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“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 
  

 
 
 

Nieuwe leden : Roger Pauwels 
Mail : roger.pauwelsz@gmail.com 

 

 

 

 

Wandelweekend 16, 17 en 18 oktober 
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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  
 
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 
Afspr : 14 u  
Ongeveer 40 km met tussenstop.  
Vertrekpunt  en CP wisselend : zie alle activiteiten 
 

 

Kookworkshop om 18 u : van september tot mei 
Maximum 10 personen. Inschrijven door sms naar Cp te sturen 
met de volgende gegevens : " uw naam en kookworkshop". An-
nuleren tot zondagavond. Indien volzet is er een reservelijst. 
Meebrengen : schort, snijmesje, keukenhanddoek. 
Kosten ingrediënten worden gedeeld en ter plaatse afgerekend. 
Afspr : Gildezaal in Kuringen (keuken a.d. zijde Diepstraat) 
Zie bij alle activiteiten de data 

 

 

Praatcafé om 20 u 
Afspr : op verschillende locaties  (zie bij alle 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 
programma. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-IPK16jTAhVGfRoKHSD_CH0QjRwIBw&url=https://www.olifantastisch.nl/c-2699124/handige-setjes/&psig=AFQjCNFu-6w5DsrJkWM5oWQU0tzLq2PW9g&ust=1492422030651911
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   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 € 

Donderdag 
15 oktober 

20u15 
Academiezaal 
Sint-Truiden 

Klassiek : Pianotune 2020 - Beethoven : van sonate 
tot symphonie 
Christof Soldan, Carla Aventaggiato en Maurizio Mata-
resse 
2020 : het is exact zijn 250e verjaardag. Het is een mijlpaal 
in de klassieke muziekgeschiedenis : een van de belang-
rijkste componisten ooit is geboren ! Vandaar dat een reeks 
musici de heerlijke pianomuziek van Ludwig van Beetho-
ven zullen uitvoeren, zowel voor piano solo als vierhandig. 

16 11 

Vrijdag 
16 oktober 

20u00 
Concertzaal 
ccHasselt 

Klassiek : Il Sorriso di Vivaldi  
il Gardellino & Ruth Van Killegem, blokfluit 
Een avond om duimen en vingers af te likken. Italiaanse 
zonnestralen op het programma met virtuoze trekjes om de 
lachende mond. Een amalgaam van solo-instrumenten 
passeert de revue: hobo, viool, traverso, cello en… de blok-
fluit, jawel. We verzekeren je een heerlijke lach op het ge-
zicht tijdens deze vrolijke avond. 

24 19 

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 
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Zaterdag 
31 oktober 

19u00 
Cc Velinx 
Tongeren 

Concert : Novastar (Solo) : 
In 2020 grijpt Novastar terug naar de essentie: prachtige 
melodieën vullen de zaal - op het podium een vleugel en 
een halve cirkel gitaren. Solo spelen is wat hij het liefste 
doet… 
Voorprogramma Geike : Tien jaar lang was Geike Arnaert 
het gezicht van de wereldwijd gelauwerde band Hoover-
phonic, maar eind 2008 koos de West-Vlaamse zangeres 
voor een solocarrière. We kennen haar ook van de mon-
sterhit Zoutelande van de Nederlandse band Blof.  

28 23 

Zaterdag 
14 november 

20u00 
Concertzaal 
ccHasselt 

Muziek : De wereld van Bobbejaan Schoepen 
Guido Belcanto, Isabelle A & Klaas Delrue 
10 jaar na het overlijden van Bobbejaan Schoepen brengen 
Guido Belcanto, Isabelle A en Klaas Delrue zijn liedjes op-
nieuw voor het voetlicht en doen ze zijn wereld herleven.  
Deze nooit geziene muzikale combinatie zorgt voor een on-
weerstaanbare en onvergetelijke avond, een grandioze 
ode aan het vakmanschap van één van onze allergrootste 
artiesten. 

26 21 

Woensdag 
25 november 

20u15 
Academiezaal 
Sint-Truiden 

Lezing : De geopolitieke chaos : Jan Balliauw 
Jan Balliauw heeft zijn ervaring als ‘grand reporter’ voor ra-
dio en TV ook te boek gesteld, en hij maakte een indruk-
wekkende tv-documentaire over 20 jaar na het uiteenvallen 
van de Sovjet-Unie. Maar ook voor een live publiek brengt 
hij de recente politieke geschiedenis van het Europese 
continent graag tot leven. Ook al is dit verslag niet erg ge-
ruststellend voor onze kleine landen, het blijft in elk geval 
een bijzonder boeiende ervaring. 

