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

 
 

 

 

   Fijne zomer !! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

“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  -  JULI 2018 
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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 € 

Dinsdag 
12 juni 

theaterzaal 
ccHasselt 

Opera Zuid   
Un ballo in maschera van Giuseppe Verdi 
Het drama over ongeoorloofde liefde, waarzeggerij, ver-
raad en een koningsmoord tijdens een gemaskerd bal 
wordt door Opera Zuid in de originele Zweedse versie op-
gevoerd. 
Gratis inleiding om 19u15 

34 29 

Vrijdag 
15 juni 

Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Laureatenconcert Koningin Elisabethwedstrijd Zang 
2018 - Nationaal Orkest van België o.l.v. Stefan Blunier 
De innemende Klara-presentatrice Katelijne Boon zal een 
kort gesprek met de drie hebben en de avond aan elkaar 
praten 
Gratis inleiding om 19u15 

26 21 

Vrijdag 
7 september 

20u15 
Theatercafé 
den Ichter 

Opglabbeek 

Concert 
God save the Kinks (coverband) 
De muziek van The Kinks blijft tot vandaag vele harten ver-
overen. De klassiekers 'Lola', 'You really got me' en 'Sunny 
Afternoon' kunnen jong en oud bekoren. 

9 7 

Donderdag 
04 oktober 

20u15 
Academie-

zaal 
St.-Truiden 

Klassieke muziek 
Concerto Imperiale - Oorlog en Vrede 
Het jonge ensemble Concerto Imperiale legt de nadruk op 
muziek uit de 16de en 17de eeuw. Het wordt voor de concert-
bezoeker dus duidelijk een ontdekkingsreis in de tijd waarbij 
de uitvoerende musici van Concerto Imperiale gebruik ma-
ken van een ‘historisch’ instrumentarium zoals: de viool, cor-
netto, trombone, dulciaan, klavecimbel en orgel. De uitvoe-
ring krijgt daardoor een extra grote expressiviteit.  

16 11 
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Woensdag 
10 oktober 

20u15 
Academie-

zaal 
St.-Truiden 

Lezing 
Communicatie, veel meer dan communicatie - Dr. Dirk 
De Wachter 
Omdat de term communicatie een containerbegrip is gewor-
den dat te pas en te onpas wordt gebruikt in management-
opleidingen, wil hij het begrip herdefiniëren naar zijn wezen-
lijk menselijke grond. Het gaat over de noodzakelijke verbin-
ding tussen mensen tegenover de dreigende individualise-
ring, over complexiteit tegenover vervlakking, over hechting, 
over het bewaken van de taal en over stilte waarin meer luis-
teren dan spreken van belang kan zijn. 

8 8 

 
Meer INFO over de voorstellingen :  

www.ccha.be    -    www.zomeropera.be    -    www.debogaard.be 
 
 

 
 

Toeternietoe 
Op woensdag 11 juli begint het zomerfestival editie 2018 

dit concert vindt éénmalig plaats op het Molenpoortplein in Hasselt 
Vanaf woensdag 18 juli tot en met woensdag 22 augustus 

zijn we terug op onze vertrouwde locatie: Maastrichterstraat 96 in Hasselt 
www.toeternietoe.be 

 

 
Vanaf 19u30 kan je er terecht voor een lekker hapje en drankje. Optredens vanaf 20u15  

 
Hasselt : elke donderdag vanaf 5 juli  
Afspr : in Kapermolenpark te Hasselt (leden van Lava ontmoeten elkaar in de nabij-
heid van de centrale mast) 
 
Genk : elke dinsdag vanaf 10 juli  
Afspr : stadspark - Dieplaan te Genk (leden van Lava ontmoeten elkaar aan de old-
timer bus) 

