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

 
 

 

   

 

                                                                                      Zondag 29 oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“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  - OKTOBER 2017 
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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. 

 

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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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 € 

Dinsdag 
3 oktober 

20u00 
Theaterzaal 
ccHasselt 

Concert 
Kleinkunsteiland : de klassiekers 
Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts, Clara Cley-
mans & de klassieker 
Je wilt dé kleinkunstklassiekers nog eens terug horen ? 
Je bent benieuwd wie de 'klassieker' is die mee op het 
podium staat ? Kom dan zeker naar deze editie van 
Kleinkunsteiland! 

24 19 

Vrijdag  
13 oktober 

Theater a.h. 
Vrijthof 

Maastricht 
Vertrek met 

theaterbus aan 
ccHasselt om 

19u 

Theater 
Medea - Simon Stone / toneelgroep Amsterdam 
Simon Stone verweeft de oorspronkelijke tragedie van 
Euripides met het waargebeurde verhaal van een Ame-
rikaanse vrouw die in de jaren negentig haar kinderen 
ombrengt. Hij ontdoet haar aldus van alle mythische 
proporties en brengt haar gruwelijk dichtbij. 
Gratis inleiding op de bus 

26,5 

21,5 
 

uitverkocht 

Dinsdag 
17 oktober 

20u15 
cc De Kimpel 

Bilzen 

Lezing 
Het verhaal van het journaal : Michaël Van 
Droogenbroeck 
Hoe komt een journaal tot stand ? Wat gaat er schuil 
achter de helse uren voor u het wereldnieuws te zien 
krijgt ? Wat is nieuws en wat niet ?.... 

12 7 

Zondag  
22 oktober 

20u00 
Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Monteverdi : Anima Eterna o.l.v. Jos Van Immerseel 
Tenoren : Christoph & Julian Prégardien  
Mezzosopraan : Marianna Beate Kielland 
Monteverdi wordt gevierd met een selectie van madri-
galen en operafragmenten. 
Gratis inleiding om 19u15 

24 19 
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Donderdag 
16 november 

20u00 
Concertzaal  
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Joseph Haydn & Ludwig van Beethoven 
Le Concert Olympique o.l.v. Jan Caeyers 
Piano : Till Fellner; viool : Antje Weithaas en cello : 
Maximilian Hornung 
Gratis inleiding om 19u15 

24 19 

Dinsdag 
12 december 

20u15 
cc De Kimpel 

Bilzen 

Lezing 
De Grote Levensvragen - Friedl' Lesage en gasten :  
Anniek Gravriilakis (directeur bond zonder naam),  
Jeroen Olyslaegers (schrijver) en Khalid Bendaddou 
(Gents imam, voorzitter platform van Vlaamse imams) 
“Wat is de zin van mijn leven?” 
“Zullen mijn (klein)kinderen nog veilig verder kunnen le-
ven?”  
“Hoe lang blijft onze aarde nog leefbaar?” 
Verwacht u aan openhartige gesprekken waarin onze 
gasten in hun kaarten laten kijken. Maak u klaar voor 
een ‘diepe duik’ in en wat echt essentieel is, wat ons tot 
mens maakt. 

14 9 

Donderdag 
14 december 

20u00 
Sint-Quintinus-

kathedraal 
Hasselt 

Klassieke muziek 
Vivaldi - Teatro alla moda 
Amandine Beyer & Gli Incogniti 
Dit concert bundelt  alle typisch Venetiaanse elementen 
en theatrale aantrekkelijkheden : vol van contrasten, 
speels, levendig, met een ontzettend goed overdachte 
muzikale retoriek. Kortom, take your seats and fasten 
your seatbelts voor dit instrumentaal concert met thea-
trale dimensies. 

