
 
 

 

 

 

In   samenwerking   met  
 

Voorwoord  
 
Op   21   december   begon   de   officiële   winter.    Op   winterse   taferelen   is   het   nog   wachten,   alhoewel   de  
autochauffeurs   er   doorgaans   niet   op   zitten   te   wachten.    Wij   programmeerden   een   paar   typische   "winterse"  
activiteiten   :   een   oudejaarsfeestje,   een   dropping   en   een   (herfst)wandeling.   Over   enkele   dagen   trekken   we  
ons   terug   in   het   Radiohuis   te   Leuven.    Daarna   wordt   het   wachten   tot   het   begin   van   de   lente   met   een  
assisenproces.    In   de   tussenperiode   houden   we   een   kleine   "winterslaap"   waarin   we   de   voorbereiding   van   het  
volgend   werkjaar   op   gang   trekken.  
Tis   te   zeggen,   we   gaan   op   zoek   naar   frisse   ideeën   voor   verrassende   activiteiten.    Ideeën   die   soms   in   een  
weekendkrant   het   levenslicht   zien,   soms   komen   die   ideeën   van   onze   leden   en   deelnemers.    Een   luisterend  
oor   tijdens   de   activiteiten   om   dan   bij   m'n   thuiskomst   pen   en   papier   te   zoeken   om   het   idee   vast   te   leggen   is  
een   andere   inspiratiebron.    Zo   genereren   we   jaarlijks   een   ideeënlijst   van   70   à   80   voorstellen   die   we   in   het  
voorjaar   in   een   poll   aan   de   leden   en   deelnemers   van   het   lopende   werkjaar   voorleggen.    Weet   jij   nog   een   idee  
voor   een   unieke   activiteit.    Laat   het   ons   gerust   weten!!!  
 
Radiohuis  
 
De   inschrijvingen   voor   deze   activiteit   zijn   afgesloten.    Het   Radiohuis   vroeg   ons   vorig   weekend   reeds   om   het  
definitieve   aantal   deelnemers   door   te   geven.  
 
Al   gehoord   van   "Assisen"  
 
Wel   kunnen   jullie   zich   voor   de   volgende   activiteit   al   inschrijven.    Op   21   maart   trekken   we   naar   Antwerpen   om  
er   een   assisenzaak   zullen   bijwonen.    En   waar   we   ook   over   de   schuld   en/of   straf   van   de   terechtgestelde  
mogen   oordelen.    Haast   je   wel   om   je   in   te   schrijven.    Zoals   je   weet   telt   de   volksjury   slechts   12   plaatsjes...  
 
Op   stap   in   de   voetsporen   van   Julius   Caesar   en   Jan   de   Lichte.  
 
Na   de   ongetwijfeld   vermoeiende   assisenzaak   lassen   we   enkele   weken   rust   in.    Misschien   wordt   er   in  
afwachting   van   onze   volgende   grotere   activiteit   nog   een   wandeling   ingelast   om   elkaar   wat   vroeger   terug   te  
zien   en   om   nog   eens   buiten   te   komen.    Een   week   na   Pasen   wacht   immers   een   nieuwe   zware   dobber.    We  
graven   dan   in   het   verleden   van   regio   Zottegem.    De   streek   waar   struikrover,   of   is   het    terrorist   avant   la   lettre,  
Jan   de   Lichte   de   contreien   onveilig   maakte.    Wat   heeft   hij   allemaal   op   z'n   kerfstok?    Hilde   doet   momenteel   de  
nodige   opzoekingen   en   zal   ons   hierover   op   18   april   tijdens   een   wandeling   langs   de   relevante   plaatsen   in   het  
lang   en   breed   het   mysterie   rond   Jan   de   Lichte   (en   Julius   Caesar)   in   het   Zottegemse   ontsluieren.  
 
