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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 

Secretariaat : Prinsenstraat  36 b 7 - 3500 Hasselt 

Bankrekening : IBAN: BE33 7755 9540 7946 
BIC : GKCCBEBB 

Ondernemingsnummer: 0869954594 

www.lava-alleenstaanden.be 
mail : bestuur@lava-alleenstaanden.be 

PROGRAMMA  -  JUNI 2018 

mailto:greetvdp@telenet.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq9Yrkyt3aAhXBL1AKHWSQC1MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/bbq-pig-sitting-on-a-grill-barrel-vector-967588&psig=AOvVaw1yVmiTyKSA_NmEL1IqvG2Y&ust=1525025997215120
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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 
Afspr : 14 u  
Ongeveer 40 km met tussenstop.  
Vertrekpunt  en CP wisselend : zie alle activiteiten 
 

 

Kookworkshop om 18 u : van oktober tot mei 
Maximum 15 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 alle 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 € 

Vrijdag 
1 juni 
20u00 

Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Symphonic cinema - De vuurvogel 
deFilharmonie / Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Antony 
Hermus. Cello : Marc Vossen 
Dit concerto-rapsodie voor cello en orkest is een indrin-
gende compositie waarin de cello moet glanzen, vlammen 
en fonkelen. Filmbeelden volgen de uitvoering en worden 
live aangestuurd met speciaal ontwikkelde software. Moch-
ten Stravinsky en Diaghilev nog leven, ze zaten in de zaal. 
Gratis inleiding om 19u15 
 

24 19 

Zondag  
3 juni 
20u30 
Alden  
Biezen 

Zomeropera 
Il trovatore – Giuseppe Verdi 
Met Il Trovatore begeven we ons in een zigeunermilieu waar 
liefde, verleiding, misleiding, wraak en chantage hoogtij vie-
ren en het noodlot zich onomkeerbaar voltrekt. 
 

45 40 

Dinsdag 
12 juni 

theaterzaal 
ccHasselt 

Opera Zuid   
Un ballo in maschera van Giuseppe Verdi 
Dit intrigerende verhaal is gebaseerd op ware feiten. Het 
drama over ongeoorloofde liefde, waarzeggerij, verraad en 
een koningsmoord tijdens een gemaskerd bal wordt door 
Opera Zuid in de originele Zweedse versie opgevoerd. 
Gratis inleiding om 19u15 
 

34 29 
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Vrijdag 
15 juni 

Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Laureatenconcert Koningin Elisabethwedstrijd Zang 
2018 
Nationaal Orkest van België o.l.v. Stefan Blunier 
In zijn lange bestaan heeft de 'Olympiade van de muziek' 
memorabele winnaars opgeleverd. Wat het dit seizoen 
wordt, weten we natuurlijk nog niet. Maar spannend wordt 
het zeker. Al dat mooie liedrepertoire mogen aanhoren is al 
een avond uit waard op zich. 
De innemende Klara-presentatrice Katelijne Boon zal een 
kort gesprekje met de drie hebben en de avond aan elkaar 
praten. 
Gratis inleiding om 19u15 

26 21 

 
Meer INFO over de voorstellingen :  

www.ccha.be    
www.zomeropera.be 

 
 
 

 
 
 
 

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 

 
 

 
Om de communicatie tussen onze leden te kunnen verbeteren,  

bieden wij onze "facebookers" de kans om lid te worden  
van onze besloten groep "vrienden van lava"  

(enkel toegankelijk voor lavaleden).   

Wij hebben reeds meer dan 100 leden. 

http://www.zomeropera.be/
http://www.genkonstage.be/nl
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuwbTypJvaAhWhI8AKHbt2DEQQjRx6BAgAEAU&url=https://marketingmed.nl/7-tips-voor-meer-bereik-op-facebook/&psig=AOvVaw3faZQpPV1RI2AmB4BqYA5_&ust=1522748025018413
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Wandelingen zijn ongeveer 10 km en steeds met tussenstop.   
Zo niet, wordt dit vermeld. 