22 17 

Vrijdag 
22 december 

20u00 
Theaterzaal 
ccHasselt 

Klassiek ballet 
Sleeping beauty - Nationale Ballet Odessa 
Sleeping beauty of Doornroosje is het tweede van drie 
balletten waarvoor Tsjaikovski de muziek componeer-
de. Het stuk - met een choreografie van Marius Petipa - 
wordt als zijn meest geraffineerde balletcompositie ge-
zien en groeide uit tot van één van de meest bekende 
balletten. Deze oogverblindende versie van Doornroos-
je - met orkest en 110 medewerkers - is een onvergete-
lijke en betoverende ervaring voor jong en oud.  
Klassiek ballet zoals vandaag de dag nog zelden te 
zien is! 

34 29 

 

 
Meer INFO over de voorstellingen :  

www.ccha.be 
www.dekimpel.be 
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Bilzen Mysteries 
 

Betoverende klank- en lichtpromenade met Jan Decleir als heer van de Biesen 
Herbeleef de rijke geschiedenis van de Landcommanderij Alden Biesen via een 
nachtelijk, multimediaal parcours boordevol verrassingen.  
Een feest voor de zintuigen, uniek in Europa ! 
Voor meer info : www.bilzenmysteries.be 
Inschrijven vóór 10 september door overschrijving van € 10 op het rekeningnum-
mer van Lava. 
Afspr : zaterdag 14 oktober om 19u15 aan de poort van Alden Biezen. 
Iedereen krijgt een tablet en oortjes.  De wandeling duurt ongeveer 1u20. 
CP : Marie-Thérèse L. 0485 794 442  

 
 
 
 

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

 

 

Zondag 01-10 

 

Wandelen in Zutendaal  
Afspr : Cafetaria De Lietenberg, Stalkerweg te 
Zutendaal 
CP : Leon C. 0494 871 375 

14u00 

Maandag 02-10 

 

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

19u00 
 

ALLE ACTIVITEITEN van OKTOBER 2017 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjks83-zMnUAhWLZ1AKHb6dDsgQjRwIBw&url=https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/bilzen-mysteries-open-tijdens-de-paasvakantie/0e91c8a1-6d89-4ed4-9d8b-86e06d2dbe2b&psig=AFQjCNFowR1v8jkFePF_0Gi9uRLBBsVaEA&ust=1497951128309318
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqwYCvlZ_VAhVGExoKHbFDCkUQjRwIBw&url=http://nl.depositphotos.com/3847448/stock-illustration-walking-shoes.html&psig=AFQjCNFAIHsPRy6x8ovvbgi-RSmDMbycGA&ust=1500891137623318
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Dinsdag 03-10 

 
 

Concert : Kleinkunsteiland : de klassiekers 
Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts, Clara 
Cleymans & de klassieker 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 3              Uitverkocht 

20u00 
 
 
 

Vrijdag 06-10 

 
 

 

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

20u00 
 
 
 
 
 

20u00 

Zaterdag 07-10 
 

 
 

 

Herfstfeest  :  mosselen of vidé met frieten 
Daarna dansen  
Reserveren : betaling van € 18 voor mosselen of 
€ 15 voor vidé op rekening van Lava vóór  
29 september. 
Inschrijvingen die binnenkomen na deze datum, 
kunnen wij niet verzekeren van deelname. 
Als je voor een ander lid betaalt, doe dan een 
afzonderlijke overschrijving ! 
Leden die niet ingeschreven hebben, zijn wel-
kom om te dansen vanaf 21 uur, gratis inkom 
Afspr : Gildenzaal, Joris van Oostenrijkstraat  - 
Kuringen 

19u00 

Zondag 08-10 

 

Wandelen in Zelem  
Tussenstop is aan het vertrek  
Afspr : De Pastorie, Dorpstraat 34 te Zelem 
CP : Annie M. 0478 418 191  

14u00 
 

Maandag 09-10 

 

