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

 

    
 

  

Aan alle mensen 

Kunnen wij alleen maar wensen 

Dat het dagelijks journaal, 

Telkens met een verschrikkelijk verhaal, 

Onze wereld inzicht mag geven 

Om eindelijk eens in het nieuwe jaar 

In vrede met elkaar te leven. 

 

 

 

 

 

                      Fijne kerstdagen ! 
  

 

 

December 2019  

 “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 
 

http://wallpapersimages.info/merry-christmas-2012-wallpapers-68-wallpapers/
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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 € 

Dinsdag 
5 november 

20u15 
’t Fabriek 
Hoeselt 

Lezing 
Christophe Deborsu & Annick De Wit : Dag, Bonjour 
Aanstekelijk enthousiast en met veel fijne humor overlopen 
Christophe en Annick allerlei gelijkenissen en verschillen 
tussen Vlamingen en Walen.  

10 5 

Maandag  
25 november 

15u00 
Concertzaal 
ccHasselt 

Chanson  
Herman Van Hove en Lissa Meyvis 
Met “In de schaduw van Toon Hermans” brengt Herman 
Van Hove, de vriend en laatste manager van Toon Her-
mans, met zangeres Lissa Meyvis een hommage aan de 
Nederlandse cabaretier, schilder, zanger en dichter.  

18 13 

Dinsdag 
26 november 

20u00 
Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek / kamermuziek 
Beethovens integrale vioolsonates 
Julien Libeer : piano  
Lorenzo Gatto : Viool 
Mogen we dit even een dreamteam op het concertpodium 
noemen ? Gatto behaalde in 2009 de tweede plaats in de 
Koningin Elisabethwedstrijd. Julien Libeer, artist in resi-
dence in Flagey, speelde met heel wat symfonische orkes-
ten maar is ook als kamermuzikant zeer gegeerd. 
Gratis inleiding om 19u15 

18 13 

Dinsdag 
17 december 

20u00 
Theaterzaal 
ccHasselt 

Klassiek ballet 
Nationale Ballet Odessa - Sleeping Beauty 
Een lust voor het oog en oor en een must-see voor elke 
balletliefhebber, dit kroonjuweel van het romantische klas-
sieke ballet, hier gebracht in een prachtige versie mét 
live orkest ! 

36 31 

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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Woensdag 
18 december 

20u00 
Kleine thea-

terzaal 
ccHasselt 

Theater 
Chris Lomme & Michael De Cock/KVS - Reverence 
Chris Lomme, de grande dame uit het theater en de film, 
werd tachtig. En dat moest gevierd worden. Op het po-
dium, waar anders? In Reverence blikt ze terug op maar 
liefst zestig jaar spelen. Met een handvol archiefbeelden, 
herinneringen en een paar voorzichtige danspasjes kijkt 
ze over haar schouder en blikt ze vooruit. Een solovoorstel-
ling over groot verdriet en klein geluk, loslaten en een leven 
vol liefde.  

18 13 

Vrijdag 
27 december 

20u00 
Theaterzaal 
ccHasselt 

Cabaret en comedy 
Kamal Kharmach 
Mag ik even? Een eindejaarsconference. 
Eind 2019 kijkt Kamal Kharmach voor de eerste keer op het 
jaar terug met zijn intussen bekende verlegen, maatschap-
pijkritische maar vooral hilarische stijl. Waarover het zal 
gaan moet deels nog gebeuren, maar een jaar vol klimaat-
betogers, ontslagnemende ministers, corrupte voetbalploe-
gen en visa-dealende politici belooft in ieder geval een 
spetterend conferencedebuut. 

18 13 

Zondag 
12 januari 2020 

11u00 
Concertzaal  
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Nieuwjaarsconcert : Antwerp Symphony Orchestra  
o.l.v. Philippe Herreweghe 
Sopraan : Ilse Eerens 
Kom samen met het Antwerp Symphony Orchestra klinken 
op het nieuwe jaar tijdens een parelend concert met een 
humoristische noot, een heerlijke sfeer en vooral een 
bloem van een sopraan ! 

32 27 

Woensdag 
15 januari 2020 

20u00 
Theaterzaal 
ccHasselt 

Cabaret en Comedy 
We moeten nog eens afspreken : Bart Cannaerts 
Na een break van vijf jaar staat Bart Cannaerts (eindelijk!) 
terug op het podium. Na Ik tel tot tien, Waar is Barry  Wan-
neer gaan we nog eens bowlen doet Bart Cannaerts op-
nieuw waar hij zeer goed in is: verhalen vertellen over alles 
en liedjes zingen over niks…. 

