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“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

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

Augustus 2021
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VASTE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Elke zondag in de lente, de zomer, de herfst en de
winter ! Wandelen in de natuur
Ongeveer 7 tot 8 km voorlopig zonder tussenstop - Afspr : 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

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
Kooklessen om 18 u : van september tot mei
Maximum 15 personen. Inschrijven door betaling van € 20 op rekening van Lava met vermelding van "kookles".
Meebrengen : schort, snijmesje, keukenhanddoek.
Afspr : Gildezaal in Kuringen (keuken a.d. zijde Diepstraat)
Zie bij alle activiteiten de data
Praatcafé om 19 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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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 . 0479 471 920

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

Klassieke muziek
Meesterwerken - Roeland Hendrikx Ensemble
Dinsdag
W.A. Mozart en J. Brahms
31 augustus Limburger Roeland Hendrikx is één van de toonaange20u00
vende klarinettisten in België, én een gepassioneerd pleit- 10
Binnentuin bezorger van kamermuziek. Hij kiest voor puur, spontaan
ccHasselt klarinetspel en weet verbeelding en emotie subliem over te
brengen. In 2015 richtte hij zijn eigen kamermuziekensemble op, in bezetting variërend van trio tot sextet.
Jubileumconcert
Zaterdag
De viering van 25 jaar Lava wordt ingezet met een boeiend
11 september pianoconcert door een van onze leden. Mathieu Lenaerts
20u00
speelt klassieke muziek van de 16de tot de 20ste eeuw. Hij
Viiobrengt een medley in potpourri-stijl met ook hedendaagse
humaniora melodieën. Dit concert wordt aan onze leden gratis aangeTongeren boden met voor de aanwezigen een drankje tijdens de
pauze en na het concert.
Klassiek - symfonisch
Belgian National Orchestra o.l.v. Aziz Shokhakimov
Zaterdag
Viool : Patricia Kopatchinskaja
2 oktober
M. Ravel - Mendelssohn-Bartholdy - Beethoven
28
20u00
Patricia Kopatchinskaja is een heerlijk buitenbeentje, ze is
Concertzaal
aanstekelijk humoristisch en gedreven, speelt uiterst geccHasselt
passioneerd en met een vrolijke fantasie.
Gratis inleiding om 19 u

Te betalen €
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Woensdag
6 oktober
20u15
Academiezaal
Sint-Truiden

Woensdag
13 oktober
20u00
Zaal 3
ccHasselt

Woensdag
27 oktober
20u00
Concertzaal
ccHasselt

Woensdag
10 november
20u15
Academiezaal
Sint-Truiden

Donderdag
11 november
20u00
Concertzaal
ccHasselt

Lezing
De geopolitieke chaos - Jan Balliauw
Jan Balliauw heeft zijn ervaring als ‘grand reporter’ voor radio en TV ook te boek gesteld. Hij maakte een indrukwekkende tv-documentaire over 20 jaar na het uiteenvallen van
de Sovjet-Unie. Ook voor een live publiek brengt hij de recente politieke geschiedenis van het Europese continent
graag tot leven…
Lezing
Noorderlicht en natuur in Lapland - Ruben Weytjens
Wat is noorderlicht ? Hoe, waar, wanneer kan je het zien ?
Wat is er naast het noorderlicht nog allemaal voor moois te
vinden in de Lapse Natuur ? Geïllustreerd met heel wat
zelfgemaakte foto's zorgt Ruben voor een boeiende lezing
waarna het risico bestaat dat u zo snel mogelijk een reis
naar het hoge noorden zou willen boeken...
Deze lezing is gratis voor Lavaleden - inschrijven is niet nodig
Klassieke muziek
Mari Samuelsen & Casco Phil
De Noorse violiste Mari Samuelsen bouwde de voorbije jaren een sterke reputatie op met een zowel meer traditioneel
als hedendaags repertoire. Ze zoekt inspiratie bij hedendaagse componisten als Ólafur Arnalds, Jóhann Jóhannsson en Max Richter, met wie ze een jarenlange bijzondere
samenwerking heeft.
Lezing
Child Focus - Heidi De Pauw
In de schoot van de Witte Mars in 1996 groeit het idee voor
een stichting rond vermiste en seksueel uitgebuite kinderen
Child Focus, ondertussen al meer dan 22 jaar actief.
Heidi De Pauw was als criminologe van bij de beginjaren
verantwoordelijk voor de hulp aan slachtoffers van verdwijningen en seksuele uitbuiting en hun families.
Klassieke muziek
Laatste werken - Le concert Olympique o.l.v. Jan Caeyers / Klarinet : Sabine Meyer
De laatste composities van deze drie reuzen en uit de klassieke periode, nl. F. Schubert, W.A. Mozart en L.Van Beethoven geven een opmerkelijk beeld van de toestand van
een componist, maar ook van de manier waarop hun werken na hun dood verder leven. Het zal dan ook een redelijk
melancholische avond worden !
Gratis inleiding door Jan Caeyers om 19u
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Dinsdag
23 november
20u00
Theaterzaal
ccHasselt

