
Na	 ruim	vijf	maanden	mogen	de	 scholen	hun	plan	C	 (C	 van
corona)	 opbergen	 en	 hun	 plan	 B	 (bijna	 normaal)	 activeren.
	Voor	veel	scholieren	was	het	vanmorgen	wellicht	schrikken	bij
het	horen	van	de	wekker.		Vroeger	opstaan	om	zich	te	kunnen
wassen,	zich	deftig	aan	 te	kleden	 ...	en	de	verplaatsing	naar
school	te	maken.

De	 cultuur-	 en	 eventsector	 blijft	 nog	 even	 in	 plan	 C
ronddobberen.	 	 	 Hier	 en	 daar	 maakt	 men	 plannen	 voor
kerstmarkten,	 winterforen,	 coronaproof	 eventpleinen,....	 	 	 De
zoveelste	zoethoudertjes	of		toch	een	stap	naar	wat	actie??

Een	 dropping	 is	 reeds	 een	 soort	 bubbelactiviteit.	 	 In	 kleine
groepjes	wordt	men	geblinkdoekt	 in	een	wagen	weggebracht
en	ergens	in	the	middle	of	nowhere	gedropt	en	moet	je	je	weg
zien	(terug)	te	vinden.
De	 chauffeur	 van	 de	 wagen	 komt	 in	 aanraking	 met	 alle
bubbels	 en	 dat	 is	 niet	 coronaproof.	 	 Dat	 laten	 we	 in	 ons
concept	 dus	 achterwege	 en	 we	 spreken	 met	 de	 bubbels
afzonderlijk	 op	 een	 bepaalde	 plaats	 af.	 	 Hier	 krijgen	 ze	 wat
richtlijnen	 en	 tips	 waarmee	 ze	 naar	 de	 eindbestemming	 op
pad	kunnen.		Op	de	bestemming	aangekomen	zoeken	ze	een
lijnbus	om	naar	de	vertrekplaats	terug	te	keren.

Voor	 deze	 activiteit	 voorzien	 we	 een	 "wandelbubbel"	 en	 een
"museumbubbel".	 	 De	 wandelbubbel	 komt	 in	 de	 late	 morgen
samen	en	stapt	10	à	12	kilometer	alvorens	op	de	museumsite
aan	 te	 komen.	 	 In	 de	 vroege	 namiddag	 ontmoeten	 ze,
weliswaar	 met	 in	 achtname	 van	 de	 sociale	 afstand,	 de
museumbubbel.	 Daarna	 kunnen	 ze,	 afhankelijk	 van	 de
geldende	 coronamaatregelen,	 afzonderlijk	 of	 samen	 	 het
museum	bezoeken
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Het	plan	B	van	Soltero
Bij	 Soltero	 werken	 we	 ook	 aan	 een	 plan	 B.	 	 De	 B	 van	 bubbel.	 Hopelijk	 heeft	 de	 volgende
Nationale	 Veiligheidsraad	 opnieuw	 enkele	 versoepelingen	 in	 petto.	 	 Met	 een	 (bescheiden)
verruiming	van	de	bubbels	zijn	we	al	tevreden.			Van	een	vaste	bubbel	van	5	naar	een	flexibele
(twee)	wekelijkse	bubbel	van	5	of	naar	een	vaste	bubbel	van	10.	

Dan	 kunnen	 wij	 onze	 leden	 (en	 deelnemers)	 voorstellen	 om	 zich	 in	 bubbels	 te	 verdelen.	
Bubbels	waarmee	ze	aan	onze	actitiveiten	kunnen	deelnemen	en	's	avonds	in	het	restaurant	elk
een	eigen	tafeltje	kunnen	inpalmen.		"B"	van	"bubbel".		Zo	kunnen	we	met	twee	of	drie	bubbels
op	onze	uitgestelde	activiteiten	samenkomen.

De	voorbije	maanden	 leerden	we	om	kort	op	de	bal	 te	spelen.	 	Van	zodra	mogelijk,	 (lees:	na
versoepeling	 van	 de	 coronamaatregelen)	 wordt	 er	 binnen	 de	 maand	 één	 van	 onderstaande
activiteiten	georganiseerd.		We	zullen	jullie	hiervan	per	mail	op	de	hoogte	brengen.
	

Dropping	op	klaarlichte	dag	in	de	Vlaamse	Ardennen

Waterloo

Soltero	2021
Onlangs	 kregen	 onze	 leden	 en	 recente	 deelnemers	 een	 programma-enquête	 onder	 de	 neus
geschoven.	Een	zestigtal	voorstellen	kregen	scores	van	1	(oninteressant)	tot	5	(boeiend).	

Na	 samentelling	 van	 alle	 scores	 bekwamen	 we	 een	 lijstje	 met	 de	 populairste	 voorstellen.	
Ziehier	 het	 lijstje:	 Dagje	 trammen	 Antwerpen	 -	 Verjaardagsfeestje	 -	 Bezoek	 aan	 het
Belvuemuseum	 Brussel	 -	 First	 Time	 (in	 casino	 Blankenberge)	 -	 Gent	 by	 night	 (wandeling)
-	Happen	en	trappen	in	Beveren-Waas	-	Histaruz	Leuven	-	Ecotron	Maasmechelen	-		Het	leven
op	 de	 boerderij	 (Waasland)	 -	 Fort	 Liefkenshoek,	 heen	 met	 de	 waterbus,	 terug	 met	 de	 fiets
-	Computeren	 (en	 wandelen)	 in	 Namen	 -	 	Scheepvaartmuseum	Baasrode	 -	Notre	 Dame	à	 la
Rose	 in	Lessen	-	Ontdek	de	geheimen	van	koffie	Gullegem	-	 	 	 	The	Prison	Escape	Gullegem
-	Met	een	Lambiek	het	kasteel	in	Beersel	bezoeken	-	Uitwaaien	in	De	Panne	-	Leerlooierij	Altan
Zulte.

In	 de	 volgende	 nieuwsbrief	 hopen	 we	 je	 ons	 (voorlopig)	 programma	 te	 kunnen	 presenteren.	
Vermoedelijk	hebben	we	Covid	19	over	enkele	maanden	meer	onder	controle	of	kunnen	we	met
haar	beter	samenleven	zodat	het	voorlopig	programma	het	definitieve	programma	wordt.

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.

https://vtbkultuur-soltero.email-provider.nl/web/ilcz2w0apd/co40zdihaj
http://www.vtbkultuur.be/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Soltero+september+2020&utm_medium=email
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://vtbkultuur-soltero.email-provider.nl/unsubscribe/ilcz2w0apd/co40zdihaj
https://vtbkultuur-soltero.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=ilcz2w0apd&l=__________&m=__________
mailto:soltero@vtbkultuur.be