9 9 

 
 
 

Meer info :  
www.develinx.be      

www.debogaard.be  
www.ccha.be 

 
 

  

 
 
 
 
 

http://www.develinx.be/
http://www.debogaard.be/
http://www.ccha.be/
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Wandelingen zijn ongeveer 7 tot 8 km in groepjes van 10 personen 

maar voorlopig zonder tussenstop.   

 
 

 
Vrijdag 02-10 

 

 

Infoavond nieuwe leden : iedere maand organi-
seert het bestuur van Lava een avond om op infor-
mele manier kennis te maken met de vereniging. 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lam-
brechts-Herk    
Info : Roger P. 0486 125 913  
 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 

20u00 
 
 
 
 
 
 

20u00 

Zondag 04-10 

 

Wandelen Geetbets  
Afspr : Café Emma, Dorpsstraat 3 in Geetbets 
Cp : Willy T. 0479 644 878  

14u00 

Maandag 05-10 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
Cp : Annie A. 0478 961 595 

19u00 

Dinsdag 06-10 
 
 

 

Solodance (line) op populaire muziek 
Inschrijven : door overschrijving van € 5 (dit is voor 
5 lessen) op rekening van Lava, met vermelding 
van ‘dans’.  Als je voor meerdere activiteiten wil 
betalen, doe dan telkens een afzonderlijke over-
schrijving per activiteit ! Dit geldt ook als je voor 
een ander lid betaalt. 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 in Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 
Meer info op blz. 11 

20u00 

Woensdag 07-10 

 

Avondwandeling in Hasselt           
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

19u00 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.immaculatabasisschool.be%2Fin-de-kijker%2Fdetail%2Finfoavond-voor-ouders-iedereen-welkom&psig=AOvVaw3jIb7U50tsdOfpHpYnDAbj&ust=1574339855731033
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.herbignac.com%2F%3FConcours-de-petanque-organise-par%2C2789&psig=AOvVaw2DCmDrpI_HxcfCWHLqLfti&ust=1598095813520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCO_4CZrOsCFQAAAAAdAAAAABAP
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Vrijdag 09-10 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 20u00 

Zaterdag 10-10 
 

 

Spelletjesavond en praatcafé : Kaarten, gezel-
schapsspellen en gezellig samenzijn... 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lam-
brechts-Herk 
Cp : Hilde G.  0479 918 185 

20u00 

Zondag 11-10 

 

Wandeling in Koersel Kapelletje  
Afspr : t' Fonteintje, Fonteintjestraat 21 in Koersel 
Beringen 
Cp : Roger P. 0486 125 913  

14u00 

Maandag 12-10 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
Cp : Annie A. 0478 961 595 

19u00 

Dinsdag 13-10 

 

Solodance (line) op populaire muziek 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 in Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

20u00 

Woensdag 14-10 

 
 

 

Wandeling in Alken 
Afspr : Laagdorp 11 in Alken 
Cp : Ingrid M. 0484 583 566 
 
Avondwandeling in Hasselt 
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

14u00 
 
 
 

19u00 
 

Donderdag 15-10 
 

 

Klassiek : Pianotune 2020 - Beethoven : van 
sonate tot symphonie 
Afspr : Academiezaal, Plankstraat 18 in Sint-Trui-
den 
Zie meer info op cultuurpagina 3 

20u15 

Vrijdag 16-10 

 
Vervolg : zie blz. 7 

Wandelweekend in de Eifel 
Afspr : parking Carrefour / Decathlon, Kuringer-
steenweg in Hasselt 
Cp :  Roger P. 0486 125 913 
Zie info op blz. 9  

8u00 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kerknet.be%2Fijd%2Fevenement%2Fspelletjesavond&psig=AOvVaw2ynviY3Ib3H1lKZxNcEuqv&ust=1597873324699000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDf5JTcpesCFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.herbignac.com%2F%3FConcours-de-petanque-organise-par%2C2789&psig=AOvVaw2DCmDrpI_HxcfCWHLqLfti&ust=1598095813520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCO_4CZrOsCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hotelwinterberg-resort.nl%2Fnl%2Farrangementen%2Fwandelen&psig=AOvVaw2dIeZLgFN5lQHA-AKoMEKp&ust=1594752924383000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKic2-rzyuoCFQAAAAAdAAAAABAP
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Vervolg vrijdag 16-10 

