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Nieuwe leden : Roger Pauwels 
Mail : roger.pauwelsz@gmail.com 

 

 

 
 

 

“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 
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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 september tot mei 
Maximum 15 personen. Inschrijven door sms naar CP te sturen 
met de volgende gegevens : " uw naam en kookworkshop". An-
nuleren tot zondagavond. Indien volzet is er een reservelijst. 
Meebrengen : schort, snijmesje, keukenhanddoek. 
Kosten ingrediënten worden gedeeld en ter plaatse afgerekend. 
Afspr : Gildezaal in Kuringen (keuken a.d. zijde Diepstraat) 
CP : Annelies S. 0494 27 92 46 
Zie bij alle activiteiten de data 

 

 

Praatcafé om 20 u 
Afspr : op verschillende locaties  (zie bij alle 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 
programma. 

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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   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 € 

Zaterdag  
28 september 

20u00 
Concertzaal 
ccHassellt 

Klassieke muziek 
Le Concert Olympique o.l.v. Jan Caeyers  
Piano : Mariam Batsashvili 
Beethoven en zijn idolen 
Dit eerste concert in de huldereeks rond het feestjaar 2020 
van Beethoven werpt een verrassend en vernieuwend per-
spectief op de componist als kind van zijn tijd. De Zevende 
symfonie wordt voorafgegaan door drie werken van com-
ponisten die door Beethoven uitermate hoog stonden aan-
geschreven. 
Gratis inleiding om 19u15 

28 23 

Zaterdag 
12 oktober 

Ethias Theater 

Hasselt 
20u00 

(deuren v.a. 19u) 

Theaterconcert 
40  Years Rocco &  Arturo 
Rocco & Arturo vieren hun 40 jarig jubileum met een groots 
theaterconcert. 
Tijdens dit concert brengen zij een muzikale reis met de 
beste nummers van 40 jaar geleden tot nu. 
Dit doen ze samen met Mauro Pawlowski, Alessio Di Turi  
en de strijkers van Ask4more bekend van Night of the  
Proms. 
 

22,5 17,50 

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 
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Dinsdag 
15 oktober 

20u00 
Theaterzaal 
ccHasselt 

Theater 
Tom Lanoye & Koen De Sutter/NTGent & Theaterpro-
ductiehuis Zeelandia : Wie is bang 
Een ouder acteurskoppel, gespeeld door Els Dottermans 
en Han Kerckhoffs, maakt de balans op van hun liefde voor 
elkaar en voor het vak. Terend op hun bekendheid willen 
ze goed geld verdienen met een populaire repertoireklas-
sieker over een scheldend en drankzuchtig koppel intellec-
tuelen. Hun scheldklassieker blijft volk lokken. Avond na 
avond zijn ze veroordeeld om tegenover elkaar te staan in 
steeds dezelfde rol.  

20 15 

 
Meer INFO over de voorstellingen : www.ccha.be  -   www.ethias-theater.be 

 
 

Lezing :  
“Het verband tussen onze Darmflora en Darmkanker” 

 

Dokter Luc Colemont is afkomstig van Hasselt en heeft sinds 2016 reeds meer dan 
460 lezingen gegeven over darmkanker, zowel in België als in de omringende landen. 
Hij sprak voor het Koninklijk Hof en voor de Belgische regeringen. Vorig jaar was hij 
reeds te gast bij Lava en hij heeft ons uitvoerig uitgelegd dat darmkanker kan opge-
spoord worden door een simpele stoelgangcontrole en dat men hierdoor veel levens 
kan redden.  
Dr. Colemont komt  opnieuw naar Hasselt voor Lava en hij zal een lezing geven over 
het verband tussen darmflora en darmkanker. 
Bij universitaire studies onder andere in Hasselt en Maastricht is het vermoeden ge-
rezen dat er verschillende microben zijn die darmkanker kunnen veroorzaken. 
Alle lavaleden zijn uitgenodigd om samen met familie of vrienden te komen luisteren 
naar dokter Colemont. De toegang is gratis, de kosten worden door LAVA betaald. 
Afspr : Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5 – vrijdag 8 november om 20 uur 
CP : Jean T. 0496 254 891 

 

 

 

Noteer alvast volgende data in je agenda : 

 

Vrijdag 6 tot zondag 16 september :Fiets- en wandelvakantie in Rosas 

Zaterdag 5 oktober : Herfstfeest 

Van vrijdag 18 tot zondag 20 oktober : wandelweekend - Veluwe 

Zaterdag 2 november : uitstap naar Antwerpen 

Zaterdag 14 en zondag 15 december : 2-daagse uitstap naar Rijsel (Lille) 
 

 

http://www.ccha.be/
http://www.ethias-theater.be/
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Aanvulling programma augustus : 

Infoavond over de reis naar Rosas : zaterdag 24 augustus om 20u in 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-Herk 

 
Wandelingen zijn ongeveer 10 km en steeds met tussenstop.   

