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

 

 

 

 

 

 

        Vrolijk Pasen !    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

April 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 
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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


 

3 

 
 
 

   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  
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 

volzet 

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-composi-
tie met grootse uithalen, rijke schakeringen, subtiele fran-
jes en een meeslepende melodie. 

36 
31 

volzet 

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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Zondag 
29 maart 

20u00 
Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Liebrecht Vanbeckevoort, piano & Severin von 
Eckardstein, piano 
Twee pianoreuzen.: Een Vlaming en een Duitser. De ene 
was finalist van de Koningin Elisabethwedstrijd in mei 
2007, de andere won diezelfde wedstrijd in 2003. Intussen 
concerteerden beide heren wereldwijd met toonaange-
vende orkesten en dirigenten. Hun Suite voor twee piano’s 
van Rachmaninov belooft olympische proporties aan te ne-
men 
Gratis inleiding om 19u15 

20 15 

Dinsdag 
14 april 
20u00 

Theaterzaal 
ccHasselt 

Hedendaagse dans 
Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas - Achterland 
Achterland vormt een scharnier in het oeuvre van Anne Te-
resa De Keersmaeker. In deze voorstelling uit 1990 gaf De 
Keersmaeker de muzikanten voor het eerst een centrale 
plaats op het podium en vervulden ze een actieve rol in het 
dansgebeuren, een benadering die later nog herhaaldelijk 
zou terugkomen. 
Gratis inleiding om 19u15 

30 25 

Donderdag 
30 april 
20u00 

Concertzaal 
ccHasselt 

Concert 
Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts & Nele Bau-
wens - Jukebox 2020 
Lucas, Tine en Nele schrapen hun keel om hun liefde voor 
het Nederlandstalige lied te delen met het publiek.  
Met 100 keuzemogelijkheden waaruit je – vooraf online, 
maar ook de avond zelf - kan kiezen.  

28 
23 

volzet 

Zondag 
3 mei 
20u00 

Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Giancarlo An-
dretta  
Piano : Barry Douglas 
Italiaanse soirée 
Gratis inleiding om 19u15 

28 23 

Donderdag 
11 juni 
20u00 

Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Belgian National Orchestra o.l.v. Eivind Aadland 
Laureatenconcert Koningin Elisabethwedstrijd 2020 voor 
piano 
Gratis inleiding om 19u15 

32 27 

 
 

Meer INFO over de voorstellingen :  
www.ccha.be  

 
 

http://www.ccha.be/
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Wandelingen zijn ongeveer 10 km en steeds met tussenstop.   

Zo niet, wordt dit vermeld. 
 

 
Woensdag 01-04 

 

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 
 
 

Vrijdag 03-04 

 

 

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 04-04 
 
 

 

Lentefeest  - koud en warm buffet en dessert 
Reserveren : betaal € 28 op rekening van Lava met 
vermelding “lentefeest” vóór 27 maart  
Indien je ook betaalt voor een ander lid doe je een 
afzonderlijke overschrijving met vermelding "lente-
feest + naam van dat lid" 
Niet-eters zijn welkom vanaf 21u30, zij betalen € 10 
Afspr : Gildezaal, Joris van Oostenrijkstraat -  
Kuringen 

19u00 

Zondag 05-04 

 

Wandelen in Wellen 
Afspr :Parking sporhal De Bloken, Kortestraat 12 
te Wellen 
Cp : Claire M. 0475 293 292 
       Josette R. 0478 887 364 

14u00 

Maandag 06-04 

 

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

19u00 

Dinsdag 07-04 Geen dansles  

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=&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&url=https%3A%2F%2Fwww.hcypenburg.nl%2Fsite%2Fdefault.asp%3FOption%3D51%26NewsID%3D1147&psig=AOvVaw34y9JR00hDgor7A-kwPsCS&ust=1582369966477000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi3stPB4ucCFQAAAAAdAAAAABAK
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Woensdag 08-04 

 

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 09-04 

 

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

18u00 

Vrijdag 10-04 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-
Herk 

20u00 

Zaterdag 11-04 

 
 

 

Fietstocht, 60 km met tussenstop 
Afspr : Den Hoeselèr - Schepenenlaan 11, in 
Hoeselt 
Cp : Nico P. 0495 940 803 
 
