
Na	 maanden	 ophokplicht,	 wordt	 het	 deurtje	 van	 ons	 kooitje
wijder	en	wijder	opengezet.	 	De	verleiding	om	onze	vleugels
uit	 te	 slaan	 wordt	 groter	 en	 groter.	 	 	 Maken	 we	 een	 grote
trektocht	 naar	 het	 zuiden	 of	 beperken	 we	 ons	 tot	 enkele
rondjes	 rond	 de	 kerktoren?	 	De	 jaarlijkse	 vakantie	 ziet	 er	 dit
jaar	normaler	uit.		

Gaan	we	voor	een	stukje	vreemde	cultuur	in	het	buitenland	of
ontdekken	we	de	nieuwe	hersenspinsels	in	de	locale	cultuur.	
Een	 bescheiden	 optreden	 of	 festivalletje,	 theater	 (aan	 zee),
een	 musical,...	 Of	 halen	 we	 met	 uitgelaten	 danspasssen	 op

uitgestelde	feestjes	de	achterstand	in	ons	sociaal	leven	in,	het	kan	ook	natuurlijk.	Soltero	steekt
alvast	geen	stokken	in	de	wielen	want	op	24	juli	rijdt	onze	tram	niet	uit.

De	 sportievelingen	 onder	 ons	 starten	 de	 dag	 met	 een
wandeltocht	 van	12,3	 km	met	een	picknick	op	het	 pittoreske
dorpsplein	 van	Ohain.	 In	 de	 vroege	 namiddag	 komen	 ze	 op
het	slagveld	aan	en	begroeten	er	de	niet-wandelaars.	Samen
bezoeken	we	er	de	diverse	musea	en	wonen	enkele	animatie
bij.	Wie	wil	 kan	 zich	 eventjes	 tot	 een	 soldaat	 uit	 het	 Franse
leger	laten	transformeren.

Het	 licht	 bij	 Choco	 Story	 brandt	 pas	 zeer	 recentelijk	 groen.	
Momenteel	werken	we	hard	aan	de	uitnodiging	en	plaatsen	we
die	zodra	mogelijk	op	onze	website.		Op	7	augustus	zullen	we
dus	 experimenteren	 met	 en	 smullen	 van	 chocolade.	
Geschiedenisfanaten	 kunnen	 zich	 's	 voormiddags	 in	 de
vaderlandse	 geschiedenis	 onderdompelen	 met	 een	 bezoek
aan	het	BELvue	museum.

Deze	activiteit	blijft	op	de	kalender	staan,	inhoudelijk	is	hij	wel
veranderd.		We	ruilden	Gent-Sint-Pieters	als	afspreekpunt
voor	het	station	van	Zottegem	in.		Je	kan	hier	gemakkelijker	je
auto	kwijt	en	er	zijn	betere	verbindingen	naar	de
respectievelijke	startplaatsen.		Het	traject	Dikkelvenne-Melle
blijft	behouden.

Wie	 chocolade	 zegt,	 denkt	 aan	 België.	 	 Wie	 fietsen	 zegt	 ...
denkt	aan	Nederland.	Na	onze	vele	fietsreisjes	bestaan	er	nog
altijd	plaatsen	in	Nederland	waar	we	niet	kwamen.		Utrecht	is
er	 zo	 ééntje.	 	 De	 titel	 vat	 de	 trip	 mooi	 samen.	 	 Eén	 dag
brengen	we	in	Utrecht	stad	door,	de	resterende	dagen	trappen
we	 in	 het	 groen	 langs	 de	 rivieren	 Nederrijn,	 Eem	 en	 het
Valleikanaal	en	fietsen	door	de	plaatselijke	bossen	en	heide.	

Afgelopen	week	kwam	er	door	een	annulatie	een	plaatsje	vrij.		Aarzel	niet	ons	te	contacteren	bij
interesse.

Theaterhuis	Elckerlyc	 liet	ons	weten	dat	de	assisenzaak	naar
11	 september	 werd	 uitgesteld.	 	 We	 hebben	 deze	 datum	 in
onze	agenda	genoteerd.	 Indien	het	coronavirus	 in	september
het	 theaterhuis	 schrik	 blijft	 aanjagen	 en	 de	 zaak	 opnieuw
wordt	verdaagd,	wandelen	we	nog	een	stukje	op	de	GR122.	
In	onze	volgende	nieuwsbrieven	blijven	we	jullie	op	de	hoogte
houden.

vtbKultuur	(Soltero)	organiseert	culturele	activiteiten	in
jouw	buurt.

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	Soltero

Voorwoord
.

3	juli	2021:	Waterloo

24	juli	2021
Het	trammuseum	in	Berchem	verkiest	om	voorlopig	nog	geen	groepen	te	ontvangen.	Ook	bij
onze	alternatieven	strooide	de	vakantie	en	corona	rooit	in	het	eten.		De	boer	is	op	24	juli	met
vakantie	en	kan	ons	niet	ontvangen.		De	leerlooierij	in	Zulte	opent	vermoedelijk	pas	vanaf
augustus	opnieuw	haar	deuren	voor	groepen.		Eventjes	overwogen	we	om	de	GR122	wandeling
van	21	augustus	een	maand	te	vervroegen,	maar	finaal	beslisten	we	om	niks	te	organiseren.	
Het	is	ook	vakantie	voor	ons	;-)

7	augustus	2021:	het	verhaal	achter	België	...	en
haar	chocolade

21	augustus	2021:	GR122	etappe	4

24	-	28	augustus	2021:	Fietsen	in	het	groen	rond
Utrecht

uitnodiging

11	september	2021:	Assissen

Nieuw	rekeningnummer
Graag	wil	ik	jullie	van	ons	nieuw	rekeningnummer	BE63	9734	1064	6908	op	de	hoogte
brengen.		Een	maand	geleden	veranderen	we	van	bank.		Schrik	niet	als	je	geld	voor	een
activiteit	naar	deze	rekening	wilt	overschrijven.		In	sommige	gevallen	zal	je	bankapp	ons	oud
nummer	voorstellen.		Onze	oude	rekening	is	afgesloten.
	

