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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. 
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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 
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 
 

uitver-
kocht 

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.  

18 

13 
 

uitver-
kocht 

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.  

18 

13 
 
 

uitver-
kocht 

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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Zaterdag 
4 januari 
20u00 
GC Ter  

Kommen 
Hoeselt 

Concert 
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Hoeselt speelt een 
Jubileumconcert naar aanleiding van haar 125-jarig be-
staan. Onder leiding van dirigent Conrad Onclin brengt de 
harmonie een selectie van mooie muziekwerken die de 
harmonie doorheen de jaren gespeeld heeft. Onze Cp  Ca-
rine G. speelt de trombone. 
Een muzikaal trio, bestaande uit saxofonist, accordeonist 
en sopraanzangeres zorgt voor enkele leuke intermezzo's. 
Tijdens de pauze trakteert de harmonie haar publiek op 
een sprankelende nieuwjaarsreceptie !  

10 5 

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 
 

uitver-
kocht 

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 terug op het 
podium. Hij doet opnieuw waar hij zeer goed in is : verhalen 
vertellen over alles en liedjes zingen over niks…. 

20 

15 
 

uitver-
kocht 

Woensdag  
5 februari 

Theaterzaal 
ccHasselt 

Cabaret 
Herman van Veen : 75…dat kun je wel zien dat is hij 
Muzikale duizendpoot, even onsterfelijk als zijn nummers. 
Nog precies zo kwiek en energiek als een dartele twintiger, 
bedachtzaam als een ervaren zestiger en met een onstuit-
baar enthousiasme, aanstekelijke passie voor zijn vak en 
een heerlijke portie humor en relativering. 

38 33 

Zaterdag 
8 februari 

20u00 
Theater aan 
het Vrijthof 

Theater 
Robert Icke / Internationaal Theater Amsterdam - 
Oedipus 
Al sinds het begin zijn zowel publiek als kunstenaars ge-
fascineerd door Oedipus : het verhaal van een man die in 
zijn succes limieten overschreed om vervolgens tot de ont-
dekking te komen dat hij daarbij over de meest fundamen-
tele grenzen was heen gegaan. 
Gratis inleiding op de theaterbus naar Maastricht : vertrek 
in ccHasselt om 19u00 

32 27 
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Dinsdag  
11 februari 

20u00 
Concertzaal  
ccHasselt 

 

(Post)Klassieke muziek 
Kjartan Sveinsson, Gyda Valtysdottir, Indre Jurgelevi-
ciute, Shahzad Ismaily & Bert Cools en Peter Gregson 
& Cello Ensemble 
People presents + Recomposed: Bach the cello suites - 
Belgische première 

24 19 

Dinsdag  
10 maart 

20u00 
Concertzaal 
ccHasselt 

Pop-Rock 
Raymond Van Het Groenewoud - Raymond 70 
De man die zijn volk in het Vlaams leerde rocken en van de 
meest uiteenlopende muziekjes houdt, schuimt al sinds 
1972 de podia af en groeide uit tot een instituut. Veelzijdig 
muzikant. Begenadigd songschrijver. Bevlogen performer. 
Gewiekst entertainer. 

28 23 

Zaterdag 
14 maart 

20u00 
Concertzaal 
ccHasselt 

 

Klassieke muziek 
Le Concert Olympique o.l.v. Jan Caeyers & Arnold 
Schoenberg Chor - De negende 
De Symfonie nr. 9 is Beethovens Mona Lisa. In 1972 werd 
het thema uit het laatste deel (Ode an die Freude) als basis 
gebruikt voor de Europese hymne en in 2002 werd het 
handschrift van de partituur door de Unesco uitgeroepen 
tot ‘werelderfgoed van de mensheid’. 
Gratis inleiding om 19u15 

30 25 

Woensdag 
18 maart 

20u00 
Concertzaal 
ccHasselt 

Pop-rock 
Hooverphonic - Looking for stars 
Looking for stars is het 10e album van de groep. De eerste 
single Romantic was meteen een goede indicatie voor de 
muzikale koers van het vernieuwde Hooverphonic : terug 
naar de pure essentie, een vintage Alex Callier-compositie 
met grootse uithalen, rijke schakeringen, subtiele franjes 
en een meeslepende melodie. 