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 

11u00 
 
 
 
 

19u00 
 

Zondag 12-04 

 

Paaswandeling in Genk 
Afspr : Parking school, Platte Wijerstraat 4 in Ter-
mien - Genk 
Cp : Mieja B. 0498 123 149 

14u00 

Maandag 13-04 

 

Wandelen in Tessenderlo  
Afspr : Taverne De Soete, Zavelberg 9 inTessen-
derlo 
Cp : André M. 0470 084 489 of 013 671 764 

14u00 

Dinsdag 14-04 
 
 

 

Geen dansles 
 
Hedendaagse dans 
Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas - Achter-
land 
Gratis inleiding om 19u15 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 3 

 
 

20u00 

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&url=https%3A%2F%2Fwww.ibizavandaag.nl%2Fibiza-nieuws%2Fbejaarde-valt-van-fiets%2F&psig=AOvVaw0xjwqVgScsbMsS29E6T7nC&ust=1582555670590000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLComcb15-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
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.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nieuwsblad.be%2Fcnt%2Fbleva_20130328_003&psig=AOvVaw3w4CjilDmv8lKp9JtHOAq4&ust=1582120298442000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC499Cf2-cCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.m-eat730.be%2Fofficiele-feestdagen-2016%2F&psig=AOvVaw2fw9qJACos-Cr07ZYQkCMW&ust=1582120543923000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj15MOg2-cCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rosas.be%2Fnl%2Fproductions%2F343-achterland&psig=AOvVaw15a09yYRWFpRMm0JaCMYjy&ust=1582121814520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDg1J-l2-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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Woensdag 15-04 

 

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 
 

Vrijdag 17-04 

 

 

 

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 

Zaterdag 18-04 

 
 

 

 

Fietstocht van Pasar 
Afspr : kerkhof, Herebaan-Oost in Houthalen 
Cp : Jean G. 0476 564 599 
 

Pasar BBQ : (€ 12 - 3 stukken vlees) 
Inschrijven vóór 12 april : enkel met formulier van 
Pasar, te bekomen bij Cp en contant te betalen 
aan de Cp 
Afspr : zaal Berkenveld, Bakkersstraat 20 in Hout-
halen 
Cp : Jean G. 0476 564 596 

14u00 
 
 
 

17u00 
tot 

20u00 
 

Zondag 19-04 

 

Wandelen in Heppen  
Afspr : zwembad De Merel, Zwarte Spechtstraat 
57 in Leopoldsburg - Heppen  
Cp : Chris W. 0491 362 581 

14u00 

Maandag 20-04 

 

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

19u00 

Dinsdag 21-04 

 

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

19u00 
 

20u00 

Woensdag 22-04 

 

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 

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
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.concordiamalderen.be%2Ffietstocht-2018%2F&psig=AOvVaw0BF7w-IUdIEYjZrU5Im1ew&ust=1582737681632000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi-gcGb7ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flatletiek.be%2Finschrijven-voor-bbq-op-zaterdag-13-okt%2F&psig=AOvVaw3Fj0MMUffPFxAID-2Y19rM&ust=1582714742441000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDOqZXG7OcCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pasar.be%2Flogos-pasar&psig=AOvVaw33fZgt4j-tQ5izngoY0gMJ&ust=1582714632975000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDrxtTF7OcCFQAAAAAdAAAAABAD
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 23-04 

 

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

18u00 

Vrijdag 24-04 

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

Zaterdag 25-04 

 

Bezoek met gids aan Zichem  

Inschrijven : betaal € 5 op rekening van Lava met 
vermelding van “Zichem” vóór …..  
Afspr : Station,  Ernest Claesstraat zn in  Zichem 
Cp : Roger P. 0486 125 913 
Zie meer info op blz. 9 

13u15 

Zondag 26-04 

 

Wandelen in Munsterbilzen 
Afspr : Parking Delhaize, Waterstraat in Munster-
bilzen 
Cp : Jean G. 0476 564 596 

14u00 
 

Maandag 27-04 

 

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

19u00 

Dinsdag 28-04 

 

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

20u00 

Woensdag 29-04 

 

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 30-04 

 