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=0CAcQjRxqFQoTCKjytI69nckCFcg5GgodpZAB7A&url=http://www.myshires.com/New-Resident-Info.html&bvm=bv.107763241,d.d2s&psig=AFQjCNHVTjtRY8hNdv2Z7ZYzitQZ-kftRw&ust=1448056491018507
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik_9Gpk8_VAhUSKVAKHa_RAFcQjRwIBw&url=http://www.devistafel.be/&psig=AFQjCNEiyjLjLtKwwvBLbtkr01jfEdZBjQ&ust=1502539835283907
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_zOfrk8_VAhVHKVAKHeRuAO0QjRwIBw&url=http://www.recepten.be/recept/vol-au-vent/&psig=AFQjCNH-RK9KlUtJKq5sYEJU-8769x9pNQ&ust=1502539986096595
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqwYCvlZ_VAhVGExoKHbFDCkUQjRwIBw&url=http://nl.depositphotos.com/3847448/stock-illustration-walking-shoes.html&psig=AFQjCNFAIHsPRy6x8ovvbgi-RSmDMbycGA&ust=1500891137623318
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Dinsdag 10-10 

 

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

19u30 
 

20u30 
21u30 

Donderdag 12-10 

 

Kookles : zie vaste activiteiten blz.2 
CP : Annelies S. en Anita D. 0479 471 920 

18u00 

Vrijdag 13-10 

 
 

 

Theater : Medea  
Simon Stone - toneelgroep Amsterdam 
Afspr :Theater aan het Vrijthof in Maastricht 
Vertrek met theaterbus aan ccHasselt om 19u 
Gratis inleiding op de bus 
Zie info op cultuurpagina 3 
 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

18u45 
 
 
 
 
 
 
20u00 

Zaterdag 14-10 
 

 
 
 
 

Bilzen Mysteries 
Betoverende klank- en lichtpromenade met Jan 
Decleir als heer van de Biesen 
Afspr : aan de poort van Alden Biezen. 
Iedereen krijgt een tablet en oortjes.  De wande-
ling duurt ongeveer 1u20. 
Stevige schoenen aanbevolen ! 
CP : Marie-Thérèse L. 0485 794 442  

Meer info : zie cultuurpagina blz. 5 

19u15 

Zondag 15-10 

 
 

 

Fietstocht  Zelem-Averbode-Zelem, 58 km 
over nagenoeg vlakke wegen, met 2 stops o.a. 
in Averbode, om te eten en te verpozen 
Afspr : De Pastorie, Dorpsstraat 34 te Zelem 
CP : Erik V. 0486.846.201 
 
Wandelen in Hechtel-Eksel 
Afspr : Begijnenvijvers z/n (op het einde van de 
straat aan de parking van de Begijnenvijvers) te 
Hechtel-Eksel 
CP : Johnny F. 0478 615 933  

11u00 
 
 
 
 
 
 

14u00 

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.ccha.be/programma/1037/Simon_Stone_Toneelgroep_Amsterdam/Medea/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjks83-zMnUAhWLZ1AKHb6dDsgQjRwIBw&url=https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/bilzen-mysteries-open-tijdens-de-paasvakantie/0e91c8a1-6d89-4ed4-9d8b-86e06d2dbe2b&psig=AFQjCNFowR1v8jkFePF_0Gi9uRLBBsVaEA&ust=1497951128309318
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX-qeJtf3VAhVEKlAKHa7dDIgQjRwIBw&url=http://www.wellen.be/nl/wekelijkse-fietstocht&psig=AFQjCNFTDQULvv1EBGSbY_i1nYWYLBRsUg&ust=1504129461620289
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqwYCvlZ_VAhVGExoKHbFDCkUQjRwIBw&url=http://nl.depositphotos.com/3847448/stock-illustration-walking-shoes.html&psig=AFQjCNFAIHsPRy6x8ovvbgi-RSmDMbycGA&ust=1500891137623318
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Maandag 16-10 

 

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

19u00 

Dinsdag 17-10 

 
 

 

Lezing : Het verhaal van het journaal : Michaël 
Van Droogenbroeck 
Afspr : cultureel centrum De Kimpel, Eikenlaan 
25 te Bilzen 
Zie info op cultuurpagina 3 
 
Dansles caféboogie 
 
Dansles 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
CP : Agnes W. 0494 181 107 

20u15 
 
 
 
 
 

19u30 
 

20u30 

Zaterdag 21-10 

 

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 22-10 
 

 
 
 

 
 

