
Begin	 mei,	 onder	 een	 verlegen	 lentezonnetje	 sleurden
brouwerijen	massaal	drank	en	terrasmeubilair	aan.	Gewapend
met	 hoge	 drukreinigers	 en	 ander	 krachtig
schoonmaakmaterieel	 gingen	 de	 horeca-uitbaters	 hun
terrassen	te	lijf.		En	was	iedereen	klaar	om	de	vele	uitgestelde
feestjes	in	te	halen..

Na	 de	 aprilse	 grillen	 met	 doorweekte	 weken	 en	 weekends
droomden	 alle	 terrasfanaten	 van	 een	 zelfzekere	 zon.	 	 En	
eventjes	 leek	 ze	 de	 vele	 verwachtingen	 in	 te	 lossen.	 	 Maar
al	 vlug	 ging	 ze	 opnieuw	 in	 quarantaine.	 	 Tot	 	 het	 voorbije

weekend.	 	 Na	 regen	 komt	 zonneschijn	 en	 geduld	 loont.	 	 Eeuwenoude	 gezegden	 lopen	 nog
steeds	van	waarheid	over.
	

Kunnen	 Soltero's	 flirten?	 	 Tijdens	 deze	 nieuwe	 tocht	 op	 de
GR122	flirten	we	met	de	taalgrens.		De	sportieve	wandelaars
(20	km)	starten	in	Ronse	op	Vlaams	grondgebied	en	verzeilen
na	 enkele	 kilometers	 in	 Ellezelles	 en	 Flobecq	 op	 Waals
grondgebied.		Hier	ontmoeten	ze	de	recreatieve	wandelaars	(8
km)	 om	 samen	 in	Nederbrakel	 te	 landen.	 	Mogen	we	 in	 het
pittoreske	gehuchtje	D'Hoppe	een	terrasje	doen?

In	de	voormiddag	maken	we	een	wandeling	rond	het	Zwin.		Na
onze	picknick	 laten	we	ons	door	een	gids	begeleiden	om	het
Zwin	 Natuurpark	 te	 bezoeken.	 In	 2019	 werd	 het	 Belgische
gedeelte	 110	 hectare	 groter.	 De	 gids	 beschikt	 ongetwijfeld
over	 voldoende	 informatie	 om	 ons	 een	 hele	 namiddag	 te
boeien.	 	 Na	 de	 gidsbeurt	 rest	 er	 tijd	 om	 het	 natuurpark	 op
eigen	houtje	verder	te	verkennen.		

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.

	
Ben	 je	 geïnteresseerd	 in	 trams	 en	 bussen?	 Dan	 mag	 een
bezoekje	 aan	 het	 Vlaamse	 Tram-	 en	 Autobusmuseum	 zeker
niet	ontbreken.	In	een	geklasseerde	tramloods	uit	1912	vinden
we	 meer	 dan	 55	 voertuigen	 van	 1873	 tot	 nu:	 de	 eerste
elektrische	 tram	 van	 Antwerpen	 (1900),	 de	 stoomtram,	 de
laatste	 gyrobus	 (autobus	 aangedreven	met	 een	 vliegwiel)	 ter
wereld	en	nog	veel	meer.	In	het	VlaTAM	reis	je	terug	in	de	tijd!

Frieten,	 bier,	 chocolade…	 België	 is	 wel	 meer	 dan	 dat,
nietwaar?	 Democratie,	 welvaart,	 solidariteit,	 pluralisme,
migratie,	 taal,	 Europa:	 dat	 zijn	 de	 thema’s	 die	 het	 BELvue
museum	ons	op	een	eigentijdse	manier	met	(de	geschiedenis
van)	België	 laat	 kennismaken.	Maar	België,	 dat	 blijft	 ook	het
land	van	de	chocolade.	Nu	we	toch	in	Brussel	zijn,	trekken	we
naar	Choco	Story.	Zeg	maar	een	chocolademuseum	waar	ze
ook	voor	workshops	openstaan.

Zowel	de	sportieve	als	de	recreatieve	wandelaars	spreken	af
in	 Gent	 Sint-Pieters.	 De	 sportieve	 wandelaars	 sporen	 naar
Gavere-Asper.	Bij	het	verlaten	van	de	 trein	stappen	ze	4	à	5
km	naar	de	kerk	in	Dikkelvenne.	Daarna	volgen	ze	gedurende
20	 km	 de	 GR122.	 De	 recreatieve	 wandelaars	 sporen	 naar
Moortsele	 en	 stappen	 een	 kilometer	 tot	 aan	 de	 GR122.
Daarna	vertoeven	zij	9	kilometer	op	de	GR122.	

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.	

Officieel	 is	 de	 inschrijvingsperiode	 afgesloten	maar	 aarzel	 niet	 om	 ons	 te	 contacteren	 indien
interesse.		We	informeren	dan	asap	bij	het	hotel	of	er	nog	een	kamer	vrij	is.

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.
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5	juni	2021:	GR122	etappe	2

Uitnodiging

19	juni	2021:	In	en	rond	het	Zwin

Uitnodiging

3	juli	2021:	Waterloo

24	juli	2021:	Trammen	in	Antwerpen

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

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.
	

Ecotron???
Onze	 trouwe	 lezers	vragen	zich	ongetwijfeld	af	waar	het	bezoek	aan	Ecotron	naar	 toe	 is.	 	Bij
nader	 inzicht	 is	 Maasmechelen	 voor	 de	 vakantiegangers	 uit	 Utrecht	 wellicht	 net	 iets	 te	 ver
rijden.		En	moeten	de	vakantiegangers	met	eigen	fiets	een	dag	hun	fiets	op	hun	bagagedrager
onbewaakt	achter	laten.
Daarom	zocht	 ik	een	alternatief	en	vond	dit	 in	de	buurt	van	onze	vakantielocatie.	 	 "Waterlinie
fiets-experience:	 Fietsen	 door	 loopgraven	 en	 langs	 forten",	 een	 arrangement	 van	Happen	 en
Trappen.
	

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.	
	

En	tot	slot...
	
...	volgend	weekend	voorspellen	ze	zonnig	weer,	ideaal	om	met	Soltero	op	stap	te	gaan...

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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