Comedy
Oogst - Kommil Foo
Een piano, een gitaar, een viool en twee karakterstemmen. 26
Meer hebben de gebroeders Walschaerts niet nodig om
hun publiek een memorabele avond te bezorgen.

Meer info over de cultuurvoorstellingen :
www.debogaard.be
www.ccha.be

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

Opgelet :
Aanpassing van het programma van juli :
Zondag 11 juli om 14u : wandelen in Wellen
Afspraak : Depot Alken-Maes, Bosstraat 1 te Wellen
Cp : Claire M. 0475 293 292

21
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Wandelingen zijn ongeveer 7 tot 8 km

ALLE ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2021
Wandelen in “ Het Hornebos “ Mechelen-Bove- 14u00
lingen
Afspr : Rode Dreef, Kloosterstraat in Heers Mechelen-Bovelingen
Cp : Annie M. 0478 418 191
Maandag 02-08 Petanquen
18u00
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
Cp : Annie A. 0478 961 595
Zondag 01-08

Woensdag 04-08 Fietsen met vertrek in Halen, 52 km

14u00

Afspr : Markt van Halen
Cp : Monique C. 0497 785 505

Vrijdag 06-08

Avondwandeling in Hasselt
19u00
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan
in Hasselt
Cp : Diane B. 0479 273 427
Infoavond nieuwe leden : iedere maand organi- 20u00
seert het bestuur van Lava een avond om op informele manier kennis te maken met de vereniging.
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Sint-Lambrechts-Herk
Info : Roger P. 0486 125 913
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk

Zaterdag 07-08 Café Den Alver, Marktplein 9 in Diepenbeek

Cp : Christiane K. 0475 318 397
Zondag 08-08

Wandelen in Gelinden
Afspr : Parking school, Dorp 53 in Gelinden Sint-Truiden
Cp : Annie M. 0478 418 191

19u00
19u00
14u00
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Maandag 09-08 Petanquen

Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
Cp : Annie A. 0478 961 595
Woensdag 11-08 Fietsen in Houthalen
Afspr : Kerkhofstraat in Houthalen-Oost
Cp : Jean G. 0476 564 596

18u00

14u00

Avondwandeling in Hasselt
19u00
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan
in Hasselt
Cp : Diane B. 0479 273 427
Vrijdag 13-08

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk

Zaterdag 14-08 Fietsen met vertrek in Sint-Truiden, 55 km

19u00
13u00

Afspr : Brasserie 't Veilinghuis Tongersesteenweg
150/152 in Sint-Truiden
Cp : Willy T. 0479 644 878

Zondag 15-08

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk
Wandelen in Tongeren
Afspr : Pliniuspark, Fonteindreef 8 in Tongeren
Cp : Agnes W. 0494 181 107