Oktober	2021
	
In	oktober	bestaan	we	negen	 jaar.	 	Tijd	voor	een	klein	 feestje.	 	Covid	19	gaf	ons	de	voorbije
maanden	een	lesje	in	bescheidenheid.		Toeters	en	bellen	laten	we	nog	achterwege.		Niettemin
profiteren	we	van	dit	heuglijk	feit	om	een	activiteit	in	een	feestelijker	jasje	te	stoppen.
Voor	de	gelegenheid	 trekken	we	naar	het	Westvlaamse	Gullegem.	 	We	zouden	beginnen	met
een	 bedrijfsbezoek	 aan	 Grootmoeders	 Koffie.	 	 Het	 bedrijfsbezoek	 wordt	 met	 koffie	 en	 taart
afgesloten.
Na	de	koffie	zouden	we	ons	in	twee	groepen	opsplitsen:	de	avonturiers	en	de	niet-avontuurs.	
De	avonturiers	sluiten	we	in	de	plaatselijke	prison	(=	plaatselijk	dialect	voor	gevangenis	;-))	op.	
Aan	 hen	 om	 er	 zich	 uit	 te	 bevrijden.	 	 De	 niet-avonturiers	 verkennen	 het	 plaatselijk
natuurdomein		"Bergelen"	.		

Hopelijk	kunnen	de	avonturiers	uit	de	gevangenis	ontsnappen	zodat	we	samen	de	dag	in	een
plaatselijke	brasserie	kunnen	afsluiten.		Wordt	vervolgd.
	

Lid	worden	van	onze	vereniging
Voor	20	EURO	word	je	lid	van	Soltero.		Het	lidjaar	loopt	van	1	januari	tot	en	met	31	december.
	
We	zetten	nog	even	alle	voordelen	op	een	rijtje:
	

Minstens	één	keer	per	maand	kan	je	met	een	groep	single	dertigers	en	veertigers	op	stap.
Op	 stap	 naar	 een	 laagdrempelige	 cultuuractiviteit	 of	 gewoon	 naar	 een	 wandeling	 in	 de
natuur,	soms	met	een	snuifje	cultuur.		Wandelingen	voor	onze	leden	zijn	gratis,	bij	de	andere
activiteiten	betaal	je	het	voordeligste	tarief.	
Eveneens	 kan	 je	 aan	 alle	 activiteiten	 van	 andere	 vtbKultuur	 afdelingen	 aan	 ledenprijs
deelnemen.	 	 Jaarlijks	 zjijn	 alle	 afdelingen	 samen	 goed	 voor	 ongeveer	 2500	 activiteiten.	
Meer	info	op	www.vtbkultuur.be/activiteiten.
Bij	aankoop	van	een	een	open	monumentenkaart	betaal	 je	20	euro	 in	plaats	van	25	euro.	
Hiermee	 geniet	 van	 heel	 wat	 kortingen	 en	 voordelen	 bij	 meer	 dan	 250	 monumenten	 in
Vlaanderen.	
Voor	een	(nieuwe)	museumpas	betaal	je	53	euro	in	plaats	van	59	euro.		Hiermee	kan	je	een
jaar	lang	de	permanente	tentoonstellingen	van	ca.	170	musea	gratis	bezoeken.	Ook	krijg	je
gratis	 toegang	 tot	 veel	 tijdelijke	 tentoonstellingen	of	 in	het	 andere	geval	 geniet	 van	 je	een
fikse	korting	om	ze	te	bezoeken.	
Je	 krijgt	 vier	 keer	 per	 jaar	 de	 nationale	 nieuwsbrief	 OOGWENK,	 boordevol	 culturele
inspiratie,	in	je	mailbox.

Recente	voordelen
	

10	%	korting	op	een	toegangsticket	voor	Historium	Brugge.	De	korting	is	enkel	te	verzilveren
aan	de	ticketbalie	op	vertoon	van	je	pas.
2	euro	korting	op	een	toegangsticket	voor	Verbeke	Foundation.	
10	 %	 korting	 bij	 uitgeverij	 Lannoo,	 deze	 korting	 in	 onbeperkt	 in	 de	 onlineshop
https://www.lannoo.be/nl/vtbkultuur.	 	 Bij	 het	 afrekenen	 van	 je	 winkelmandje	 gebruik	 je	 de
kortingscode	"vtbKultuur".
4	€	korting	op	de	expo	E/MOTION	in	het	Antwerpe	Mode	Museum
10	%	korting	op	een	toegangsticketje	voor	tentoonstelling	"De	Wereld	van	Steve	McCurry"	in
Antwerpen.
	

En	tot	slot...
	
Geniet	met	mate	met	je	maten	zodat	je	in	het	najaar	nog	met	je	maten	van	het	leukere	leven
kan	genieten.
	

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.

http://www.soltero.be/20210824_utrecht.pdf
https://vtbkultuur-soltero.email-provider.nl/web/ilcz2w0apd/ynogkwn7rj
http://www.vtbkultuur.be/
http://www.vtbkultuur.be/activiteiten
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://vtbkultuur-soltero.email-provider.nl/unsubscribe/ilcz2w0apd/ynogkwn7rj
https://vtbkultuur-soltero.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=ilcz2w0apd&l=__________&m=__________
mailto:soltero@vtbkultuur.be