Zo niet, wordt dit vermeld. 

ALLE ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2019 
 

Zondag 01-09 

 
 
 

 

Fietstocht  Halen-Scherpenheuvel-Diest-Halen 
ongeveer 56 km en 2 pauzes  
De 1ste lange stop houden we omstreeks het mid-
daguur in Scherpenheuvel 
Afspr :  aan de kiosk op de Markt in Halen 
CP : Erik V. 0486 846 201 
 
Wandeling van Guigoven naar Vliermaal 
Geen café aan vertrek 
Afspr : Kerk Guigoven Brandstraat 5 te Guigoven  
(Kortessem) 
CP : Nicole S. 0472 776 036 en Hilde L.  
0472 578 036 

10u30 
 
 
 
 
 
 

14u00 

Maandag 02-09 

 

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

19u00 

Woensdag 04-09 

 

Fietstocht 
Afspr : Oosterhof, Ringlaan in Lummen  
CP : Wilfried V. 0495 144 189 

14u00 

Vrijdag 06-09 

 

 

 

Vertrek fiets- en wandelvakantie naar Rosas 
(zie info op blz. 10) 
 
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 : Roger P. 0486 125 913  
 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 

 
 
 

20u00 
 
 
 
 
 
 

20u00 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8lKmv4NrjAhVDJFAKHUn0C3MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixers.be%2Ffotobehang%2Fgroene-fietser-pictogram-51400989&psig=AOvVaw3HB1HmhfLHR7cvB8H-kt4T&ust=1564511142443266
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3wYvHyIvhAhUC-6QKHdmDBFAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fvvn.nl%2Fbrom-en-snorfiets&psig=AOvVaw2q1xRmrvvgkcG32sHMhdEg&ust=1552994240747456
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
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Zaterdag 07-09 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 20u00 

Zondag 08-09 

 

Wandelen te Houthalen 
Afspr : Café Het Boske, Wolsdal 49 in Houthalen 
CP : Roger P. 0486 125 913 

14u00 

Maandag 09-09 

 

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

19u00 

Woensdag 11-09 

 
 

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

14u00 

Donderdag 12-09 

 

Kookles  
CP :  Annelies S. 0494 27 92 46 
Zie info blz. 2 vaste activiteiten 

18u00 

Vrijdag 13-09 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 20u00 

Zaterdag 14-09 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 20u00 

Zondag 15-09 

 

Wandelen in Tongeren 
Afspr :Café  “Het Gerechtshof “ Vrijthof 1 te Ton-
geren 
CP : Willy N. 0495 874 979 

14u00 

Maandag 16-09 

 

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

19u00 

Dinsdag 17-09 

 

Dansles - Kennismakingsles  
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
CP : Agnes W. 0494 181 107 
Zie info op blz. 2 en blz. 10 

20u00 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3wYvHyIvhAhUC-6QKHdmDBFAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fvvn.nl%2Fbrom-en-snorfiets&psig=AOvVaw2q1xRmrvvgkcG32sHMhdEg&ust=1552994240747456
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjE3amKlrnjAhWFJ1AKHT1mBRkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fnl%2Fillustraties%2Fkokkin&psig=AOvVaw3ViYiZ5y1snIB6QFpiO19K&ust=1563357320583290
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi08sLumrnjAhXHbFAKHYnCA3sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.vecteezy.com%2Fvector-kunst%2F146969-gratis-tango-vector&psig=AOvVaw2ZLXOu272ZYNSPJ28K_XeB&ust=1563358584276477
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Woensdag 18-09 

 

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

14u00 

Donderag 19-09 
 

 

Bezoek aan de Zonhovense Viskwekerij  
Inschrijven tot 16 september door overschrijving 
van € 5 op rekening van Lava met vermelding van 
‘Viskwekerij’ 
Afspr : Viskwekerij gebroeders Vandeput, Boom-
steeg 40 in Zonhoven 
CP : Marie-Paule A. 0499 408 280 

14u00 

Vrijdag 20-09 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 20u00 

Zaterdag 21-09 

 
 

 
 
 

 

 

Wandelen in As, 20 km zonder tussenstop wel 
rustpauzes. 
Picknick en voldoende drinken meenemen 
Afspr : Station, Stationsstraat 124 te As 
CP : Roger P. 0486 125 913 
 
