
 
 

 

 

 

In   samenwerking   met  

 
Voorwoord  

 

Mag   ik   met   de   deur   in   huis   vallen   ?    Iedereen   staat   voor   de   deur   van   zijn   of   haar  
jaarlijkse   vakantie,   en   sommigen   hebben   ongetwijfeld   al   deze   deur   opengetrapt.  
Gedaan   met   's   morgens   opstaan,   zich   toonbaar   maken,   boterhammekes   smeren,  
werken,   enz.    Eventjes   eindeloos   chillen,   daar   gaan   we   de   komende   weken   ons   mee  
bezighouden.    Zodat   we   daarna   volledig   chill   naar   ons   dagelijkse   bezigheden   kunnen  
terugkeren.  

Omdat   jullie   nu   zwemmen   (om   niet   te   zeggen   verdrinken)   in   vrije   tijd,   schreef   ik   een  
lange   nieuwsbrief.    Naast   een   woordje   uitleg   over   de   komende   activiteiten   krijgen  
jullie   ook   een   overzicht   van   ons   volgend   werkjaar.    En   vergeet   niet   jullie   agenda   erbij  
te   nemen   om   dubbele   boekingen   te   voorkomen   !!  

 

Zeehondentocht  

 

Het   aantal   inschrijvingen   oversteeg   onze   verwachtingen.    Om   niemand   aan   wal   achter  
te   laten   boekten   we   vijf   extra   plaatsen   voor   de   zeehondenboot.    Twee   van   hen  
wachten   nog   op   een   definitieve   eigenaar.    Het   weer   belooft   goed   te   blijven,   dus   aarzel  
niet   om   je   alsnog   in   te   schrijven.    Na   het   zeehondjes   spotten   begeven   we   ons   naar   het  
naburige   Biezelinge   voor   een   wandeltocht   tussen   de   boomgaarden   en   een   bezoekje  
aan   het   plaatselijke   Frans   militaire   kerkhof   uit   de   tweede   wereldoorlog.    Afsluiten  
doen   we   traditiegetrouw   met   een   facultatieve   maaltijd.    Op   onze   facebookpagina  
(Soltero,   beleef   het   single   leven)   vind   je   enkele   sfeerbeelden,   in   een   laatste   poging  
jullie   te   overhalen   om   ons   volgende   zondag   te   vergezellen.  

 

Gentse   Feesten  

 

De   Gentse   Feesten   zouden   de   Gentse   Feesten   niet   zijn   zonder   een   bezoekje   van  
Soltero.    Naar   goede   gewoonte   zal   Steven   ons   tussen   de   menigte   naar   de  
interessantste   optredens   leiden.    Wie   zich   wil   voorbereiden   of   in   de   sfeer   te   komen,  
kan   gerust   voorafgaand   naar    https://gentsefeesten.stad.gent/nl    surfen.    Vergeet   niet   je  
komst   te   melden   aan   Steven.  
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Soltero   2019   -   2020  

 

Zaterdag   21   september   :   Terlanen  

 

Jan   wil   z'n   kennis   graag   aan   ons   tonen   en   stak   een   wandeling   van   ca.   15   km   in   elkaar.  
De   wandeling   in   een   notendop...   Vertrek   in   het   centrum   van   Overijse,   eigen  
boterhammetjes   eten   in   cafe   "het   klein   verzet"   (cafe   met   een   retro   interieur   van   voor  
de   2de   w.o.).   Bezienswaardigheden   onderweg?   Het   uitzicht   op   de   Lane   vallei,   op  
Huldenberg,   op   Overijse   en   de   Ijse   vallei.   Historische   gebouwen   zoals:   het   hof   te  
hove,   oude   pastorij   in   Terlanen,   oude   watermolen   in   Terlanen,   oude   brouwerijen   in  
Overijse   enz.   We   stappen   door   veel   holle   wegen   (het   is   een   heuvelachtige   wandeling).  

 

Zaterdag   26   oktober   :   Verjaardagsfeestje   in   Middelkerke  

 

Vorig   jaar   vierden   we   het   zesjarig   bestaan   van   Soltero   met   een   bowlingfeestje.   Voor  
ons   nieuw   verjaardagsfeestje   mag   het   wat   groter...   We   beginnen   het   feestje   wat  
vroeger,   in   de   namiddag   om   te   precies   te   zijn.   Een   namiddag   waarin   we   een   partijtje  
bowlen,   een   setje   (flashy)   minigolf   spelen   en   voor   de   liefhebbers,   een   partijtje  
lasershooting.   Na   het   actieve   gedeelte   volgt   er   nog   een    culinair    gedeelte.   Wie   dan   nog  
energie   over   heeft,   kan   hieropvolgend   een   strandwandeling   maken.   :-)   

 

Zaterdag   16   november   :   Escaperoom   in   Lier  

 

Wil   je   graag   nog   eens   terug   naar   het   klaslokaal   met   juf   Lucie   om   er   de   geur   van  
vroeger   weer   op   te   snuiven   of   hang   je   liever   eens   goed   de   clown   uit   in   het   circus   van  
clown   Rocky?   Het   kan   allebei   in   de   escaperoom   van   Lier.   Maar   welke   groep   zal   (als  
eerste)   zijn   kamer   kunnen   verlaten   voor   de   tijd   van   60   minuten   verstreken   is?   Door  
het   oplossen   van   raadseltjes   en   het   ontrafelen   van   codetaal   in   allerlei   aard,   kraak   je  
stap   voor   stap   de   codes   om   zo   tot   bij   de   sleutel   te   komen.  

