
Laten	we	 beginnen	waarmee	we	 vorige	 keer	 ons	 voorwoord
afsloten:	de	zoektocht	naar	een	naam	voor	het	beestje	aan	de
linkerkant.			Mijn	voorstel	voor	"soltoro"	droeg	de	goedkeuring
weg.	De	'stier'	van	Soltero.
De	 voorbije	 maanden	 voelden	 we	 ons	 ook	 als	 een
stier.	 Wekenlang	 getreiterd	 door	 een	 rood	 licht.	 	 Het	 hoeft
weinig	 verbazing	dat	we	ons	kot	uitrenden	 toen	de	deur	 van
onze	kooi	ontgrendeld	werd.		
Afgelopen	 zaterdag	 zetten	 we	 met	 Soltero	 onze	 eerste
stappen	in	de	nieuwe	anderhalvemetermaatschappij.			
Het	verslag	lees	je	hier	onmiddellijk	onder.

vtbKultuur	(Soltero)	organiseert	culturele	activiteiten	in
jouw	buurt.

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	Soltero

Voorwoord
.

In	het	spoor	van	...
De	 titel	 van	 deze	 activiteit	 luidde	 "In	 het
spoor	van	Julius	Caesar	en	Jan	de	Lichte".	
Door	 het	 dwarsen	 van	 een	 gevaarlijke	 en
bochtige	 weg	 riskeerden	 we	 ons	 leven	 om
op	 de	 geboorteplek	 van	 Jan	 de	 Lichte	 te
geraken.	 	 Ook	 de	 omgeving	 van	 (het
standbeeld	van)	Julius	Caesar	straalde	een
onveilig	 gevoel	 uit.	 	 Recentelijk	 werd	 de
strijdheer	 door	 vandalen	 ontwapend.	 In	 de
omgeving	 kwamen	 we	 een	 onthoofde
Antonius	 tegen.	 	 De	 foto	 hiernaast	 spreekt
boekdelen.	 	 En	 onderweg	 werden	 we
geregeld	op	een	buitje	getrakteerd.
Dit	 alles	 kon	 de	 pret	 niet	 bederven.	
Integendeel.		Het	Jan	de	Lichtepad	was	een
wandeling	 in	 de	 natuur	 waar	 onze
schoenzolen	 over	 verschillende
ondergronden	gleden.	 	Ook	het	bezoek	aan
het	Archeocenter	 te	Velzeke	was	de	moeite
waard.	 	 De	 klemtoon	 lag	 weliswaar	 op	 het
leven	in	de	Vlaamse	Ardennen	ten	tijde	van
de	 Romeinen,	 maar	 de	 periode	 ervoor	 en
erna	werd	ook	uitvoerig	uitvergroot.
En	tot	slot,	niet	te	vergeten	en	misschien	het
allerbelangrijkste,	na	ruim	vier	maanden	was
iedereen	 tevreden	 om	 elkaar	 in	 goede
gezondheid	terug	te	zien.

Over	spijs	en	drank	in
een	abdij
's	 Namiddag	 beginnen	 we	 met	 een	 geleid
bezoek	 aan	 de	 Sint-Pietersabdij.	 	 Een	 gids
vertelt	ons	over	de	eet-	en	drankgewoonten
van	 de	 middeleeuwse	 monniken.	 	 Op	 het
einde	 van	 het	 bezoek	 worden	 we	 op	 een
druivensapje	 (met	 of	 zonder	 alcohol)	 uit	 de
plaatselijke	wijngaard	getrakteerd.
Aansluitend	gaan	we	bij	De	Abt	dineren.	Na
de	maaltijd	maken	we	een	wandeling	 langs
de	 (feest)pleinen.	 Feestpleinen	 die	 op	 dit
moment	 in	 het	 jaar	 bulken	 van	 het	 volk.	
Maar	 of	 de	 duivelse	 corona	 erin	 slaagt	 om
deze	pleinen	helemaal	leeg	te	houden,	daar
twijfel	ik	aan.		Afspraak	op	25	juli.	

uitnodiging

Dropping
In	coronatijd	is	niks	meer	zoals	het	ooit	was.	
Ook	 droppingen	 ontsnappen	 er	 niet	 aan.	
Afspraak	 op	 klaarlichte	 dag	 en	 niet	 meer
door	 een	 chauffeur	 geblinddoekt
weggebracht	 worden.	 In	 plaats	 hiervan
krijgen	 de	 deelnemers	 op	 het	 vertrekpunt
een	 fotolijst	 die	 hen	 op	 weg	 naar	 het
eindpunt	 moeten	 zetten.	 	 Op	 het	 eindpunt
zijn	er	enkele	 terrasjes	om	de	tijd	 te	doden,
in	afwachting	van	de	lijnbus	die	hen	naar	het
vertrekpunt	terugbrengt.		Wil	je	graag	mee	?	
Noteer	dan	alvast	zaterdag	8	augustus	in	je
agenda	!

Waterloo
Op	 18	 juni	 1815	 wordt	 Napoleon	 door	 de
Pruisen,	 Engelsen	 en	 Nederlanders
verslagen.	 	 Door	 de	 vele	 regenval	 in	 juni
1815	 	 reden	 zijn	 kanonnen	 zich	 in	 de
omliggende	velden	vast.		Dit	was	één	van	de
misrekeningen	van	Napoleon.	 	Wie	de	hele
veldslag	 in	 het	 lang	 en	 het	 breed	 wil
herbeleven,	 raden	 we	 aan	 om	 ons	 op	 29
augustus	 2020	 in	 Waterloo	 te	 vervoegen.	
Hopelijk	 met	 beter	 weer	 dan	 205	 jaar
geleden.

