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Nieuwe leden : Greet V. 013 663 141  of  0473 447 500 
Mail : greetvdp@telenet.be 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Single” – vereniging 
Lid van de Socio-culturele raad van Hasselt. 

Secr: pa. Prinsenstraat  36 bus 7- 3500 Hasselt 
Bankrekening : IBAN: BE33 7755 9540 7946 

BIC : GKCCBEBB 
Ondernemingsnummer: 0869954594 

www.lava-alleenstaanden.be 
mail : bestuur@lava-alleenstaanden.be 

PROGRAMMA  - FEBRUARI 2018 
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VASTE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 

 

Elke zondag in de lente, de zomer, de herfst en de  
winter ! Wandelen in de natuur 
Ongeveer 10 km met tussenstop - vertrek om 14 u. 
Het bestuur doet een oproep aan de leden om CP te zijn voor  
een wandeling. 

 

Petanquen  
Afspr : 19 u. : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
CP :  Annie A. 0478 961 595 of Francis N. 0479 911 330 
 
Fietsen op maandag : van juni tot september 
30 km aan ongeveer 18 km/u met gewone stadsfiets 
Altijd 1 tussenstop 

 

 
 

Danslessen :  van september tot en met mei 
Twee groepen volgens niveau 
Afspr :  1e groep om 20 u 
             2e groep om 21 u 
             Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
CP : Agnes W. 0494 181 107 

 

 
Fietstocht : van mei tot oktober 
Ongeveer 40 km met tussenstop.  
Vertrekpunt en CP wisselend : zie variabele activiteiten 
 
 

 

Kookworkshop om 18 u : van oktober tot mei 
Maximum 20 personen. Inschrijven door sms naar CP te sturen 
met de volgende gegevens : " uw naam en kookworkshop" tot 
dinsdagavond 22 uur. 
Meebrengen : schort, snijmesje, keukenhanddoek. 
Kosten ingrediënten worden gedeeld en ter plaatse afgerekend. 
Afspr : Gildezaal in Kuringen, (keuken a.d. zijde Diepstraat) 
CP : Annelies S en Anita D. 0479 471 920 
Zie bij variabele activiteiten de data 

 

 

Praatcafé om 20 u 
Afspr : op verschillende locaties  (zie variabele activiteiten) 

Een praatcafé in je buurt !?  
Zoek een geschikte locatie, geef een seintje aan iemand van het 
bestuur en we kondigen het praatcafé aan in het volgende pro-

gramma. 
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CULTUUR 
Lava moedigt de leden aan om deel te nemen aan cultuur.  

Voor de meeste activiteiten is er een financiële tussenkomst.  
Het te betalen bedrag is vermeld naast iedere activiteit. 

De CP voor cultuur is Anita D .  011 225 469 of  0479 471 920 
    

Reserveren voor cultuur 

- Zend een e-mail naar cultuur@lava-alleenstaanden.be  
  en vermeld voor welke activiteit je wil reserveren. 

- Betaal  zonder  uitstel  het  juiste  bedrag.   Voor  ieder  ticket  doe  je  een 
afzonderlijke  overschrijving. 

- Zodra je betaling geregistreerd is ontvang je een e-mail ter bevestiging. 
 

Datum/uur 
locatie 

Voorstelling 
Prijs 
€cc 

Te be-
talen € 

Woensdag 
10 januari  

20u00 
theaterzaal 
ccHasselt 

Theater   
Het kleine meisje van meneer Linh 
Guy Cassiers - Toneelhuis 
Het kleine meisje van meneer Linh is een aangrijpende 
vertelling, gebaseerd op een novelle van Philippe Clau-
del…. 

18 13 

Dinsdag 
23 januari 

20u00 
kleine  

theaterzaal 
ccHasselt 

Concert : pop - rock 
Een nieuw jaar, een nieuwe Frank 
Frank Vander linden 
Frank Vander linden - stichtend lid van De Mens - kan 
het ook alleen. Dat bewees hij al eens bijna 10 jaar gele-
den met het succesvolle solodebuut Frank Vander lin-
den. De teksten krijgen nog meer aandacht, het bij mo-
menten virtuoos akoestisch gitaarwerk springt naar vo-
ren... 

