
Voorlopig	 lijkt	 2021	 nog	 bijna	 als	 twee	 druppels	 water	 op
2020.		De	huidige	lockdown	is	minder	rigoureus	als	de	eerste
lockdown.	 	De	 scholen	 zijn	 (virtueel)	 open	en	het	 hamsteren
van	 toiletpapier	 is	 uitgestorven.	 	 De	 echte	 sociale	 contacten
blijven	in	de	kiem	gesmoord.

In	onze	vorige	nieuwsbrief	 schreef	 ik	dat	we	 iets	hadden	om
naar	 uit	 te	 kijken.	 	 Het	 vaccin	 en	 de	 lente	 moeten	 voor	 een
ommekeer	zorgen.		Vermoedelijk	waren	de	vriestemperaturen
van	 halverwege	 februari	 nadelig	 	 voor	 de	 productie	 van	 het
vaccin.	 	 Een	 vaccin	 produceren	 is	 een	 biologisch	 proces	 en

alle	biologische	 "wezens"	hebben	warmte	nodig	om	 te	 kweken.	 	Gelukkig	 liet	 de	 zon	zich	de
laatste	week	vaak	zien.			

En	wellicht	wordt	2021	toch	anders	dan	2020.		En	hoeven	we	zelf	geen	cake	of	gebak	meer	te
bakken,	 maar	 kunnen	 we	 die	 opnieuw	 in	 een	 tearoom	 bestellen	 en	 ter	 plaatse	 op	 eten.	
Ondertussen	raad	ik	 jullie	aan	om	lid	te	worden	bij	Soltero,	want	vanaf	halverwege	april	willen
we	 opnieuw	 samen	 (buiten)	 komen.	 	 Ons	 bijgewerkt	 programma	 en	 de	 voordelen	 van	 het
lidmaatschap	lees	je	hieronder.

We	 nemen	 de	 draad	 op	 waar	 we	 hem	 eind	 oktober	 achter
lieten,	namelijk	aan	het	station	van	Ronse.		Niet	om	verder	de
GR122	 te	volgen,	wel	voor	onze	dropping	bij	klaarlichte	dag.
Kleine	 bubbels	 die	 in	 de	 Vlaamse	 Ardennen	 het	 juiste	 pad
moeten	zoeken.		
Wie	de	 coronamaatregelen	hoog	 in	het	 vaandel	 draagt,	mag
z'n	 eigen	 bubbel	 voor	 deze	 activiteit	 samenstellen.	 	 In	 het

andere	geval	maken	wij	voor	jou	een	bubbel	met	wie	je	op	pad	kan	trekken.		Iedere	bubbel	krijgt
aan	het	station	enkele	instructies	en	tips	om	het	eindpunt	te	vinden.

De	afstand	tussen	Tienen	en	Sint-Truiden	bedraagt	ongeveer
20	kilometer	fietsplezier,	enkele	afstand.	Heen	en	terug	maakt
dit	 ca.	 45	 km	 omdat	 we	 niet	 langs	 dezelfde	 weg	 willen
terugrijden.	 Onderweg	 stoppen	 we	 voor	 een	 aperitiefje,	 een
middagmaal	 en	 een	 dessertje.	 De	 fietstocht	 verloopt	 deels
over	 een	 oude	 spoorwegbedding	 (tussen	 Tienen	 en
Zoutleeuw).	 Onderweg	 komen	 we	 ook	 voorbij	 het	 restaurant

van	de	Vlaamse	charmezanger	Robby	Strauven	(https://www.facebook.com/Muziekcafe/).	

In	de	voormiddag	maken	we	een	wandeling	rond	het	Zwin.		Na
onze	picknick	 laten	we	ons	door	een	gids	begeleiden	om	het
Zwin	 zelf	 te	 bezoeken.	 In	 2019	 werd	 het	 Belgische	 gedeelte
110	 hectare	 groter	 geworden.	 De	 gids	 beschikt	 ongetwijfeld
over	 voldoende	 informatie	 om	 een	 hele	 namiddag	 onze
aandacht	 te	behouden.	 	Na	het	actieve	gedeelte	hopen	we	 's
avonds	 op	 een	 terrasje,	 bij	 lekkers	 uit	 de	 zee,	 de	 dag	 op
passende	manier	af	te	sluiten.

Starten	doen	we	met	een	gevarieerde	en	pittige	wandeltocht
van	12,3	km	doorheen	Waals-Brabant.	De	wandeling	start	aan
het	treinstation	van	La	Hulpe	(Terhulpen).	 's	Middags	houden
we	 halt	 op	 het	 pittoreske	 dorpsplein	 van	 Ohain	 om	 er	 onze
lunch	op	te	eten.	Daarna	zetten	we	onze	tocht	verder	naar	de
Leeuw	 van	 Waterloo.	 Aan	 de	 voet	 van	 de	 monumentheuvel
liggen	er	diverse	musea	die	de	slag	van	Waterloo	uitgebreid
uit	de	doeken	doen.	Het	spreekt	voor	zich	dat	we	graag	willen

weten	waar	en	hoe	Napoleon	precies	verslagen	werd.

"Toerist	in	eigen	land"	is	de	slogan	van	onze	vele	regeringen.	
Met	een	bezoekje	aan	het	trammuseum	in	Berchem	proberen
we	 aan	 dit	 verzoekje	 tegemoet	 te	 komen.	 	 Na	 het
museumbezoek	 volgt	 er	 een	 tramritje	 naar	 Antwerpen
Centrum.		Op	onze	bestemming	aangekomen	zoeken	we	een
terrasje	voor	een	hapje	en	drankje.		De	dag	afsluiten	doen	we
met	 een	 film	 in	 de	 bioscoop	 in	 de	 buurt	 van	 Antwerpen
Centraal.	 	 Om	 de	 opgelopen	 achterstand	 op	 filmvlak	 in	 te
lopen...

