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Beste vrienden 

OPENING 21 MEI 2022. 

Wie er bij was zal zeker genoten hebben van de zonnige middag op het boeiende plein van het 

KLINGSPOOR. 

ZONNEWIJZER: 

We kunnen stellen dat de samenwerking tussen Julien Lyssens (van Rupelmonde), Bert Bosman (Sint-Gillis-

Waas) en De Klomp De Klinge VZW meer dan voortreffelijk is verlopen. Julien, de wereldautoriteit voor 

zonnewijzers, Bert Bosman, een creatieve vakman en De Klomp die de rekeningen betaalt. En we geven het 

graag mee: de gemeente heeft zich laten kennen op zijn mooiste zijde. Het plein was op gekuisd, de 

plaatsing van de zonnewijzer is perfect verlopen. 

Het zal de gidsen heel wat werk kosten om te bewijzen dat alleen de zonnetijd de juiste tijd weergeeft en 

wij met al onze moderne knowhow nahinken op die tijd. 

MAQUETTE: 

Ook hier alleen maar lof aan msc Het Spoor van Sint-Niklaas dat prachtwerk heeft afgeleverd. Er zijn extra 

veel details aan de maquette toegevoegd die, weer voor de suppoosten en gidsen, aanleiding zullen zijn tot 

uitgebreide gesprekken over wat er allemaal leeft op zo’n spoorwegomgeving.  

FOTO’S + AANDEEL: 

De lokale fotograaf heeft onze aangeleverde hoge resolutie-stick verwerkt tot mooie printen. Ook het 

aandeel van Mechelen-Terneuzen (nog voorzien van jaarlijkse coupons) dat we kregen van de KOKW doet 

hier zijn diensten. 

KUNSTDOEK: 



Het canvas is speciaal voorzien van kleine gaatjes zodat bij storm het doek niet beschadigd wordt. Nele 

Merckx heeft fotografie en andere creatieve elementen op dit doek verwerkt. De rode kleur trekt direct de 

aandacht van bezoekers. 

CONCLUSIE: 

Het KLINGSPOOR groeit nog verder uit en wordt voor bezoekers van allerlei slag een aangename locatie die 

vlot te combineren is met boswandelingen of fietstochten. Zonder twijfel zullen de gidsen hier op termijn 

nog vele elementen aan toevoegen. De interesse van groepen neemt toe en begint zich te verspreiden: 

onze gidsen hebben alle informatie toegeleverd gekregen en maken er dankbaar gebruik van. 

We geven nog een aantal sfeerfoto’s mee van dit openingsmoment: 
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