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

 

 

 
 

Februari 2020 

 “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 
 

https://www.n-va.be/agenda/nieuwjaarsbrunch-2019
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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 € 

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 

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 

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  
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 : 

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

Vrijdag 20 maart : bezoek aan Natuurhulpcentrum 

Zaterdag 4 april : lentefeest 

Zaterdag 25 april : bezoek aan Zichem (met gids) 

Zaterdag 2 mei : daguitstap Fort Breendonk en stad Lier 

 

 
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. 

 

http://www.ccha.be/
https://www.wellen.be/nl/opgelet-gesloten
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Na zonsondergang lichten gebouwen en monumenten in de hoofdstad van Haspen-
gouw sfeervol op. Plaatselijke kunstenaars vertellen hun verhaal met licht en beroe-
ren je emoties met wervelende verhalen. Dompel je onder in een subtiel 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-Truiden’ 
vóór 10 januari. 
Afspr : zaterdag 1 februari om 20 u - Grote Markt, voor de trappen van het stad-
huis, in Sint-Truiden 
Cp : Hélène S. 0486 443 784 
 

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

 

 

Zaterdag 01-02 

 
 
 
 

 

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 
 
Avondwandeling met gids - 5 km :  
Sint-Truiden by lights 
Afspr : Grote Markt, voor de trappen van het stad-
huis, in Sint-Truiden 
Inschrijven vóór 10 januari door overschrijving van 
5 € op rekening van lava met vermelding ‘St-Trui-
den’  
Cp : Hélène S. 0486 443 784 
Zie bovenaan deze blz. voor meer info 

19u00 
 
 
 
 
 

20u00 
 

Zondag 02-02 

 

Wandeling in Bilzen 
Afspr :Parking t.o.v. Kasteel Alden Biesen, Kas-
teelstraat in Bilzen. Tussenstop aan het vertrek 
Cp : Annie M.0478 418 191 

14u00 

Maandag 03-02 

 

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

19u00 

https://www.visitsinttruiden.be/aanbod/sint-truiden-by-lights-2019/stbl-banner-website/
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
https://www.visitsinttruiden.be/aanbod/sint-truiden-by-lights-2019/stbl-banner-website/
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Dinsdag 04-02 
 

 

Bachata 
 

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

19u00 
 

20u00 

Woensdag 05-02 

 
 

 

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 
Herman van Veen : 75…dat kun je wel zien dat 
is hij 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 3 

19u00 
 
 
 
 

20u00 

Donderdag 06-02 

 

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

18u00 

Vrijdag 07-02 

 

 

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 

Zaterdag 08-02 
 

 
 

 

 

 

Theater 
Robert Icke / Internationaal Theater Amsterdam 
- Oedipus 
Afspr : op bus aan het cultureel centrum te Has-
selt  
Gratis inleiding op de theaterbus naar Maastricht  
Meer info op cultuurpagina 3  
 

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

19u00 
 
 
 
 
 
 
 

20u00 

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
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
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg5YjAzLrmAhURuqQKHeXiB5QQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ccha.be%2Fprogramma%2F2209%2FOedipus%2FRobert_Icke_Internationaal_Theater_Amsterdam%2F&psig=AOvVaw335LVNS-WuETSqIh0Z_rY8&ust=1576600441297518
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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Zondag 09-02 

 
 

 
 

 

 

Nieuwjaarsbrunch… met een glaasje bubbels, 
fruitsap, koffie, thee, broodjes, verschillende soor-
ten 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 overschrijving met vermelding "brunch 
+ naam van dat lid" 
Afspr : Gildezaal, Joris van Oostenrijkstraat - 
Kuringen 
 

Wandelen in Kuringen, zonder tussenstop 
Afspr : parking Gildezaal, Joris van Oostenrijk-
straat in Kuringen 
Cp : Leo R. 0479 726 297 
 

Na de wandeling : taart voor iedereen 

10u00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14u00 

Maandag 10-02 

 

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

19u00 

Dinsdag 11-02 
 

 
 
 

 

Bachata 
 

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

(Post)Klassieke muziek 
Kjartan Sveinsson, Gyda Valtysdottir, Indre 
Jurgeleviciute, Shahzad Ismaily & Bert Cools 
en Peter Gregson & Cello Ensemble 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie meer info op cultuurpagina 3 

19u00 
 

20u00 
 
 
 
 

20u00 
 

Woensdag 12-02 

 

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=2ahUKEwivsJSrzrrmAhXJGewKHYm4CcQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.uitinsint-niklaas.be%2Fagenda%2Fe%2Fdansnamiddag%2F32e34407-e1ad-4f90-81aa-ae68f5eeedd5&psig=AOvVaw0TR3dDSPxd8Zo96qyBUspV&ust=1576600941112555
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmpO-3z7rmAhUsIMUKHaYRA20QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fstock-foto%2Fkoffie_en_taart.html&psig=AOvVaw1mSZl1l-7HD1NzK7ZcSw5h&ust=1576601219862895
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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Vrijdag 14-02 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