Wandeling   
 
Onze   trouwe   lezers   kennen   ongetwijfeld   al   het   begrip   "tussendoortjes".    Wandelingen   en   fietstochten  
georganiseerd   door   onze   bevriende   singlevereniging   Kadans.   En   de   heel   trouwe   lezers   weten   ook   dat   de  
Soltero's   Christophe   en   Irina   traditiegetrouw   begin   mei   een   wandeling   in   het   grensgebied   van  
Oost-Vlaanderen   en   Vlaams-Brabant   organiseren.    Dit   jaar   is   het   niet   anders   en   verwachten   ze   jullie   op  
zondag   3   mei   omstreeks   13u   30   in   Opwijk   voor   een   aanéénschakeling   van   het   Hestergems   wandelpad   en  
het   Pieter   Pauluswandelpad.  
 
Zomerreisje  
 
Het   jaarthema   bij   vtbKultuur   is   "Buren".    Dus   nodigde   ik   onze   leden   en   recente   deelnemers   uit   voor   een   poll  
waarin   ze   tien   fiets-   en   wandelarrangementen   in   onze   buurlanden   uit   de   brochure   van   Vos   Travel   konden  
beoordelen.    Het   werd   een   nek   aan   nekrace   tussen   enerzijds   "Tussen   Rijn   en   Moesel"   en   anderzijds  
"Frans-Vlaanderen".   Bij   het   tweede   fietsarrangement   waren   er   enkel   elektrische   huurfietsen,   bij   het   andere  
arrangement   kon   je   eveneens   een   klassieke   fiets   huren.    Afgelopen   week    vroeg   ik   een   optie   bij   Vos   Travel  
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voor   het   reisje   in   Duitsland   aan.    Voor   dit   arrangement   beschikt   Vos   Travel   over   slechts   3   twee  
persoonskamers   in   de   hotels   waar   we   langskomen.    Ze   informeren   nu   bij   de   respectievelijke   hotels   of   ze  
voor   ons   meer   kamers   kunnen   vrijmaken.    Wordt   dus   vervolgd.   En   euh,   bijna   vergeten,   dit   reisje   zou   van  
zaterdag   15   tot   woensdag   19   augustus   doorgaan.  
 
Tussendoortjes  
 
“Tussendoortjes”   zijn   wandelingen   en   fietstochten   die   door   leden   van   onze   bevriende   singlesorganisatie  
Kadans   georganiseerd   worden.   Elke   maand   staan   er   2   tochten   gepland,   deze    gaan   steeds   door   op   een  
zondagnamiddag   door.   
 
Zondag   2   februari :   afspraak   om   13u30   stipt   aan   de   kerk   van   Munte   (Munteplein)   (Merelbeke)   voor  
wandeling   “Asselkouter”   (13   km)   in   een   zachtglooiend   landschap   van   Munte   naar   Baaigem.   Meer   info   bij  
Wim   Magerman   0472/374   479.  
  
Zondag   23   februari :   afspraak   om   13.30u   Sint   Martinuskerk   Dorpsstraat   37,   1982   Weerde(VL.-Brabant).   De  
12   km   lange   wandeling   leidt   ons   via   de   Zenne   naar   de   watertoren   in   Weerde.   Erna   gaan   we   richting   Elewijt  
en   passeren   we   het   Rubenskasteel.   Na   ongeveer   4,5   km   is   er   een   rustpauze   voorzien   in   Elewijt.   Dan  
vervolgen   we   onze   weg   richting   Weerdse   visvijver.   Via   rustige   wegen   bereiken   we   terug   de   startplaats.   Na   de  
wandeling   is   er   de   mogelijkheid   om   gezellig   samen   iets   te   eten   en   na   te   praten   in   de   Schranshoeve   te  
Eppegem,   1   à   2   km   van   de   startplaats.   Meer   info   bij   Tony   Van   Relegem   0475/658   370.  
  
Zondag   8   maart :   afspraak   om   13u30   stipt   aan   de   parking   van   taverne   De   Kroon,   Krepelstraat   109,   9400  
Denderwindeke   (Ninove)(O.-Vl)   voor   een   wandeling   van   13   km   langs   het   stiltegebied   Dender-Mark.   Het  
grotendeels   onverharde   parcours   kan   erg   modderig   zijn,   gelieve   dus   stevige   wandelschoenen   te   voorzien.  
We   houden   onze   tussenstop   aan   het   station   van   Zandbergen.   Meer   info   bij   Stefan   Van   Camp   0485/932   809  
en   Els   De   Schrijver   0485/681   721.  
 
    Groetjes ,  
 

 
 

 

 


