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Nieuwe leden : Greet V. 013 663 141  of  0473 447 500 
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“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 
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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  
 
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. 
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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 
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, 
cornetto, trombone, dulciaan, klavecimbel en orgel. De uit-
voering krijgt daardoor een extra grote expressiviteit.  

16 11 

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 
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Vrijdag 
16 november 

20u00 
Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Schandalig - Beethovens 5de : Pianoconcerto & Le sacre. 
Belgian National Orchestra o.l.v. Hugh Wolff  
Piano : Nelson Freire  
Thomas Adès’ opera, het Keizerconcerto van Ludwig van 
Beethoven en het balletstuk van Igor Stravinsky  

24 19 

 
Meer INFO over de voorstellingen :  

www.ccha.be    -    www.debogaard.be  -  www.opglabbeek.be 

 
 
 

Lavaleden gaan samen naar ..... 
 
Cultuurbeurs 
De toegang is gratis maar je moet op voorhand inschrijven. 
Zend een e-mail naar anita.decaesteker@skynet.be of sms naar  
0479 471 920 vóór 28 augustus 
Afspr : zaterdag 1 september van 16u tot 19u   
            cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
CP : Greet V. 0473 447 500 

 
 

Volle Bak Vennestraat - Genk 
4 zomerse zaterdagen vol muziek, straatanimatie, terrasjes, authentiek 
soul food. 
Afspr : van 18 augustus tot 8 september van 17u tot 24u - Vennestraat 
(La Poste) in Genk 
www.vollebakvennestraat.be 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.debogaard.be/
http://www.vollebakvennestraat.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqqJC_wLjVAhXHKlAKHRNkA84QjRwIBw&url=http://www.danspunt.be/ccha&psig=AFQjCNFu8uKr8uJ7ta3bdMg81KkvHJVP9A&ust=1501761713407881
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Wandelingen zijn ongeveer 10 km en steeds met tussenstop.   
Zo niet, wordt dit vermeld. 

 

ALLE ACTIVITEITEN VAN SEPTEMBER 2018 
 

Zaterdag 01-09 

 
 

 

Cultuurbeurs (zie info op cultuurpagina 4) 
 
Wandeling in  Beverlo, 3,5 km 
Na de wandeling kan je genieten van een leuke 
babbel, een hoeve-ijs of een drankje. 
Afspr : ’t Kasteeltje Vennestraat 15 Beverlo 
CP : Ingrid G. 0470 230 954 

16 u 
 tot 19 u 

 
 

14u00  

Zondag 02-09

 

Wandeling in Lanaken 
Afspr : rusthuis Bessemerberg bij ZOL, Bessemer-
straat 476 in Lanaken.  
Parkeren t.o. de weg naar het ziekenhuis in het 
bos. De ziekenhuisparking is betalend. 
CP : Leon C. 0494 871 375 

14u00 

Maandag 03-09 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
CP: Annie A. 0478 961 595 

19u00 
 
 

Woensdag 05-09 

 

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

14u00 

Vrijdag 07-09 

 
 

 
 
 

 

Vertrek : fiets- en wandelvakantie aan het  
Balatonmeer - Hongarije 
Zie info op blz. 10 
CP : Jean T. 0496 254 891 
 
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 

 
 
 
 
 

20u00 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqqJC_wLjVAhXHKlAKHRNkA84QjRwIBw&url=http://www.danspunt.be/ccha&psig=AFQjCNFu8uKr8uJ7ta3bdMg81KkvHJVP9A&ust=1501761713407881
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBvNTsod3bAhXDaVAKHXlpAVMQjRx6BAgBEAU&url=https://jimjimiz.blogspot.com/2014/05/wamdellunch-met-dorie-en-germaine.html&psig=AOvVaw05HRIPhq2xQ-4jmzJhtA9r&ust=1529413051765038
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj95-_JsrLcAhVBJ1AKHYDqB04QjRx6BAgBEAU&url=https://bi.mk/povik-za-aplikanti-za-mladinskite-liderski-kampovi-glou-i-imlp/&psig=AOvVaw0jvI0KG_Dkt2MXoNc6GzOy&ust=1532338112537725
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=2ahUKEwiK0ay04djaAhWIYlAKHcjzBIMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.paridaka-info.com/2008/CER/presentation/us/r3_5-le-parcours.html&psig=AOvVaw34TO_qoRMTeXzj9q2Mudvg&ust=1524860268053229
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=2ahUKEwjrpPz7ot3bAhWBLFAKHT5EDg0QjRx6BAgBEAU&url=https://cibliga.be/24-augustus-praatcafe-oost-vlaanderen/&psig=AOvVaw0ew4sQehkDpW9Yjqql2ohJ&ust=1529413366653867
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Zaterdag 08-09 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