20 15 

Zaterdag 
27 januari 

20u00 
concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Also sprach Zarathustra 
Nationaal Orkest van België o.l.v. Hugh Wolff  
Steven Isserlis - cello 
Richard Strauss baseerde zich aan het einde van de 
19de eeuw op het boek van Friedrich Nietzsche. Dit sym-
fonische gedicht werd wereldberoemd toen het begin, 
Sonnenaufgang, door Stanley Kubrick gebruikt werd in 
de openingsscène van de film 2001 : A space odyssey. 
Ook Elvis Presley gebruikte deze introductie tijdens de 
opening van diverse concerten. Zelfs Prince schreef het 
nummer Also sprach Zarathustra. 
Gratis inleiding om 19u15 

24 19 
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Zaterdag 
10 maart 

20u00 
Concertzaal  
ccHasselt 

Klassieke muziek 
De vier temperamenten 
deFilharmonie/Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. 
Giancarlo Andretta. Piano : Radu Lupu 
Radu Lupu wordt beschouwd als één van de grootste pi-
anisten aller tijden. Elke kans om hem live aan het werk 
te zien, mag niet gemist worden. Zeker niet wanneer hij 
zich buigt over de poëtische virtuositeit van Schumann. 
De flamboyante dirigent Giancarlo Andretta stelde een 
rijkgeschakeerd programma samen rond contrasterende 
gemoedsstemmingen, levenshoudingen en tempera-
menten. Liszt levert zijn meest aanstekelijke symfonisch 
gedicht. 
Gratis inleiding om 19u15 

24 19 

Vrijdag 
23 maart 

20u00 
Theaterzaal 
ccHasselt 

Theater 
Vergeef ons. Guy Cassiers/Toneelhuis & Toneel-
groep Amsterdam 
Verwacht je aan het onverwachte. Aan een soort soap-
on-speed met een hoge dosis absurditeit. Aan een kol-
dereske saga en tegelijk een schrijnende schets van een 
maatschappij die haar ethische waarden onderuit haalt. 
Alle hoekstenen ervan - gezin, familie, vriendschap - 
staan onder druk en zijn aan herdefinitie toe. 
Gratis inleiding om 19u15 

20 15 

Woensdag 
28 maart 

20u30 
Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Glass, Bach & Brahms / Víkingur Ólafsson  
De Ijslandse pianist Víkingur Ólafsson is een piano-
wonder, ‘a shooting star’. Hij combineert een uitzonder-
lijke mix van passie en muzikaliteit met explosieve en 
intellectuele nieuwsgierigheid. 

20 15 

Maandag 
9 april 
20u00 

Theater aan 
het Vrijthof 
Maastricht 

Theater 
De andere stem : Ivo Van Hove/Toneelgroep Am-
sterdam  
‘De andere stem’ is het verhaal van twee mensen, ver-
slaafd aan de ander, wetende dat ze nooit voor elkaar 
werden gemaakt. 
De theaterbus naar Maastricht vertrekt om 19 u aan 
het cultureel centrum in Hasselt, Kunstlaan  
 

26,5 21,5 

Woensdag  
18 april 
20u00 

Theaterzaal 

Cabaret en comedy 
De man van morgen : Steven Goegebeur 
In zijn derde zaalshow brengt Steven Goegebeur op on-
navolgbare wijze het relaas van een man die eindelijk het 

18 13 
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ccHasselt licht heeft gezien. In een wervelende vertelling over hoe 
om te gaan met 'de toekomst'. Komt de toekomst ons 
toe? Moeten we alles plannen of leven we van dag tot 
dag? En vooral, kunnen we de toekomst veranderen? 
Volgens De man van morgen wel. 

