief dat loopt zal het museum van Hulst zijn. Maar ook zij wachten op 

toestemming in deze coronatijd. Een aantrekkingspool zal zeker de fietstocht zijn die in 

verschillende etappen kan afgelegd worden gedurende heel de zomer en gestuurd wordt 

door RouteYou (en YouTube). 

GIDSEN 

De gemeente zal inzetten op gidsenbegeleidingen over M-T. Als de subsidie rond komt zal 

het mogelijk zijn een aantal gratis gidsbeurten aan te bieden aan de bevolking (waarbij de 

gids uiteraard betaald wordt van uit die subsidiekanalen). Dit plan wordt verder uitgewerkt 

in de komende maanden en er zal op initiatief GrensDorpen een Teams worden opgezet 

https://ap.lc/4WvMk


voor die opleiding omdat corona niet toelaat om met velen samen te komen. Deze les zal 

gratis en grensoverschrijdend zijn en al wie er aan wil deelnemen zal dat kunnen.  

 

SUPPOOSTENWERKING. 

Die wordt opgestart zodra dat kan met de heersende corona. Op dit ogenblik wordt 1 juli 

2021 voorop gesteld omdat dan in principe de +65jarigen al ingeënt zullen zijn. In de 

periode van 26 augustus tot 19 september 2021 voorzien we dat het KLINGSPOOR zal open 

zijn zowel op zaterdag als op zondag vanwege het groots project 150 jaar Mechelen-

Terneuzen. Kandidaten suppoosten kunnen zich hiervoor opgeven (er volgt ook nog een 

oproep om vakantieperioden op te geven). Maar misschien aangenaam dat jullie nu al 

weten welke periode je best vrij houdt. 

ERFGOEDDAG. 

Was voorzien voor 24 en 25 april, maar ook dat initiatief valt door de corona in het water, 

helaas. De smokkeltocht was echt wel fijn georganiseerd. Hopelijk volgend jaar beter. 

DE KLOMP VZW. 

Het is eentonig, maar ook hun werking (opleiding klompenmakers en aanleren 

schildertechnieken) ligt stil door corona.  

SCHILDERWERKEN. 

De gemeente heeft ondertussen in het centrum KLINGSPOOR al gedeeltelijk schilderwerken 

uitgevoerd en die krijgen nog een vervolg (boven de witte muren en de zijgevel).  

NATUUR. 

Voor wie geregeld eens wandelt in het waterwingebied heeft 

het misschien al gezien: er staan nieuwe palen. Ze moeten de 

vleermuizen aantrekken, specifiek de mopsvleermuis. 

  

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.  

 

  