Lierke   Plezierke   viel   net   uit   de   top   met   favoriete   activiteiten.   Maar   nu   we   met   deze  
escaperoom   toch   al   in   Lier   zitten,   neemt   Hilde   ons,   als   trouw-Solterolid   en   ervaren  
gids,   graag   mee   voor   een   wandeling   langs   de   belangrijkste   bezienswaardigheden   in  
Lier.  
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Zaterdag   7   december:    Bezoek   aan   Ninove:   De   oudste,   de   stoutste   en   wijste  
der   steden!  

 

Trek   je   je   stoute   schoenen   aan   en   verken   een   stukje   groen   "Outer"Ninove?   Kom   dan  
reeds   in   de   voormiddag   voor   een   13km   Galgenveldwandeling.   Bewonder   de   scheve  
toren   van   Ninove   en   wandel   doorheen   historische   kouters,    1   van   de   mooiste  
landschappen   in   groot   Ninove.   De   middag   eindigen   we   in   een   gezellige   bruine   kroeg,  
klaar   om   de   stad   onder   begeleiding   nog   verder   te   verkennen.   Ninove   ,   een   sfeervolle  
historische   stad   op   mensenmaat!   Wist   je   dat   Ninove    de   eerste   stad   in   Vlaanderen   is  
die   volledig   overschakelde   op   elektrische   verlichting.   Dat   geeft   vonken!    Al   wandelend  
met   de   gids   langs   de   mooiste   en   interessantste   bezienswaardigheden   kom   je   meer   te  
weten   over   deze   Denderende   stad.   Een   kennismaking   met   de   Witkap,   de   Wortel   en   een  
winterbezoek   met   filmplezier   aan   de   gezellige   en    prachtige   buurtbioscoop   Cinema  
Central   mag   niet   ontbreken.  

 

Zaterdag   11   januari   :   dropping   in   het   Kortrijkse  

 

Met   de   komst   van   de   GPS(applicaties)   weten   we   nauwelijks   nog   waar   het   noorden   ligt.  
Dus   dachten   we,   hoog   tijd   om   een   dropping   te   organiseren.    Zoek   alvast   maar   een  
kompas   !!!  

 

Zaterdag   8   februari   :   Het   radiohuis   in   Leuven  

 

Na   een   succesvol   bezoek   aan   de   VRT-studio's   in   Brussel   2   jaar   geleden,   trekken   we  
dit   maal   naar   Leuven   om   hun   kleine   broer,   de   Radio   beter   te   leren   kennen.   We  
bezoeken   het   Radiohuis,   waar   we   na   een   kopje   koffie   of   thee   een   rondleiding   krijgen  
van   een   voormalige   radiomedewerker.   We   verkennen   de   VRT-tentoonstelling   100+jaar  
Radio   en   ontdekken   in   het   museumdepot   hoe   met   historische   toestellen   analoge   radio  
gemaakt   werd.   Wedden   dat   we   tussen   de   antieke   radiomeubels   en   de   uitgebreide  
collectie   oude   radiotoestellen   een   beetje   nostalgisch   worden   ?  

Na   de   rondleiding   trekken   we   samen   het   centrum   van   Leuven   in.   We   zoeken   een   tof  
café   waar   ze   tussen   pot   en   pint   de   gezelschapsspelen   uit   de   goed   oude   tijd   boven  
halen.  
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Zaterdag   21   maart   :   Al   gehoord   van   Assisen   ?  

 

Voor   onze   uitstap   in   maart   roepen   we    12   Soltero's   op   om   te   zetelen   in   de   volksjury  
van   de   Assissenzaak   "De   Wurgmoord".    Of   het   exact   6   mannen   en   6   vrouwen   zullen  
zijn,   valt   nog   even   af   te   wachten.   Wel   weten   we   al   dat   het   proces   zal   doorgaan   in  
Theaterzaal   Elkerlyc   te   Antwerpen.    Er   wordt   van   ons   verwacht   dat   we   alles   op   de  
scene   nauwlettend   in   de   gaten   houden,   zodat   we   op   het   einde   van   de   voorstelling   bij  
stemming   mee   kunnen   beslissen   of   de   beklaagde   al   dan   niet   schuldig   bevonden  
wordt.    Met   een   paar   kwinkslagen   en   komische   noten   tijdens   de   voorstelling   trachten  
we   deze   belangrijke   taak   tot   een   goed   einde   te   brengen.   

