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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Beste vrienden 

LET OP: BEVAT INSCHRIJVING 8 JUNI VOOR OPLEIDING SUPPOOSTEN EN GIDSEN. 

Het KLINGSPOOR is terug open voor het publiek, elke zondagnamiddag van 14u tot 17u en 

dit tot eind oktober 2022. 

Het aantal bezoekers op zondag kan beter, maar omgekeerd is de interesse van groepen 

steeds groter voor deze site. 

- - - - - - - - 

OPENING 21 MEI 2022. 

De uitnodigingen zijn onderweg. Om 15u worden vijf initiatieven voorgesteld aan het grote 

publiek. 

1) De zonnewijzer: monumentaal, 600kg arduin, prachtig gekapt. 

2) De maquette: is nu volledig ingekleurd en voorzien van nieuwe elementen 

3) Het kunstdoek: van Nele Merckx hangt opgespannen in de mall (of gabarit) en 

hopelijk blijft het daar een jaar onbeschadigd hangen 

4) Station foto’s: in het zaal hangen foto’s van zeer hoge resolutie van de vroegere 

gebouwen 

5) Lindeboom: de KOKW zet op elke gemeente lindebomen met een bordje. Op De 

Klinge werd dit geplaatst met de dodendraad (2015) maar het bordje werd vernield. 

Ook dat wordt teruggeplaatst. 

- - - - - - 



    

Julien Lyssens en Bert Bosman ontwerpen  MSC Het Spoor kleurt de maquette in 

de zonnewijzer 

 

 

 

Gezien de vele veranderen met de maquette en de zonnewijzer, zullen we een 

opleidingsmoment inrichten op woensdagavond 8 juni om 19u30 in het KLINGSPOOR. 

Mochten er te veel inschrijvingen zijn dan lassen we dezelfde voorlichting in op dezelfde 

dag in de namiddag om 14u. Gelieve aan te duiden of het namiddagmoment voor jou kan. 

Ik         schrijf in voor de opleiding op 

KLINGSPOOR OP WOENSDAG 8 juni OM 19U30. 

Mochten er te veel inschrijvingen zijn kan ik JA / NEE deelnemen aan de 

namiddagvoorstelling om 14u. 

Met dank voor uw directe reactie. 

 

V.U.: De Klomp De Klinge VZW, www.deklompdeklingevzw.be (als u deze info niet meer wil ontvangen, stuur een mailtje). 

http://www.deklompdeklingevzw.be/