20 15 

 
Meer INFO over de voorstellingen :  

www.ccha.be  
www.terkommen.be  

 

Noteer alvast volgende data in je agenda : 

Zondag 12 januari 2020 : nieuwjaarsaperitiefconcert 

Zondag 9 februari 2020 : nieuwjaarsbrunch 

http://www.ccha.be/
http://www.terkommen.be/
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Kerstdinerbuffet op 24 december om 19 u 
 

Afspr : Boulevard - Holiday Inn, Kattegatstraat 1 in Hasselt  

 

€ 62 per persoon inclusief huiswijnen, water & koffie 

live muziek door “Vos” 

 

Inschrijven : betaal € 62 op rekening van Lava met vermelding van ‘Kerstdiner’ 

Gelieve eerst contact te nemen met de CP ! 

CP : Anita D. 0479 471 920 
 

Menu :  

Aperitief : Prosecco La Jara brut - tapasplank  

Koud : Tartaar van wit blauw rund en zongedroogde tomaat - taco van Parmezaan  

Gemarineerde Sint-Jacobsvrucht - gerookte paprika - limoen cress  

Grijze garnalen ‘classic’  

Creuse oesters - citroen - donker brood  

Salade geitenkaas | Caesar salade | Salade met pancetta en makreel  

Vitello tonnato  

Lekkers van het wild - zoete wintergarnituren 

  

Soep : Consommé van fazant - kruidenflensjes 

  

Warm : Parelhoen gevuld ‘Forestière’ - bospaddenstoel  

 Tajine - wijting - mosselen  

Hertenstoofsel - cranberry - rode wijn  

Risotto - spinazie - groene asperges  

Aardappelpartjes met rozemarijn | Witloof uit de oven | Aardappelgratin met truffel  

 

Dessert : Kleine desserts - chocolade fontein - ijs met toppings 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjH49z0jpzlAhUysKQKHdnzAg4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fjijislief.nl%2Fkaart_2223&psig=AOvVaw0ph3JiJnKCvx3HJ_Rlcx_8&ust=1571155037849369
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Wandelingen zijn ongeveer 10 km en steeds met tussenstop.   

Zo niet, wordt dit vermeld. 
 

ALLE ACTIVITEITEN DECEMBER 2019 
 

Zondag 01-12 

 

Wandelen in Ham 
Afspr : Kristoffelheem, Schoolstraat 10 in Ham 
CP : Chris W. 0491 362 581 

14u00 

Maandag 02-12 

 

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

19u00 

Dinsdag 03-12 
 

 

Linedance 
 

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

19u00 
 

20u00 
 

Woensdag 04-12 

 

Avondwandeling, 8 km. Voorzie je van een zaklamp! 
Afspr : Koning Boudewijnlaan in Hasselt - ter 
hoogte van waterdienst aan grote waterkraan 
CP : Diane B. 0479 273 427 

18u30 

Donderdag 05-12 

 

Kookles  
CP :  Annelies S. 0494 279 246 
Zie info blz. 2 

18u00 

Vrijdag 06-12 

 
 

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.mijnten.nl/nieuws/prettige-feestdagen
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
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjk4anfuZ3kAhUMfFAKHWUYAa8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.spa-hautesfagnes.be%2Fnl%2Favondwandeling-het-woud-en-zijn-mysteries&psig=AOvVaw23Qb7_kcewQ6-t_JKO_vpN&ust=1566802847143905
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
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 07-12 

 
 
 
 

 

Filmavond  
Inkom : € 6,5 - gepast geld meebrengen a.u.b. 
Afspr : Euroscoop aan C-mine, Evence Coppee-
laan in Genk 
CP : Jean G. 0476 564 596 
 
Chocolade proeverij “van cacaoboon tot cho-
colade in de winkel” 
Inschrijven : door betaling van € 7 op rekening van 
Lava 
Afspr : Ontmoetingscentrum STEBORG, Broek-
straat 1 in Stevoort 
CP : André R 0475 347781 
Zie meer info op blz. 11 

19u00 
 
 
 
 
 

19u30 
 
 
 
 

Zondag 08-12 

 
 

 