ALLE ACTIVITEITEN VAN JUNI 2018 
 

Vrijdag 01-06 

 
 
 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 
 
Klassieke muziek 
Symphonic cinema - De vuurvogel 
deFilharmonie / Antwerp Symphony Orchestra 
o.l.v. Antony Hermus. Cello : Marc Vossen 
Gratis inleiding om 19u15 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 3 

20u00 
 
 

20u00 

Zaterdag 02-06 
 

De Luman, Schulensebaan 5 – Lummen 
CP : Greet V. 013 663 141 of 0473 447 500 

20u00 

Zondag 03-06 
 

 
 
 
 
 

 

Wandelen in Millen 
Afspr : Parochiaal cultureel centrum Millen Tik-
kelsteeg 7 te Millen ( Riemst). Er zijn werken op 
de steenweg Tongeren- Maastricht; neem de 
tweede afslag rechts na autostrade afrit Tongeren  
CP : Hilde L. 0472 578 036 
 
Zomeropera  
Il trovatore – Giuseppe Verdi 
Afspr : Kasteel van Alden Biezen, Kasteelstraat 6 
in Bilzen 
CP : Agnes W. 0494 181 107 
Zie ook cultuurpagina 3  

14u00 
 
 
 
 
 
 
 
 

20u30 
 

Maandag 04-06 

 
 

 

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

 
Fietsen te Hasselt 
Afspr : parking oud zwembad Hasselt, Elfde Li-
niestraat 
CP : Diane B. 0479 273 427 
Zie info op blz. 2 : vaste wekelijkse activiteiten 

19u00 
 
 
 
 

19u00 

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=2ahUKEwizjq-kj87aAhUBJFAKHTgWDq8QjRx6BAgAEAU&url=https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-vier-jonge-geitjes-die-fiets-met-helm-berijden-image82648614&psig=AOvVaw1rsfdkIwOW7O2_BPgXQU5q&ust=1524494651963797
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Woensdag 06-06 

 

Fietsen 
Afspr : Elckerlyc Pastorijstraat 4     Sint Lam-
brechts-Herk 
CP : Jos O.   0477 357 807 

14u00 

Vrijdag 08-06 

 

 

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

20u00 
 
 
 
 
 
 
 

20u00 

Zaterdag 09-06 

 

Spiegeltocht in de Grotten van Kanne - de Parel 
van de Jekervallei   
Inschrijven door overschrijving van € 10 op reke-
ning van Lava en dit vóór 25 mei 
Afspr : Avergat 14 in Kanne (Riemst)  
CP : Agnes W. 0494 181 107  

13u45 

Zondag 10-06 

 

Wandeling in Maaseik 
Afspr : Kasteel van Wurfeld, parking Kerk Kapel-
weg 52 in Wurfeld (Maaseik) 
CP : Frans T. 0495 630 059 

14u00 

Maandag 11-06 

 
 

 

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

 
Fietsen te Hasselt 
Afspr : parking oud zwembad Hasselt, Elfde Li-
niestraat 
CP : Diane B. 0479 273 427 
Zie info op blz. 2 : vaste wekelijkse activiteiten 

19u00 
 
 
 

19u00 

Dinsdag 12-06 

 

Opera Zuid   
Un ballo in maschera van Giuseppe Verdi 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Gratis inleiding om 19u15 
Zie ook cultuurpagina 3 

20u00 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhvdqpienZAhXILsAKHXNKAicQjRwIBg&url=https://pixabay.com/nl/fiets-logo-abstracte-symbool-sport-168159/&psig=AOvVaw2_C7hMDh4DdfTAxfqaRSYM&ust=1521022677532957
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=2ahUKEwjL9Ie_kc7aAhUSPFAKHVWtBa0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.grottenvankannevzw.be/&psig=AOvVaw1jwSh5ZFv3zqx3hlUoxHoY&ust=1524495230458135
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP9e_sm87aAhWQCOwKHcZVBW8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/323414816966422583/&psig=AOvVaw2-U5ZVWO0M2skIjSixfJAL&ust=1524498019843518
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizjq-kj87aAhUBJFAKHTgWDq8QjRx6BAgAEAU&url=https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-vier-jonge-geitjes-die-fiets-met-helm-berijden-image82648614&psig=AOvVaw1rsfdkIwOW7O2_BPgXQU5q&ust=1524494651963797
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Woensdag 13-06 