Blotevoetenpadwandeling  
De inkom is € 5 per persoon - ter plaatse te beta-
len. Op vertoon van lerarenkaart : vrije toegang 
Afspr : op het terras om 13u30. Parking is aan de 
Stalkerweg z/n te Zutendaal 
CP : Josée L. 0498 751 998 
 
Spelletjesavond en praatcafé   
Kaarten, gezelschapsspellen en gezellig samen-
zijn... 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lam-
brechts-Herk 
CP : Greet V. 0473 447 500 

11u00 
 
 
 
 
 

13u30 
 
 
 
 
 
 

20u00 

Zondag 22-09 

 

Wandelen in Hoeselt 
Afspr : Café De Hoeselier, De Schepenenlaan 11 
in Hoeselt 
CP : Nico P. 0495 940 803 

14u00 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3wYvHyIvhAhUC-6QKHdmDBFAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fvvn.nl%2Fbrom-en-snorfiets&psig=AOvVaw2q1xRmrvvgkcG32sHMhdEg&ust=1552994240747456
https://sites.google.com/site/viskwekerijvandeput/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjKpKqykbnjAhXMGuwKHX2UBysQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.fr%2Fillustration%2Frandonneurs.html&psig=AOvVaw0lbWtw2Jpm38fFduxaQutx&ust=1563355996957701
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz7bKQgNHjAhWM16QKHQ49CEMQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiz7bKQgNHjAhWM16QKHQ49CEMQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hetkontakt.nl%252Fregio%252Fvianen%252Falgemeen%252F153392%252Fkinderen-komen-spelletjes-spelen-in-hof-van-batenstein%26psig%3DAOvVaw1S_Cik0ciT3sP-9KQgdiv3%26ust%3D1564176056082727&psig=AOvVaw1S_Cik0ciT3sP-9KQgdiv3&ust=1564176056082727
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Maandag 23-09 

 

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

19u00 

Dinsdag 24-09 

 

Dansles 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
CP : Agnes W. 0494 181 107 
Zie info op blz. 2 en op blz. 10 

20u00 

Woensdag 25-09 

 

Fietstocht 
Afspr : Kerkhof, hoek Kerkhofstraat en Herebaan-
Oost in Houthalen 
CP : Jean G. 0476 564 596 

14u00 

Donderdag 26-09 

 

Kookles  
CP :  Annelies S. 0494 27 92 46 
Zie info blz. 2 vaste activiteiten 

18u00 

Vrijdag 27-09 

 

Afspr :  Het Trefpunt Dieplaan 23 te Genk 
CP : Mieja B. 0498 123 149 
 

Bestuursvergadering : laatste dag voor indienen 
van voorstellen voor het programma van november 

20u00 

Zaterdag 28-09 

 
 

 

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 
 
Le Concert Olympique o.l.v. Jan Caeyers  
Piano : Mariam Batsashvili 
‘Beethoven en zijn idolen’ 
Gratis inleiding om 19u15 
Afspr : ccHasselt, Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 3 

19u30 
 
 
 
 
 

20u00 

Zondag 29-09 

 

Wandelen in Geetbets 
Afspr : Café De Witte van Tilles, Steenstraat 7 in 
Geetbets 
CP : Willy T. 0479 644 878 

14u00 

Maandag 30-09 

 

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

19u00 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi08sLumrnjAhXHbFAKHYnCA3sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.vecteezy.com%2Fvector-kunst%2F146969-gratis-tango-vector&psig=AOvVaw2ZLXOu272ZYNSPJ28K_XeB&ust=1563358584276477
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3wYvHyIvhAhUC-6QKHdmDBFAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fvvn.nl%2Fbrom-en-snorfiets&psig=AOvVaw2q1xRmrvvgkcG32sHMhdEg&ust=1552994240747456
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjE3amKlrnjAhWFJ1AKHT1mBRkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fnl%2Fillustraties%2Fkokkin&psig=AOvVaw3ViYiZ5y1snIB6QFpiO19K&ust=1563357320583290
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjMo7uW_tDjAhVK2KQKHSxvAi0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fil-re-di-ciacco-bacco-bowling-pizzeria-tavola-calda.business.site%2F&psig=AOvVaw3G5R_fmIpCs21bOYlNlZWp&ust=1564175471314396
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR9v61lbnjAhVBPFAKHVrcDt0QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjNwM6xlbnjAhUHLlAKHS_rCfEQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wmct.on.ca%252Fconcert-series%252Fmariam-batsashvili-piano%252F%26psig%3DAOvVaw2CkfXz8en3Q7XoFiQO4-KC%26ust%3D1563357130465348&psig=AOvVaw2CkfXz8en3Q7XoFiQO4-KC&ust=1563357130465348
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Begeleide fiets- en wandelvakantie in Rosas (Spanje) 
van 6 tot 15 september 2019 