Zaterdag 
21 april 
20u00 

Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Prometheus / Le Concert Olympique o.l.v. Jan Caey-
ers.  Piano : François-Frédéric GUY 
De eerder onbekende Prometheus-balletmuziek is van 
groter belang dan op het eerste gezicht vermoed wordt; 
het duikt vier maal op in Beethovens œuvre. 
Gratis inleiding om 19u15 

24 19 

 

 
Meer INFO over de voorstellingen :  

www.ccha.be           
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Wandelingen zijn ongeveer 10 km en steeds met tussenstop.   
Zo niet, wordt dit vermeld. 

 

Vrijdag 02-02 

 
 

 

Infoavond nieuwe leden : iedere maand organi-
seert het bestuur van Lava vzw een avond om op 
informele manier kennis te maken met de vereni-
ging. 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lam-
brechts-Herk    
Info : Greet V. 013 663 141 of 0473 447 500 
 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

Zaterdag 03-02 

 

Filmavond  
Inkom : € 6,5 - gepast geld meebrengen a.u.b. 
Afspr : Euroscoop aan C-mine, Evence Cop-
peelaan in Genk 
CP : Jean G. 0476 564 596 

19u00 

Zondag 04-02 

 

Wandelen in Meerhout 
Afspr : Eikenboomlaan 4 (markt) in Meerhout 
CP : Theo H. 0499 252 215 
 

14u00 
 

Maandag 05-02 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
CP : Annie A. 0478 961 595 of Francis N. 
0479 911 330 

19u00 

Dinsdag 06-02 

 

Dansles : Caféboogie  
                 Groep 1 
                 Groep 2 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
CP : Agnes W. 0494 181 107  

19u30
20u30 
21u30 

 

Vrijdag 09-02 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

ALLE ACTIVITEITEN van FEBRUARI 2018 
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Zaterdag 10-02 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

Zondag 11-02 

 

 

 
 

 

 

Nieuwjaarsbrunch… met een glaasje bubbels, 
fruitsap, koffie, thee, broodjes, verschillende 
soorten beleg, spek en eieren, yoghurt, koffie-
koek, enz…  
en dansen vanaf 13 uur 

 

Reserveren : betaal € 18 op rekening van Lava 
met vermelding “brunch” vóór 31 januari 2018.  
Indien je ook betaalt voor een ander lid doe je een 
afzonderlijke overschrijving met vermelding 
"brunch + naam van dat lid" 
Afspr : Gildezaal, Joris van Oostenrijkstraat - 
Kuringen 
 
Wandeling in Kuringen – zonder tussenstop 
Afspr : parking Gildezaal, Joris van Oostenrijk-
straat - aan de kerk van Kuringen-centrum 
CP : Jaak G. 0498 281 537  
 
Na de wandeling : koffie en taart voor iedereen. 

10u00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14u00 
 

Maandag 12-02 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
CP: Annie A. 0478 961 595 / Francis N. 0479 
911 330 

19u00 

Dinsdag 13-02 Geen dansles   

Donderdag 15-02 

 

 

Kookles : zie vaste activiteiten blz.2 
CP : Annelies S. en Anita D. 0479 471 920 
We vragen om deelname aan de kookles telkens 
opnieuw te bevestigen per sms, ten laatste om 
22u dinsdag voor de kookles van donderdag. 
Sms naar CP Anita D. 0479 471 920 
 

18u00 
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicuYWr8bPYAhVCL8AKHXMtCFAQjRwIBw&url=https://www.canstockphoto.nl/taart-koffiekop-4419574.html&psig=AOvVaw2b4Ais3vVCBbfiTjt_buS7&ust=1514797045836642
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtgbbviZ_VAhWFnRoKHXaIAj0QjRwIBw&url=https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/kooklessen-voor-de-jeugd/99f3ba26-e2ac-4473-91bf-c9b11a542b83&psig=AFQjCNGZgFX0TJdt-N6dEqlWBjtFUWZKPQ&ust=1500888015097240
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Vrijdag 16-02 