Brunch t.v.v. Plan Belgie  
Inschrijven : €15 overschrijven vóór 25 november 
op rekeningnummer van Lava met vermelding 
"Plan” 
Afspr : De Markthallen, Markt 2 in Herk-de-Stad 
CP : Nora N. 0474 554 268 
 
Wandelen in Herk-de-Stad 
Afspr : Pikkeleerstraat in Herk-de-Stad  
(parking Olmenhof of voetbalterrein) 
CP : Diane B. 0479 273 427 

10u00
tot 

13u00 
 
 
 
 

14u00 

Maandag 09-12 

 

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

19u00 

Dinsdag 10-12 Geen dansles  

Woensdag 11-12 

 

Avondwandeling, 8 km.  Voorzie je van een zaklamp! 
Afspr : Koning Boudewijnlaan in Hasselt - ter 
hoogte van waterdienst aan grote waterkraan 
CP : Diane B. 0479 273 427 

18u30 

Vrijdag 13-12 

 

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

20u00 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG_saOhoHdAhVPJVAKHS3ZAykQjRx6BAgBEAU&url=https://www.euroscoop.be/genk/&psig=AOvVaw3e3dOZNBxLr6H42pk_pgrZ&ust=1535040612301168
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSrdLFz4reAhVL_KQKHURwDy4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.kids2go.be/Products-Details/3569&psig=AOvVaw1ua2WxRgvDm5hc8t6L_ACc&ust=1539767600719399
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjk4anfuZ3kAhUMfFAKHWUYAa8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.spa-hautesfagnes.be%2Fnl%2Favondwandeling-het-woud-en-zijn-mysteries&psig=AOvVaw23Qb7_kcewQ6-t_JKO_vpN&ust=1566802847143905
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj408Ka_ZXkAhXLZlAKHeLWB1gQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.wattedoen.be%2Fleren-dansen-in-4-lessen-983225.shtml&psig=AOvVaw3t6r6UEeH9JcHwFsky5hZC&ust=1566546113184088
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Zaterdag 14-12 

 
 

2-daagse uitstap naar Lille (Rijsel) 
Afspr : parking Carrefour Kuringen (Decathlon), 
Kuringersteenweg 491 te Kuringen 
CP : Frieda W. 0475 486 220 
Zie meer info op blz. 10 

7u45 

Zondag 15-12 

 

Wandelen in Wellen 
Afspr : De Bottelarij, Ulbeekstraat 21 in Ulbeek-
Wellen 
CP : Annie M. 0478 418 191 

14u00 

Maandag 16-12 

 

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

19u00 

Dinsdag 17-12 
 

 
 
 

 

Linedance  
 

Dansles  
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
CP : Agnes W. 0494 181 107 
Zie info op blz. 2  
 
Klassiek ballet 
Nationale Ballet Odessa - Sleeping Beauty 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie meer info op cultuurpagina 3 

19u00 
 

20u00 
 
 
 
 

20u00 

Woensdag 18-12 

 
 

 

 

Avondwandeling, 8 km.  Voorzie je van een zaklamp! 
Afspr : Koning Boudewijnlaan in Hasselt - ter 
hoogte van waterdienst aan grote waterkraan 
CP : Diane B. 0479 273 427 
 
Theater 
Chris Lomme & Michael De Cock/KVS - Reve-
rence 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 4 

18u30 
 
 
 
 

20u00 

Donderdag 19-12 

 

Kookles  
CP :  Annelies S. 0494 279 246 
Zie info blz. 2  

18u00 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZgJTO857lAhUSIlAKHf4qANUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.crwflags.com%2Ffotw%2Fflags%2Ffr-59-li.html&psig=AOvVaw3zjkcCSpOvpai_i7tvVvsA&ust=1571250820633870
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.wfit.org/post/sleeping-beauty-king-center-performing-arts
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjk4anfuZ3kAhUMfFAKHWUYAa8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.spa-hautesfagnes.be%2Fnl%2Favondwandeling-het-woud-en-zijn-mysteries&psig=AOvVaw23Qb7_kcewQ6-t_JKO_vpN&ust=1566802847143905
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjA2KPpiZzlAhWL16QKHUnCAkgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ccdewerf.be%2Fagenda%2F2641%2Fchris-lomme-michael-de-cock-kvs&psig=AOvVaw3Vb792V4Eos-mPDfK7hmwM&ust=1571153689097418
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
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Vrijdag 20-12 

 

