
Een	 jaar	 zonder	 sport.	 	 Geen	 Olympische	 Spelen,	 geen
zwemkampioenschappen,	 geen	 Roland	 Garros,	 geen
Wimbledon,	geen	EK	of	andere	tornooien.		Schijn	bedriegt....
Zijn	we	niet	allemaal	sporters	geworden?		Wandelen,	fietsen,
lopen	 waren	 de	 eerste	 toegelaten	 (en	 aanbevolen)	 sporten.	
Daarna	volgden	vissen	en	paardrijden.		En	momenteel	mogen
zo	goed	als	alle	sporten,	weliswaar	in	open	lucht.
Als	 echte	 atleten	 werden	 we	 de	 eerste	 weken	 meteen	 op
afzondering	geplaatst,		in	ons	kot.		Om	de	(nieuwe)	technieken
tactieken	aan	te	leren.		Handjes	wassen,	handjes	ontsmetten,
afstand	 houden.	 	 En	 net	 als	 op	 grote	 tornooien	 worden	 we

mondjesmaat	 op	 het	 grote	 publiek	 losgelaten.	 	 Eerst	 de	 bedrijven,	 daarna	 de	 winkels	 en
scholen.		De	horeca	(en	Soltero)	verschijnen	binnenkort	opnieuw	op	het	toneel.	Wie	uit	de	greep
van	het	virus	blijft,	geraakt	in	de	finale.
En	net	als	ploegen/deelnemers	aan	grote	 tornooien	heeft	Soltero	ook	een	mascotte	bedacht.	
Het	beestje	zoekt	nog	een	naam.	 	 Ik	denk	aan	 "Soltoro",	een	 "woeste	Soltero	stier".	Laat	mij
gerust	 andere	mogelijke	 namen	weten.	 	Dan	 kunnen	we	 in	 de	 volgende	 nieuwsbrief	 een	 poll
organiseren.

vtbKultuur	(naam	afdeling)	organiseert	culturele
activiteiten	in	jouw	buurt.
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Voorwoord
.

Bubbels
	
Wordt	misschien	wel	het	woord	van	het	jaar....		Je	vindt	ze		overal.		Op	school,	bij	sportclubs,	op
het	werk,	 in	 je	 familie.	 	 Iedereen	zit	 in	een	bubbel.	 	Veel	bubbels	die	de	maatschappij	moeten
doen	 bruisen?	 Maar	 kan	 er	 met	 deze	 bubbels	 wel	 sprankeling	 verwekt	 worden.	 Het	 blijft
koffiedik	 kijken.	 Hoe	 kan	 je	 met	 een	 groep	 mensen	 uit	 verschillende	 bubbels	 comfortabel	 op
café	of	restaurant	gaan.		Of	gaan	we	na	onze	hoofdactiviteit	direct	naar	huis	(moeten)	gaan?
	

De	volgende	maanden
Door	de	vele,	en	vaak	veranderende	corona	maatregelen	 is	het	moeilijk	om	een	(buitenlands)
reisje	uit	 te	werken.	 	Als	we	de	komende	maanden	met	Soltero	op	pad	mogen,	blijven	we	 in
eigen	land.	We	dromen	van	vier	activiteiten.
	

Op	stap	in	de
voetsporen	van	Julius
Caesar	en	Jan	De	Lichte
Wordt	 dit	 het	 opwarmertje	 van	 de
Solterozomer?	 	 In	 de	 eerste	 helft	 van	 juli
hoop	 ik	 jullie	 in	 de	 Vlaamse	 Ardennen	 te
mogen	 begroeten.	 	 Momenteel	 kijken	 we
nog	 de	 kat	 uit	 de	 boom	 bij	 de	 Nationale
Veiligheidsraad.	 	Toeristische	daguitstappen
in	groep	zijn	tot	nader	order	nog	verboden...

Over	spijs	en	drank	in
een	(middeleeuwse)
abdij
In	 tegenstelling	 tot	 de	 vorige	 activiteit	 is	 de
datum	 voor	 dit	 uitstapje	 wel	 al	 bekend:	 25
juli	 2020.	 	Om	de	simpele	 reden	dat	we	de
gids	al	 vastlegden.	 	Een	geleid	bezoek	aan
de	 Gentse	 Sint-Pietersabdij	 waarbij	 de
klemtoon	 op	 de	 eet-	 en	 drinkgewoonten	 bij
de	Middeleeuwse	paters	ligt.		
	

Dropping	in	de	Vlaamse
Ardennen	op	klaarlichte
dag
Terwijl	iedereen	naar	de	kust	trekt,	blijven	wij
deze	 zomer	 in	 de	 Vlaamse	 Ardennen
hangen.	 	 Een	 groene	 omgeving	 met	 veel
wandelpaadjes	 waar	 je	 gemakkelijk	 kan
verdwalen.	 	 De	 ideale	 omgeving	 voor	 een
dropping.		
In	groepjes	 van	3	à	4	personen	worden	de
deelnemers	op		plaats	A	opgepikt	en	enkele
kilometers	 verder	op	plaats	B	gedropt.	 	Via
een	 wegbeschrijving	 zonder	 straatnamen
trekken	 ze	 naar	 plaats	 C.	 	 Op	 plaats	 C
worden	 ze	 opgepikt	 en	 naar	 plaats	 A
teruggebracht.	 	 Tamelijk	 coronaproof	 als	 je
het	mij	vraagt...
	

Bezoek	aan	Waterloo

Iedereen	 kent	 ongetwijfeld	 de	 leeuw	 van
Vlaanderen	 en	 ik	 vermoed	 dat	 de	 meesten
ook	al	hoorden	over	de	leeuw	van	Waterloo.	
Al	is	het	misschien	lang	geleden.		De	leeuw
van	Waterloo	staat	op	een	steenworp	van	de
Brusselse	 ring.	 	 Om	 deze	 autosnelweg	 te
verdoezelen	werd	er	veel	groen	aangeplant.
De	leeuw	van	Waterloo	is	enorm	populair	en
altijd	 door	 een	 groep	 aanbidders	 omringd.	
Niet	 coronaproof	 dus.	 	 Daarom	 verkennen
wij	de	omgeving	rond	de	leeuw	en	proberen
zo	 het	 slagveld	 van	 205	 jaar	 geleden	 te
reconstrueren.	
	

Zijn	dromen	bedrog...?
Slagen	we	er	in	om	deze	activiteiten	ook	in	werkelijkheid	te	programmeren?		Veel	hangt	af	van
de	toekomstige	versoepeling	van	de	corona-maatregelen.		Van	zodra	toeristische	daguitstappen
voor	 groepen	 van	 tien	 personen	 mogelijk	 zijn	 plakken	 we	 een	 definitieve	 datum	 op	 deze
activiteiten.	 	 Misschien	 gebeurt	 dit	 voor	 onze	 volgende	 nieuwsbrief.	 	 Bij	 interesse	 in	 één	 van
bovenstaande	 activiteiten	 raad	 ik	 jullie	 aan	 om	 	 regelmatig	 onze	 websites	 www.soltero.be	 en
www.vtbKultuur.be	te	checken.

	

Groetjes	en	hopelijk	tot	binnenkort!
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	soltero@vtbkultuur.be	toe	aan	uw	adresboek.
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