Zaterdag 15-02 

 

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

20u00 

Zondag 16-02 

 

Wandeling in Bovy - Bolderberg 
Afspr : Parking Bovy, Galgeneinde in Bolderberg -
Heusden-Zolder 
Cp : Jean G.0476 564 596 

14u00 

Maandag 17-02 

 

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

19u00 

Dinsdag 18-02 

 

Bachata 
 

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

19u00 
 

20u00 
 

Woensdag 19-02 

 

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 20-02 

 

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

18u00 

Vrijdag 21-02 

 

 

 

Afspr : ‘t Trefpunt, Dieplaan 23 te Genk 
Cp : Mieja B. 0498 123 149 
 
Dansvond  en praatcafé voor alle leden van Lava 
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

20u00 
 
 

20u00 

Zondag 23-02 

 

Wandeling in Opoeteren 
Afspr : Zavelbos, Kattebeekstraat 1 in Opoeteren 
Cp : Jan W.0473 765 334 

14u00 

Maandag 24-02 

 

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
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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Van oudsher is Roemenië een kruispunt van culturen. Niet alleen Romeinen, 
maar ook Grieken, Scythen en Kelten vonden er een thuis. Wat dreef hen naar 
de regio? Hoe verliepen de contacten met de plaatselijke bevolkingsgroepen ? 
De magnifieke goud – en zilverschatten schitteren eenmalig in België, in een 
sfeervol decor met grootse landschapsbeelden. 
Je maakt een reis, steeds dieper in de tijd en ontdekt het allemaal.  
Kortom : verruim je blik in een verrassend boeiende tentoonstelling. 
Inschrijven : door overschrijving van € 10 op rekening van Lava met vermel-
ding van ‘Dacia’ vóór 15 februari. 
Afspr : zaterdag 7 maart om 14 uur. 
Cp : Marie–France L 0496 57 58 60 

Dinsdag 25-02 
 
 

 

Geen dansles  
 
Carnaval in Maastricht met veelkleurige muziek-
kapelletje 
Afspr :  Marktplein, aan het standbeeld ’t Moos-
wief in Maastricht 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

 
 

14u00 

 

Woensdag 26-02 

 

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 
 
Bestuursvergadering (programma april) 

19u00 

Vrijdag 28-02 

 
 

 

Statutaire Algemene vergadering 
Zie belangrijke informatie op blz. 10 
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lam-
brechts-Herk 
 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 

20u00 
 
 
 
 

20u00 

Zaterdag 29-02 

 

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 

19u30 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi70MvMnczmAhWFJlAKHexIAp0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.galloromeinsmuseum.be%2Fen%2Fexhibitions%2FComing-soon-Dacia-Felix&psig=AOvVaw3gej1F19rZaqvtwJshJ8iS&ust=1577206328004688
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBmY6j4dPmAhWFjqQKHTV-BsgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.limburger.nl%2Fcnt%2Fdmf20161221_00030612%2Fvastelaovend-in-mestreech-t-mooswief&psig=AOvVaw1Rx3BWZ4UvjuXRx56JksIP&ust=1577465013602946
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
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2guC99rzmAhUpNOwKHVCVBcwQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.denachtegaal-eigenbilzen.be%2Fstatutaire-algemene-vergadering-kbof-2015%2F&psig=AOvVaw2fHaqKr3afrbjyIGBWidKl&ust=1576680435588957
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBgeyVybrmAhXF0aQKHWFWA98QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.bowling-shoppingdiepenbeek.be%2F&psig=AOvVaw26NxFlzeggwUDWk2rIpBHY&ust=1576599552048004
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Algemene vergadering voor alle leden van Lava 
 