www.engieparkies.be 
 

http://www.zomeropera.be/
http://www.toeternietoe.be/
http://www.genkonstage.be/nl
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL6YaC253bAhVDJFAKHfw9B_sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.visitdehaan.be/nl/doen/evenementen/engie-parkies/2792/&psig=AOvVaw0RnnPuTtqh6ce5ASxDGI-c&ust=1527229400123821
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Hasselt danst in juni : 
Woensdag 13 juni : ChaChaCha - Herberg Tante Julia,Sint-Maartenplein in Stevoort 
Zondag 17 juni : Gildenzaal, Joris van Oostenrijkstraat te Kuringen 
Woensdag 20 juni : The Square,  Diestersteenweg  212 in Kermt 
Zaterdag 30 juni : St Martinuskerk, Solidariteitsplein in Stevoort 
In juli en augustus op dinsdagavond 
NIEUWE locatie 2018 : GROENPLEIN (aan oude stadhuis) 
3 juli   Quickstep en Bal populaire  
10 juli  Disco Boogie en Back to the 60 – 70 – 80 – 90's 
17 juli  Rumba en Bal Populaire (Live muziek) 
24 juli  Mambo en Carribean Night 
31 juli  Bachata en Bal Populaire 
7 aug  Tango en Bal Populaire (Live muziek) 
14 aug  Quickstep en Ballroom Night 
21 aug  Jive en Rock&Roll 
28 aug  Mars en Bal Populaire (Live muziek) 
Telkens wordt er gestart om 18.30 uur met line dansen. Daarna initiatie in één dans 
waarna de dansvloer vrijgegeven wordt tot 22 uur voor het publiek. 
De eerste dinsdag van juli is er op het Groenplein van Hasselt  de opening met een 
professionele dansshow. Er is ook weer een nieuwe partydans die  telkens wordt 
aangeleerd op elke manifestatie. 

http://dansfans.cultu.be/hasselt-danst 
 

 
Bezoek aan de mijn van Blegny met eigen wagen 
Het bezoek omvat een afdaling in de mijn met gids en een vrij bezoek aan het mu-
seum. Voor meer info : www.blegnymine.be 
Kostprijs : € 10 door overschrijving op rekening van Lava met vermelding ‘Blegny’ 
vóór 17 juli a.s. 
Afspr : zaterdag 4 augustus  om 13u45 
Adres : Rue Lambert Marlet 23 in 4670 Blegny 
E40 afrit 36 bruine richtingaanwijzers Blegny-mine volgen. 
E25 afrit 2 of 3 richting Dalhem / Blegny volgen tot bruine richtingaanwijzers. 
CP : Leon C. 0494 871 375 

http://dansfans.cultu.be/hasselt-danst
http://www.blegnymine.be/
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbu7_48K_bAhXJKsAKHe3uDbsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.demijnen.nl/gids/bezienswaardigheid/mijnmuseum-bl%C3%A8gny-b&psig=AOvVaw1PAn-KU-IeFa6I6i4G3qGE&ust=1527853752680498
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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 

 
 

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

 

ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI 2018 
 

Zondag 01-07 

 

Wandelen in Beringen 
Afspr : Zwembad Sportoase, volg B-mine parking 
via rondpunt Koolmijnlaan 158.  
Het adres is eigenlijk Koolmijnlaan 189  
CP : Marc S. 0496 881 083   

14u00 
 
 
 

Maandag 02-07 

 
 

 

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 
 
Bestuursvergadering (programma augustus) 

19u00 
 
 
 
 

19u00 
 
 
 
 

19u30 
Dinsdag 03-07 

 

Bezoek aan de paardenkliniek ‘Equitom’ 
Maximum 20 personen. De rondleiding kost € 5. 
Inschrijving : overschrijving van € 5 op rekening 
van Lava met vermelding Equitom 
Afspr : Venusberg 1 te Meldert 
CP : Marie-Paul A. 0499 408 280 

14u00 

Woensdag 04-07 

 

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

14u00 

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&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLkv6X45zbAhWLKFAKHdDiCN4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.dima-ecotechnics.be/portfolio/equitom-meldert/&psig=AOvVaw32TpTM-ysTLIg_G_ozu9Zz&ust=1527197229614171
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 06-07 

 

 
Vrijdag 06-07 

 

Lachfestival in Houthalen 
Afspr : aan het Lachmanneke t.o.v. Het Kruidvat, 
Vredelaan in Houthalen 
CP : Jean G. 0476 564 596 
 
Infoavond nieuwe leden : iedere maand organi-
seert het bestuur van Lava een avond om op infor-
mele manier kennis te maken met de vereniging. 
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 

19u30 
 
 
 
 

20u00 
 
 
 
 
 
 
 

20u00 
Zaterdag 07-07 

 

 