Zondag 09-09 

 

Wandelen in de bossen van  Koersel Kapelleke 
Afspr :Taverne Uitkijktoren, Fonteintjesstraat 30 in 
Koersel 
CP : Marc S. 0496 881 083 

14u00 

Maandag 10-09 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
CP: Annie A. 0478 961 595  

19u00 

Dinsdag 11-09 

 

Geen dansles : de kennismakingsles 
is verplaatst naar dinsdag 18 september 

 

Woensdag 12-09 

 

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

14u00 
 

Vrijdag 14-09 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

Zondag 16-09 

 

Wandelen in Opgrimbie 
Afspr : Drempelhoeve, Broekstraat 86 in Opgrim-
bie 
Niet parkeren voor de zaak. 
CP : Agnes W. 0494 181 107 

14u00 

Maandag 17-09 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
CP : Annie A. 0478 961 595  

19u00 
 

Dinsdag 18-09 

 

Dansles - Kennismakingsles  
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
CP : Agnes W. 0494 181 107 
Zie info op blz. 9 

20u00 

Woensdag 19-09 

 

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=2ahUKEwjrpPz7ot3bAhWBLFAKHT5EDg0QjRx6BAgBEAU&url=https://cibliga.be/24-augustus-praatcafe-oost-vlaanderen/&psig=AOvVaw0ew4sQehkDpW9Yjqql2ohJ&ust=1529413366653867
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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=2ahUKEwjrpPz7ot3bAhWBLFAKHT5EDg0QjRx6BAgBEAU&url=https://cibliga.be/24-augustus-praatcafe-oost-vlaanderen/&psig=AOvVaw0ew4sQehkDpW9Yjqql2ohJ&ust=1529413366653867
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj95-_JsrLcAhVBJ1AKHYDqB04QjRx6BAgBEAU&url=https://bi.mk/povik-za-aplikanti-za-mladinskite-liderski-kampovi-glou-i-imlp/&psig=AOvVaw0jvI0KG_Dkt2MXoNc6GzOy&ust=1532338112537725
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ6d7MubLcAhXKLVAKHc0OBEgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/183451384806470680/&psig=AOvVaw1pMndwiCki5QY-oDMrnTjB&ust=1532340029998491
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 21-09 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

Zaterdag 22-09 

 

 

 

Herfstfeest  :  mosselen of vidé met frieten 
Daarna dansen  
Reserveren : betaling van € 20 voor mosselen of  
€ 15 voor vidé op rekening van Lava vóór 15 
september. 
Inschrijvingen die binnenkomen na deze datum, 
kunnen wij niet verzekeren van deelname. 
Als je voor een ander lid betaalt, doe dan een afzon-
derlijke overschrijving ! 
Leden die niet ingeschreven hebben, zijn welkom 
om te dansen vanaf 21 uur en betalen € 5 ter 
plaatse 
Afspr : Gildenzaal, Joris van Oostenrijkstraat  - 
Kuringen 

19u00 

Zondag 23-09 

 

Wandeling in Scherpenheuvel - Zichem 
Afspr : Marktplein, Markt 39 in Zichem 
CP : Leo R. 0479 726 297 

14u00 

Maandag 24-09 

 

Petanquen 
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt) 
CP : Annie A. 0478 961 595  

19u00 
 

Woensdag 26-09 

 

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

14u00 

Donderdag 27-09 

 

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

18u00 

Vrijdag 28-09 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-
Herk 
 
Bestuursvergadering  

20u00 

Zondag 30-09 

 

Wandelen in Schaffen 
Afspr : Kerk, Sint-Hubertusplein in Schaffen 
CP : Greet V. 0473 447 500 