Als vzw is Lava verplicht om 1 maal per jaar een algemene vergadering te hou-
den. Alle leden van Lava worden uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen, 
hetzij als stemgerechtigd lid, hetzij als waarnemer. Op dit ogenblik zijn er 48 
stemgerechtigde leden. Zij ontvangen een afzonderlijke uitnodiging per brief.  
Leden die tijdens het voorbije jaar ten minste 1 activiteit als CP georganiseerd 
hebben kunnen zich kandidaat stellen om stemgerechtigd lid te worden. Het 
volstaat een mail te sturen naar een van de bestuursleden met de mededeling 
dat je CP was in 2019 en dat je kandidaat bent om stemgerechtigd lid van de 
algemene vergadering te worden. 
Alle andere leden van Lava zijn welkom om deze vergadering als waarne-
mer bij te wonen.  
Op de algemene vergadering worden de activiteiten van het voorbije werkjaar 
toegelicht, de jaarrekening van het afgelopen werkjaar wordt voorgesteld en ter 
goedkeuring voorgelegd, evenals de begroting van het nieuwe werkjaar. 
Daarna wordt een nieuw bestuur gekozen. De stemgerechtigde leden kunnen 
zich kandidaat stellen voor het bestuur en zij stemmen over de kandidaten.  
De algemene vergadering gaat door in zaal Elckerlyc te Sint-Lambrechts-Herk 
op vrijdag 28 februari 2020 om 20u00. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5kdr1m7zmAhUMzKQKHXvNA-cQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.putsetc.be%2FVolwassenen%2FAlgemene-Vergadering&psig=AOvVaw1DhMHL1srLibpw8p0tzUOM&ust=1576656110324989
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2guC99rzmAhUpNOwKHVCVBcwQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.denachtegaal-eigenbilzen.be%2Fstatutaire-algemene-vergadering-kbof-2015%2F&psig=AOvVaw2fHaqKr3afrbjyIGBWidKl&ust=1576680435588957
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Verslag :  Uitstap Lille 

Ik begin met de woorden waarmee het bestuur op de bus de reis afrondde: ‘Bedankt CP dat 

je deze reis naar het prachtige Lille voor ons georganiseerd hebt.’  

En dat vind ik ook. Het zijn steeds lavaleden die het mogelijk maken ons weer een aange-

name dag of een aangenaam weekend te bezorgen. Niet simpel, zeker niet als een toffe uit-

stap aan het stadion Pierre-Mauroy in laatste instantie geannuleerd wordt. 

Lille is meer dan de moeite waard voor een weekendtrip. Onze groep werd verdeeld in twee. 

In de voormiddag verkenden we Lille met een fantastische Nederlandstalige gids uit Kortrijk. 

Hij liet ons talrijke mooie gebouwen zien en wist er ook de nodige historische uitleg aan te 

geven. Zijn uitleg was luchtig, beknopt, met wat humor en van het begin tot het einde héél 

boeiend. Hij gaf ons ook tips om te bezichtigen gedurende de rest van het weekend. Ook be-

taalbare en lekkere eetgelegenheden stelde hij voor. En het was er inderdaad héél lekker.  

Namiddag trok de bus richting Roubaix waar we met een aantal het museum ‘La Piscine’ 

bezochten. Petje af voor de renovatie en de herbestemming van dit zwembad. De locatie en de 

erg gevarieerde kunst waren uniek. Een mooi cultureel erfgoed is het geworden.  

Kerstmarkten zijn zelden uniek, maar ze vervullen de kerstwens van liefhebbers die ieder jaar 

hun record aantal willen verbreken of gewoon eens de kerstsfeer komen opsnuiven. Een voor-

deel hier was dat het geen overrompeling was, want je moest via een inkom (gratis) die een 

beperkt aantal mensen toeliet. We waren net op het juiste moment daar en hebben niet moeten 

wachten. Het was er gezellig met de gekende kraampjes om te kopen, te eten of te drinken. Er 

stond zelfs een heel goede goochelaar tussen. Dus toch wel iets unieks. 

In het hotel was het echter een overrompeling. Wat betreft de horeca waren ze duidelijk niet 

voorzien op grote groepen. Of was er veel personeel ziek? Jammer voor ons. De kamer was 

mooi en proper en op de vijfde verdieping kreeg je zelfs meteen warm water als je douchte. 

We hebben zalig geslapen. 

Zondag was een vrije dag die we naar believen mochten invullen. We bezochten het Palais 

Beaux-Arts wat ook weer zo uniek en bijzonder was.  

In de Eglise Saint-Maurice zagen we een zwangere Maria en een héél hedendaagse setting 

     . Deze kerk was zeker de moeite waard voor een bezoekje.  

We zagen prachtige staaltjes van architecturale hoogstand, te veel om op te noemen. Porte de 

Paris (één van de drie stadspoorten) was heel mooi. Het sombere grijze metrostation (of was 

het TGV?) was van boven tot onder behangen met canvasdoeken met heel veel herkenbare 

wereldmonumenten op geschilderd. Uniek!  

De grootste boekenwinkel in de verre omtrek stond vol met boeken, (of wat dacht je) maar er 

was ook een rotswand met boekenrekken in. Uniek! 

Tijd voor de terugreis! De lavacaramellen op de bus worden altijd warm onthaald en lava kent 

ondertussen al héél goed de voorkeur van zijn leden      .  

Lille, zoveel unieke bezienswaardigheden dat je er een weekend ruim mee gevuld kan krijgen. 

Dank je wel CP voor deze unieke citytrip! 
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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/
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