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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fijne feestdagen ! 
 
 
 
 

“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  - DECEMBER 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 € 

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 
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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.  

34 
29 
 

uitverkocht 

Zondag 
7 januari 
11u00 

concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Nieuwjaarsconcert 
deFilharmonie/Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. 
Philippe Herreweghe - sopraan : Sandrine Piau 
Philippe Herreweghe neemt u mee naar het Wenen van 
weleer, toen de Donau nog schoon en blauw was en de 
champagnekurken feestelijk de lucht in schoten. Kom 
dat horen, want zijn historisch geïnformeerde lezing van 
Strauss’ meest fijnzinnige orkestwalsen laat zich niet 
samenvatten in één-twee-drie. Ditmaal overigens met 
de nachtegalenstem van Sandrine Piau als cadeauver-
pakking. 

28 23 

Woensdag 
10 januari  

20u00 
theaterzaal 
ccHasselt 

Theater   
Het kleine meisje van meneer Linh 
Guy Cassiers - Toneelhuis 
Het kleine meisje van meneer Linh is een aangrijpende 
vertelling, gebaseerd op een novelle van Philippe Clau-
del. Koen De Sutter geeft gestalte aan de vreemdheid 
van een nieuwe wereld en de vertrouwdheid die deson-
danks groeit tussen twee mensen, elk met hun eigen 
kwetsuren. 

18 13 

Dinsdag 
23 januari 

20u00 
kleine  

theaterzaal 
ccHasselt 

Concert : pop - rock 
Een nieuw jaar, een nieuwe Frank 
Frank Vander linden 
Frank Vander linden - stichtend lid van De Mens - kan 
het ook alleen. Dat bewees hij al eens bijna 10 jaar ge-
leden met het succesvolle solodebuut Frank Vander 
linden. Zonder De Mens schrijft en speelt Frank be-
dachtzamer. De teksten krijgen nog meer aandacht, het 
bij momenten virtuoos akoestisch gitaarwerk springt 
naar voren... 

20 15 

 

 
Meer INFO over de voorstellingen :  
www.ccha.be          www.dekimpel.be 
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Wandelingen zijn ongeveer 10 km en steeds met tussenstop.   
Zo niet, wordt dit vermeld. 

 

 

Vrijdag 01-12 

 
 

 

Infoavond nieuwe leden : iedere maand orga-
niseert 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 02-12 

 

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 03-12 

 

Wandelen in Dilsen-Stokkem 
Afspr : De Wissen, Medaerstraat 42 in Stokkem 
CP : Agnes W. 0494 181 107 

14u00 
 

Maandag 04-12 

 

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

19u00 

Dinsdag 05-12 

 

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

19u30 
20u30 
21u30 

ALLE ACTIVITEITEN van DECEMBER 2017 

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=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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Donderdag 07-12 

 

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

18u00 

Vrijdag 08-12 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

Zaterdag 09-12 

 

Zaklampenwandeling in Kortessem, met ach-
teraf praatcafé.  Stevige schoenen ! 
Afspr : cafetaria sporthal Oud-Mershoven in 
Kortessem. 
CP : Ria P. 04744580696 

17u00 

Zondag 10-12 

 
 
 

 
 
 

 

Brunch Plan Belgie t.v.v.Cambodja 
Inschrijven : € 15 storten vóór 27 november 
op rekeningnummer van Lava met vermelding 
"Plan". Als je voor een ander lid betaalt, doe je 
een afzonderlijke overschrijving 
Afspr : De Markthallen, Markt 2 in Herk-de-Stad 
CP : Nora N. 0474 554 268 
 
Wandelen in Herk-de-Stad 
Afspr : Pikkeleerstraat in Herk-de-Stad  
(parking Olmenhof of voetbalterrein) 
CP : Diane B. 0479 273 427  
 
Dansoefenavond : bij dansleraars Willy en Mia 
Afspr : OC Kleinveld, Populierenlaan te Rekem 
(tegenover de kerk) 
CP : Leon C. 0494 871 375 

10u00 
tot 

13u00 
 
 
 
 

14u00 
 
 
 
 
 

20u30 

Maandag 11-12 

 

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

19u00 

Dinsdag 12-12 

 
 

Vervolg op blz. 7 

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

20u00 
21u00 

 
 
 
 

