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Voorwoord 

Eén mei, het feest van de arbeid.  Het feest van of voor de socialisten op deze aardbol.  

Desondanks wordt deze nieuwsbrief en zeker het voorwoord bijna een heropfrissing van de 

katholieke waarden. 

Met Pasen wordt de verrijzenis van Jezus gevierd.  Dit voorjaar verrees er een gekend 

gezicht bij Soltero. Iemand die na een afwezigheid van een kleine twee jaar zich opnieuw in 

de groep mengt en staat te popelen om opnieuw activiteiten te organiseren.  Om dit te vieren 

nodigen we op Pinksterzaterdag iedereen voor een wandeling naar Leuven uit. 

Met de terugkeer van Caroline kunnen we volgend werkjaar tevens meer activiteiten 

organiseren.  Mijn voornemen is om jullie om de drie weken op een activiteit uit te nodigen.  

Volgend werkjaar willen we ook werken aan een betere geografische spreiding van de 

activiteiten.  M'n doelstelling is om in de provincies Antwerpen, Brabant, Oost-Vlaanderen en 

West-Vlaanderen minstens drie keer langs te komen met Soltero.  En ook Limburg wil ik niet 

vergeten, met op z'n minst één passage... 

 

Halle   

Tot voor enkele weken dacht ik dat in mei op bedevaart gaan een exclusieve West-Vlaamse 

aangelegenheid was.  Maar nee, Halle krijgt in mei ook tientallen bedevaarders over de 

vloer.  Alhoewel misschien zijn het allemaal West-Vlamingen die eens een andere kerktoren 

willen zien. 

Naast een basiliek heeft Halle ook een chocolatier die z'n deuren voor groepen opent.  De 

chocolatier zal ons tonen hoe hij mooie figuurtjes en lekkere pralines uit blokken chocolade 

tovert.  Nadat we eerst onze ogen de kost geven, krijgt daarna onze mond de kost bij het 

proeven van enkele creaties.  En wie tijdens de hele voormiddag z'n oortjes goed open 

houdt, kan bij z'n/haar thuiskomst vermoedelijk zelf aan de slag als "chocolade-kunstenaar". 

In de namiddag verlaten we Halle. Naast bedevaarders kan dit stadje momenteel ook door 

ramptoeristen overspoeld worden.  Paul Severs was een Hallenaar en zijn rouwregister is 

wellicht nog voor het grote publiek beschikbaar.  Dit eventjes ter zijde.  Wij verkennen al 

wandelend de zuidwestelijke groene rand van Brussel.  Via holle wegen en kronkelende, 

klimmende bospaadjes stappen we naar het treinstation "Holleken".  Vanuit dit station 

sporen we via Brussel-Zuid terug naar Halle waar in de schaduw van de basiliek op de Grote 

Markt een tafeltje voor de liefhebbers gedekt staat. 

 

Leuven 

Op pinksterzaterdag komen we opnieuw samen, voor een wandeling aan de andere kant 

van Brussel. Caroline verwacht ons om 11u 30 aan het station van Leuven.  Van hieruit 

stappen we ca 16 km zuidwaarts, richting Waals-Brabant.  Als je op Google Maps Leuven 

intikt en vervolgens de kaart wat uitscrolt, merk je veel groen.  Groen waarin vroeger 

kasteelheren en abdijen zich thuis voelden en er een optrekje lieten neerpoten.  En tussen al 

dat groen baant de Dijle zich een weg naar Leuven en Mechelen.  Kortom, een ideale 

activiteit voor de actieve natuurliefhebber... en voor de fans van Caroline :-) 
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Spoorfietsen 

Een weekje later, een week dichter bij het begin van de zomer.  Een reden voor ons om 

noordwaarts te trekken en halt te houden in Kapellen.  De actieve natuurliefhebbers die een 

week eerder afwezig gaven, krijgen een nieuwe kans op een ferme plak cultuur in de natuur.  

Dit keer geen abdijen of kastelen maar eerder militaire overblijfselen.  Met een fiets sporen 

we van Kapellen naar Brasschaat en terug, weelderig omringd door veel camouflagegroen 

en vogeltjes.  In Brasschaat rusten we even uit en laten we de deelnemers de keuze uit een 

terrasje of een bezoek aan het vliegtorenmuseum.  Bij onze terugkomst in Kapellen keren de 

hongerigen naar Brasschaat terug, maar dit keer per wagen.  Daar reserveerden An en 

Christophe een tafeltje voor ons. 

 

Zeehondentocht 

We zetten onze tocht naar het noorden verder en steken de landsgrens over.  In Yerseke 

schepen we in voor een zoektocht naar zeehonden.  De heentocht op de boot verloopt vrij 

chill.  Af en toe laat de kapitein zich horen om te vertellen waar we precies vertoeven terwijl 

we ondertussen volop genieten van het kabbelend water (en het gezelschap van andere 

Soltero's) rondom ons.  Eens de zeehondjes  in het vizier, dooft hij gedurende een halfuurtje 

de motor.  De zeehondjes mogen nu volop voor hun fans poseren.  Vergeet  zeker niet om je 

fototoestel mee te brengen :-).  Om de terugtocht wat aangenamer te maken, vertelt Mia 

(één van de bemanningsvrouwen) in geuren en kleuren  over het leven in de Oosterschelde 

en laat ons op het einde een rauwe mossel te proeven.  Niet verplicht natuurlijk, maar lekker 

meegenomen voor wie mossels lust. 

 

Soltero 2019-2020 

Wie afgelopen werkjaar aan één van onze activiteiten deelnam, ontving enkele weken 

geleden een enquête met de voorstellen voor het nieuwe werkjaar.  Met ongeveer de helft 

van de stemgerechtigden die hun enquête invulden hebben we al een vaag beeld voor 

volgend werkjaar.  Er zal minstens één dropping georganiseerd worden, misschien zelfs 

twee want plaats 1 en 2 van de populairste voorstellen wordt door de voorgestelde 

droppingen ingenomen.  Het ziet er ook naar uit dat we oudejaarsavond opnieuw in 

Puyenbroek vieren. Daarnaast wonen we ook de theatervoorstelling "Assisen" van het 

Antwerpse Elckerlyc bij, fietsen we van Tienen naar Sint-Truiden en terug.  We komen 

wellicht ook opnieuw in de Vlaamse Ardennen met een "themadag" rond de figuur van Jan 

de Lichte.  En de zee zal ook niet ontbreken  Met "Uitwaaien in De Panne", "In het Zwin" en 

een "verjaardagsfeestje in Middelkerke" staan er drie badplaatsen in de top tien.  In de 

volgende nieuwsbrief lees je meer over ons nieuw jaarprogramma. 

 

 


