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Voorwoord  

  

Het begin van een nieuwe maand staat bij Soltero synoniem voor een infomomentje. Info 
over de toekomst. Het voorbije (werk)jaar werd de toekomst chronologisch in vakjes 
gegooid. Bijna een kalender waarbij je week na week kan schrappen.Vanaf heden gooi ik 
het over een andere boeg. Eerst komen de pure Soltero activiteiten aan bod. Activiteiten 
door en voor de doelgroep van onze vereniging. Daarna kijken we waar we op 
zondagnamiddag, om de twee weken, kunnen gaan wandelen.  Beter gekend als de 
"tussendoortjes" bij onze trouwe lezers.  

  

Verjaadagsfeestje  

  

Hoeft het nog gezegd, Soltero wordt over enkele weken zes jaar. Doorgaans blikken we in 
de nieuwsbrieven op de toekomst vooruit. Nu hoop ik dat er veel anciens en pioneers op 
onze uitnodiging ingaan zodat we tussen de ribbetjes en de bowlingbanen tal van 
anecdotes kunnen ophalen.  

  

Op bezoek in Doornik  

  

Doornik, een provinciestadje, waaraan mits wat geluk gedacht wordt als er vijf Waalse 
steden opgesomd moeten worden. Een eeuwenoude stad waarin momenteel Rudy 
Demotte de burgermeestersherp draagt.  

  

Geschiedenisfanaten komen hier aan hun trekken. Op de plaats van het huidige stadhuis 

staat, was er vroeger een abdij gevestigd. De abdij waar het bier Saint Martin gebrouwen 

werd. Tijdens ons bezoek gaan we geen bier proeven. Toch niet in eerste instantie. Wel 

zullen we proeven van de plaatselijke zoetigheden waaronder een het taartje.  Een taartje 

waarop Clovis twee duizend jaar geleden verslaafd was.  

De inschrijvingsperiode loopt nog een tijdje, maar aarzel niet om je in te schrijven, voor je 
het vergeet :-)  
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Comedy Theater  

  

Oorspronkelijk was deze aktviteit voorzien op 8 december. Om praktische redenen schuift 
deze activiteit een weekje achterwaarts op de kalender. Op 1 december gaan we naar het 
theaterstuk "Drink de goden Duvel" kijken. In afwachting van onze uitnodiging vind je meer 
info op onze webpagina bij VTB Kultuur.  

  

Spreken met drones  

  

Bij het informeren voor een workshop "Drones" vielen we omver van de prijs. 75 € voor 2 
uurtjes plezier vonden we te veel. We dachten hierop om een alternatieve activiteit te 
organiseren. Ondertussen dook een goedkoper arrangement bij een andere organisatie op.  
De voorbereiding voor deze activiteit is dus nog volop bezig.  

  

  

Tussendoortjes  

  

“Tussendoortjes” zijn nevenactiviteiten die los staan van Soltero, en die door leden van de 
bevriende singlesvereniging Kadans georganiseerd worden. Elke maand worden 2 
wandelingen (of fietstochten) georganiseerd, deze gaan steeds door op een 
zondagnamiddag.   

 Zondag 7 oktober: afspraak om 13u30 aan Café De Poldervriend, Fabriekstraat 53, 9120 
Kallo(O.-Vl.) voor een gevarieerde verrassend groene wandeling (10 km) in het 
havengebied. Eventueel een verrekijker meebrengen. Meer info bij Lieve De Langhe 
0474/842 137 en Kristine Blancquaert 0479/232 466.   

 Zondag 21 oktober: afspraak om 13u30 op de Parking Lembeekse Bossen, Tragelstraat 4, 
9971 Lembeke(deelgemeente van Kaprijke) (O-Vl.) voor een gevarieerde wandeling van 
ongeveer 11 km. Het boscomplex van 305 ha. ‘De Lembeekse Bossen’ strekt zich uit over 
Lembeke, Oosteeklo en Waarschoot op een zandrug, die loopt van Oedelem tot Stekene. 
Deze groene long is dan ook het bekendste wandelgebied van het Meetjesland. Meer info 
bij Martine Clauwaert 0475/362 152.   
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Zondag 11 november: afspraak om 13u30 op parking 'Aanwijs' ( Reigerlostraat ) van het 
provinciaal domein Bulskampveld te Beernem(W.-Vl.) voor een ongeveer 10 km lange 
wandeling door bos en open weidelandschappen. Te bereiken via de E40 afrit 10 Beernem . 
Richting Wingene volgen en na iets meer dan 1 km rechts inslaan. Meer info bij Heidi 
Lammerant 0476/716 198 en Ingrid Van Essche 0477/630 895.   

Zondag 25 november 2018 : afspraak om 13.30 u aan de kerk van Sint-Kornelis-Horebeke 
(GPS : Sint-Kornelis-Horebeke – SintKornelisplein)(O-Vl.) voor een wandeling van een 10 km 
over trage wegen, waarbij stevig schoeisel van pas kan komen. Na een passage langs de 
Haaghoek en de Perlinkmolen, beklimmen we de Pottenberg. We keren terug langs het 
monasterium ‘Mariakluizen’. Landschappelijk erg mooi. Meer info bij Filip De Vos 0474/338 
184 en Lieve Liessens 0476/555 385.  

  

  

VTB Kultuur  

  

Vorig werkjaar werd onze pagina op www.vtbkultuur.be verwaarloosd. Bij aanvang van het 
nieuwe werkjaar maakten we goede voornemens en willen dit medium in ere herstellen. 
Hopelijk vinden jullie de komende weken en maanden de weg naar deze pagina.  

 

Groetjes, 

 

 