 

 

Statutaire Algemene vergadering 
Zie belangrijke informatie op blz. 9 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lam-
brechts-Herk 
  
Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 
 
 
 
 

20u00 
 

Zaterdag 17-02 

 

Afspr : Café Ditisit, Bosstraat 10 - Helchteren 
CP : Jean G. 0476 564 596 

20u00 

Zondag 18-02 

 

Wandeling in Webbekomsbroek - Diest 
Afspr : Webbekomstraat 115 in Webbekom - 
Diest  
CP : Greet V. 0473 447 500 

14u00 

Maandag 19-02 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
CP: Annie A. 0478 961 595 / Francis N. 0479 911 330 

19u00 

Dinsdag 20-02 

 
 

Dansles  : caféboogie 
                  Groep 1 
                  Groep 2 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
CP : Agnes W. 0494 181 107 

19u30 
20u30 
21u30 

 

Donderdag 22-02 

 
 
 

 

Kookles : zie vaste activiteiten blz.2 
CP : Annelies S. en Anita D. 0479 471 920 
We vragen om deelname aan de kookles telkens 
opnieuw te bevestigen per sms, ten laatste om 
22u dinsdag voor de kookles van donderdag. 
Sms naar CP Anita D. 0479 471 920 
 
Filmvertoning : Brasserie Romantiek 
Gratis inkom. Zie ook info op blz. 9 
Info en inschrijving bij CP 0479 657 134  

Afspr : huisvandeMens, Vlasmarkt 11 in Ton-
geren 
CP : Josine M.  0479 657 134  

18u00 
 
 
 
 
 
 

13u30 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_ju_276rYAhXJb1AKHSbkABwQjRwIBw&url=https://www.fctrias.nl/uitnodiging-algemene-vergadering-2016/&psig=AOvVaw3xBlAo7pkru1fGPqbHmGmu&ust=1514487514761747
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicpd2d_szXAhUKBcAKHXsZCE4QjRwIBw&url=http://kievit-schoenen.nl/wandel-schoenen/&psig=AOvVaw1aTBEJIG96e1TQGsR9C6v4&ust=1511261529769100
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnl8q6k5_VAhWEvBoKHU8tBTsQjRwIBw&url=https://nl.depositphotos.com/113951854/stock-illustration-dancing-people-dancer-bachata-hiphop.html&psig=AFQjCNFrUAvI_Ps3R80vg7YIy-_BKnd4iw&ust=1500890619052041
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtgbbviZ_VAhWFnRoKHXaIAj0QjRwIBw&url=https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/kooklessen-voor-de-jeugd/99f3ba26-e2ac-4473-91bf-c9b11a542b83&psig=AFQjCNGZgFX0TJdt-N6dEqlWBjtFUWZKPQ&ust=1500888015097240
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Vrijdag 23-02 

 

Dansoefenavond  en praatcafé voor alle leden 
van Lava 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt  

20u00 

Zaterdag 24-02 

 

Bowling en praatcafé 
Inschrijven bij CP (enkel bellen na 20u) 
Afspr : Bowling Shopping Diepenbeek, Wijk-
straat 31 in Diepenbeek (naast Carrefour) 
CP : Christiane K.0475 318 397 

19u30 

Zondag 25-02 

 

Wandelen te Overpelt 
Afspr : "De Ballasthoeve", Ballaststraat 75 te 
Overpelt 
tussenstop aan het vertrek 
CP : Roger P. 0486 125 913 

14u00 

Maandag 26-02 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
CP: Annie A. 0478 961 595 / Francis N. 0479 
911 330 

19u00 

Dinsdag 27-02 

 

Dansles  : caféboogie 
                  Groep 1 
                  Groep 2 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
CP : Agnes W. 0494 181 107 

