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Beste vrienden 

 

Het blijft nog stil rond het KLINGSPOOR, maar dat heeft zijn reden. Natuurlijk corona, maar 

dit betekent niet dat we stilzitten. In het achterjaar gaat al terug een kinderproject door in 

oktober, ondertussen zijn binnenin schilderwerken uitgevoerd. En er komen nog 

aanpassingen.  

Het voornaamste nieuws komt van de werkgroep GrensDorpen    

Het project #150jaarMechelenTerneuzen is ondertussen gepubliceerd in de kranten, het 

heeft al het regionieuws gehaald van Radio2 en de reacties zijn positief over heel de lijn. Dit 

krijgt zeker nog een vervolg. Je kan in ieder geval alles volgen op de website onder : 

   

www.deklompdeklingevzw.be/150jaarMechelen-Terneuzen 

 

GIDSEN 



Voor de gidsen hebben we op die website ook een essay gepubliceerd dat je ofwel kan 

lezen ofwel kan horen in geluidsfragmenten.  

 

SUPPOOSTENWERKING. 

Die informatie staat natuurlijk ook ter beschikking voor onze suppoosten, ga gerust eens 

lezen. We voegen de tekst ook toe voor wie niet veel ervaring heeft op het net. 

 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. Mogen we vragen dat iedereen zich al opgeeft wanneer hij wil optreden als 

suppoost? We stellen dus volgende dagen in het vooruitzicht (eerste zondag van de maand 

is steeds De Klomp De Klinge VZW): 

Juli: 4 – 11 – 18 – 25 

Augustus: 1 – 8 – 15 – 21/22 – 28/29 

September 4/5 – 11/12 – 18/19 – 26 

Oktober (mogelijks) 3 – 10 – 17 – 24 - 31 

DE KLOMP VZW. 

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

schildertechnieken) ligt stil door corona.  

INFORMATIEFJE 

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.  

 

  


