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

 
 

 

 

“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  - JANUARI 2018 

mailto:greetvdp@telenet.be
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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 
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) 
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.  

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.  

34 
29 
 

uitverkocht 
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Zondag 
7 januari 
11u00 

concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Nieuwjaarsconcert : deFilharmonie/Antwerp Symp-
hony Orchestra o.l.v. Philippe Herreweghe - So-
praan : 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. Zijn 
historisch geïnformeerde lezing van Strauss’ meest fijn-
zinnige orkestwalsen laat zich niet samenvatten in één-
twee-drie.  

28 
23 
 

VOLZET 

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 

Zaterdag 
27 januari 

20u00 
concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Also sprach Zarathustra 
Nationaal Orkest van België o.l.v. Hugh Wolff  
Steven Isserlis - cello 
Richard Strauss baseerde zich aan het einde van de 
19de eeuw op het boek van Friedrich Nietzsche. Dit 
symfonische gedicht werd wereldberoemd toen het be-
gin, Sonnenaufgang, door Stanley Kubrick gebruikt 
werd in de openingsscène van de film 2001 : A space 
odyssey. Ook Elvis Presley gebruikte deze introductie 
tijdens de opening van diverse concerten. Zelfs Prince 
schreef het nummer Also sprach Zarathustra. 
Gratis inleiding om 19u15 

24 19 

 

Meer INFO over de voorstellingen :  
www.ccha.be          www.dekimpel.be 
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CULTUUR - MUZIEK - THEATER 
 

Ik dacht: ‘Ik ga bij Lava om te wandelen’. Awel, ik doe het na al die jaren nog altijd 
graag. 
Ik dacht: ‘Laat mij eens meegaan op wandelvakantie’. Awel, ik doe het na al die ja-
ren nog altijd graag. Ik dacht: ‘Doe eens iets geks en schrijf je eens in voor theater’. 
Awel, een nieuwe wereld opende zich voor mij. 
 
Jef Neve was TOP! En ik die niet meteen een liefhebber ben van Jazz. Maar Jef is 
een entertainer die leuk contact maakt met zijn publiek. En bovenal is hij een enorm 
getalenteerd muzikant! 
 
Kleinkunst is wel écht mijn ding. Nostalgie hé. Maar dat gebracht door drie enthou-
siaste prachtige stemmen van Tine Embrechts, Clara Cleymans en Lucas Van den 
Eynde was héél mooi ! Of waren het vier artiesten, want Tine stond daar hoog-
zwanger dat podium op en af te lopen. Gekke maar toffe meid! 
 
Samen met de bus naar Maastricht voor een toneelstuk: daar kijk ik altijd weer naar 
uit. Wat een talent loopt daar rond. Toneelgroep Amsterdam bracht de tragedie 
‘Medea’. Daar word je niet bepaald vrolijk van. Maar de bewerking en het acteren 
grijpt je meteen naar de keel. Gedurfd maar zeker de moeite waard. En natuurlijk 
sluiten we zo’n cultuuravond steevast af met een glaasje samen met onze Lavale-
den. Gezellig! 
 
Bedankt CP voor het verrijkend aanbod waar iedereen wel ergens zijn gading vindt. 

 

 
 

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 

 
 

Noteer alvast volgende data in je agenda : 

24 december : kerstdinerbuffet 

31 december : Sylvesterparty 

11 februari 2018 : nieuwjaarsbrunch 
 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMrf_pls3XAhVJIMAKHW3wAWUQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/afbeelding-kerstversiering-i20602.html&psig=AOvVaw1AAnuKUe8HNMtROF4qmeE9&ust=1511268158337634
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMrf_pls3XAhVJIMAKHW3wAWUQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/afbeelding-kerstversiering-i20602.html&psig=AOvVaw1AAnuKUe8HNMtROF4qmeE9&ust=1511268158337634
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Voor de avondwandeling van 9 december is het noodzakelijk een 
fluovest te dragen.  Wij raden de leden ook aan om tijdens de winter-

maanden een fluovest te dragen bij iedere wandeling. 
 