Concert 
Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts & Nele 
Bauwens - Jukebox 2020 
Afspr : cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5 
Zie info op cultuurpagina 3 

20u00 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Falatarte.be%2Fproduct-categorie%2Ffeesttafel%2Fpasen%2F&psig=AOvVaw0KcQB_c0ni3cBClFet_dUW&ust=1582370377295000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjso5_D4ucCFQAAAAAdAAAAABAS
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=2ahUKEwjslZfLgpPnAhXRKewKHafhCioQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.scherpenheuvel-zichem.be%2F&psig=AOvVaw2mf3jME7005M0sO6ZeO3Hv&ust=1579638609030021
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&url=https%3A%2F%2Fwww.hetperron.be%2Flucas-van-den-eynde-tine-embrechts-nele-bauwens-jukebox-2020&psig=AOvVaw0SedUW7iKXLqUD0ZjLeqCz&ust=1582121573881000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC13amk2-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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Bezoek aan Zichem 

Onder deskundige begeleiding maken we kennis met  de "stad" Zichem en zijn boei-
ende geschiedenis.  We bezoeken o.a. de gerestaureerde Maagdentoren van waaruit 
een prachtig zicht over het Hageland , de Kempen en de Demervallei.  Ook het mu-
seum ten huize "Ernest Claes" staat op het programma… 
Inschrijven : door overschrijving van € 5 op rekening van Lava met vermelding 
‘Zichem’ 
Afspr : zaterdag 25 april om 13u15 - station Zichem 
Cp : Roger P. 0486 125 913 

 

 
Bezoek aan Breendonk en Lier 

We bezoeken onder begeleiding het  "Fort van Breendonk", een van de engste en 
angstigste plaatsen in ons land, een zwarte bladzijde in de Belgische geschiedenis. 
In de namiddag staat Lier op ons programma, bekend voor zijn vlaaikes, Zim-
mertoren, het fraaie begijnhof en zoveel meer. Gidsen zullen het ons allemaal ver-
tellen. Lava zorgt voor een bus en betaalt een gedeelte van de kosten. 
Inschrijven : door overschrijving van € 20 op rekening van Lava met vermelding van 
‘Breendonk’ 
Afspr : zaterdag 2 mei om 8u00 - parking Carrefour - Decathlon in Kuringen. 
Cp : Roger P. 0486 125 913 
 

 
Expo Toutankhamon in Luik Guillemins 

Talrijke Archeologische objecten uit de grote musea of prestigieuze internationale 
privécollecties, ondersteunen de teksten die verschillende facetten schetsen van het 
dagelijkse leven tijdens de 18de Dynastie van Egypte  (–1550 tot -1292). 
Het graf van Toutankhamon wordt gereconstrueerd.  
De bezoeker staat oog in oog met het graf zoals het door archeoloog Howard Carter 
werd ontdekt in 1922. 
Inschrijven door betaling van € 10 op rekening van Lava met vermelding “Toutank-
hamon”  
De verplaatsing naar Luik doen we met eigen middelen. Je kan best de trein nemen 
die in het station van Hasselt vertrekt om 12u46 en in Luik aankomt om 13u47. 
Afspr : zaterdag 23 mei om 13u55 aan de ingang van Station van Luik Guillemins. 
Cp : Roger P. 0486 125 913 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjslZfLgpPnAhXRKewKHafhCioQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.scherpenheuvel-zichem.be%2F&psig=AOvVaw2mf3jME7005M0sO6ZeO3Hv&ust=1579638609030021
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxxsbrgpPnAhVE_aQKHTmnBY4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vredescentrum.be%2Fpartner%2Fnationaal-gedenkteken-van-het-fort-van-breendonk.html&psig=AOvVaw20XEBxX2NLeRWbfFjbXRF-&ust=1579638684228708
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwalloniebelgietoerisme.be%2Fnl%2Fcontent%2Fexpo-toetanchamon-luik&psig=AOvVaw1IDKoEiERqpnViRG6qxmlF&ust=1582884256398000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiCucK98ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Fietsweekend in mei 