14u00 
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja3YftyrLcAhWGfFAKHbjtD10QjRx6BAgBEAU&url=https://koken.vtm.be/de-keuken-van-sofie/recept/mosselen-met-friet&psig=AOvVaw3orjka9wRSP16QakB-KgN2&ust=1532344662623775
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC256Oy7LcAhUEK1AKHfjtAVoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.recepten.be/recept/vol-au-vent/&psig=AOvVaw3OOoaDskWs8SBYdObNSVWy&ust=1532344700433868
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjahMG5y7LcAhVFEVAKHRC5ClwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.berlikum.com/nieuws/berlikum-dansen,-zingen-en-toneelspelen-als-een-echte-musicalster-1/&psig=AOvVaw1AfXQ2yIdsG8bOKdian_Xy&ust=1532344806535062
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj95-_JsrLcAhVBJ1AKHYDqB04QjRx6BAgBEAU&url=https://bi.mk/povik-za-aplikanti-za-mladinskite-liderski-kampovi-glou-i-imlp/&psig=AOvVaw0jvI0KG_Dkt2MXoNc6GzOy&ust=1532338112537725
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=2ahUKEwiJqZjKv7LcAhXBaVAKHQZcBlYQjRx6BAgBEAU&url=https://lisserbroekonline.nl/bericht/22876/-wereld--koken-voor-beginners&psig=AOvVaw3rSBL-zFj_Hrnt8fPzvnDG&ust=1532341636487368
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrpPz7ot3bAhWBLFAKHT5EDg0QjRx6BAgBEAU&url=https://cibliga.be/24-augustus-praatcafe-oost-vlaanderen/&psig=AOvVaw0ew4sQehkDpW9Yjqql2ohJ&ust=1529413366653867
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj95-_JsrLcAhVBJ1AKHYDqB04QjRx6BAgBEAU&url=https://bi.mk/povik-za-aplikanti-za-mladinskite-liderski-kampovi-glou-i-imlp/&psig=AOvVaw0jvI0KG_Dkt2MXoNc6GzOy&ust=1532338112537725
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Op dinsdag 18 september om 20 u 
starten we opnieuw met de danscursus 

 
De danslessen zijn steeds een groot succes. Om de kwaliteit van de les-
sen te handhaven, zijn we genoodzaakt het aantal danskoppels te beper-
ken tot 25 per lesuur. 
De volgorde van de betalingen geldt als criterium om te bepalen wie mag 
deelnemen. Kostprijs : € 60 te betalen op rekening van Lava. 
Wie niet kan deelnemen, krijgt het inschrijvingsgeld terug. 
 
 

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 vakantiebe-
stemming van het Balatonmeer. Het staat internationaal bekend als kuuroord 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 schiereiland Tihany dat zich uit-
strekt 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 historische 
stadje Keszthely is één van de smaakmakers van deze reis. 
De wandelaars kunnen hun hartje ophalen in de wijngaarden op de basaltheuvels 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://elfonografo.mx/blogs/las-mejores-canciones-del-rock-roll.html
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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Bezoek aan Westerlo en de abdij van Tongerlo op 6 oktober 
 
We vertrekken om 10u30 aan het VVV-kantoor in Westerlo voor een 
dorpswandeling (ongeveer anderhalf uur) met gids.  
Tijdens de wandeling wordt een stukje van de  geschiedenis van de Me-
rode verteld. We wandelen langs 2 kastelen van de Merode familie. In het 
centrum is er ook het vroegere koetshuis en het hoveniershuis van de fa-
milie de Merode.  
Verder is er ook de Lindeboom, een beschermde boom, op het dorpsplein. 
Er is ook het ‘Trammeke’. Dit is een overblijfsel van een authentiek bevloei-
ingssysteem voor de weilanden langs  de Nete, de rivier in Westerlo.  
’s Middags, rond 12u30, kunnen we lunchen in de Asberg. Er zijn brood-
jes met beleg (€ 2,5 per stuk) en soep met brood (€ 3,5) te verkrijgen - ter 
plaatse te betalen. 
Voor de sportievelingen is er daarna een mooie wandeling door het bos tot 
aan de abdij in Tongerlo (ongeveer drie kwartier stappen). 
Anderen kunnen met de auto.  
Om 15u bezoeken we in de abdij een reproductie van het schilderij van 
Leonardo da Vinci ‘Het laatste avondmaal’. Er wordt uitleg gegeven door 
een gids. Daarna is er een geleide wandeling in de abdij.  
Voor de zoetebekken is er later ook nog een ijsje te verkrijgen op de lek-
weide schuin tegenover de abdij. Smakelijk !  
Genieten dus van ‘de parel der Kempen’ die dag !  
Praktisch: 
Bijdrage voor de gidsen € 6.  
Domein den Asberg, Asberg 28, 2260 Westerlo 
Abdij Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo 
Inschrijven : door betaling van € 6 op rekening van Lava met vermelding 
van ‘Westerlo’ vóór 15 september 
Afspr : 10u30 aan het VVV Westerlo Sint-Lambertusstraat 4 in  2260 Wes-
terlo 
CP : Miet B.  0494 999 563  

 
 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcitT4zLLcAhXPbVAKHcT_DW8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.westerlo.be/over-westerlo/huisstijl-en-wapenschild&psig=AOvVaw2jvcU2dSyh1z-AAwEWuts6&ust=1532345222789928
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwje2selzLLcAhWHKVAKHa1lAk8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.bierpassie.com/article/2175/tongerlo-blond&psig=AOvVaw3AgcjZtqDmH3y_noe2yqy_&ust=1532345048574832


 

