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

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Zondag 25 maart   
 

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

Secretariaat : Prinsenstraat  36 b 7 - 3500 Hasselt 

Bankrekening : IBAN: BE33 7755 9540 7946 
BIC : GKCCBEBB 

Ondernemingsnummer: 0869954594 

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

PROGRAMMA  - MAART 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 € 

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. Hij zich buigt over de poëtische virtu-
ositeit van Schumann. De flamboyante dirigent Giancarlo 
Andretta stelde een rijkgeschakeerd programma samen 
rond contrasterende gemoedsstemmingen, levenshou-
dingen en temperamenten. Liszt levert zijn meest aan-
stekelijke 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 
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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 
ccHasselt 

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 
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?  

18 
13 
 

uitverkocht 

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    

        

 
Voordracht : STOP DARMKANKER door dr. Luc Colemont, Prof. Me-
destichter en strijder van de organisatie “Stop Darmkanker”.  
Na jarenlang te zijn geconfronteerd met het feit dat er weinig verteld werd en 
geweten is over darmkanker “De Stille Moordenaar” is hij op vraag lezingen 
beginnen te geven. 
Als raadgever van de Vlaamse Regering en het Europees Parlement, was hij 
een voorvechter om screenings te organiseren om darmkanker tijdig op te 
sporen. In 2011 waren er 8500 nieuwe diagnoses van darmkanker, of 5 % van 
de bevolking krijgt er ooit mee te maken.  Dat is 1 op 20 personen !! 
Speciaal voor de leden van  Lava komt dr. Luc Colemont graag deze lezing 
geven. Lavaleden mogen familieleden, vrienden en kennissen meebrengen. 
Afspr : 23 mei om 20u in ccHasselt.  Meer info in het blaadje van april. 

CP : Jean T. 0496 254 891 
 

http://www.stopdarmkanker.be/
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Wandelingen zijn ongeveer 10 km en steeds met tussenstop.   
Zo niet, wordt dit vermeld. 

 

Vrijdag 02-03 

 
 

 

Infoavond nieuwe leden : iedere maand orga-
niseert het bestuur van Lava vzw een avond om 
op informele manier kennis te maken met de ver-
eniging. 
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 03-03 

 

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 04-03 
 

 

Wandelen in Botrange  
Carpooling aan De Pauze in Tongeren, Afrit 32 
van E313 om 12u45 
Afspr : Centre Nature de Botrange, route de 
Botrange 131 te Waimes-Robertville  
Stevige schoenen - venenwandeling 
CP : Mathieu L. 012 235 169 of 0478 432 973 

14u00 
 

Maandag 05-03 

 

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

19u00 

Dinsdag 06-03 Geen dansles  

Vrijdag 09-03 

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

20u00 

ALLE ACTIVITEITEN van MAART 2018 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKjytI69nckCFcg5GgodpZAB7A&url=http://www.myshires.com/New-Resident-Info.html&bvm=bv.107763241,d.d2s&psig=AFQjCNHVTjtRY8hNdv2Z7ZYzitQZ-kftRw&ust=1448056491018507
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvuOivls_VAhWBb1AKHVeWAWMQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=5iojVTBmBPQ&psig=AFQjCNFoQZOLHXxpI1OfizRm1aiwfAhhpQ&ust=1502540655968109
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
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Zaterdag 10-03 
 

 
 
 
 

 

Klassieke muziek 
De vier temperamenten : deFilharmonie/Ant-
werp Symphony Orchestra o.l.v. Giancarlo 
Andretta. Piano : Radu Lupu 
Gratis inleiding om 19u15 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 3 
 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 
 
 
 
 
 
 
 

20u00 

Zondag 11-03 

 

Wandeling in Waterschei - Genk 
Tussenstop aan het vertrek 
Afspr : Thorpark - parking André Dumontlaan 
67 te Genk 
CP : Roger P. 0486 125 913 

14u00 
 

Maandag 12-03 

 