 
 

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

 

Dinsdag 02-01 Geen dansles  

Vrijdag 05-01 

 
 

 

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 

Zaterdag 06-01 

 
 

 

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 
 
Vertrek skivakantie in skigebied "Arc 2000" 
Clubhotel Belambra L’Aiguille Rouge 
Afspr : voor uur en plaats van vertrek van de 
bus, neem contact op met CP 
CP : Willy T. 011 582 095 of  0479 644 878 

19u00 

ALLE ACTIVITEITEN van JANUARI 2018 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibsauEic3XAhWkB8AKHUksD-wQjRwIBw&url=http://www.stiemerheide.be/agenda/beste-wensen-brunch-2018/&psig=AOvVaw0NxvFoN3D6KaB5eawVFQNH&ust=1511263783945471
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
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCrvKghc3XAhUpCcAKHQY3B-sQjRwIBw&url=https://nl.depositphotos.com/5986416/stock-photo-skier-illustration.html&psig=AOvVaw2qAdbzBxhAuSVTR15__Uvd&ust=1511263417766450
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Zondag 07-01 

 
 

 
 

 

Nieuwjaarsaperitiefconcert 
deFilharmonie/Antwerp Symphony Orches-
tra o.l.v. Philippe Herreweghe 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie cultuurpagina 4 
 
Na het concert : 
Etentje in " Het Magazijn " in Hasselt . Telefo-
nisch  reserveren bij Anita D. 0479 471 920 
Afspr : Minderbroederstr 9 te Hasselt  
 
Wandeling in Lanaken 
Afspr : Kinderboerderij, Neerharenweg 12 in 
Lanaken  
CP : Léon C. 0494 871 375 

11u00 
 
 
 
 
 
 
 

13u30 
 
 
 

14u00 
 

Maandag 08-01 

 

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

19u00 

Dinsdag 09-01 

 

Dansles : Caféboogie - start tweede serie 
                 Groep 1 
                 Groep 2 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
CP : Agnes W. 0494 181 107  

19u30
20u30 
21u30 

 

Woensdag 10-01 

 

Theater   
Het kleine meisje van meneer Linh 
Guy Cassiers - Toneelhuis 
Afspr : theaterzaal, cultureel centrum Hasselt, 
Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 4 

20u00 

Vrijdag 12-05 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

Zaterdag 13-01 

 

Spelletjesavond en praatcafé   
Kaarten, gezelschapsspelen en gezellig samen-
zijn... 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-
Lambrechts-Herk 
CP : Greet V. 0473 447 500 

20u00 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhlpnSgs3XAhWpAsAKHeH5CVEQjRwIBw&url=http://www.berlikum.com/25/997/agendaitem/agenda.html&psig=AOvVaw22UAzk-2AGE27kDH7wI90x&ust=1511262746558472
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicpd2d_szXAhUKBcAKHXsZCE4QjRwIBw&url=http://kievit-schoenen.nl/wandel-schoenen/&psig=AOvVaw1aTBEJIG96e1TQGsR9C6v4&ust=1511261529769100
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=0ahUKEwiZj4LC4tzXAhVTF8AKHbkOA98QjRwIBw&url=https://www.amazon.co.uk/John-Adams-Ideal-Rummikub-Classic/dp/B00LPIDLCA&psig=AOvVaw0UXzlUnWcUrVmLPcKz4UeM&ust=1511803876999372
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Zondag 14-01 

 
 

 

Wandelen te Lanklaar 
Afspr : Kerkplein Nieuwstraat te Lanklaar (Dil-
sen-Stokkem) 
CP : Agnes W. 0494 181 107 
 
Dansoefenavond : bij dansleraars Willy en Mia 
Afspr : OC Kleinveld, Populierenlaan te Rekem 
(tegenover de kerk) 
CP : Leon C. 0494 871 375 