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/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FT27xxwDkvyU%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT27xxwDkvyU&docid=7SdVcpOWQ_dpNM&tbnid=JvPydk--taovkM%3A&vet=10ahUKEwjf9uT5jJnXAhVL2hoKHd6fArAQMwhSKCMwIw..i&w=1280&h=720&bih=684&biw=1536&q=zaklampentocht&ved=0ahUKEwjf9uT5jJnXAhVL2hoKHd6fArAQMwhSKCMwIw&iact=mrc&uact=8
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
http://wapstad.nl/product.php?productid=36671
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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Lezing : De Grote Levensvragen 
Friedl' Lesage en gasten : Anniek Gravriilakis,  
Jeroen Olyslaegers en Khalid Bendaddou 
Afspr : cc De Kimpel, Eikenlaan 25 te Bilzen 
Zie info op cultuurpagina 3 

20u15 

Donderdag 14-12 

 

Klassieke muziek 
Vivaldi - Teatro alla moda 
Amandine Beyer & Gli Incogniti 
Afspr : Sint-Quintinus-kathedraal, Vismarkt  in 
Hasselt 
Zie info op cultuurpagina 3 

20u00 

Vrijdag 15-12 

 

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

20u00 

Zaterdag 16-12 

 
 

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 17-12 

 

Wandelen in Houthalen 
Afspr : Café Vini's, Stationstraat 120 te Houtha-
len. Stevige wandelschoenen !! 
CP : Jean G. 0476 564 595 

14u00 
 

Maandag 18-12 

 

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

19u00 

Dinsdag 19-12 

 

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

20u00 

Donderdag 21-12 

 

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

18u00 

https://www.dekimpel.be/friedl-lesage-en-gasten-de-grote-levensvragen
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
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
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Vrijdag 22-12 

 
 

 

Klassiek ballet 
Sleeping beauty - Nationale Ballet Odessa 
Afspr :cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 4 
 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-
Lambrechts-Herk 

20u00 
 
 
 
 

20u00 

Zondag 24-12 
 

 

Kerstdinerbuffet 
Afspr : " De Boulevard " Holiday Inn,  Kattegat-
straat 1 te Hasselt 
Betaal € 59 vóór 30 november op rekening van 
Lava.  
Zie menu op blz. 9 
Afspr : Brasserie 'De Boulevard' Holiday Inn, 
Kattegatstraat  1 in Hasselt 
CP : Anita D. 011 225 469 of 0479 471 920 

19u00 

Maandag 25-12 

 

Wandelen in Bokrijk-Genk, 
10 km zonder tussenstop 
Afspr : parking rotonde Herckenrodeplein (Bok-
rijklaan) -  ingang 2 museum 
CP : Diane B. 0479 273 427 

14u00 

Vrijdag 29-12 

 

Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-
Lambrechts-Herk 
 
Bestuursvergadering (programma februari) 

20u00 

Zaterdag 30-12 

 

Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-
Lambrechts-Herk 

20u00 

Zondag 31-12 
 
 

 
 

Sylvesterparty 
Bubbels, koud buffet en dessert. 
Inschrijven : € 37 overschrijven op rekening van 
Lava met mededeling "oudejaarsparty"  
vóór 20 december  
Vanaf 21u30 dansavond : inkom niet-eters : € 7 
(ter plaatse te betalen) 
Afspr : Gildezaal, Joris Van Oostenrijkstraat te 
Kuringen 
Kijk op blz. 10 voor het aanbod op het buffet 

19u00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_Ivm7YbXAhVFPVAKHe1DA-wQjRwIBw&url=http://gksliedrecht.nl/kerstwandeling/&psig=AOvVaw2Anrpb8q55hts-i9ue74_w&ust=1508851969704711
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0u6md64bXAhXEh7QKHXWCAX4QjRwIBw&url=https://au.fotolia.com/tag/2019&psig=AOvVaw03w8RNbQVtXj_3oJbWax1z&ust=1508851226619793
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Als je voor een ander lid betaalt, doe dan een 
afzonderlijke overschrijving en vermeld de naam 
van dat lid !  

