
 
 

 

 

 

In samenwerking met 

 
Voorwoord 
 
Een week geleden leek het of er WK voetbal bezig was.  Donderdagnamiddag en -avond 
kon je ongestoord langs lege straten en pleinen kuieren.  Kuieren is wellicht het meest 
passende woord, want bij temperaturen van rond de veertig graden waren zwaardere 
inspanningen verboden. 
Bij Soltero was het warme weer de ideale inspiratiebron om een paar bonus activiteiten te 
bedenken.  De aandachtige lezer onder jullie zal merken dat we in aanloop naar ons nieuw 
werkjaar meteen werk maakten van onze voornemens om meer in Limburg te komen. 
 
Be-mine : op zoek naar de mijnscha(ch)t 
 
Voor ons eerste Limburgs uitstapje trekken we naar Beringen.  In de beginjaren van Soltero 
verkenden we  de (mijn)omgeving van Genk vooral op het spoor.  Eerst met een spoorfiets 
op een oude mijnwerkers lijn, daarna met een oud mijnwerkers treintje van As naar 
Winterslag en terug. 
In Beringen kruipen we in de huid van een mijnwerker.  Geïnteresseerden die vrezen een 
mijnwerkersplunje om zich heen te krijgen, kan ik geruststellen.  Je hoeft geen steenkool los 
te wrikken.  Een gids ontrafelt via een rondleiding in de voormalige gebouwen van de 
mijnsite de dagtaak van de toenmalige werknemers.  Na de rondleiding maken we via een 
uitgestippelde wandeling kennis met de terrils. 
 
Wandeling Hamont - Achelse Kluis - Hamont 
 
Wie Limburg zegt, denkt aan onthaasten in een groene omgeving.  Onze wandeling zal dit 
met de beide vingers in de neusgaten bevestigen.  Maar als je je hersencellen wat pijnigt, 
herinner je je misschien dat Tongeren zelfs al in de periode van de Romeinen een stad was. 
Op de vraag of de Romeinen ook in Hamont voorbij kwamen, moet ik je het antwoord 
schuldig blijven.  Wel staat vast dat ook deze streek over een rijke geschiedenis beschikt. 
Caroline geeft ons tijdens de wandeling graag enkele woordjes uitleg over deze boeiende 
grensstreek. Zien we jou op op 31 augustus in Hamont ?  
 
 
Terlanen 
 
Tot voor Jan met het voorstel voor een activiteit op de proppen kwam, was Terlanen een 
onbekende naam voor mij.  Van Overijse daarentegen had ik wel al gehoord, maar wist niet 
dat dit een plaats was over de Ijse.  De Ijse en de Lane, twee kleine waterlopen ten 
zuidoosten van Brussel die wachten om ontdekt te worden;  Op 21 september neemt Jan 
ons op sleeptouw en overstelpt ons ongetwijfeld met nog andere wist je datjes.  Wie wil kan 
zich nu al inschrijven.  
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Tussendoortjes 
 
“Tussendoortjes” zijn wandelingen en fietstochten  die door leden van onze bevriende 
singlesvereniging Kadans georganiseerd worden. Elke maand worden 2 activiteiten 
georganiseerd, deze  gaan steeds door op een zondagnamiddag. In de zomermaanden 
staat er wekelijks een activiteit op het programma.  
 
Zondag 4 augustus 2019  : Afspraak om 13u 30 kerk St Vincentius Paulokerk te Branst. We 
wandelen 11,5km in het land van de Stille Waters: wandeling 
Schelde-Weert-Hamme3goten-Bunt.  We volgen de knooppuntenroute langs de schelde 
richting overzet Weert-Hamme. Daar maken we een luswandeling door het mooie 
natuurgebied 3-goten en passeren in de Bunt onze stop, waar we onze dorst kunnen lessen. 
Vervolgens gaan we terug richting overzet Hamme-Weert en maken een lus om terug de 
weg naar Branst te wandelen.  Meer info bij Myriam Laureys(0497 78 58 98) en Lieve De 
Langhe(0474 84 21 37).  
Zondag 11 augustus 2019  : Afspraak om 14u voor een wandeling aan de kerk van 
Wannegem-Lede (halfweg tussen Kruishoutem (E17)  en Oudenaarde (N60)). We wandelen 
de Rooigemsebeekroute (11 of 14 km afhankelijk van groep en weer)en volgen de 
bewegwijzerde route via groene valleien en vergezichten, lopen door pittoreske dorpjes als 
Huise, Lede en Mullem. We houden halfweg een tussenstop in café In de Ton of de 
Valleihoeve in Huise. Erna zijn jullie vrij om gezellig na te tafelen in brasserie De Zwaan te  
Wannegem (zie hun website voor aanbod en prijzen). Extra drank meebrengen is een 
aanrader, zeker bij warm weer.  Meer info bij Verbrugghe Nathalie (0487 46 47 76).  
  Zondag 18 augustus 2019  :  Afspraak om 13u30 aan Parking Parkbos , 
Kortrijksesteenweg , Sint Denijs Westrem ( aan de overkant van de Kortrijksesteenweg, 
voorbij de Aldi – komende van Gent – en tegenover Zeb, Torfs ..)  Vanuit een groene long 
rond Gent, rijgen we 45 km lang met de fiets , de mooiste hoekjes tussen Schelde en Leie 
aaneen. Het wordt een fietstocht met een variatie aan landschappen en wegen. Reeds na 
een derde van de afstand voorzien we een pitstop om onze  calorieën aan te vullen. Meer 
info bij  Lucia Pinnoo (0485 53 20 89)  
  Zondag  25 augustus 2019  :  Afspraak om 12u30 in de Artemeersstraat 4 te Aarsele (Tielt) 
voor een culinaire wandelinge in Aarsele. De wandeling telt 5 stops : aperitief, voorgerecht, 
sorbet, hoofdgerecht en dessert.  Er kan ingeschreven worden mits betaling van 20 euro op 
rekening BE20 7387 1306 0156 op naam van Nancy Declerck voor 17 augustus.  Meer info 
bij Nancy Declerck ( 0473 68 76 91)  
  
Met   vriendelijke groeten , 
 

 

 
 

 