 

Fietsen 
Afspr : Kerk Godsheide Kiezelstraat Hasselt 
CP : Guido S.    0476 539 350 

14u00 

Vrijdag 15-06 
 

 
 
 
 

 

Klassieke muziek 
Laureatenconcert Koningin Elisabethwedstrijd 
Zang 2018 
Nationaal Orkest van België o.l.v. Stefan Blunier 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Gratis inleiding om 19u15 
Zie ook info op cultuurpagina 4 
 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 
 
 
 
 
 
 
 

20u00 

Zaterdag 16-06 
 

 

 

Lava's zomerbarbecue en dansfeest   
€ 25 voor eten, dessert en drinken - all in. 
Assortiment van verschillende soorten barbecue-
specialiteiten - in totaal 3 stuks per persoon 
Inschrijven door betaling van € 25 en dit vóór 8 
juni met vermelding "bbq" 
Niet-eters zijn welkom vanaf 21u30 en zij betalen 
€ 8 voor de ganse avond drank 
Afspr : Gildezaal, Joris Van Oostenrijkstraat 65 te 
Kuringen  (ingang parking van de kerk) 

19u00 

Zondag 17-06 

 

Wandelen : vertrek in Rekem 
Afspr : parking Colmonterveld, in de Populieren-
laan 5, links afslaan naar de parking 
CP : Agnes W. 0494 181 107 

14u00 

Maandag 18-06 

 
 

 

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

 
Fietsen te Hasselt 
Afspr : parking oud zwembad Hasselt, Elfde Li-
niestraat 
CP : Diane B. 0479 273 427 
Zie info op blz. 2 : vaste wekelijkse activiteiten 

19u00 
 
 
 

19u00 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhvdqpienZAhXILsAKHXNKAicQjRwIBg&url=https://pixabay.com/nl/fiets-logo-abstracte-symbool-sport-168159/&psig=AOvVaw2_C7hMDh4DdfTAxfqaRSYM&ust=1521022677532957
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGy-qJls7aAhWHJlAKHefHAF4QjRx6BAgAEAU&url=http://www.bos-heikabouters.be/cms01/index.php/component/content/article/8-activiteiten/252-zaterdag-01-augustus-2015-zomer-barbecue&psig=AOvVaw3QhESuemsYV-F5jW2HroKS&ust=1524496460164406
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP9e_sm87aAhWQCOwKHcZVBW8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/323414816966422583/&psig=AOvVaw2-U5ZVWO0M2skIjSixfJAL&ust=1524498019843518
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizjq-kj87aAhUBJFAKHTgWDq8QjRx6BAgAEAU&url=https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-vier-jonge-geitjes-die-fiets-met-helm-berijden-image82648614&psig=AOvVaw1rsfdkIwOW7O2_BPgXQU5q&ust=1524494651963797
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Woensdag 20-06 

 

Fietsen 
Afspr : kerkhof,  Herebaan-Oost in Houthalen 
CP : Jean G.  0476 564 596                         
 

14u00 
 

Vrijdag 22-06 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

Zaterdag 23-06 

 
 

 

Avondwandeling te Oud Rekem, 8 km 
Afspr : parking Colmonterveld 
Gps ingeven : Populierenlaan 5 Rekem 
CP : Roger W. 0477 307 118 
 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

19u00 
 
 
 
 

20u00 

Zondag 24-06 

 
 

 

Fietstocht Neerharen - Visé,  50 km met 2 tus-
senstops. Mogelijkheid om meegebracht broodje 
op te eten. 
Afspr : parking kerk, kasteelstraat Neerharen, 
tegenover huis nr. 61 
CP : Léon C. 0494 871 375 
 
Wandelen in Zoutleeuw 
Afspr : Provinciedomein “Het Vinne”, Ossenweg-
straat 70 in Zoutleeuw 
CP : Willy T.  0479 644 878   011 582 095 

11u00 
 
 
 
 
 
 

14u00 

Maandag 25-06 

 
 

 