36 31 

 
 

Meer INFO over de voorstellingen :  
www.ccha.be  

 

Noteer alvast volgende data in je agenda : 

Zondag 9 februari : nieuwjaarsbrunch 

Zaterdag 7 maart : Dacia-Felix - Gallo-Romeins museum 

Zaterdag 4 april : lentefeest 

Zaterdag 25 april : bezoek aan Zichem (met gids) 
 

 

http://www.ccha.be/
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Wandelingen zijn ongeveer 10 km en steeds met tussenstop.   
Zo niet, wordt dit vermeld. 

 

 

Woensdag 01-01 

 

Wandelen in Hasselt 
Afspr : Parking zwembad Elfde Liniestraat Hasselt 
Cp : Diane B 0479 273 427 

14u00 

Vrijdag 03-01 

 
 

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 
Zaterdag 04-01 

 
 

 
 

 

 

Vertrek ski- en wandelvakantie in Wörgl - Oos-
tenrijk 
Cp : Willy T. 0479 644 878 
Zie info op blz. 11 
 
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 
 
Jubileumconcert 
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia  

Afspr : GC Ter Kommen,  Europalaan 2 in Hoeselt 
Cp : Carine G. 089 51 19 06 
Zie info op cultuurpagina 4 

 
 
 
 
 

19u00 
 
 
 
 
 

20u00 
 

Zondag 05-01 

 

Wandelen te Houthalen 
Afspr : Hoeve Jan, Kelchterhoefstraat 3 in Houtha-
len-Helchteren 
Cp : Roger P. 0486 125 913  

14u00 

Maandag 06-01 

 

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=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fnl.hallmark.be%2Fkaarten%2Fnieuwjaar%2F&psig=AOvVaw2QvwiN-Ghj5lC2oDTU3j39&ust=1574340000259661
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.immaculatabasisschool.be%2Fin-de-kijker%2Fdetail%2Finfoavond-voor-ouders-iedereen-welkom&psig=AOvVaw3jIb7U50tsdOfpHpYnDAbj&ust=1574339855731033
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.google.be%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bewegende-plaatjes.net%252Fgalerij%252Fplaatjes%252Fobjecten%252Fsport%252Fski.gif.html%26psig%3DAOvVaw3x36-OIy_a3RSmoTjOWOQ6%26ust%3D1575626674400809&psig=AOvVaw3x36-OIy_a3RSmoTjOWOQ6&ust=1575626674400809
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
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Dinsdag 07-01 

 

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

20u00 

Woensdag 08-01 

 

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 

19u00 

Donderdag 09-01 

 

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

18u00 

Vrijdag 10-01 

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

Zaterdag 11-01 

 

Spelletjesavond en praatcafé : Kaarten, gezel-
schapsspellen en gezellig samenzijn... 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lam-
brechts-Herk 
Cp : Hilde G.  0479 918 185 

20u00 

Zondag 12-01 
 

 
 

 
 

 

Nieuwjaarsconcert 
Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Philippe Her-
reweghe  
Sopraan : Ilse Eerens 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Cp : Anita D. 0479 471 920 
Zie info op cultuurpagina 4 
 

Na het concert : 
Etentje in de Hassotel 
Afspr : Sint-Jozefstraat 2 in  Hasselt  
Gelieve te reserveren bij Cp Anita D. 0479 471 920 
 

Wandelen in Houthalen 
Afspr :Café Vini’s, Stationstraat 139 in Houthalen 
Cp : Jean G.0476 564 596 

11u00 
volzet 

 
 
 
 
 
 

13u00 
 
 
 
 

14u00 

Maandag 13-01 

 