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

19u00 

Dinsdag 13-03 

 

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

19u30 
20u30 
21u30 

Donderdag 15-03 

 

 

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

18u00 

Vrijdag 16-03 

 

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

20u00 

Zaterdag 17-03 

 

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

20u00 

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
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
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Zondag 18-03 

 

Wandeling in het natuurgebied “ De Kevie “ 
in Tongeren 
Afspr : Café “Het Gerechtshof “ Vrijthof 1 te 
Tongeren 
CP : Mathieu L. 012 235 169 of 0478 432 973 

14u00 

Maandag 19-03 

 

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

19u00 

Dinsdag 20-03 

 

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

20u00 
21u00 

Vrijdag 23-03 
 

 
 

 

Theater 
Vergeef ons. Guy Cassiers/Toneelhuis & To-
neelgroep Amsterdam 
Gratis inleiding om 19u15 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie ook cultuurpagina 3 
 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 
 
 
 
 
 
 

20u00 

Zaterdag 24-03 

 

Spelletjesavond en praatcafé   
Kaarten, gezelschapsspelen en gezellig samen-
zijn... 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lam-
brechts-Herk 
CP : Greet V. 0473 447 500 

20u00 
 
 

Zondag 25-03 

 

Wandelen in het Bellevuebos in Kortessem 
Afspr : Sportpark De Weyer, Oud Mershoven 
15c te Kortessem  
CP : Nicole S. 0472 776 036 of   
Hilde L. 0472 578 036 

14u00 

Maandag 26-03 

 

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

19u00 

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=0ahUKEwiZj4LC4tzXAhVTF8AKHbkOA98QjRwIBw&url=https://www.amazon.co.uk/John-Adams-Ideal-Rummikub-Classic/dp/B00LPIDLCA&psig=AOvVaw0UXzlUnWcUrVmLPcKz4UeM&ust=1511803876999372
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
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Dinsdag 27-03 

 

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

20u00 
21u00 

Woensdag 28-03 

 

Klassieke muziek -  
Glass, Bach & Brahms / Víkingur Ólafsson  
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie ook cultuurpagina 4 

20u30 

Donderdag 29-03 

 

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

18u00 

Vrijdag 30-03 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 
 
Bestuursvergadering (programma mei) 

20u00 

Zaterdag 31-03 

 

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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

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
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
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Bezoek aan de Oekraïens-Orthodoxe kerk in Genk 
Rondleiding op de  Thor site in Waterschei 

 
Op zaterdag 21 april brengen we een bezoek aan de Oekraïens-  
Orthodoxe kerk in Genk.   
Aansluitend vindt er een gegidste rondleiding plaats op de Thor site in Wa-
terschei  : "Zeg eens Watt, Thor Energy Tour". Deze rondleiding gaat door 
op de terreinen in de oude gerestaureerde mijngebouwen van Waterschei 
Daarna zouden de leden die dat wensen samen kunnen gaan eten in  
C-mine. 
Inschrijven : door overschrijving van € 7 op rekening van Lava vóór 10 
april.  
Als je betaalt voor een ander lid, doe je een afzonderlijke overschrijving. 
Afspr :  
13u45 : Oekraïens-Orthodoxe Kerk 13u45, Hulshagenstraat z/n te Genk 
16u00 : Onthaal van Thor Central, Thor Park 8000 – 8320 Genk 
GPS-systemen : André Dumontlaan 67 te Genk   
CP : Frieda W. 0475 486 220 

 

 
 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij7fG_t_rYAhUrDMAKHSIUDLUQjRwIBw&url=http://www.orthodoxia.be/NLkerk/Jurisdicties NL/3_Oekraieners_NL/Genk.html&psig=AOvVaw0ND9gT5s9OekIj010Hbvq6&ust=1517221114491945
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj64rzbt_rYAhUBK8AKHY8nAcgQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/WimDries/jaarvergadering-vig&psig=AOvVaw0LFbmhjviDUG84Khnep8_T&ust=1517221234908673
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Daguitstap Mechelen 5 mei 2018 
 

Programma : 

• 08u00 : vertrek met de bus. We komen samen op de parking langs de 
Boudewijnlaan in Hasselt. 