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

 
Fietsen te Hasselt 
Afspr : parking oud zwembad Hasselt, Elfde Li-
niestraat 
CP : Diane B. 0479 273 427 
Zie info op blz. 2 : vaste wekelijkse activiteiten 

19u00 
 
 
 
 

19u00 

Woensdag 27-06 

 

Fietsen 
Afspr : Oosterhof, Ringlaan te Lummen  
CP : Wilfried V.    0495 144 189 

14u00 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhvdqpienZAhXILsAKHXNKAicQjRwIBg&url=https://pixabay.com/nl/fiets-logo-abstracte-symbool-sport-168159/&psig=AOvVaw2_C7hMDh4DdfTAxfqaRSYM&ust=1521022677532957
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2pia9eHaAhWDyaQKHXg7D8UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.natuurmonumenten.nl/evenementen/midzomernachtloop&psig=AOvVaw2EpY6F96v3rwIVEIfbDtm4&ust=1525174847071651
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdq8Tt8c_aAhVM16QKHbdKCrsQjRx6BAgAEAU&url=http://www.baiedankie.nl/acties/zuid-afrikaanse-fietstocht-10-jarig-bestaan/&psig=AOvVaw343ojfojO3bFPIcZjpVpib&ust=1524555472098542
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP9e_sm87aAhWQCOwKHcZVBW8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/323414816966422583/&psig=AOvVaw2-U5ZVWO0M2skIjSixfJAL&ust=1524498019843518
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizjq-kj87aAhUBJFAKHTgWDq8QjRx6BAgAEAU&url=https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-vier-jonge-geitjes-die-fiets-met-helm-berijden-image82648614&psig=AOvVaw1rsfdkIwOW7O2_BPgXQU5q&ust=1524494651963797
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhvdqpienZAhXILsAKHXNKAicQjRwIBg&url=https://pixabay.com/nl/fiets-logo-abstracte-symbool-sport-168159/&psig=AOvVaw2_C7hMDh4DdfTAxfqaRSYM&ust=1521022677532957
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Vrijdag 29-06 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

Zaterdag 30-06 

 

Fietstocht “De Fietslus Genk” - 45 km  
Afspr : Parking kerk Termien, Rozenkranslaan 37 
in Genk 
CP : Mieja B. 0498 123 149 

13u30 

  

 

 

Voordracht 23 mei : STOP DARMKANKER door dr. Luc Colemont, Prof. Mede-
stichter en strijder van de organisatie “Stop Darmkanker”  
Iedere dag  zijn er 23 nieuwe gevallen van darmkanker en  9 overlijdens of  3200 
per jaar. Men kan zich vanaf 50 jaar laten screenen. 
DOKTER Luc Colemont heeft er zijn missie van gemaakt om overal waar ze hem 
vragen - van kleinste dorp of vereniging, tot in het paleis van Princes Lea, tante van 
Koning Philip - lezingen te gaan geven over wat men kan/moet doen om darmkanker  
te stoppen. Nu komt hij speciaal voor Lava naar Hasselt. 
U bent uitgenodigd om samen met uw familie of vrienden op 23 mei om 20u00 in het 
cultureel centrum Hasselt te komen luisteren naar dokter Colemont, want hij kan het 
beter uitleggen dan de beste professor. In maart 2018 heeft hij zijn 300e lezing gege-
ven. 
Inkom is gratis; de kosten worden door LAVA betaald, maar U kan op vrijwillige ba-
sis een bijdrage schenken ten voordele van STOP DARMKANKER. 
CP : Jean T. 0496 254 891 

 
 
 
 

Noteer alvast volgende data in je agenda : 

Zondag 3 juni : Zomeropera in Alden Biesen 

Zaterdag 16 juni : Lava’s zomerbarbecue en dansfeest 

Vrijdag 7 – zondag 16 september : fiets- en wandelweek in Hongarije 

Zaterdag 22 september : herfstfeest 

Vrijdag 26 – zondag 28 oktober : wandelweekend in de Ardennen 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmhIi3ms7aAhXCIVAKHR1vBaoQjRx6BAgAEAU&url=http://www.sevendays.nl/blog/deze-7-fietsers-kom-je-al-tijd-tegen&psig=AOvVaw2Q0Y547jTqk754N_DNFQ5q&ust=1524497627258459
http://www.stopdarmkanker.be/
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Fiets- en wandelvakantie aan het Balatonmeer - Hongarije 
 