 

 

 
Klassiek : Il Sorriso di Vivaldi  
il Gardellino & Ruth Van Killegem, blokfluit 
Afspr : concertzaal, cultureel centrum Hasselt, 
Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 3 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 

 
 

20u00 
 
 
 
 

20u00 
Zondag 18-10 

 

Wandeling in Zelem 
Afspr : “ Huize Nassau“, Dorpsstraat 34 in Zelem-
Halen 
Cp : Annie M. 0478 418 191 

14u00 
 

Maandag 19-10 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
Cp : Annie A. 0478 961 595 

19u00 

Dinsdag 20-10 

 

Solodance (line) op populaire muziek 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 in Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

20u00 

Woensdag 21-10 

 

Avondwandeling in Hasselt 
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

19u00 

Vrijdag 23-10 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 20u00 

Zaterdag 24-10 
 

 

Bowling en praatcafé   
Schoenen van de zaak worden steeds ontsmet.  
Eigen platte schoenen mogen ook. 
Inschrijven bij Cp (enkel bellen na 20 u) 
Afspr : Bowling Epsilon, Shopping Diepenbeek, 
Wijkstraat 39 in Diepenbeek (naast Carrefour) 
Cp : Christiane K. 0475 318 397 

19u30 

Zondag 25-10 

 

Wandelen in Zutendaal 
Afspr : Sporthal, Blookbergstraat 7 in Zutendaal 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

14u00 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.herbignac.com%2F%3FConcours-de-petanque-organise-par%2C2789&psig=AOvVaw2DCmDrpI_HxcfCWHLqLfti&ust=1598095813520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCO_4CZrOsCFQAAAAAdAAAAABAP
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBgeyVybrmAhXF0aQKHWFWA98QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.bowling-shoppingdiepenbeek.be%2F&psig=AOvVaw26NxFlzeggwUDWk2rIpBHY&ust=1576599552048004
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Als je voor meerdere activiteiten wil betalen,  
doe dan telkens een afzonderlijke overschrijving per activiteit !  

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

 
 
 
 

Maandag 26-10 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
Cp : Annie A. 0478 961 595 

19u00 

Dinsdag 27-10 

 

Solodance (line) op populaire muziek 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 in Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

20u00 

Woensdag 28-10 

 

Avondwandeling in Hasselt 
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

19u00 

Vrijdag 30-10 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 20u00 

Zaterdag 31-10 

 

Concert : 
Novastar (Solo) : Joost Zweegers 
Voorprogramma : Geike Arnaert 
Afspr : Velinx, Dijk 111 in Tongeren 
Zie info op cultuurpagina 3 

19u00 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fholidaymedia.nl%2Fnl%2Fblog%2F2017%2Fveilig-online-reserveringen-betalen.html&psig=AOvVaw2pLZ_sVBygYI19kD3VyOQx&ust=1597826761084000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOilkeeupOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.herbignac.com%2F%3FConcours-de-petanque-organise-par%2C2789&psig=AOvVaw2DCmDrpI_HxcfCWHLqLfti&ust=1598095813520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCO_4CZrOsCFQAAAAAdAAAAABAP
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Wandelweekend in de Eifel 
 

Van vrijdag 16/10 tot zondag 18/10 : wandelweekend in de  “Eifel”, op 
120 km van Hasselt. 

o Voor de wandelingen zal zoals vorig jaar kunnen gekozen wor-
den tussen diverse afstanden (5- 10 – 15 of 20 km) 

o Prijs in tweepersoonskamer vol pension : € 150  
o Prijs in eenpersoonskamer vol pension : € 180  
o Het aantal eenpersoonskamers is beperkt en inschrijvingen na 

20 september kunnen niet gegarandeerd worden 
o Lava betaalt de bus heen en terug 
o Graag een seintje  aan de Cp als je al weet met wie je de ka-

mer gaat delen 
o Cp: Roger P. 0486 125 913 

 
Afspr : vrijdag 16 oktober om 8u00 op de parking van Carrefour/Deca-
thlon, Kuringersteenweg in Kuringen 
 
Indien we door het Coronavirus toch niet kunnen vertrekken, kunnen we 
steeds annuleren en krijgen de leden hun geld terug. 
 