 
Lava organiseert in samenwerking met “ De Toerist Biking “ een begeleide reis naar het 
schitterende Rosas, gelegen aan de Costa Brava. 
Wij verblijven in Hotel Montecarlo Spa & Welness  in Santa Margarida . Alle kamers met 
gedeeltelijk of volledig uitzicht op zee . 
Gratis toegang tot Wellness Center verwarmd zwembad met jetstralen,  sauna, hammam, 
jacuzzi… 
Er is een bar met live muziek en amusement en een groot terras met uitzicht op de baai. 
Verblijf in half pension ontbijt en avondmaal in buffetvorm, met showcooking. 
Water en wijn bij het avondmaal. 
Basisprijs € 645. 
CP : Jean T. 0496 254 891 
Meer info op www.lava-alleenstaanden.be onder rubriek ‘programma’ 

Infoavond voor de deelnemers : zaterdag 24 augustus om 20 u in Elckerlyc 

 

 
Ontspannend – Sociaal – Gezellig – plezant en gezond … welke activiteit kan dit bieden ? 

DANSEN ! 
 

Op dinsdag 17 september gaan de danslessen opnieuw van start, te beginnen met een 
gratis kennismakingles. Beginners om 20 u, de gevorderden om 21 u. 
Zij die de lessen reeds volgden, zullen we zeker terug zien. Want eenmaal besmet met de 
dansmicrobe, raakt men niet meer uitgedanst. 
Voor de gevorderden, het tweede jaar, komt er een vernieuwd programma. 
Heren !!!  De dames vragen er om, door u rondgeleid te worden op de dansvloer, de plek 
waar de heren het voor het zeggen hebben. 
Gedaan met muurbloempje of tooghanger zijn, uw avonden brengt u in de toekomst op de 
dansvloer door. Wij organiseren buiten de danslessen ook dansavonden om uw kunnen nog 
te verbeteren.  
Graag inschrijven vóór 12 september.  Prijs per 13 lessen € 60. 
Om de kwaliteit van de lessen te handhaven, zijn we genoodzaakt het aantal danskoppels 
te beperken tot 25 per lesuur. 
De volgorde van de betalingen geldt als criterium om te bepalen wie mag deelnemen. Wie 
niet kan deelnemen, krijgt het inschrijvingsgeld terug. 
Op dinsdag 22 oktober om 19 u start tevens een reeks line dance.  
Graag inschrijven voor 17 oktober. Prijs per 8 lessen € 35. 
Wij hopen u daar te mogen ontmoeten. 

http://www.lava-alleenstaanden.be/
https://www.hotelmontecarlo.net/en/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi08sLumrnjAhXHbFAKHYnCA3sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.vecteezy.com%2Fvector-kunst%2F146969-gratis-tango-vector&psig=AOvVaw2ZLXOu272ZYNSPJ28K_XeB&ust=1563358584276477
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Uitstap naar Antwerpen 

 
De bus vertrekt in Hasselt om 8u. Rond 9u komen we toe aan het Centraal station van 
Antwerpen. Daar zullen gidsen ons vertellen over het mooie station en de buurt rondom. 
Na een korte pauze vertrekken we met de gidsen verder de stad in via de Meir naar de 
Groenplaats en de Grote Markt.  
Tijdens de middag wordt er daar geluncht. Liefhebbers kunnen tijdens de middag de ka-
thedraal bezoeken. Na de lunch brengt de bus ons naar het museum 'Red Star Line'.  Zij 
die liever wandelen kunnen langs de Schelde naar het museum stappen. 
Red Star Line is een museum over de migratie van Europeanen richting New York. Van 
1873 tot 1935 bracht de boot 'Red Star Line' meer dan twee miljoen mensen van Antwer-
pen naar New York. Dit was voor hen toen de poort naar een beter leven. Migratie is van 
alle tijden, dit wordt in dit museum ook duidelijk. Er zijn gidsen gereserveerd.  
Onze laatste halte die dag is het bezoek aan het dak van het MAS met roltrappen. Hier 
zie je heel mooi de skyline van Antwerpen.  
Onze leden betalen voor deze daguitstap € 15. Lava legt bij en betaalt de bus. 
Inschrijven door betaling van € 15 op rekening van Lava. Als je voor een ander lid betaalt 
doe je een afzonderlijke overschrijving met vermelding “Antwerpen” en de naam van dat 
lid. 
Rond 17u keren we terug naar Hasselt. 
Afspr : zaterdag 2 november. De bus vertrekt om 8u00  op de parking van de Carrefour in 
Kuringen (Decathlon) 
CP : Miet B. 0494 999 563  