Wandeling in de Hoge Venen  
Afspr : Centre Nature Hautes Fagnes, Route de 
Botrange 131 in Waimes 
Carpoolen : De Pauze Tongeren  
(afrit 37 van E 313) om12u45 
CP : Mathieu L. 012 235 169 of 0476 636 048 
 
Klassieke muziek : Monteverdi  
Anima Eterna o.l.v. Jos Van Immerseel 
Tenoren : Christoph & Julian Prégardien  
Mezzosopraan : Marianna Beate Kielland 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Gratis inleiding om 19u15 
Zie info op cultuurpagina 3 

14u00 
 
 
 
 
 
 

20u00 

Maandag 23-10 

 

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

19u00 

http://www.dekimpel.be/micha%C3%ABl-van-droogenbroeck-het-verhaal-van-het-journaal
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=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=0ahUKEwjqwYCvlZ_VAhVGExoKHbFDCkUQjRwIBw&url=http://nl.depositphotos.com/3847448/stock-illustration-walking-shoes.html&psig=AFQjCNFAIHsPRy6x8ovvbgi-RSmDMbycGA&ust=1500891137623318
https://www.ccha.be/programma/1213/Anima_Eterna_Brugge_o_l_v_Jos_van_Immerseel_Christoph_Julian_Pregardien_Marianna_Beate_Kielland/Monteverdi/
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Dinsdag 24-10 

 

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

19u30 

Donderdag 26-10 
Bestuursvergadering (programma van decem-
ber)  

 

Vrijdag 27-10 

 
 

 

Dansoefenavond voor alle leden van Lava 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-
Lambrechts-Herk  
 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-
Lambrechts-Herk 

20u00 
 
 
 

20u00 

Zaterdag 28-10

 
 

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

20u00 

Zondag 29-10 

 

Wandeling in Zonhoven 
Afspr : Camping Holsteenbron, Hengelhoefse-
weg 9 in Zonhoven 
CP : Roger P. 0486 125 913  

14u00 

Maandag 30-10 

 

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

19u00 

Dinsdag 31-10 

 

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

19u30 

 
 
 

Voor het herfstfeest op 7 oktober vragen we vrijwilligers  
om te helpen achter de toog. 

Neem contact op met Jean T. 0496 254 891 
 

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
http://wapstad.nl/product.php?productid=36671
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.dpse.hu/allando_ajka.htm&psig=AFQjCNHk6KkgPpQDuvTjrLfyuWlgKKNgJA&ust=1502540442865686
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqwYCvlZ_VAhVGExoKHbFDCkUQjRwIBw&url=http://nl.depositphotos.com/3847448/stock-illustration-walking-shoes.html&psig=AFQjCNFAIHsPRy6x8ovvbgi-RSmDMbycGA&ust=1500891137623318
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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"Dansen is belangrijker dan voedsel voor onze levensverwachting en 
voor de kwaliteit van ons leven." Aldus Dokter Hendrik Cammu. 
Ontspannend – Sociaal – Gezellig – plezant en gezond …… welke activi-
teit kan dit bieden ? 
Op dinsdag 5 september beginnen we weer met de danslessen, dit met 
een gratis kennismakingsles om 20 u. 
De kostprijs voor 14 lessen is zoals vorige jaren € 60. 
 
Op dinsdag 10 oktober starten we met een reeks van 8 lessen café 
boogie. Kosten voor deze 8 lessen € 35. De lessen beginnen om 19u30. 
Wegens de massale belangstelling zal er een tweede lessenreeks volgen 
vanaf januari 2018. Per reeks kunnen om praktische redenen slechts 20 
danskoppels toegelaten worden. De volgorde van betaling geldt als crite-
rium om deel te nemen. 
 
Als je zowel voor de lessen caféboogie als voor de andere danslessen wil 
inschrijven, doe je twee afzonderlijke overschrijvingen. 
Vanaf die dag start de volgende gewone lessen om 20u30 en om   
21u30. 
 
