
Hasselt 9 juni 2020 - Aan alle lavaleden 

Na drie maanden ophokplicht in ons kot is er dan toch licht aan het einde van de tunnel. Wij hopen 
dat onze leden de coronacrisis gezond zijn doorgekomen. Stilaan kunnen we opnieuw activiteiten 
organiseren. Een programma zoals jullie dat gewoon zijn komt er voorlopig niet. De barbecue die 
gepland was voor 13 juni kan jammer genoeg niet doorgaan maar praatcafé op vrijdagavond, 
fietstochten op woensdag en zaterdag en wandelingen op zondag kunnen opnieuw doorgaan.  
 
Helaas zal niets nog verlopen zoals we dat gewoon waren. Als organisatie zijn we ervoor 
verantwoordelijk dat de voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van de covid-19-besmetting 
strikt nageleefd worden. Het zal allicht een prettig weerzien zijn voor onze leden maar bij iedere 
begroeting op een activiteit van Lava  geven we elkaar geen hand en zeker geen kus. 
In het praatcafé mogen maximaal tien personen samen aan een tafel zitten. Samen wandelen of 
fietsen kan in groepen van ten hoogste 20 personen en de afstandsregel van anderhalve meter geldt 
nog steeds. Bij vertrek van een wandeling of een fietstocht maken we groepjes van ten hoogste 20 
personen.  Bij de samenkomst op een activiteit van Lava dragen we allemaal een mondmasker. 
 
De leden die betaald hadden voor een activiteit die geannuleerd werd hebben ondertussen hun geld 
teruggekregen. Dit is het geval voor het lentefeest, het fietsweekend, het bezoek aan Breendonk en 
Lier,  de expo Toutanchamon in Luik en de meeste concerten in het Cultuurcentrum van Hasselt.  
Het bezoek aan het Natuurhulpcentrum en het bezoek aan Zichem werden beiden uitgesteld maar 
niet afgelast. Zij zullen op een latere nog te bepalen datum doorgaan en de betalingen die hiervoor 
gebeurden blijven geldig. Het concert met Liebrecht Vanbeckevoort in CCH werd uitgesteld tot 2021 
en de tickets die betaald werden blijven geldig. 
 
We gaan er dus opnieuw tegenaan: 
- Vrijdag 12 juni om 20 uur: praatcafé in Elckerlyc te Sint-Lambrechts-Herk 

 
- Woensdag 17 juni om 14 uur: fietsen met vertrek in St Lambrechts Herk 

o Afspraak: Parking Elckerlyc  
o CP: Jos Ombelets 0477 357 807 

 
- Vrijdag 19 juni om 20 uur: praatcafé in Elckerlyc te Sint-Lambrechts-Herk 

 
- Zaterdag 20 juni om 10:30 uur: fietstocht met vertrek te Hoeselt, ongeveer 50 km 

o Afspraak: Café " De Hoeselier" Schepenenlaan 11 te Hoeselt 
o CP: Agnes W  0494 181 107 

 
- Zondag 21 juni om 14 uur: wandeling te Lanaken 7 km zonder tussenstop  

o In groepjes van 20 personen 
o Afspraak:  Kinderboerderij Neerharenweg 12 Lanaken 
o CP: Leon C. 0494 871 375 

 
- De expo Toutanchamon in het station van Luik (zie programma van april)   

Het groepsbezoek dat gepland was op zaterdag 23 mei werd afgelast. De tentoonstelling wordt 
verlengd tot 31/08/2020. Individuele tickets kosten 15 € maar Lava stelt tickets ter beschikking van 
de leden aan 10 € . Dit is voor de inkom en een audiogids. Onze leden kunnen op een datum naar 
hun keuze de tentoonstelling bezoeken. Niets belet dat zij hiervoor afspreken om dit te doen in 
kleine groepen. Stort 10 € op de rekening van Lava met vermelding “Toutanchamon” en je zal je 
ticket per post ontvangen. 
 
Vergeet je mondmasker niet. Je draagt dit om de anderen te beschermen. 
 
Kom uit je kot maar doe niet te zot. Wij kijken er alvast naar uit om onze leden terug te zien 
Het bestuur van Lava 
 