19u30 
20u30 
21u30 

  
Filmvertoning op 22 februari in Tongeren 
 
Brasserie romantiek is een gerenommeerd restaurant, gerund door Pas-
caline en Angelo. Valentijn is één van de drukste avonden.  Angelo heeft 
voor een passend liefdesmenu gezorgd en Pascaline is klaar om de gasten 
te ontvangen. De gelukkigen die een tafel konden bemachtigen, verwach-
ten dan ook niets minder dan liefde op hun bord. Maar vanaf het moment 
dat een oude geliefde van Pascaline onverwacht het restaurant binnen 
wandelt, gaan de poppen aan het dansen… 

Culinaire komedie met Vlaamse sterrencast, met Axel Daeseleire, Bar-
bara Sarafian, Filip Peeters, Koen De Bouw… Duur 97 minuten.  

Er is gelegenheid tot napraten 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj_05OY7LbYAhVJyKQKHRxEAWgQjRwIBw&url=https://www.canstockphoto.nl/vector-vrouw-danszaal-mensen-paar-40393020.html&psig=AOvVaw3cJqLca68ADvydJO5_lKKO&ust=1514898844518028
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFyuqF6rbYAhXS-6QKHRcZCmEQjRwIBw&url=https://www.canstockphoto.com/strike-5820918.html&psig=AOvVaw1JdZ8qLJWaBzK2hyO_7neN&ust=1514898249659218
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicpd2d_szXAhUKBcAKHXsZCE4QjRwIBw&url=http://kievit-schoenen.nl/wandel-schoenen/&psig=AOvVaw1aTBEJIG96e1TQGsR9C6v4&ust=1511261529769100
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnl8q6k5_VAhWEvBoKHU8tBTsQjRwIBw&url=https://nl.depositphotos.com/113951854/stock-illustration-dancing-people-dancer-bachata-hiphop.html&psig=AFQjCNFrUAvI_Ps3R80vg7YIy-_BKnd4iw&ust=1500890619052041
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Algemene vergadering voor alle leden van Lava 
 
Als vzw is Lava verplicht om 1 maal per jaar een algemene vergadering te 
houden. Alle leden van Lava worden uitgenodigd om deze vergadering bij 
te wonen, hetzij als stemgerechtigd lid, hetzij als waarnemer. Op dit ogen-
blik zijn er 47 stemgerechtigde leden. Zij ontvangen een afzonderlijke uit-
nodiging per brief.  
 
Leden die tijdens het voorbije jaar ten minste 1 activiteit als CP georgani-
seerd hebben kunnen zich kandidaat stellen om stemgerechtigd lid te wor-
den. Het volstaat een mail te sturen naar een van de bestuursleden met de 
mededeling dat je CP was in 2017 en dat je kandidaat bent om stemge-
rechtigd lid van de algemene vergadering te worden. 
 
Alle andere leden van Lava zijn welkom om deze vergadering als 
waarnemer bij te wonen.  
 
Op de algemene vergadering worden de activiteiten van het voorbije werk-
jaar toegelicht, de jaarrekening van het afgelopen werkjaar wordt voorge-
steld en ter goedkeuring voorgelegd, evenals de begroting van het nieuwe 
werkjaar. Daarna wordt een nieuw bestuur gekozen. De stemgerechtigde 
leden kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur en zij stemmen over 
de kandidaten.  
 
De algemene vergadering gaat door in zaal Elckerlyc te Sint-Lambrechts-
Herk op vrijdag 16-02-2018 om 20u00. 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL2J7zzpvRAhXQNVAKHR_YCTwQjRwIBw&url=http://www.kmariaburgvk.be/algemene-vergadering-13-juni-2014/&psig=AFQjCNGsoak2uMn-59ujrPLzWdYh0JNtUw&ust=1483176958455832
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Als je voor 2 verschillende activiteiten wil betalen,  
doe dan 2 afzonderlijke overschrijvingen.  