10 

 
Skivakantie 2019 

 
De skivakantie 2019 zal doorgaan in Les 3 Vallées, Les Menuires (Frankrijk), een 
prachtig skigebied, met meer dan 600 km skipistes. 
We verblijven in Clubhotel Belambra Neige et Ciel, in half pension. Je kan er skiën 
tot aan het hotel. 
Er zijn momenteel nog single kamers beschikbaar.  Opgepast, de voorraad is snel 
op ! Tweepersoonskamers zijn er nog voldoende. 
We reizen met de snowbus van TUI met verschillende opstapplaatsen, Aarschot, 
Berchem, Hasselt/Kuringen, Leuven/Heverlee, Groot-Bijgaarden  en Namen.  
De bus rijdt tot in Moûtiers en van daar uit gaan we samen met CP Willy verder naar 
het hotel. 
Periode : zaterdag 5 januari tot 12 januari  2019      
Prijzen :  
- Hotel : single  : €  469,20 pp, dubbel : €  362 pp  

Momenteel is hier een vroegboekkorting en een extra korting van € 70 per ka-
mer, deze prijs is zolang de voorraad strekt. 

- Bus: € 148  pp, momenteel is er een korting van € 7 pp, zolang de voorraad 
strekt, daarna is de prijs € 155, dus snel boeken is de boodschap. 

Annuleringsverzekering is niet inbegrepen. Deze kan bijgenomen worden aan 5 % 
van de reissom met een minimum premie van € 25. 
Inschrijven : gelieve via mail contact te nemen met travelcenterbeelen@telenet.be 
vermelding van : 
    *    naam + voornaam  
    *    geboortedatum 
    *    adres +  gsm nummer 
    *    welke kamertype  
    *    bus of geen bus 
    *    annulatieverzekering of niet ? 
 

Travel Center Beelen 
Stationsstraat 2 
3350 Drieslinter 
Tel : +32 (0) 11 91 94 79 
Fax: +32 (0) 11 91 94 89 
 
CP : Willy T. 0479 644 878 

 
 
 

mailto:travelcenterbeelen@telenet.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO8qHrzbLcAhVFa1AKHebXBWcQjRx6BAgBEAU&url=http://clipartsource.today/logo-aeroport-de-geneve.html&psig=AOvVaw1xBpFGi2UtxKlwzLG9D7SQ&ust=1532345457875034
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Wandelweekend in Bouillon 
 

Onze vereniging organiseert ieder jaar in de herfst een wandelweekend voor haar 
leden. 
Dit jaar hadden we ervoor gekozen om te gaan wandelen in de Ardennen en we had-
den daarvoor een groot aantal kamers gereserveerd in een viersterrenhotel in Bouil-
lon. 
Nu hebben wij vernomen dat grote delen van de bossen rond Bouillon in die periode 
zullen afgesloten zijn voor het publiek. Het is dan jachtseizoen en ieder weekend 
worden er grote jachtpartijen (battues) georganiseerd. Wandelen in de bossen is tij-
dens die dagen strikt verboden. Wij hebben met grote spijt in het hart moeten beslis-
sen om het wandelweekend van oktober 2018 te annuleren.  
De leden die reeds inschreven, hebben ondertussen het betaalde bedrag teruggekre-
gen. 
Gelieve ons te verontschuldigen voor deze tegenvaller. 

 
 
 

Noteer alvast volgende data in je agenda : 
Van 7 tot 16 september : fiets- en wandelvakantie Balatonmeer 

Zaterdag 22 september : herfstfeest 
Zaterdag 6 oktober : bezoek aan Westerlo en de abdij van Tongerlo 

 

 
 

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=&ved=2ahUKEwiHpNPv0bLcAhXS1qQKHd3zDR4QjRx6BAgBEAU&url=https://mijnklas.weebly.com/herfst-knutsels.html&psig=AOvVaw0KbbCtsj1_MlecvfxH_9R6&ust=1532346461903742
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjThdTG0bLcAhVNsKQKHaAFBCQQjRx6BAgBEAU&url=http://hetiskoers.nl/boe-eikels/&psig=AOvVaw0KbbCtsj1_MlecvfxH_9R6&ust=1532346461903742
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjThdTG0bLcAhVNsKQKHaAFBCQQjRx6BAgBEAU&url=http://hetiskoers.nl/boe-eikels/&psig=AOvVaw0KbbCtsj1_MlecvfxH_9R6&ust=1532346461903742
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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
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy2aOK8JbYAhXsKsAKHcIyAuEQjRwIBw&url=http://www.de-smet.be/&psig=AOvVaw0Hmgqwgx0rGIVxJuY6HPUl&ust=1513800387604451
mailto:agnes.welkenhuyzen@skynet.be
mailto:andreraskin@skynet.be
mailto:Anita.decaesteker@skynet.be
mailto:greetvdp@telenet.be
mailto:roger.pauwelsz@gmail.com

