
 
 

 

 

 

In   samenwerking   met  
 
Voorwoord  

 
Het   najaar   is   nu   echt   begonnen.    Het   winteruur   trad   in   voege,   Soltero   is   een   jaartje   ouder  
geworden,   spoken   en   geesten   doken   in   het   straatbeeld   op,   er   werd   een   verwoede   poging  
ondernomen   om   wat   kleur   op   de   kerkhoven   te   brengen   en   in   de   meeste   winkels   is   de   Sint  
al   gepasseerd.    Hopelijk   waren   jullie   het   afgelopen   jaar   allemaal   braaf   en   mogen   jullie  
aan   de   activiteiten   van   Soltero   blijven   deelnemen...  

 
Lierke   Plezierke   Escaperoom   en   Stadsbezoek  
  
Van   onze   novemberactiviteit   bestaan   er   twee   versies.    In   de   rustige   versie   schotelen   de  
organisatoren   je   een   toeristische   stadswandeling   met   een   restaurantbezoek   voor.    De  
avontuurlijke   versie   bevat   dezelfde   bestanddelen   op   voorwaarde   dat   je   eerst   uit   een  
circustent   of   een   klaslokaal   kan   ontsnappen.    Wie   enkel   aan   de   stadswandeling   deelnam  
en   tijdens   de   daaropvolgende   tafelgesprekken   voelt   iets   gemist   te   hebben,   vindt   op   de  
winterkermis   zeker   wat   spanning   en   avontuur.  
 
Bezoek   aan   Ninove:    De   oudste,   de   stoutste   en   wijste   der   steden!   
 
Met   de   uitslag   van   de   lokale   verkiezingen   trad   Ninove   een   jaar   geleden   uit   de   schaduw.  
Nochtans   heeft   Ninove   voldoende   troeven   achter   de   hand   om   het   hele   jaar   door   te  
boeien.    Een   echte   stad   ligt   aan   een   rivier.    In   Ninove   vloeit   de   Dender   en   brengt   wat  
natuur   in   de   stad.    En   ook   de   voormalige   abdij   is   een   ommetje   waard.    Stevige  
architectuur   die   hedendaagse   zakenlui   inspireerden   om   er   een   keukenzaak   rond   te  
bouwen...    Een   bezoek   aan   Keukens   De   Abdij   is   wel   niet   voorzien,   we   willen   immers   niet  
te   laat   in   de   cinema   aankomen...  
 
Weg   met   2019   –   Op   naar   2020   
 
Een   activiteit   die   jaarlijks   terugkeert   en   nauwelijks   aan   interesse   inboet,   is   het  
oudejaarsfeest.   Omdat   Soltero's   niet   lang   kunnen   stilzitten,   wordt   de   feestmaaltijd   in  
buffetvorm   aangeboden.     Af   en   toe   de   verplaatsing   naar   het   buffet   maken   is   ook   een  
uitmuntende   methode   om   de   spieren   voor   het   dansgedeelte   klaar   te   stomen.    Aarzel   niet  
te   lang   om   je   in   te   schrijven   want   de   reservaties   lopen   gezapig   binnen...  
 
Dropping  
 
Wie   de   coördinaten   uit   de   vorige   nieuwsbrief   ontcijferde,   weet   dat   Soltero   je   op   11  
januari   in   Kaffee   Damast   te   Kortrijk   verwacht.    Kaffee   Damast   is   het   museumcafé   bij  
Texture.    In   Texture   vind   je   alles   over   het   rijke   vlasverleden   van   de   regio.    Wie   wil   kan   wat  
vroeger   komen   om   dit   museum   te   ontdekken.    De   hoofdactiviteit   blijft   echter   de  
dropping.    Hiervoor   verzamelen   we   in   het   museumcafé   waar   we   de   innerlijke   mens  
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versterken.    Wat   later   pikken   taxi's   de   deelnemers   op   om   ergens   in   de   wijde   omgeving   te  
droppen.     De   taxichauffeur   bezorgt   jullie   ter   plaatse   om   vlotjes   de   eindbestemming   te  
vinden.    
 
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   3   november :   afspraak   om   13u30   stipt:   op   de   parking   van   de   Markt   in   Haacht  
Centrum   (ter   hoogte   van   nummer   19,   aan   dierenarts)(Vl.   Brab.).   We   wandelen   de  
"Antitankgracht"   route   (12   km)   waardoor   we   ook   door   het   aangrenzende   Haachts   Broek  
(natuurgebied)   trekken,   een   wandelgebied   met   bruggetjes.   Het   kan   moerassig   zijn,  
goede   wandelschoenen   of   laarzen   komen   van   pas   als   het   geregend   heeft.    Parkeren  
(gratis)   kan   op   de   Markt   in   Haacht,   Lombaarden   of   Parking   Klapgat.    Meer   info   bij   Inge  
Van   Nieuwenhove   op   0479/911   312,   Els   Vande   Venne   0472/667   161   en   Christophe  
Bodart   0472/508   438  
   Zondag   24   novermber :   afspraak   om   13u30   “de   drie   rivieren-wandeling”   (+/-   10   km);  
afspraak   om   13.30u   aan   brasserie   ‘De   3   Rivieren’,   in   2840   Rumst   (Antwerpen),  
Vissersstraat   91   (niet   parkeren   op   de   plaatsen   voorbehouden   voor   de   klanten).   Domein  
is   een   park   (met   parking)   naast   de   samenvloeiing   van   de   Nete   en   de   Dijle   tot   de   Rupel.  
We   wandelen   eerst   langs   de   Nete   tot   in   Walem,   daar   steken   we   de   rivier   over   en   gaan   via  
een   groene   omgeving   langs   het   kasteeldomein   Roosendael   (Sint-Katelijne-Waver)   naar  
het   ‘Fort   van   Duffel’   voor   de   historische   tussenstop.   Op   de   terugweg   komen   we   door   het  
centrum   van   de   Mechelse   deelgemeente   Walem   en   wandelen   langs   de   uitgegraven  
waterplassen   van   de   E-19   naar   de   samenvloeiing   van   de   Zenne   in   de   Dijle.   Even   verder  
stappen   we   over   de   moderne   fiets-   en   voetgangersbrug   en   zijn   terug   in   Rumst   aan   onze  
vertrekplaats,   voor   ons   avondmaal.   Volledig   vlakke   omloop.    Meer   info   bij   Luc   Van   den  
Weygaert   0477   /   935   294.  
   Zondag   01   december     afspraak   om   13u30   aan   de   kerk   van   Sint   Lievens   Esse   (   Sint  
Lievensplein)   voor   een   landschapswandeling   van   8   km.   We   wandelen   door   een  
heuvelachtige   streek    naar   het   dorp   Steenhuize    (   met   kasteel)   .    Meer   info   bij   Lieve  
Liessens    0476/555   385   en   Filip   De   Vos   0474/338   184   
 
 
Groetjes ,  
 

 

 
 