Kerstwandeling in Kermt, 9 km 
Afspr : Sint-Jozefsplein, Tuilt-Kuringen 
CP : Annie M.0478 418 191 

19u00 
 
 

Zaterdag 21-12 

 

Afspr : Ditisit, Bosstraat 10, Houthalen-Helchteren 
CP : Jean G. 0476 564 596 

20u00 

Zondag 22-12 

 

Wandelen in Eisden 
Afspr : kerk, Heirstraat 239 in Eisden 
CP : Agnes W. 0494 181 107 

14u00 

Maandag 23-12 

 

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

Bestuursvergadering : programma februari 

19u00 

Dinsdag 24-12 

 

 

Kerstdinerbuffet 
€ 62 p.p. inclusief huiswijnen, water en koffie 
Afspr : Brasserie 'De Boulevard' Holiday Inn, Kat-
tegatstraat  1 in Hasselt 
CP : Anita D. 011 225 469 of 0479 471 920 
Inschrijven : contacteer CP 

19u00 
 
 

Woensdag 25-12 

 

Wandelen in Bokrijk - Genk  
10 km zonder tussenstop 
Afspr : Parking rotonde Herckenrodeplein -  
Bokrijklaan - Ingang 2  Museum in Bokrijk 
CP : Diane B. 0479 273 427 

14u00 

Donderdag 26-12 

 

Wandelen in Zonhoven 
Afspr : Parking natuurgebied “De Teut”  Donder-
slagseweg 32 te Zonhoven 
CP : Roger P. 0486 125 913  

14u00 

Vrijdag 27-12 

 
 

 

Cabaret en comedy 
Kamal Kharmach - Mag ik even ? Een eindejaars-
conference 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie meer info op cultuurpagina 4 
 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 

20u00 
 
 
 
 
 

20u00 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfspP8rZzlAhXKZVAKHasgCDEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fherpenonline.nl%2Fnieuws%2Fdetails%2F996%2F&psig=AOvVaw0Tf9EZ9CGzWxTUH7nZIJAR&ust=1571163364649134
https://obg.nu/event/1e-kerstdag-2/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQjcK4q5zlAhVKa1AKHSmMCCwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.visitlimburg.be%2Fnl%2Fwat-te-doen%2Fbrasserie-de-boulevard-holiday-inn-hasselt&psig=AOvVaw0VohXVtOXn_L9eoxwmyBxo&ust=1571162734293190
https://ditismieke.nl/winkel/kaarten/kerst/ansichtkaart-fijne-kerst/
https://www.sporckt.nl/fijne-feestdagen/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8wNDpgcTlAhUEbVAKHULHDXUQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ccdewerf.be%252Fagenda%252F2567%252Fkamal-kharmach%26psig%3DAOvVaw1p_Z_ldJ-w8fcVv8u98IkB%26ust%3D1572525948725622&psig=AOvVaw1p_Z_ldJ-w8fcVv8u98IkB&ust=1572525948725622
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Uitstap Lille        (Volzet) 

Op zaterdag en zondag 14 en 15 december gaan we naar het Noord Franse Lille 
(Rijsel).  Midden in de winter straalt de stad van levensvreugde en verwelkomt je in 
een sprookjesachtige sfeer.   

Voor meer info over het bezoek aan deze stad : neem een kijkje op de website 
www.lava-alleenstaanden.be onder de rubriek ‘programma’ 

Afspr : zaterdag 14 december om 7u45 : parking Carrefour Kuringen (Decathlon) 
Kuringersteenweg 491 te Kuringen 
CP : Frieda W. 0475 486 220 

 

Zondag 29-12 

 

Wandelen in Kuringen 
Afspr : Parking Gildenzaal, Joris van Oostenrijk-
straat 65- aan de kerk van Kuringen-Centrum 
CP : Sonja R 0475 495 368 en  
Anita S. 0473 500 990 

14u00 

Maandag 30-12 

 

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

19u00 

Dinsdag 31-12 

 

 

 

Sylvesterparty 
Koud buffet en dessert - bubbels om 24u ! …  
Inschrijven vóór 21 december : € 38 overschrijven 
op rekening van Lava met mededeling "oudejaars-
party"   
Vanaf 21u30 dansavond : inkom niet-eters : € 10 
(ter plaatse te betalen) 
Afspr : Gildezaal, Joris Van Oostenrijkstraat 65 te 
Kuringen 
Als je voor een ander lid betaalt, doe dan een af-
zonderlijke overschrijving en vermeld de naam van 
dat lid ! 