Dit geldt ook als je voor een ander lid betaalt. 
Voor lidgeld doe je steeds een afzonderlijke overschrijving 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Noteer alvast volgende data in je agenda : 

 

Zondag 11 februari : nieuwjaarsbrunch 

Vrijdag 16 februari : Algemene Vergadering 

Zaterdag 7 april : Lentefeest 

Zaterdag 5 mei : daguitstap Mechelen 

Donderdag 25 – zondag 27 mei : fietsweekend 

Vrijdag 7 – zondag 16 september : fiets- en wandelweek in Hongarije 
 

 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi645nd87PYAhWE2aQKHTesCpYQjRwIBw&url=https://www.freepik.com/free-photo/hand-holding-euros-currency_914888.htm&psig=AOvVaw2GoN1vuJrz4O0QnW461dqR&ust=1514797780573759
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbisiD9LPYAhVR46QKHRg1AWMQjRwIBw&url=https://sites.google.com/site/th5betaling/4-e-banking&psig=AOvVaw3Gm1RCOlsG9o9xmxlcvjxS&ust=1514797876283693
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E-mail 
Wijzigingen betreffende de activiteiten van LAVA worden medegedeeld per e-mail. Zij die het pro-
gramma van LAVA per post ontvangen, hebben meestal ook een e-mailadres. Wil je op de hoogte 
blijven van de laatste wijzigingen, geef dan je e-mailadres door aan een van de bestuursleden. Dit 
zal niets veranderen aan de maandelijkse verzending van het programma per post. 
 
CP ‘s (Contact Persoon) kunnen activiteiten via mail melden.  Het nieuwe activiteitenformulier is te 
bekomen bij de leden van het bestuur. 
U kan uw voorstel van de activiteit ook invullen en versturen via het formulier dat u op de website 
vindt  (onder rubriek kalender). 
Voorbeeld……u wenst een activiteit op het programma voor de maand september, dan brengt u het 
activiteitenformulier binnen bij Anita D. voor de “laatste vrijdag van juli” of  u verstuurt het via de 
website. 

 
Kennismaken 
De eerste maal kan je kennis maken met de vereniging op onze infoavond. 
Als nieuw lid betaal je € 40, nl. € 30 lidgeld en € 10 voor administratiekosten.  
Verlenging van lidgeld is € 30 op voorwaarde dat er geen onderbreking is.  
Na betaling ontvang je maandelijks ons programma. 
 
Carpool 
Samen naar een wandeling of een andere activiteit rijden, bespaart kosten en kan best gezellig zijn.  
Hoeveel betalen om mee te rijden ? Dit kan onderling afgesproken worden, maar € 0,08 per persoon 
en per km lijkt ons een redelijk bedrag. 
 

 

bestuur@lava-alleenstaanden.be 
 
 

 

 

Voorzitter Agnes Welkenhuyzen 
089 712 579 
0494 181 107 

agnes.welkenhuyzen@telenet.be 

Secretariaat Jean Teti 
089 356 595 
0496 254 891 

jean.teti@skynet.be 

Penningmeester 
Ledenadministratie 

André Raskin 0475 347 781 andreraskin@skynet.be  

Programma 
Tickets cultuur 

Anita Decaesteker 
0479 471 920 
011 225 469 

anita.decaesteker@skynet.be  

Ombudsvrouw 
Info nieuwe leden 

Greet Vandepaer 
013 663 141 
0473 447 500 

greetvdp@telenet.be  

Evenementen Leon Craenen 0494 871 375 craenen47@gmail.com 

mailto:bestuur@lava-alleenstaanden.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy2aOK8JbYAhXsKsAKHcIyAuEQjRwIBw&url=http://www.de-smet.be/&psig=AOvVaw0Hmgqwgx0rGIVxJuY6HPUl&ust=1513800387604451
mailto:agnes.welkenhuyzen@skynet.be
mailto:andreraskin@skynet.be
mailto:Anita.decaesteker@skynet.be
mailto:greetvdp@telenet.be

