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Beste vrienden 

2022. 

We wensen jullie voor het jaar 2022 alle succes toe in al wat je doet en uiteraard het hoogste goed: een goede 

gezondheid waarbij eindelijk corona op de achtergrond kan gehouden worden. Maar het KLINGSPOOR staat 

ondertussen niet stil. We bouwen verder aan deze realisatie in samenwerking met de gemeente. 

. _ . _ . _ . _ 

ZONNEWIJZER. 

We hebben het al gezegd in het vorig informatiefje: er komt een zonnewijzer op het KLINGSPOOR. En 

waarom een zonnewijzer? We herhalen wat in het vorige informatiefje daarover is opgenomen: “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”. 

Als eersten krijgen jullie al een beeld van wat het 

wordt. Een arduinen steen met een hoogte van 1m60, 

aan de vier kanten bewerkt en bovenaan een 

boomschors met jaarringen. Exclusief een foto met de 

beeldhouwer Bert Bosman van Sint-Gillis die al 

maanden aan het kappen is om dit gevaarte klaar te 

krijgen tegen het voorjaar. Julien Lyssens, 

wereldexpert voor zonnewijzers uit Rupelmonde volgt 

de werken mee op. Op de foto zien we de zandloper 

die mooi verwerkt is tot een spoorwegmotief. 

  

 

. _ . _ . _ . _ 



DE MAQUETTE. 

Ondertussen is de grijze maquette volledig gedemonteerd door msc Het Spoor van Sint-Niklaas. Zij zijn op dit 

moment (in coronatijd) elk gebouwtje aan het inkleuren. Daarna wordt elk element terug opgebouwd op de 

maquette. Ook de lichtjes worden vervangen door LED-verlichting in de gebouwen. Ook dit zal tegen de opening van 

het KLINGSPOOR hopelijk geheel in orde zijn. 

     

Demonteren.          Het douane-entrepôt .      De quarantaine. 

. _ . _ . _ . _ 

FOTO’S SPOORWEG. 

Ondertussen zijn er, met de medewerking van de 

Erfgoedcel Waasland, vier postkaarten van de 

spoorweg uitvergroot en opgehangen in het zaaltje 

van het Grenscentrum. Weerom een verrijking dat 

zeker zal kunnen dienen voor de gidsen bij 

rondleidingen. 

 

. _ . _ . _ . _ 

NATUUROVERWICHT. 

 

 

 

De Klomp De Klinge VZW had nog een wilg in het bezit die door de corona niet kon gebruikt worden om klompen te 

maken tijdens de opleiding klompenmaker.  We hebben de delen aangebracht op de site van de bijenhotels zodat de 

kleine diertjes zich kunnen te goed doen.

. _ . _ . _ . _ 

En nu maar hopen dat het Grenscentrum KLINGSPOOR vanaf zondag 3 april 2022 weer permanent kan geopend 

worden voor het grote publiek waarbij we weer een warme oproep doen naar iedereen om zijn steentje bij te 

dragen als suppoost en als gids.  
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