Tussendoortjes
Tussendoortjes	 zijn	 wandelingen	 en	 fietstochten	 die	 door	 onze	 bevriende
singlesorganisatie	 Kadans	 worden	 georganiseerd.	 	 Doorheen	 het	 jaar	 is	 dit	 een
tweewekelijkse	tocht,	in	de	zomermaanden	kan	je	iedere	zondag	met	hen	op	stap.
	
Zondag	 5	 juli	 2020	 :	 Afspraak	 om	 13u30	 op	 de	 parking	 naast	 het	 station	 NMBS	 (GPS	 :
Stationsplein	 )	 in	Kortemark	 (W.-Vl.)	Wij	 fietsen	een	 tocht	van	40km	De	 fietstocht	gaat	 tussen
Kortemark,	Staden	en	Houthulst,	we	fietsen	naar	het	Vrijbos	van	Houthulst,	de	schuilplaats	van
Lodewijk	 Bakelandt	 (1774-1803),	 deserteur	 en	 struikrover.	 Onderweg	 genieten	 we	 van	 de
uitgestrekte	 akkers	 en	 mooie	 vergezichten.	 Met	 inachtname	 van	 de	 maatregelen	 tegen	 de
verspreiding	van	het	Covid-19	virus,	kunnen	we	in	Houthulst	een	ijsje	of	een	drankje	bestellen.
Na	aankomst	 is	 er	 een	mogelijkheid	 om	 iets	 te	 eten	 in	Brasserie	 ‘t	Haantje	 op	de	Markt	 van
Kortemark	 (reservatie	 ’s	 middags	 voor	 vertrek	 indien	 voldoende	 plaats).	 Meer	 info	 bij	 Gerdi
Callewaert	0472	/	35	46	44	en	Johan	De	Grave	0471	/	50	21	86.
	
Zondag	12	juli	2020	 :	Afspraak	:	STIPT	om	13.30u	op	de	Markt	van	Zottegem,	parkeren	kan
gratis	 langsheen	 de	 Heldenlaan.	 We	 wandelen	 een	 tocht	 van	 11	 km	 “VALLEI	 VAN	 DE
BETTELHOVEBEEK”	Vanuit	 het	 centrum	van	Zottegem	volgen	we	de	prachtige	vallei	 van	de
Bettelhovebeek	 in	 de	 omgeving	 van	 Strijpen.	 De	 bakker	 annex	 café	 wacht	 ons	 op	 voor	 een
tussentstop	bij	Caesar	waarna	we	via	een	bijzondere	kapel	van	Sint-Antonius	terugkeren	langs
een	traject	van	het	Jan	de	Lichte-pad.	Deze	wandeling	is	voor	90	%	over	onverharde	boswegen,
volledig	verkeersvrij	en	met	prachtige	uitzichten	over	de	valleien	van	de	zuidelijke	rand	van	de
Vlaamse	Ardennen.	Terug	 in	Zottegem	kennen	we	een	bijzondere	 cocktailbar	 of	 genieten	we
vanop	een	terras	op	de	Markt;	Meer	info	bij	Dominique	Deprez	–	Hilde	Van	Damme	0497	/	51	53
14
	
Zondag	 19	 juli	 2020	 :	 Afspraak	 :	 om	 13u30	 aan	 de	 kerk	 in	 Schellebelle,	 GPS:	 Dorp	 19,
Schellebelle	 (=	 deelgemeente	 van	 Wichelen)	 We	 wandelen	 een	 tocht	 van	 13	 km
"Stuifduinwandeling	Waarbij	we	wandelen	naar	Den	Blakken	in	Wetteren.	Na	een	tussenstop	in
een	 café	 op	 de	 markt	 van	 Wetteren	 wandelen	 we	 via	 de	 nieuwe	 voetgangersbrug	 naar	 de
andere	 kant	 van	 de	 Schelde	 en	 zo	 naar	 naar	 de	 Kalkense	 Meersen.	 We	 varen	 met	 het
scheldeveer	terug	naar	Schellebelle	Dorp.	Gelieve	zeker	een	mondmasker	mee	te	nemen	op	de
wandeling	 omdat	 het	 dragen	 ervan	 verplicht	 is	 voor	 de	 oversteek	 met	 het	 Scheldeveer	 in
Schellebelle.	Er	is	voor	wie	wil	een	eindstop	in	brasserie	"De	Plaetse"	(Dorp	van	Schellebelle)
(met	keuze	tussen	5	gerechten).	Meer	info	bij	Wim	Magerman	0472/	37	44	79
	
Zondag	26	juli	2020	:	Afspraak	:	om	13u30	aan	het	dorpsplein	van	Heusden	(Destelbergen)	We
wandelen	een	tocht	van	8	km	in	Heusden	(Destelbergen)	en	omgeving.	Een	tussenstop	wordt
niet	voorzien	en	 je	kan	best	een	drankje	voor	onderweg	meenemen.	Na	afloop	kunnen	we	 in
een	nabijgelegen	taverne	terecht.	Meer	info	bij	Steven	Temmerman	0495	/	74	14	02

	

Vergeet	niet:	corona	is	nog	in	het	land,	hou	steeds	wat
ontsmettingsgel	en	een	mondmasker	bij	de	hand!

Groetjes,
	

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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