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Gratis lunchpakket en koffie bij Morres

Stad Hulst biedt Belgen warm maar veilig onthaal
Voor veel Vlamingen is een uitstap naar Hulst een verwendagje. Vlakbij, met alle
mogelijkheden om gezellig te shoppen, uit te blazen en van de omgeving te genieten. Tot
de grens sloot voor corona, maar dat is nu verleden tijd. Burgemeester Jan-Frans Mulder
van Hulst en Walter van de Griendt, CEO van Morres, doen verhaal.
De grens tussen Nederland en België in het Waasland en het Antwerpse is in de praktijk
al jaren opgedoekt. Bedrijven en regionale besturen werken nauw samen, we werken en
winkelen bij elkaar, families en vrienden wonen aan beide zijden van de grens.
De eerste signalen na de versoepeling van de grensmaatregelen waren zeer hoopgevend voor Hulst. “We zijn blij
opnieuw de Vlamingen te kunnen verwelkomen”, zegt Jan-Frans Mulder, burgemeester van Hulst. “We hebben er
ook alles aan gedaan om de veiligheid te waarborgen van onze bezoekers. Dat betekent dat afstand houden de
boodschap is, zowel in de kleine winkels, de supermarkten als de grote zaken zoals Morres en Depot 7. Die 1,5 meter
afstand handhaven we.”

Verwelkomingscampagne

“Vanaf 15 juni starten we met de campagne ‘Van in ons kot naar gezellig Hulst’, een gezamenlijk initiatief van de
gemeente en lokale ondernemers. Vlamingen houden enorm van het gastvrije onthaal in Hulst. De stad en de
horeca zijn er klaar voor. En natuurlijk kan je als altijd heerlijk wandelen op de oude stadswallen of de natuur
buiten de stad verkennen. Ook het Verdronken Land van Saefthinge is vlakbij - heerlijk met de fiets - en het
agrotoerisme op de boerderijen rond Hulst komt weer op gang”, sluit de burgemeester af.

Koffie en lunchpakket bij Morres

“De sluiting van de grens in het kader van de coronamaatregelen kwam heel onnatuurlijk over en zorgde voor een
onwerkelijke sfeer in onze gemeenten”, zegt Walter van de Griendt, CEO van Morres. “Economisch leven we hier
van en met elkaar, Hulst ligt ook maar een boogscheut over de grens. Zeventig procent van onze klanten komt uit
Vlaanderen, ook heel veel Belgen werken in onze woonwinkel. Iedereen wil nu terug naar de oude, vertrouwde
situatie maar uiteraard moeten we de regels goed naleven om een tweede golf te voorkomen. De coronacrisis werd
wel verschillend aangepakt in beide landen, maar gelukkig gaat het overal de goede kant uit. Vergis je niet, ook in
Nederland waren de maatregelen streng want niemand wil terug in lockdown.”
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