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Beste vrienden 

De Klomp De Klinge VZW is laureaat geworden 

tijdens de uitreiking van de Erfgoedprijs 2021. 

 

Klingspoor werd  laureaat uit elf genomineerden. Drie ervan 

 zijn verkozen tot laureaat. Hierbij de motivatie van de jury: De Klomp De Klinge vzw en de gemeente Sint-Gillis-Waas 

sloegen de handen in elkaar om in De Klinge een bezoekerscentrum uit te bouwen rond het erfgoed van deze 

grensstreek: de spoorweg, de klompenmakerij, grenssmokkel en natuur. De jury looft “de warme en succesvolle 

samenwerking tussen gemeente, erfgoedorganisaties en vrijwilligers”. 

Dit is dus de bekroning voor alle suppoosten, de gidsen, de VriendenKling en de werkgroep GrensDorpen. Dank. 

. _ . _ . _ . _ 

BEZOEKERSAANTAL: 

Ondanks corona hebben we in totaal 637 personen op bezoek gehad. Uiteraard heeft dit ook te maken met het werk 

van de werkgroep GrensDorpen en hun initiatief #150 jaar Mechelen-Terneuzen. 

. _ . _ . _ . _ 

#150 jaar Mechelen-Terneuzen. 

Ook hier kunnen we met fierheid terugblikken op zeer mooie resultaten met tentoonstellingen in Sint-Gillis, Stekene, 

Moerbeke, Hulst, Sluiskil en Terneuzen. Alle tentoonstellingen kregen veel volk over de vloer en van alle 

windstreken. De fietstochten op RouteYou zijn veel bekeken, maar het weertje zat deze zomer niet echt mee. Langs 

de spoorweg van Sint-Niklaas tot in Terneuzen zijn borden geplaatst die een blijvende aandacht zullen geven aan de 

vroegere spoorlijn.In totaal zijn er 50 vlaggen langsheen de route geplaatst om de aandacht te trekken op deze 

bijzonder viering. De erfgoedcel zorgde voor een speciaal krantje op 7.000 exemplaren en de spoorzoeker (zowel 

bier als speculaas) hebben hun afzet gevonden.  

. _ . _ . _ . _ 



2022. 

Er komen nog initiatieven. Een spandoek van Nele Merckx in de treingaberit/mal als kunstwerk zal het komend jaar 

de site rood doen kleuren. De maquette is ondertussen gedemonteerd en wordt volledig opgesmukt door de 

mensen van “msc Het Spoor van Sint-Niklaas”. Bedoeling is dat de gebouwen van die maquette worden ingekleurd. 

En ook in 2022 komt er op de site nog een zonnewijzer te staan. Een kunstwerk dat wordt gemaakt door 

beeldhouwer Bert Bosman uit Sint-Gillis in samenwerking met een wereldreiziger over zonnewijzers, die lezingen gaf 

aan universiteiten over heel de wereld: Julien Lyssens van Rupelmonde.  

En waarom een zonnewijzer? Omdat de spoorweg gezorgd heeft voor het gelijkzetten van de tijd in 1835 voor alle 

Belgische spoorstations (de Greenwichlijn dateert slechts van 1840). De tijd is ondertussen al vaak veranderd. De 

Duitsers hebben ingegrepen, we kennen de zomer- en wintertijd, we wijken af van de zonnetijd. Dus zullen we de 

exacte tijd kunnen aflezen op het KLINGSPOOR en het verschil zien met onze klok op elk moment. 

. _ . _ . _ . _ 

ERFGOEDWEEK. 

Van 24 tot 29 april 2022 is het erfgoedweek, in het verleden ging het slechts om een erfgoed’dag’. Maar ze 

willen erfgoed gebruiken in de scholen. Er is al een school die komt voor het kinderproject en we weten 

nog niet welke initiatieven er nog komen op het KLINGSPOOR. Zo is er een school die graag iets zou doen 

rond ‘afval’. De link met de trein, de industriële revolutie met massa’s nieuwe producten zijn de start van 

de afvalberg. Dus, het zou kunnen dat we dan weer beroep moeten doen op jullie.  

. _ . _ . _ . _ 

We wensen jullie een fijn jaareinde en een sportieve start van 2022, hopelijk in een beheersbare 

coronaperiode. 