  
   

 
Kerstdinerbuffet 

 
Afspr : zondag 24 december om 19 u in Brasserie 'De Boulevard' - Holiday Inn, Kat-
tegatstraat 1 in Hasselt 
Inschrijven : € 59 over te schrijven op rekeningnummer van Lava, vóór 30 novem-
ber 2017.  Als je betaalt voor een ander lid, doe je een afzonderlijke overschrijving. 
(prijs = buffet, inclusief huiswijnen, water en koffie) 

 
Aperitief :  

Prosecco Treviso - amuses 
Koud :  

Scampi - mango - Jonagold 
Gepocheerde zalm - zeekraal 

Creuse oesters - citroen - donker brood 
Assortiment Italiaanse vleeswaren - antipasti 

Carpaccio van wit blauw rund 
Paté van wild - confi tuur vijg en appel 

Soep :  
Consommé van fazant 

Warm :  
Scampi - Thaise groene curry 

Waterzooi van hoevekip - gebrande wortel en prei 
Hertengebraad - sjalot - Pinot noir 

ravioli met bospaddenstoelen - witloof - Pecorino 
Gewokte spruiten - witloof - schorseneren | Gratin met courgette | 

Amandelkroketjes 
Dessert :  

Kleine desserts - Franse en Belgische kazen 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://boeken.feenstrarijnlijn.nl/uploads/trips/images/Oud_en_Nieuw.jpg&imgrefurl=https://feenstrarijnlijn.be/cruises/een-feestelijk-nieuwjaar-1/&docid=Od4Ad4TaIu2enM&tbnid=1vQRwE3bUBzb8M:&vet=10ahUKEwjZnr_biZnXAhUIChoKHWUeDK0QMwhoKDAwMA..i&w=8000&h=4828&bih=684&biw=1536&q=nieuwjaar 2018&ved=0ahUKEwjZnr_biZnXAhUIChoKHWUeDK0QMwhoKDAwMA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGi5_VipnXAhVQaFAKHZ3bCMgQjRwIBw&url=https://nl.depositphotos.com/35230859/stock-photo-christmas-ball-smiley-face-gold.html&psig=AOvVaw3hCtfMbx_p1CsYoTqOPX4t&ust=1509478167940107
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIxeLykYfXAhWGZFAKHRcXAPEQjRwIBw&url=http://www.managementpro.nl/familiebedrijven/wat-je-medewerker-graag-van-de-kerstman-wil-hebben/attachment/kerstman/&psig=AOvVaw2cp4UjVg4CsBJpa4iBSgT-&ust=1508861648501843
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Koud buffet op de sylvesterparty 
 

Vis 

zalm 'en Belleveu' 

tomaat gevuld met roze garnaaltjes 

scampi met spekreepjes (2 pp) 

meloen met Parma 

 Vlees 

rundergebraad natuur 

varkensgebraad met vers fruit 

kippenbout met vers fruit 

kruidige gehaktballetjes 

Ardense kipfilet 

huisbereide paté met witloofconfituur 

gevulde perzik met krab op een bedje van ananas 

gevuld eitjes gegarneerd 

 Groenten 

aardappelsalade met zuurganituur 

geraspte worteltjes 

komkommersalade 

salade van fijne boontjes 

tomatensla 

gemengde salade 

rijstsalade 

 Pastasla 

koude pasta margarita 

(pasta, courgette, kerstomaatjes, mozarella, basilicum) 

Tricolore pastasalade 

(tricolorepasta, ui, courgette, druiven en olijven) 

 Sauzen 

Mayonaise, cocktail, tartaar & mosterdvinaigrette 

 Broodjes 

4 mini broodjes per persoon met botertjes 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm1ouxvYzXAhVBU1AKHd7-Bm4QjRwIBw&url=http://www.dercor.be/bubbels-2740030/&psig=AOvVaw36sio9OKk1RW6RC-mnZJPN&ust=1509045136352080
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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  
  

 
 

Noteer alvast volgende data in je agenda : 

24 december : kerstdinerbuffet 

31 december : Sylvesterparty 

11 februari 2018 : nieuwjaarsbrunch 

 

 
 

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=0ahUKEwi98qn38djWAhWBKlAKHZLPDy4QjRwIBw&url=https://www.shutterstock.com/image-vector/ski-sticks-vector-illustration-isolated-on-521313895?src=0n_aJo41NpU1Tv42k-Ddaw-1-65&psig=AOvVaw2P-5ooG8sOWHtJOPBsynuy&ust=1507272530690669
https://www.animaatjes.nl/plaatjes/kerstballen
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVnPHnrJHXAhVFIlAKHXspAwwQjRwIBw&url=http://detorteltuin-rotterdam.nl/home/attachment/kerstslinger&psig=AOvVaw3EJ-pi17MVeEtve3LodbX6&ust=1509212480729659
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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
mailto:agnes.welkenhuyzen@skynet.be
mailto:andreraskin@skynet.be
mailto:Anita.decaesteker@skynet.be
mailto:greetvdp@telenet.be