 
Als je voor meerdere activiteiten wil betalen, doe dan telkens een af-
zonderlijke overschrijving per activiteit !  
Dit geldt ook als je voor een ander lid betaalt. 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hotelwinterberg-resort.nl%2Fnl%2Farrangementen%2Fwandelen&psig=AOvVaw2dIeZLgFN5lQHA-AKoMEKp&ust=1594752924383000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKic2-rzyuoCFQAAAAAdAAAAABAP
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Lava organiseert groepsactiviteiten voor de leden maar in deze corona-
tijd kan dat jammer genoeg niet meer zoals het vroeger was. 
 
Bij wandelingen en fietstochten worden de deelnemers steeds opgesplitst in 
groepjes van maximaal 10 personen. Bij het samenkomen dragen we allemaal 
een mondmasker maar tijdens het wandelen of het fietsen is dat niet verplicht. 
We zorgen ervoor om steeds voldoende afstand van elkaar te bewaren. Bij de 
wandelingen zal er tot nader bericht geen tussenstop zijn omdat het niet moge-
lijk is om hierbij de coronaregels te respecteren. 
 
Iedere vrijdagavond is er praatcafé in Elckerlyc in Sint-Lambrechts-Herk.  
Wij vragen onze leden die naar het praatcafé gaan om strikt de coronamaatre-
gelen van de overheid te respecteren. Bij het binnenkomen gebruik je de ont-
smettingsgel en draag je een mondmasker tot je plaatsneemt aan een tafel. Er 
mogen in geen geval meer dan 5 personen rond eenzelfde tafel zitten.  
De uitbater zal ervoor zorgen dat er steeds voldoende tafels beschikbaar zijn in 
het cafetaria en op het terras. Indien er bij slecht weer onvoldoende plaats is 
om iedereen in de cafetaria op voldoende afstand te laten plaatsnemen, zullen 
de lavaleden gevraagd worden om plaats te nemen in de feestzaal. Wij dringen 
erop aan om de richtlijnen van de uitbater strikt op te volgen. 
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Solodansen 
 

Lavaleden houden van dansen en het was dan ook enorm jammer dat de 
danslessen moesten opgeschort worden als gevolg van de coronamaatrege-
len. Binnenkort  kunnen onze leden zich echter weer uitleven op de dansvloer.  
Vanaf dinsdag 6 oktober starten we met een reeks lessen solodance (line) op 
populaire muziek. Om voldoende afstand te kunnen behouden wordt het aan-
tal deelnemers beperkt tot  40. De lessen gaan door  in zaal Kermeta te Kermt 
en starten om 20 uur. Iedere les duurt één uur en de prijs bedraagt 5 € voor 5 
lessen. Inschrijven door storten van 5 € op de rekening van Lava.  
 
Indien de corona maatregelen dit toelaten, starten we ook opnieuw met de an-
dere danslessen, maar wel onder zeer strikte voorwaarden. 
Op 10 november is hieromtrent een info- kennismakingsavond. 
Meer hierover in het volgende programma. 
 
Inlichtingen bij CP Agnes 0494 181 107 

 
 

Kooklessen, wie wordt de nieuwe CP ? 
 

Jarenlang heeft Annelies onze leden verwend met schitterende recepten voor 
de wekelijkse kookworkshop. Nu geeft ze de pollepel door.  
Wie van onze leden voelt zich geroepen om deze uitdaging aan te gaan? Wij 
zoeken een lid dat de taak van Annelies wil overnemen en binnenkort twee maal 
per maand de kookworkshop in goede banen leiden. Jullie kunnen inspiratie 
opdoen in de recepten die gebruikt werden tijdens de sessies die in het begin 
van dit jaar nog konden doorgaan. Kijk op de website van Lava op de pagina 
“programma” in de rechterkolom. 
Voor meer inlichtingen over de organisatie van de kookworkshop kunnen jullie 
terecht bij Anita D. 0479 471 920 
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E-mail 
Wijzigingen betreffende de activiteiten van LAVA worden medegedeeld per e-mail. Zij die het 
programma 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 (Contactpersoon) 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 ge-
zellig 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. 
 

 

www.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 anita.decaesteker@skynet.be  

Ombudsman 
Evenementen 

Leon Craenen 0494 871 375 craenen47@gmail.com 

Nieuwe leden Roger Pauwels 0486 125 913 roger.pauwelsz@gmail.com 
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