14u00 
 

 
 
 
20u30 

Maandag 15-01 

 

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

19u00 

Dinsdag 16-01 

 

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

19u30 
20u30 
21u30 

Donderdag 18-01 
 

 

Kookles : zie vaste activiteiten blz.2 
CP : Annelies S. en Anita D. 0479 471 920 
We vragen om deelname aan de kookles tel-
kens opnieuw te bevestigen per sms, ten laatste 
om 22u dinsdag voor de kookles van donder-
dag. Sms naar CP Anita D. 0479 471 920 

18u00 

Vrijdag 19-01 

 

Dansoefenavond  en praatcafé voor alle leden 
van Lava 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt  

20u00 

Zaterdag 20-01 

 

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 

19u30 

Zondag 21-01 

 

Wandeling in Bolderberg 
Afspr : parking Bovy Galgeneinde 22 te Heus-
den-Zolder  
CP : Jean G. 0476 564 596 

14u00 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicpd2d_szXAhUKBcAKHXsZCE4QjRwIBw&url=http://kievit-schoenen.nl/wandel-schoenen/&psig=AOvVaw1aTBEJIG96e1TQGsR9C6v4&ust=1511261529769100
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
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
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=0ahUKEwicpd2d_szXAhUKBcAKHXsZCE4QjRwIBw&url=http://kievit-schoenen.nl/wandel-schoenen/&psig=AOvVaw1aTBEJIG96e1TQGsR9C6v4&ust=1511261529769100
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Maandag 22-01 

 

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

19u00 

Dinsdag 23-01 

 
 
 
 

 

Dansles  : caféboogie 
                  Groep 1 
                  Groep 2 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
CP : Agnes W. 0494 181 107 
 
Concert - pop-rock 
Een nieuw jaar, een nieuwe Frank - Frank 
Vander Linden 
Afspr : kleine theaterzaal, cultureel centrum 
Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 4 

19u30 
20u30 
21u30 

 
 
 

20u00 

Vrijdag 26-01 

 

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

20u00 

Zaterdag 27-01 
 

 
 
 

 

Klassieke muziek 
Also sprach Zarathustra 
Nationaal Orkest van België o.l.v. Hugh Wolff  
Steven Isserlis - cello 

Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Gratis inleidingn om 19u15 
Zie info op cultuurpagina 4 
 
Afspr : Café Ditisit, Bosstraat 10 - Helchteren 
CP : Jean G. 0476 564 596 

20u00 
 
 
 
 
 
 
 

20u00 

Zondag 28-01 
 

 

Wandeling in Houthalen 
Tussenstop is op dezelfde plaats als het vertrek. 
Afspr : zwembad Hengelhoef te Houthalen, 
Tulpenstraat 141 te Houthalen-Helchteren 
Opgelet : parking zwembad kost 50 cent per uur 
CP : Roger P. 0486 125 913 

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.ccha.be/programma/1323/Frank_Vander_linden/Een_nieuw_jaar_een_nieuwe_Frank/?type=show
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicpd2d_szXAhUKBcAKHXsZCE4QjRwIBw&url=http://kievit-schoenen.nl/wandel-schoenen/&psig=AOvVaw1aTBEJIG96e1TQGsR9C6v4&ust=1511261529769100
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Maandag 29-01 

 

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

19u00 

Dinsdag 30-01 

 

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

19u30 
20u30 
21u30 

  
We vragen vrijwilligers om op Sylvesteravond te helpen achter de toog. 

 

 
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 (Contact Persoon) kunnen activiteiten via mail melden.  Het nieuwe activiteitenformulier is te bekomen bij de le-
den 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 activiteitenformu-
lier 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 persoon en per km lijkt ons een redelijk be-
drag. 
 