 

 
Wandelweekend in oktober 

 
Dit jaar staat er opnieuw een wandelweekend op het programma.  
Van 18 tot 20 oktober trekken we naar de Veluwe (Nederland) in de buurt van Apeldoorn. 
Drie dagen heerlijk wandelen in een bosrijk landschap en logeren in een prachtig hotel. Voor 
2 overnachtingen op basis van vol pension in een tweepersoonskamer betaal je € 180. Voor 
verblijf  in een eenpersoonskamer betaal je € 240. 
Het aantal eenpersoonskamers is beperkt. Lava betaalt de bus. 
Inschrijven : betaal € 180 of € 240 euro op de rekening van lava met vermelding "wandel-
weekend”. 
Graag doorgeven aan de CP als je al weet met wie je de kamer zult delen. 
CP : Roger P. 0486 125 913 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxrdyOs9fjAhWusaQKHQ4rDAMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.vmm.be%2Fevenementen%2Fafbeeldingen-evenementen%2Fapen.png%2Fview&psig=AOvVaw1Rq3pX1Hu3OQcLYoXTrZHc&ust=1564395910095462
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnk8SVnrnjAhUEU1AKHWvMC4MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.behance.net%2Fgallery%2F33553759%2FLogo-De-Hoge-Veluwe&psig=AOvVaw0dyCuRYBgYxn55R059F7LX&ust=1563359478547890
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Ski- en wandelvakantie in Wörgl - Oostenrijk 
 
De skivakantie 2020 zal doorgaan in Wörgl, Oostenrijk, een prachtig ski- en wandel ge-
bied. Er kunnen ook wandelaars mee !  
We verblijven in Hotel Linde, in half pension, gelegen op 200 m van het centrum. 
Er zijn momenteel nog 3 single kamers beschikbaar.  
Opgepast, de voorraad is snel op ! Dit is een kleiner hotel vandaar dat je niet te lang 
mag wachten. 
We reizen met de Interbus via Tui met volgende opstapplaatsen : Brussel, Antwerpen 
en Gent. 
Periode : zaterdag 4 januari tot zaterdag 11 januari 2020. 
De bus vertrekt op vrijdagavond 3 januari 2020. 
Prijs : *    Hotel : dubbel € 248 pp en single € 319,40 pp 
          *    Bus : € 180 pp 
Annuleringsverzekering is niet inbegrepen.  
Deze kan bijgenomen worden aan 5 % van de reissom met een minimum premie van € 25.  
Inschrijvingen per mail : travelcenterbeelen@telenet.be 
met volgende gegevens : 
    *    naam + voornaam  
    *    geboortedatum  
    *    adres +  gsm nummer  
    *    welke kamertype  
    *    bus of geen bus  
    *    annulatie verzekering of niet ? 
 

  CP : Willy T. 0479 644 878 
 
 
 

Als je voor meerdere activiteiten wil betalen,  
doe dan telkens een afzonderlijke overschrijving per activiteit !  

Dit geldt ook als je voor een ander lid betaalt. 
Voor lidgeld doe je steeds een afzonderlijke overschrijving. 

 
 
 
 

mailto:travelcenterbeelen@telenet.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMloGpir_jAhXE-KQKHetGBbkQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjWtoijir_jAhVSiqQKHffwDR0QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fnl.123rf.com%252Fphoto_61048524_bebaarde-man-ski%2525C3%2525ABr-in-helm-en-bril-met-plezier-in-de-winter-flat-vrolijke-man-ski%2525C3%2525ABn-springen-vliegen.html%26psig%3DAOvVaw0ayl6tq36RKvFzlS2DROxG%26ust%3D1563560321045995&psig=AOvVaw0ayl6tq36RKvFzlS2DROxG&ust=1563560321045995
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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. 
 
 

 
www.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  

Ombudsman 
Evenementen 

Leon Craenen 0494 871 375 craenen47@gmail.com 

Nieuwe leden Roger Pauwels 0486 125 913 roger.pauwelsz@gmail.com 

Evenementen Leo Reynders 0479 726 297 leo.reynders4@telenet.be 

http://www.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:roger.pauwelsz@gmail.com