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
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=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
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.ccha.be%2Fprogramma%2F1500%2FAntwerp_Symphony_Orchestra_o_l_v_Philippe_Herreweghe_Florian_Boesch_bariton_%2FNieuwjaarsconcert&psig=AOvVaw02kYfZs2CKgBTH6kcT4scR&ust=1574334036054622
https://nl.freepik.com/iconen-gratis/bord-met-bestek-en-glas-uit-bovenaanzicht_720132.htm
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Dinsdag 14-01 
 

 

Dansles - nieuwe reeks (13 lessen) 
Inschrijven door betaling van € 60 op rekening van 
Lava met vermelding ‘dansles’ 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 
Zie info op blz. 2  

20u00 
 

Woensdag 15-01 

 
 

 

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 
 
Cabaret en Comedy 
We moeten nog eens afspreken : Bart Cannaerts 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 4 

19u00 
 
 
 
 

20u00 
volzet 

 

Vrijdag 17-01 

 
Afspr : ‘t Trefpunt, Dieplaan 23 te Genk 
Cp : Mieja B. 0498 123 149 

20u00 

Zaterdag 18-01 

 

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

20u00 

Zondag 19-01 

 

Wandelen in Meerhout 
Afspr : Eikenboomlaan 4 te Meerhout  
Cp :Theo H. 0499 252 215 

14u00 

Maandag 20-01 

 

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

19u00 

Dinsdag 21-01 

 

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

20u00 
 

Woensdag 22-01 

 

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 

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
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=&url=https%3A%2F%2Fwww.ccdewerf.be%2Fagenda%2F2633%2Fbart-cannaerts&psig=AOvVaw3ol333Pr4nVy5u5-YXoBdb&ust=1574334526815077
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
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Donderdag 23-01 

 

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

18u00 

Vrijdag 24-01 

 

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

20u00 

Zaterdag 25-01 

 
 
 

 

Stadswandeling met gids - maar toch effe anders 
Inschrijven : stort 5 euro op rekening Lava vóór 18 
januari 
Afspr : Toerisme Hasselt, Maastrichterstraat 59 in 
Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 
Zie meer info op blz. 10 
 
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 

14u00 
 
 
 
 
 
 
 

19u30 

Zondag 26-01 

 

Wandelen in Mopertingen 
Afspr :Kerk Mopertingen, Sint-Catharinastraat 4 in 
Mopertingen - Bilzen 
Cp : Nico P. Tel. 0495 940 803  

14u00 

Maandag 27-01 

 

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

19u00 

Dinsdag 28-01 
 

 

Bachata - start van reeks met 8 lessen  
(zie info op blz. 10) 
 
Dansles  
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 
Zie info op blz. 2 

19u00 
 
 

20u00 

Donderdag 30-01 
 

 

Schaatsen in de Ijshal De Schaverdijn 
Je kan ook komen kijken naar de schaatsers van-
uit het cafetaria 
Afspr : parking Ijsbaan, Gouverneur Verwilgensin-
gel 13 in Hasselt 
Cp : Ingrid M. 0484 583 566 

13u00 

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=2ahUKEwj408Ka_ZXkAhXLZlAKHeLWB1gQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.wattedoen.be%2Fleren-dansen-in-4-lessen-983225.shtml&psig=AOvVaw3t6r6UEeH9JcHwFsky5hZC&ust=1566546113184088
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hln.be%252Fin-de-buurt%252Fhasselt%252Fcommotie-om-nieuwe-logo-stad~a15df502%252F%26psig%3DAOvVaw01VTanil154SphCR4W0XLc%26ust%3D1575114592148056&psig=AOvVaw01VTanil154SphCR4W0XLc&ust=1575114592148056
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.taurusworld.nl/wp-content/themes/taurus/img/nav/btn-bowling.png&imgrefurl=https://www.taurusworld.nl/cosmic-bowling/&docid=qgVZcKWHDdJaIM&tbnid=uI2bVWnKg1LIQM:&vet=10ahUKEwjEiNH84_LeAhVPI1AKHShvC0sQMwiOAShEMEQ..i&w=195&h=204&bih=751&biw=1684&q=bowling&ved=0ahUKEwjEiNH84_LeAhVPI1AKHShvC0sQMwiOAShEMEQ&iact=mrc&uact=8
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://heinvdb.wordpress.com/2017/12/15/schaatsen/
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Stadsbezoek aan Hasselt met gids, maar dan toch effe anders !! 