 
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 

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://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjusbO919fXAhViJsAKHfdJBU0QjRwIBw&url=http://detorteltuin-rotterdam.nl/home/attachment/kerstslinger&psig=AOvVaw1SgR5TRE1VE_j2N0B63GJ7&ust=1511629127150455
mailto:agnes.welkenhuyzen@skynet.be
mailto:andreraskin@skynet.be
mailto:Anita.decaesteker@skynet.be
mailto:greetvdp@telenet.be
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Verslag Winterberg 
 

De kleren liggen terug gewassen en gestreken in de kast. Voor drie dagen wandelen 
neem je haast evenveel mee als voor een week naar de zon. Ze voorspelden regen en 
kou. Maar wat een meevaller is het geworden ! Alle lavaleden waren tijdig op post. 
Eén bus was echter nog ergens aan het ‘zwerven’. Nog rap een vergeten portefeuille 
halen en tegen 8 uur waren we goed en wel vertrokken. Later dan voorzien. Dan 
maar geen tussenstop want we moesten tijdig kunnen vertrekken voor de eerste 
wandeling. We wilden zeker voor het donker terug in het hotel zijn :-)  
Na een misverstand bij één chauffeur kwam uiteindelijk ook de tweede bus veilig en 
wel aan in het hotel. Snel koffers opbergen, stevige wandelschoenen aandoen en hup 
met de geit. Het werd een pittige wandeling onder een stralende zon om dan op de 
top heerlijk te kunnen genieten van het prachtige uitzicht. Er was ook voldoende 
plaats en tijd om in Kahler Asten iets lekkers te eten of te drinken. Zelfs een ijsje kon 
er bij sommigen nog in, ondanks het frisse weer. Onze picknick was er tussendoor 
ook al aangegaan. Moe en voldaan kwamen we terug in het hotel waar iedereen in-
checkte. De kamers waren ruim en netjes, de wellness was héérlijk, er was een gezel-
lige bar, het buffet was gevarieerd en er was voldoende keuze om je buikje vol te 
eten. Zowel de ontbijtruimte als de zaal waar we ’s avonds konden eten en dansen 
waren sfeervol ingericht.  
De tweede dag begon het échte werk. Wat een prachtige wandeling en ook het zon-
netje was er weer bij! Bij het ‘vals plat’ zoals André het steeds noemde, voelden 
sommigen de knie, de heup, de kuiten, de rug, enfin, de slijtage van de onderdelen. 
Maar André heeft aan alles gedacht. Er werd voldoende gerust en iedereen had een 
buskaart gekregen waarmee we probleemloos terug tot aan het hotel konden gera-
ken. Maar eerst kregen we In Haus Am Stein nog heerlijk warm eten. De dapperen 
onder de lavaleden deden de wandeling all the way ! De anderen konden zich verma-
ken in het hotel of in het stadje. Daar kon je leuk wandelen en winkelen, maar ze 
kenden hun prijzen. Ook de derde dag overtrof de mooie wandeling weer de vorige. 
De CP wist ze wel uit te kiezen, zò mooi! Waar we voor gekomen waren was ruim-
schoots ingelost. En het is ook altijd leuk om op zo’n vakantie kennis te maken met 
nieuwe lavaleden. De formule om met tien aan een ronde tafel te zitten bevorderde 
ook het leggen van nieuwe contacten. 
 

Een erg geslaagde reis. Daarvoor dank aan  
- de toporganisatie van André met zijn team 
- de muziek van Agnes 
- de karamellen van Louis 
- elk spontaan vriendelijk woord van de lavaleden 
Ik kijk alvast uit naar de volgende wandel/verwen/rust/natuur-vakantie! 
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Wij wensen jullie 
een vrolijk eind 
een goed begin 
een nieuw jaar  

volkomen naar jullie zin ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKksqHytDXAhUJC8AKHaUnBLAQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/stock-illustration-christmas-reindeer-santa-fun-cartoons-happy-claus-cartoon-characters-looking-like-saying-hi-there-here-image62923848&psig=AOvVaw0PzV_BtB6q4XQEvlhJzX9Q&ust=1511384998843069