2021	zal	toch	deels	op	2020	blijven	lijken.		We	spelen	verder
toerist	 in	 eigen	 land	 en	 profiteren	 van	 de	 gelegenheid	 om	 in
groep	musea	te	bezoeken.		Vandaag	staan	er	twee	musea	op
het	programma.
In	 de	 voormiddag	 kuieren	 we	 doorheen	 de	 Belgische
geschiedenis	 in	 het	 Belvuemuseum.	 	 Na	 de	 picknick	 duiken
we	 in	 de	 chocolade.	 	 Beginnen	 met	 een	 rondleiding	 in	 het
chocolademuseum	 	 en	 eindigen	 met	 een	 workshop	 pralines

maken.		Hmm,	toch	ook	nog	een	beetje	"bakken"	in	2021.

De	 wandelvakantie	 rond	 de	 Duitse	 Vulkaaneifel	 kwam	 als
winnaar	 uit	 de	 vakantie-enquête	 bij	 onze	 leden.	 	 Doch	 het
hotel	 wou	 ons	 slechts	 een	 beperkte	 optie	 van	 2	 weken
verlenen.	 Het	 	 hotel	 bij	 het	 tweede	 populairste	 arrangement,
fietsen	 in	 de	 Utrechtse	 polders,	 verleent	 ons	 een	 optie	 tot
halverwege	april.
De	klemtoon	van	dit	 fietsreisje	ligt	vooral	op	het	fietsen	langs

rivieren	 (de	 Nederrijn,	 de	 Eem	 en	 het	 Valleikanaal).	 	 We	 komen	 ook	 voorbij	 het	 Kasteel
Drakensteyn,	de	woonplaats	van	prinses	Beatrix.	 	Utrecht	zelf	zullen	we	vooral	ontdekken	via
een	begeleide	rondvaart	op	de	grachten.		Binnenkort	verschijnt	de	uitnodiging	met	concrete	info
op	onze	website.	

Theaterhuis	Elckerlyc	 liet	ons	weten	dat	de	assisenzaak	naar
11	 september	 verschoven	 werd.	 	 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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10	april	2021:	dropping	bij	klaarlichte	dag

24	april	2021:	GR122	etappe	2

Twee	 weken	 later	 komen	 alle	 wandelfanaten	 aan	 hun	 trekken.	 	 De	 fervente	 wandelaars
verwachten	 we	 in	 de	 late	 morgen	 in	 Nederbrakel.	 	 Hier	 nemen	 ze	 lijnbus	 21	 en	 stappen	 in
Ronse	aan	de	halte	Veemarkt	af.		Een	paar	honderd	meter	verder	vinden	ze	de	GR122	terug	en
beginnen	aan	hun	20km	lange	tocht	naar	Nederbrakel.

De	recreatieve	wandelaars	verwachten	we	kort	na	de	middag	op	dezelfde	plaats	in	Nederbrakel.
	Zij	nemen	de	lijnbus	maar	stappen	aan	de	halte	D'hoppe	in	Vloesberg	af.		Van	hieruit	wandelen
ze	 naar	 Chalet	 Radar	 waar	 ze	 de	 sportieve	 wandelaars	 vervoegen.	 	 Van	 hier	 is	 het	 nog	 8
kilometer	tot	in	Nederbrakel.	

8	mei	2021:	GR122	etappe	3
	
Als	alles	volgens	plan	verloopt	verwachten	we	onze	wandelaars	twee	weken	later	op	het	appel.	
Deze	 keer	 spreken	 we	 af	 in	 Zottegem	 (voor	 de	 treinreizigers)	 en	 Munkzwalm	 (voor	 de	 niet-
treinreizigers).	 De	 geoefende	 wandelaars	 krijgen	 een	 wandeling	 van	 17	 km	 onder	 voeten
geschoven.		De	recreatievere	wandelaars	een	tochtje	van	6	km.	
	

5	juni	2021:	Fietstocht	Tienen	-	Sint-Truiden	-	Tienen

19	juni	2021:	In	en	rond	het	Zwin

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
We	 pikken	 de	 draad	 op	 in	 Munkzwalm.	 	 Of	 toch	 tenminste	 onze	 sportieve	 wandelaars.	 	 De
recreatieve	wandelaars	 vervoegen	de	groep	pas	 in	Dikkelvenne.	 	Naast	17	km	wandelplezier
krijgen	de	sportieve	wandelaars	ook	de	kans	om	het	blote	voetenpad	in	het	provinciaal	domein
"De	Kaaihoeve"	te	verkennen.		Voor	de	volledigheid,	eindigen	doen	we	in	Moortsele.		

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

28	augustus	2021:	Ecotron
Ecotron	 is	 een	 verzameling	 van	 14	 hoogtechnologische	 kamers,	 waar	 wetenschappers	 het
klimaat	 in	 de	 toekomst	 nabootsen.	 Op	 deze	 manier	 bestudeert	 men	 vooral	 de	 effecten	 van
klimaatverandering	 op	 het	 ecosysteem	 heide.	 	 Ecotron	 bevindt	 zich	 in	 Maasmechelen,
meerbepaald	in	het	Nationaal	Park	Hoge	Kempen.	

11	september	2021:	Assissen

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.

En	tot	slot...
	
...	 blijf	 nog	 eventjes	 de	 coronamaatregelen	 volgen	 en	 respecteren.	 	 Het	 ergste	 hebben	 we
ongetwijfeld	achter	de	rug.

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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