Ook dit jaar gaan we  samen met 'Toerist Biking' op reis van 7 tot 16 september 
2018. 
Verblijf in 4-sterrenhotel Anna Grand Hotel**** Wine & Vital in half pension. 
Onze verblijfsplaats is Balatonfüred, de oudste en meest prestigieuze vakan-
tiebestemming van het Balatonmeer. Het staat internationaal bekend als kuur-
oord en er heerst een aangenaam en zacht klimaat. In het noorden wordt de 
stad omsloten door een bergketen en in het zuiden gaat ze over in het schierei-
land Tihany dat zich uitstrekt in het meer en zo een brede baai vormt.  
Rond het meer werd een fietsroutenetwerk aangelegd waardoor je op mooie en 
vlakke fietspaden de omgeving kan verkennen. Een fietstocht vanuit het histo-
rische stadje Keszthely is één van de smaakmakers van deze reis. 
De wandelaars kunnen hun hartje ophalen in de wijngaarden op de basaltheu-
vels ten noorden van Balatonfüred. Maar ook een natuurwandeling op het 
schiereiland Tihany is een must. 
Prijs : € 735 per persoon in tweepersoonskamer. Supplement single € 170.   
Inbegrepen : autocarreis en fietstransport, verblijf in 4*-hotel in half pension, 
fiets- en wandelbegeleiding, bootovertochten, toegang tot wellnesscentrum, fooi 
chauffeur. 
Info en inschrijvingsformulier op de website van Lava, pagina 'programma' klik 
op ‘download het inschrijvingsformulier’ 
CP : Jean T. 0496 254 891 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK0ay04djaAhWIYlAKHcjzBIMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.paridaka-info.com/2008/CER/presentation/us/r3_5-le-parcours.html&psig=AOvVaw34TO_qoRMTeXzj9q2Mudvg&ust=1524860268053229
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Wandelweekend in Bouillon 
 
In het weekend van 26 tot 28 oktober trekken we naar de Ardennen om te 
wandelen in de omgeving van Bouillon. 
In de bossen van de Ardennen kunnen we prachtige wandelingen maken 
en in de meanders van de Semois kunnen we genieten van adembene-
mend uitzichten. Iedere dag zorgen we voor een geleide wandeling met 
keuze tussen een sportief traject door de heuvelachtige bossen of een  
meer vlak parcours langs de oevers van de rivier.  
In de stad is er heel wat te beleven zoals een bezoek aan het historisch 
kasteel van Godfried van Bouillon, het Musée Ducal en andere sites van 
het architecturaal en religieus erfgoed. 
We logeren in Hotel de la Poste, een viersterrenhotel in het centrum van 
de stad. We hebben een arrangement met 2 overnachtingen in tweeper-
soonskamers, warm en koud ontbijtbuffet en ‘s avonds een  driegangen-
diner. De prijzen verschillen al naargelang men een kamer heeft met uit-
zicht op de rivier of uitzicht op de straat. Het aantal eenpersoonskamers is 
zeer beperkt. 
Voor dit arrangement betalen onze leden voor 2 overnachtingen met half-
pension 155 € per persoon in tweepersoonskamer met straatzicht, 180 € 
per persoon in tweepersoonskamer met rivierzicht. Voor een eenpersoons-
kamer betaal je 230 €. Lava betaalt de bus heen en terug. 
Inschrijven door betaling van het juiste bedrag op rekening van Lava. De 
kamers worden toegewezen in volgorde van de betalingen. 
CP : André R. 0475 347 781 

 

 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg1vPwns7aAhUHZ1AKHdBcC6kQjRx6BAgAEAU&url=http://www.bouillon-tourisme.be/nl/home&psig=AOvVaw3kTsUsoZo3LUnpfA4UqaAN&ust=1524498819769151
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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 persoon 
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 

Evenementen Roger Pauwels 0486 125 913 roger.pauwelsz@gmail.com 

mailto:bestuur@lava-alleenstaanden.be
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