Tijdens deze kleurrijke tocht maken we kennis met gevels vol graffiti en verbor-
gen street art. 
We ontdekken Hasselt op een unieke en bijzondere manier, de tocht duurt on-
geveer 2 uren. 
Afspr : zaterdag 25 januari  om 14u00 - Toerisme Hasselt, Maastrichterstraat 
59 in Hasselt 
Prijs : 5 euro te storten op rekening Lava voor 18 januari. 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

 

 
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 
danskoppels te beperken tot 25. De volgorde van de betalingen geldt als crite-
rium om te bepalen wie mag deelnemen. Wie niet kan deelnemen, krijgt uiter-
aard het inschrijvingsgeld terug. 
Kostprijs : € 39 voor 8 lessen, te betalen op rekening van Lava met vermelding 
‘Bachata’ 

 

 
Na zonsondergang lichten gebouwen en monumenten in de hoofdstad van Has-
pengouw sfeervol op. Plaatselijke kunstenaars vertellen hun verhaal met licht 
en beroeren je emoties met wervelende verhalen. Dompel je onder in een sub-
tiel lichtspel en beleef hoe een gewone wandeling een onvergetelijke ervaring 
wordt. We doen de wandeling met een gids over een afstand van 5 km.  
Inschrijven door 5 € te storten op de rekening van lava met vermelding St-Trui-
den. 
Afspr : zaterdag 1 februari om 20 u - Grote Markt, voor de trappen van het 
stadhuis, in Sint-Truiden 
Cp : Hélène S. 0486 443 784 

Vrijdag 31-01 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-
Herk 
 

Bestuursvergadering (programma van maart) 

20u00 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hln.be%252Fin-de-buurt%252Fhasselt%252Fcommotie-om-nieuwe-logo-stad~a15df502%252F%26psig%3DAOvVaw01VTanil154SphCR4W0XLc%26ust%3D1575114592148056&psig=AOvVaw01VTanil154SphCR4W0XLc&ust=1575114592148056
http://www.sv07moringen.de/seite/178825/tanzen.html
https://www.visitsinttruiden.be/aanbod/sint-truiden-by-lights-2019/stbl-banner-website/
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Nieuwjaarsbrunch… met een glaasje bubbels, fruitsap, koffie, thee, brood-
jes, verschillende soorten beleg, spek en eieren, yoghurt, koffiekoek, enz…  
en dansen vanaf 13 uur 

Reserveren : betaal € 20 op rekening van Lava met vermelding “brunch” 
vóór 31 januari  
Indien je ook betaalt voor een ander lid doe je een afzonderlijke overschrij-
ving met vermelding "brunch + naam van dat lid" 
Afspr : zondag 9 februari vanaf 10 u - Gildezaal, Joris van Oostenrijk-
straat - Kuringen 

 
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 
 

 

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
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ff.jwwb.nl%2Fpublic%2Ff%2F8%2Fd%2Fgerda-s-kerstplaatjessite%2Fgelukkignieuwjaar-2020.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fgerda-s-kerstplaatjessite.jouwweb.nl%2Fnieuwjaar-jaarwisselingskaarten&docid=okkykZ8aoe-vLM&tbnid=WGuxjoYmdGoaqM%3A&vet=10ahUKEwiph_3n5ZHmAhVKRBoKHbocDocQMwiPASgxMDE..i&w=551&h=351&bih=687&biw=1600&q=gelukkig%20nieuwjaar%202020&ved=0ahUKEwiph_3n5ZHmAhVKRBoKHbocDocQMwiPASgxMDE&iact=mrc&uact=8
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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 (Contactpersoon) 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 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