Fietsen van Lummen naar Scherpenheuvel,  
45 km met 2 tussenstops. Mogelijkheid meege-
bracht broodje op te eten. 
Afspr : Schulensmeer 't Vloot - Demerstraat 60 in 
Lummen 
CP : Maggy F. 0484 948 895 

11u00 

Zondag 08-07 

 

Wandeling in de Maten - Genk 
Afspr : Parking school Platte Wijerstraat Genk 
Niet parkeren aan café De Schom 
CP : Mieja B. 0498 123 149  

14u00 

Maandag 09-07 

 
 

 

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 11-07 

 

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

14u00 

Vrijdag 13-07 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8vcXU4q3bAhXB8qQKHZ6MAewQjRx6BAgBEAU&url=https://toppershh.be/lachfestival/&psig=AOvVaw2DIoxX2cAFery_jtXSwQ7f&ust=1527781205268050
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&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV2Ib06ZzbAhWBIVAKHSQPCiQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kermisboerhaar.nl/fietstocht/&psig=AOvVaw3z2Ug5Gut9VAgLPkNqHk1c&ust=1527199035426270
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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Zaterdag 14-07 

 

Fietsen in Genk, ongeveer 45 km, 2 tussenstops 
Afspr : parking kerk Termien, Rozenkranslaan in 
Genk 
CP : Mieja B.0498 123 149 

13u00 

Zondag 15-07 

 

Wandelen in Geetbets 
Afspr : café Emma, Dorpstraat 3 te Geetbets 
CP : Willy T 0479 644 878 

14u00 

Maandag 16-07 

 
 

 

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 18-07 

 

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

14u00 
 

Vrijdag 20-07 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

Zaterdag 21-07 

 

Wandeling in de Blauwe Kei te Lommel 
Afspr : Blauwe kei 48 in Lommel 
CP : Leo R. 0479 72 62 97 

14u00 

Zondag 22-07 

 

Wandelen in Bilzen 
Afspr : parking Alden Biezen , Kasteelstraat 6  te 
Rijkhoven - Bilzen. 
CP : Agnes W. 0494 181 107 

14u00 

Maandag 23-07 

 
 

 

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&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt3a-Z55zbAhXSLFAKHfkSCl8QjRx6BAgBEAU&url=https://pt.pngtree.com/freepng/road-cycling_2053572.html&psig=AOvVaw1GOGS1WyUGOLuPJNdZQkGC&ust=1527198301710327
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
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY1Pyutq_bAhWGN8AKHSEUAqwQjRx6BAgBEAU&url=https://outdoorguru.com/how-to/welke-wandelschoen/how-to-b-wandelschoenen/&psig=AOvVaw3Lz6NlTpZ9ez2_jHk0ymn_&ust=1527838036856567
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 25-07 

 

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

14u00 

Vrijdag 27-07 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 
Bestuursvergadering (programma september) 

20u00 

Zaterdag 28-07 

 

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

20u00 

Zondag 29-07 

 

Wandeling in Houthalen 
Afspr : Het Genaderen 6, in Houthalen 
volg de Koolmijnlaan voorbij de bocht richting 
Zonhoven, juist voor de brug van de autostrade 
CP : Jean G. 0476564596 

14u00 

Maandag 30-07 

 
 
 

 

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 

  

Verslag fietsweekend 

  
 

Het was gewoonweg een SUPER fietsweekend aan de Leie. 
We verbleven in een zeer mooi hotel “Van Der Valk” met zeer mooie ka-
mers. Prima en rijkelijk eten in buffet vorm. 
Drie dagen schitterend weer gehad en elke dag een fijne fietstocht ge-
daan door een prachtige omgeving met een totaal van  ongeveer 150 km. 
Natuurlijk mochten we ook genieten van elkaars gezelschap op de terras-
jes bij de nodige tussenstops. 
Zeer tevreden en een beetje gebruind gingen we dan zondagavond  weer 
terug naar huis. 
Hartelijk dank aan  de organisator van dit weekend. 
Een tevreden deelneemster. 

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=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&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi90pzm5q3bAhVRKuwKHeouD-IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kermisboerhaar.nl/fietstocht/&psig=AOvVaw2yQMCTvqXlZ00NHaW4TpJW&ust=1527782319790045
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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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