 

Zaterdag   11   april   :   Op   stap   in   de   voetsporen   van   Julius   Caesar   en   Jan   De  
Lichte  

 

Een   zware   bendeleider,   een   streekrover,   een   jan   met   de   pet   uit   de   Vlaamse   Ardennen,  
een   Robin   Hood   ,   een   anarchist,   een   psychopaat,   een   beruchte   carjacker   uit   de   18de  
eeuw,   een   killer,   een   martelaar,   een   held,   een   eeuwige   figuur.   Jan   De   Lichte   was   en   is  
het   allemaal!    Hij   was   niet   zoals   jan   en   alleman,   dat   staat   vast!    Waarschijnlijk   had  
deze   Jan   niet   dezelfde   looks   als   een   Matteo   Simoni    maar   een   standbeeld   heeft   hij   wel  
gekregen!  

We   vertrekken   op   stille   zaterdag,   kort   na   de   middag   aan   het   treinstation   in   de  
Egmontstad   Zottegem   en   wandelen   richting   Velzeke   waar   we   kennismaken   met   het  
Jan   De   Lichtepad,    een   beschermd   stukje   verborgen   verleden   en   natuurschoon   van   de  
Vlaamse   Ardennen.    Deze   crimineel   interessante   uitstap   zetten   we   kracht   bij   door  
tussendoor   en   onder   begeleiding   het   provinciaal   archeocentrum   aan   de   Paddenstraat  
te   bezoeken.    Net   zoals   de   Flandriens   in   de   strijd   voor   een   plaats   in   de   Ronde   Van  
Vlaanderen   voelen   strijdlustige   Gallo-Romeinen   zich   hier   thuis.   Kom   de   schatten  
ontdekken!  

 

Zaterdag   9   mei   :   Fietstocht   Tienen   -   Sint-Truiden   -   Tienen  

 

De   afstand   tussen   Tienen   en   Sint-Truiden   bedraagt   ongeveer   20   kilometer   fietsplezier,  
enkele   afstand.    Heen   en   terug   maakt   dit   ca.   45   km   omdat   we   niet   langs   dezelfde   weg  
willen   terugrijden.    Onderweg   stoppen   we   voor   een   aperitiefje,   een   middagmaal   en  
een   dessertje.    De   fietstocht   verloopt   deels   over   een   oude   spoorwegbedding   (tussen  
Tienen   en   Zoutleeuw)   en   onderweg   komen   we   ook   voorbij   aan   het   restaurant   van   de  
Vlaamse   charmezanger   Robby   Strauven   ( https://www.facebook.com/Muziekcafe/ ).  
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Zaterdag   20   juni   :   Uitwaaien   in   en   rond   het   Zwin  

 

In   2019   is   het   Belgische   deel   van   het   Zwin   110   hectare   groter   geworden.   Tijd   om   eens  
langs   te   gaan   dus.   We   bezoeken   het   Zwin   Natuur   Park   onder   begeleiding   van   een  
gids.   Nadien   maken   wij   een   trektocht   door   het   platte   land   en   genieten   wij   van   het  
grandioos   uitzicht   over   de   Zwinvlakte.   Maak   kennis   in   volle   natuur   met   het   actieve  
krekensysteem,   de   grote   diversiteit   aan   planten,   dieren   (groot   en   klein)   en   polders-   en  
duinenlandschappen   in   Knokke-Heist.  

  

Zaterdag   18   juli   :   Over   spijs   en   drank   in   een   abdij  

 

Wie   over   spijs   en   drank   in   een   abdij   spreekt,   denkt   bijna   vanzelfsprekend   aan   kaas   en  
bier.    Maar   is   dit   wel   zo   ?    We   ontrafelen   dit   mysterie   volgende   zomer   in   de   Gentse  
Sint-Pietersabdij.    Voor   wie   na   dit   bezoek   met   honger   en   dorst   verlaat,   plannen   we   nog  
een   bezoekje   aan   The   Holy   Food   Market   in   de   Baudelokapel   in   de   buurt   van  
Sint-Jacobs.  

 

Zaterdag   29   augustus   :   Bezoek   aan   Waterloo  

 

Ruim   200   jaar   geleden   werd   Napoleon   uit   onze   contreien   verdreven.    Wie   vroeger  
goed   in   de   geschiedenisles   oplette,   herinnert   zich   dat   dit   in   de   buurt   van   Waterloo  
gebeurde.    We   rakelen   het   hele   verloop   van   de   veldslag   op   met   een   wandeltocht  
doorheen   het   voormalige   slagveld   en   een   bezoek   aan   het   museum   Memorial   1815.  

 

Groetjes,  

 

 

 

 

 


