Hasselt 9 maart 2021

-

Aan alle lavaleden

Wij hopen dat onze leden de coronacrisis gezond zijn doorgekomen. Na een gedwongen
onderbreking van bijna een half jaar ziet het er naar uit dat we eindelijk onze activiteiten
kunnen hervatten. Vanaf deze week mogen we terug samen wandelen en dat zullen we
doen vanaf volgende zondag. De wandelingen beginnen telkens om 14 uur en zijn ongeveer
7 tot 8 km lang. Er is geen tussenstop, wel een rustpauze.
We weten ondertussen dat samen wandelen enkel kan in een groep van maximaal 10
personen en dat mondmaskers verplicht zijn als er onvoldoende afstand is. Bij de
wandelingen van Lava zullen we tussen de groepen een afstand van ten minste 100 meter
aanhouden. Het is normaal dat deelnemers binnen een groep onderling geen anderhalve
meter afstand houden en daarom zullen we allemaal van het begin tot het einde van de
wandeling een mondmasker dragen.
-

Zondag 14 maart, wandelen in Hoeselt.
Afspraak : Vrijhern Kluis, Tongersesteenweg 135 in Hoeselt. Kluisstraat inrijden en
dan het 2de straatje rechts in Sint-Annastraat “Hogelandshoeve”
CP: Agnes W. tel 0494181107

-

Zondag 21 maart, wandelen in Beringen.
Afspraak : Koerselsestweg in Beringen (hoek Koerselsesteenweg - Motstraat)
CP: Roger P. tel 0486125913

-

Zondag 28 maart, wandelen in Houthalen.
Afspraak : Café "Het Boske”, Wolfsdal 49 in Houthalen
CP: Roger P. tel 0486125913

-

Zondag 4 april, wandelen in Genk.
Afspraak : Parking visclub, hoek Kattevennen - Hoogzij 22 in Genk
CP: Agnes W. tel 0494181107

-

Zondag 11 april : bloesemwandeling in Sint-Truiden.
Afspraak : Station Sint-Truiden, Stationsplein 65 in Sint-Truiden
Cp : Willy T. 0479 644 878

-

Zondag 18 april : bloesemwandeling van Zepperen naar Hoepertingen
Afspraak : Kerk van Zepperen,Genovevaplein in Zepperen
Cp : Annie M. 0478 418 191

-

Zondag 25 april : bloesemwandeling in Wellen
Afspraak : Kerk van Ulbeek, Ulbeekstraat 21 in Wellen
Cp : Claire M. 0475 293 292

