
 
 

 

 

 

In   samenwerking   met  

 
Voorwoord  
Weken,  maanden  tot  zelfs  een  jaar  kijken  we  naar  onze  jaarlijkse  reis  uit.  Brochures  en                
websites  vergelijken,  overleggen  met  collega’s,  vrienden,  familie  en  doorgaans  is  je  reis  al              
betaald   vooraleer   je   vertrokken   bent..  

Eens  de  periode  aangebroken,  vliegt  de  tijd  voorbij.  Tegen  dat  je  het  goed  en  wel  beseft,  ben                  
je  al  bezig  met  de  was  en  je  foto’s  te  ordenen.  Bij  het  Solteroreisje  was  het  niet  anders.  Een                    
gezonde  mix  van  inspanning  en  ontspanning  die  blijvende  herinneringen  baarde.  Hakuna            
Matata   !!  

 

Terlanen  
Wie  de  zomer  in  stijl  wil  afsluiten  is  van  harte  welkom  in  Terlanen.  Een  gehucht  van                 
Overijse.  Wie  Overijse  zegt,  denkt  bijna  onmiddellijk  aan  de  groene  rand  rond  Brussel  waar               
ze  al  lang  voor  de  huidige  tropische  zomers  druiven  telen  en  wijn  b(r)ouwen.  Jan  zal  ons  al                  
wandelend  van  het  natuurschoon  en  het  verleden  laten  proeven.  En  wie  weet,  misschien              
laat  hij  ons  ook  van  de  plaatselijke  wijn  proeven.  Inschrijven  kan  nog  tot  16  september  dmv                 
een   mail   naar   onze   mailbox    solterobe@gmail.com .   

 

Wandeling   in   Halle-Zoersel  
Op  zaterdag  5  oktober  organiseert  Caroline  een  nieuwe  wandeling.  De  uitnodiging            
verschijnt   de   komende   week   op   onze   website.  

Met  betrekking  tot  de  wandelingen  loopt  er  momenteel  een  poll  op  onze  facebookpagina              
“Soltero,  beleef  het  single  leven”.  Wie  graag  met  ons  mee  wandelt,  doet  ons  een  groot                
plezier  met  deze  poll  in  te  vullen.  Op  deze  manier  kunnen  we  wandelingen  op  jullie  maat                 
maken.  

 

Verjaardagsfeestje  
De  anciens  onder  ons  geraakten  misschien  de  tel  kwijt.  Hoe  lang  bestaat  Soltero  eigenlijk               
al?  Is  dit  vijf  jaar,  of  zou  het  toch  al  tien  jaar  zijn?  Op  27  oktober  2012  vlogen  we  met  onze                      
eerste   activiteit   de   weidse   wereld   in.   

Uit  de  laatste  programma-enquête  bleken  de  voorstellen  aan  de  kust  immens  populair.  Zo              
ook  een  bezoek  aan  de  Middelkerkse  bowling  De  Kegel.  Voor  mij  het  signaal  om  hier  ons                 
verjaardagsfeestje  te  organiseren.  In  tegenstelling  tot  verleden  jaar  houden  we  het  niet             
enkel  op  bowlen.  We  proberen  ook  de  mini-golf  uit  en  de  durvers  mogen  zich  aan  een  paar                  
spelletjes   lasershooting   wagen.    We   sluiten   de   dag   af   met   een   etentje.  
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In   samenwerking   met  

 
Lierke   Plezierke  
Over  drie  maanden  trekken  we  naar  Lier.  De  organisatoren  van  dienst  profiteerden  van  de               
zomervakantie   om   het   programma   reeds   op   punt   te   stellen…  

De  avonturiers  krijgen  eerst  de  kans  om  zich  uit  de  plaatselijke  escaperooms  te  bevrijden.               
Buiten  wachten  andere  Soltero’s  om  samen  Lier  in  te  trekken.  Hilde  verdiept  zich  de               
komende  maanden  in  de  Lierse  geschiedenis  en  speelt  halverwege  november  gids  voor             
ons.  

Na  de  wandeling  is  er  voor  de  hongerigen  een  tafeltje  bij  de  beste  Italiaan  in  de  stad                  
gereserveerd.  Pizza  of  pasta,  de  magen  worden  gevuld.  En  voor  wie  dan  nog  steeds  op                
zoek  naar  plezier  is,  verkennen  we  de  (plaatselijke)  winterkermis.  Dus  redenen  genoeg  om              
zaterdag   16   november   in   jullie   agenda   te   blokkeren!!!  

 

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.   

Zondag   8   september :   afspraak   om   13u30   op   de   parking   van   het   provinciaal   sportcentrum  
“De   Boerekreek”   in   Sint-Jan-in-Eremo   (Sint-Jansstraat   132,   SintLaureins)(O.-Vl.).   We   maken  
een   wandeling   van   12   km   langsheen   het   Leopoldkanaal   en   doorkruisen   de   weidse   polders  
van   het   Meetjeslandse   krekengebied.   We   passeren   o.a.   de   Vrouwkenshoekkreek   en   de  
Boerekreek.   Halverwege   is   er   een   tussenstop   aan   Freds   café   in   Sint-Laureins,   waar   we   ook  
’s   avonds   welkom   zijn   om   na   te   tafelen.   Meer   info   bij   Carmen   De   Clercq   0485/862   312.  
Zondag   29   september :   afspraak   om   13.30u   op   de   parking   in   de   Heindonkstraat   in  
Klein-Willebroek   GPS   :   Oostvaartdijk   33,   2830   Willebroek   (bruggetje   overrijden   -   volg  
P)(Antwerpen)   Wandeling   van   ±   11   km   in   deze   waterrijke   regio   aan   de   Rupel.   We   wandelen  
over   verharde   en   onverharde   wegen   doorheen   o.m.   Broek   De   Nayer   en   natuurgebied   De  
Biezenweiden   .   We   houden   onze   tussenstop   aan   de   watersportbaan   “Hazewinkel”.   Bij   nat  
weer   zeker   stevige   wandelschoenen   aantrekken.   Meer   info   bij   Kristine   Blancquaert   0479/232  
466.   

Zondag   6   oktober :   afspraak   om   13u30   aan   de   kerk   van   Beerst   (   deelgemeente   van  
Diksmuide,   (GPS   :   Hendrik   Consciencestraat   2   )(W.-Vl.).   De   Wandrillewandelroute   (   12,5   km  
)   loopt   door   het   hinterland   van   Diksmuide   ,   langs   de   IJzer   en   de   Handzamevaart.   Meer   info  
bij   Heidi   Lammerant   0476   /716   198   of   Ingrid   Van   Essche   0477/630   895.   

Groetjes,   en   tot   in   Terlanen,  

 

 