CP : Agnes W. 0494 181 107 
 
 

SKIVAKANTIE  2018  IN  FRANKRIJK 
 

In 2018 gaan we skiën in het mooie skigebied "Arc 2000". Je kan er skiën 
tot aan het hotel. We verblijven in Clubhotel Belambra L’Aiguille Rouge, 
in half pension. 
Periode : zaterdag 6 januari tot en met 13 januari 
Prijzen :  €  532,56 pp voor singel, dubbel   
              €  393.96 pp voor dubbel  
              €  361,13 pp voor triple 
Busreis (snowbus van TUI) : € 144,53 pp 
Voor alle info contacteer CP Willy T. :  011 582 095 of  0479 644 878   

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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Wandel- en verwenvakantie in Winterberg 
Voor onze traditionele wandeldriedaagse trekken we dit jaar van 1 tot 3 november 
naar Winterberg in Sauerland (Duitsland). Winterberg ligt op 300 km van Hasselt in 
een ongerept natuurgebied met fantastische panorama's waar men de mooiste 
wandelingen kan maken.  
Iedere dag zullen er geleide wandelingen zijn met keuze tussen een vlak traject dat 
iedereen aankan of een meer heuvelachtig parcours voor de geoefende wande-
laars. Zij die dat willen kunnen een echte bergwandeling maken. 
Voor hen die minder of niet wandelen zijn er uitgebreide mogelijkheden tot ontspan-
ning en verwenning in het hotel. 
We zullen logeren in Oversum Vital Resort in het centrum van de stad. Dit is niet 
zomaar een hotel, maar een kosmopolitisch hoteluniversum van een bijzondere 
klasse met een binnenzwembad, een saunacomplex, fitnessruimte en uitgebreide 
wellnessfaciliteiten. 
Door een belangrijke inbreng van de kas kan Lava deze vakantie aan haar leden 
aanbieden voor de prijs   van € 195 per persoon. Voor deze prijs krijg je de busreis 
heen en terug, twee overnachtingen in tweepersoonskamer, ontbijtbuffet en 's 
avonds uitgebreid diner met meerdere keuzemogelijkheden. Bij aankomst krijgen 
we voor de duur van het verblijf een Wellnesstasje met badmantel, slippers en een 
saunadoek. Je kan gratis gebruik maken van sauna en fitness en ook zwemmen in 
het 25 meterbad. Het gebruik van de wellnessvoorzieningen is niet inbegrepen in de 
prijs.  
In het hotel zijn nog enkele tweepersoonskamers beschikbaar. De eenpersoonska-
mers zijn allemaal gereserveerd.  
Inschrijving door overschrijving van € 195 met vermelding Winterberg. Als je voor 
een ander   betaalt, doe je een afzonderlijke overschrijving met vermelding van de 
naam van dat lid. 
CP : André R. 0475 347 781 
 
 

Noteer alvast volgende data in je agenda : 

31 december : Sylvesterparty 

11 februari 2018 : nieuwjaarsbrunch 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTmazYrp_VAhXIiRoKHRocAzgQjRwIBw&url=http://www.alamy.com/stock-photo-oversum-vital-resort-and-tourist-information-winterberg-sauerland-89490913.html&psig=AFQjCNFqQYhu97hM9ULSVwyfRYrl2l6WSw&ust=1500897936921312
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTkNbOrIPUAhVE0RQKHeFkA-YQjRwIBw&url=http://www.verhuurservice-winterberg.nl/vakantieparken/vakantiepark-winterberg&psig=AFQjCNEZQ8PDuHVkgDdoHpfHTj-3dNKnsQ&ust=1495537249863014
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ0bOvrp_VAhXBCBoKHdGDCjoQjRwIBw&url=http://www.gut-vorwald.de/vrije-tijd/vorwald-en-omgeving/winterberg.html&psig=AFQjCNGH1U3dZlEkc3QmjaiyPDoyBgcUfw&ust=1500897839205818
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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 per-
soon 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 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbo9GQoZjUAhXDWBQKHQcRCkwQjRwIBw&url=http://kunstkringalexander.nl/facebook-feed/&psig=AFQjCNGHkeywUz26wiZTT3A8zMn2j3SO0w&ust=1496255711979285
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