Hallo,     
Op 08, 09 en 10 mei 2020 zijn we weer weg voor ons jaarlijks fietsweekend. 
Na heel wat obstakels – eerste hotel volgeboekt voor het songfestival dat weekend – 
het tweede waren ze aan het renoveren. 
Derde keer goeie keer we gaan naar GOES in Zeeland.  Zoals elk jaar voorzie ik ook 
nu drie fietstochten.  
Het aantal fietsers beperken we tot een 40 tal voor 2 groepen – dit voor de veiligheid. 
Vervoer is voor eigen rekening.  Er is mogelijkheid om een fiets te huren; de prijs 
bedraagt € 17,50 per dag voor een gewone fiets en € 27.50 voor een E-bike /dag. 
Waar :  Hotel Van de Valk – GOES    Anthony Fokkerstraat 100 te 4462 ET GOES    
Prijs : € 180 voor een dubbel kamer in half pension en voor een single betaal je € 290. 
LAVA heeft hier een tussenkomst gedaan voor de deelnemers – het aantal deelne-
mers moet één maand voor datum doorgegeven worden aan het hotel – inschrijven 
kan dus tot uiterlijk 10/04/2020 en dit door overschrijving op rekening van Lava, met 
vermelding van ‘fietsweekend’. 
Afspr : 8 tot en met 10 mei 2020 
Cp : Diane B. 0479 273 427 
 

 
Begeleide fiets- en wandelvakantie in Salou (Spanje) 

van 11 tot 20 september 2020 
 
Lava organiseert in samenwerking met “De Toerist Biking een begeleide reis naar 
Salou Costa Dorada. 
Wij verblijven in het viersterren “ H10vintage Salou”. Dit hotel is gevestigd in het 
centrale Plaça d’Europe en vlakbij de kust. Vanuit het hotel wandel je 10 min naar 
de grote boulevard en het strand. 
Verblijf in half pension ontbijt en avondmaal in buffetvorm. Water,wijn en frisdrank 
inbegrepen in het avondmaal. 
Basisprijs €730 
Infoavond op vrijdag 27 maart om 20u zaal Elckerlyc Pastorijstraat 4 Sint-Lam-
brechts-Herk    
Cp : Jean T. 0496 254 891 
Meer info op www.lava-alleenstaanden.be onder rubriek programma. 

 
 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ibike.be%2F&psig=AOvVaw065Q746kA0V31Up51J5j8v&ust=1580906735969000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKii9Nr2t-cCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.lava-alleenstaanden.be/
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.detoeristbiking.be%2F&psig=AOvVaw22tS4TsHsVSVWl46iZi_Si&ust=1583067654815000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDkrt7o9ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fckvspirit.nl%2F19-03-2017%2Fpaasfeest-e-en-f-jeugd%2F&psig=AOvVaw2TAGA2tEJ6VZGRwdqMDgS7&ust=1582738134283000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj83Jud7ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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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 

 

 

 
Noteer alvast volgende data in je agenda : 

Zaterdag 2 mei : daguitstap Fort Breendonk en stad Lier 

Van 8 tot en met 10 mei : fietsweekend in Goes - Zeeland  

Zaterdag  23 mei : expo Toutankhamon in Luik Guillemins 

Zaterdag 13 juni : BBQ 

Van 11 tot en met 20 september : fiets- en wandelvakantie in Salou 

(Spanje) 

Zaterdag 3 oktober : herfstfeest 

Vrijdag 9 oktober : voordracht “ Noorderlicht en natuur in Lapland” 

door Ruben Weytjens 

Van 16 tot en met 18 oktober : wandelweekend 
 

 

https://www.rtvkatwijk.nl/2018/09/hart-voor-katwijk-doet-oproep-aan-alle-burgers/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd-775yY_nAhUQElAKHdrRDR8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.deopenbareruimte.nu%2Fagenda%2F&psig=AOvVaw1dZaHFYMUbAHoMivAS7Vm0&ust=1579520327308029
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmiedzyrzecz.biz%2Faktualnosci%2Freligia%2Fmiedzyrzecz-wielkanoc-jest-to-najstarsze-i-jednoczesnie-najwazniejsze-swieto-chrzescijanskie%2F&psig=AOvVaw0KcQB_c0ni3cBClFet_dUW&ust=1582370377295000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjso5_D4ucCFQAAAAAdAAAAABAN
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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 

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