19u00 

http://www.lava-alleenstaanden.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4nL3h7JPkAhXDJ1AKHX0VCCcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fstation.illiwap.com%2Ffr%2Fpublic%2Fmairie-de-lille_59350%2Faanvraag-voor-vergunning-om-een-film-te-draaien&psig=AOvVaw1c59WDVjTjc8oJO5eZondM&ust=1566472980624576
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6hMnYtrnlAhXSalAKHSg6C54QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vermeir.be%2Fhome-2%2Fkerstmis%2F&psig=AOvVaw0gOa26tpXrAswTE6D1EsH0&ust=1572162173315228
https://www.alamy.com/santa-eating-christmas-dinner-cartoon-santa-sat-down-with-a-knife-and-fork-ready-for-dinner-to-be-put-on-his-plate-image281861411.html
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHwYLGqZzlAhUDZ1AKHYNBBzoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.hallmark.be%2Fkaarten%2Fuitnodiging%2Fnieuwjaar-uitnodiging%2Fhallmark%2F2020-oud-en-nieuw-feest-3551036.aspx&psig=AOvVaw3zg_iBnXJNCZZdCER5JndT&ust=1571162221922499
https://www.gravenbos.be/blogs/kleuter/tweedekleuter/2ka-feest-in-de-bib
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Chocolade proeverij “van cacaoboon tot chocolade in de winkel”  
Een Fair Trade@Home is een gezellige proeverij waarbij de deelnemers kennis maken met eerlijke 
handel en Oxfam-Wereldwinkels. Tijdens de chocoladeproeverij ontdek je al proevend het uitge-
breide en verrassende chocolade-assortiment van Oxfam Fair Trade. Je leert er ook wat eerlijke 
handel betekent voor de cacaoproducenten in het Zuiden.  
We bieden je daarnaast enkele chocoladedesserts en proevertjes aan om je menu bij de feestdagen 
te verrijken. Om duimen en vingers bij af te likken! 
Bij aankomst verwelkomen we de deelnemers met een glaasje cava of fruitsap. 
Na afloop bieden we de mensen nog een tas koffie aan (deca/gewoon) en maken we nog enkele 
chocolade desserts (met recepten) om vrij te proeven en handig voor bij de feestdagen.  
De avond wordt verzorgd door vrijwilligers van Oxfam-Wereldwinkel Stevoort. 
Inschrijven door betaling van € 7 op rekening van LAVA. 
Afspr : zaterdag 7 december 2019 om 19u30 uur  
Ontmoetingscentrum STEBORG, Broekstraat 1, 3512 Stevoort 
CP : André R 0475 347781 

 

 
Ski- en wandelvakantie in Wörgl - Oostenrijk 

De skivakantie 2020 zal doorgaan in Wörgl, Oostenrijk, een prachtig ski- en wandel gebied. 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 

  CP : Willy T. 0479 644 878 

 
Op dinsdag 28 januari om 19 u starten we met een cursus Bachata 

Om de kwaliteit van de lessen te handhaven, zijn we genoodzaakt het aantal dans-
koppels te beperken tot 25. De volgorde van de betalingen geldt als criterium om te 
bepalen wie mag deelnemen. Wie niet kan deelnemen, krijgt uiteraard het inschrij-
vingsgeld terug. 
Kostprijs : € 39 voor 8 lessen, te betalen op rekening van Lava met vermelding : 
Bachata 

mailto:travelcenterbeelen@telenet.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4oJvx66zlAhVNLVAKHRxhD0sQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oxfamwereldwinkels.be%2Factiviteiten%2Fchocoladeproeverij%2F&psig=AOvVaw0UuACraiqoxC6RuZJTO37W&ust=1571729785686565
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
http://www.sv07moringen.de/seite/178825/tanzen.html
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E-mail 
Wijzigingen betreffende de activiteiten van LAVA worden medegedeeld per e-mail. Zij die het 
programma van LAVA per post ontvangen, hebben meestal ook een e-mailadres. Wil je op 
de hoogte blijven van de laatste wijzigingen, geef dan je e-mailadres door aan een van de 
bestuursleden. Dit zal niets veranderen aan de maandelijkse verzending van het programma 
per post. 
CP ‘s (Contact Persoon) kunnen activiteiten via mail melden.  Het nieuwe activiteitenformulier 
is te bekomen bij de 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 ge-
zellig 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