• 09u30 : wandeling met stadsgidsen. We leren Mechelen kennen langs 
zijn levensader, de Dijle. We wandelen met onze groep ook langs en-
kele typisch Mechelse vlietjes, zoals de Melaan. Water bracht ooit wel-
vaart aan de stad. Nu is het aangenaam wandelen op de vlonders aan 
de oevers van de Dijle en langs de vlietjes.  

• 11u30 : boottochtje op de Binnendijle 

• 12u30 : vrije lunch - Mechelse Koekoek is de lokale specialiteit 

• 14u30 - 16u30 : keuze tussen  
o een bezoek aan de kazerne Dossin 
o vrije namiddag  

 
"Vanuit de 18de-eeuwse Dossinkazerne werden tussen 1942 en 1944 
meer dan 25.000 Joden en zigeuners weggevoerd. Amper 5% keerde 
levend uit Auschwitz- Birkenau terug. Kazerne Dossin is een intense 
plaats van herinnering, een unieke ‘lieu de mémoire’. Het museum 
gaat in op de vervolging van Joden en zigeuners in België” 
 

Voor de busreis en voor het voormiddagprogramma werd de prijs vastge-
steld op 20 €. Inschrijven door betaling van € 20 op de rekeningnummer 
van Lava, met vermelding van "Mechelen". 
De leden die in de namiddag het museum van de Dossinkazerne wensen 
te bezoeken melden dit vooraf per e-mail. Mail naar mechelen@lava-al-
leenstaanden.be ten laatste op 20 april zodat de tickets tijdig kunnen be-
steld worden. Lava betaalt de kosten voor het bezoek aan het museum. 
 
CP : Kris G. 0498 270 782 
 

mailto:mechelen@lava-alleenstaanden.be
mailto:mechelen@lava-alleenstaanden.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv16P_munYAhUjOsAKHUgKA9QQjRwIBw&url=https://www.mechelen.be/gebruik-van-het-stadslogo&psig=AOvVaw0WKLYlDz5USlZee1FRGzRE&ust=1516629408127035
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Fietsweekend in de buurt van de Leie 
 
Zoals elk jaar is er ook in 2018 een fietsweekend gepland. 
Dit weekend gaat door op 25, 26 en 27 mei 2018 en we verblijven in Hotel 
Van der Valk in Nazareth - Gent. 
Let op ! Er werden slechts 20 tweepersoonskamers gereserveerd..  en dan 
stopt het omdat een groep van 40 fietsers het maximum is.  Dus snel zijn 
is de boodschap... De reis naar Nazareth gebeurt met eigen wagen. 
De prijs per persoon voor een standaard tweepersoonskamer bedraagt  
€ 150 in HP. 
Voor een single kamer betaal je € 205. 
Inschrijven : betaling van het juiste bedrag op rekening van Lava tot alle 
plaatsen volzet zijn. 
CP : Diane 0479 273 427 

 
 

Noteer alvast volgende data in je agenda : 

Vrijdag 16 februari : Algemene Vergadering 

Zaterdag 14 april : Lentefeest 

Zaterdag 5 mei : daguitstap Mechelen 

Vrijdag 25 – zondag 27 mei : fietsweekend 

Zondag 3 juni : Zomeropera in Alden Biesen 

Zaterdag 16 juni : BBQ 

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

Vrijdag 26 – zondag 28 oktober : wandelweekend in de Ardennen 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-iNjjvfrYAhWIFOwKHQGTDb4QjRwIBw&url=http://www.tov.be/nl/fietsen-de-leiestreek&psig=AOvVaw10VsTEpg9E0UnOkjNGCLgb&ust=1517222858820651
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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