Maandag 16-08 Petanquen

19u00
14u00

18u00

Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
Cp : Annie A. 0478 961 595
Woensdag 18-08 Fietsen in Bolderberg, max. 50 km

13u30

Afspr : Guy’s Dorpscafé - Sporthal, Vrunstraat 30
in Bolderberg
Cp : Marie-Paul A. 0499 408 280
Avondwandeling in Hasselt
19u00
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan
in Hasselt
Cp : Diane B. 0479 273 427
Vrijdag 20-08

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk

19u00
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Zaterdag 21-08 Fietsen in Genk, ongeveer 45 km

13u00

Afspr : Kerk Termien, Rozenkranslaan 37 in Genk
Cp : Mieja B. 0498 123 149

Zondag 22-08

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk

19u00

Wandelen in Mettekoven
Afspr : Taverne Martenshof, Mettekovenstraat 2
in Mettekoven-Heers
Cp : Claire M. 0475 293 292

14u00

Maandag 23-08 Petanquen

18u00

Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
Cp : Annie A. 0478 961 595
Woensdag 25-08 Fietsen in Hasselt

14u00

Afspr : Kerk Godsheide, Kiezelstraat 132 in Godsheide
Cp : Guido S. 0476 539 350

Vrijdag 27-08

Avondwandeling in Hasselt
19u00
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan
in Hasselt
Cp : Diane B. 0479 273 427
Bestuursvergadering (programma van oktober)

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk
Zaterdag 28-08 Fietsen in Opoeteren, 45 km
Afspr : Zavelboske, Kattebeekstraat 1 in Opoeteren
Cp : Jan W. 0473 765 334

19u00
13u00

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk

19u00

Wandelen in Hengelhoef
Afspr : Parking Kasteel Engelhof, Hengelhoefdreef 2 in Houthalen-Helchteren
Cp : Jean G. 0476 564 596

14u00

Zondag 29-08

Maandag 30-08 Petanquen

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

18u00
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Dinsdag 31-08

Klassieke muziek
20u00
Meesterwerken - Roeland Hendrikx Ensemble
Afspr : Binnentuin, cultureel centrum Hasselt,
Kunstlaan 5
Zie voor meer info : cultuurpagina 3

Vanaf september starten we terug met één kookles per maand.
Viviane Vaes wordt onze professionele kok.
Kijk aandachtig naar het programma van september om u tijdig in te
schrijven voor de eerste kookles.

Op dinsdag 7 september beginnen we weer met de danslessen, dit met
een gratis kennismakingsles om 20 u.
De kostprijs voor 14 lessen is zoals vorige jaren € 60.
Wel graag inschrijven en dit vóór 1 september. Max. 25 danskoppels.
Inschrijven = betalen, met vermelding van ‘dansles 1e of 2e jaar’.
Wie om welken reden ook, niet zou kunnen deelnemen, krijgt het betaalde bedrag terug.
Bij voldoende belangstelling starten we vanaf begin oktober met een
reeks van 8 lessen Bachata. Kosten voor deze 8 lessen € 35.
Ook hiervoor graag inschrijven.
Wij hopen u daar te mogen ontmoeten !
Cp : Agnes W. 0494 181 107
… Dit enkel als ook dan de coronamaatregelen het toelaten…
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Wandelweekend in de Eifel
Van vrijdag 15/10 tot zondag 17/10 : wandelweekend in de “Eifel”, op
120 km van Hasselt.
o Voor de wandelingen zal zoals vorig jaar kunnen gekozen worden tussen diverse afstanden (5- 10 – 15 of 20 km)
o Prijs in tweepersoonskamer vol pension : € 150
o Prijs in eenpersoonskamer vol pension : € 180
o Het aantal eenpersoonskamers is beperkt en inschrijvingen na
15 september kunnen niet gegarandeerd worden
o Lava betaalt bus heen en terug
o Graag een seintje aan de Cp als je al weet met wie je de kamer gaat delen
o Cp : Roger P. 0486 125 913
Als je ook voor een ander lid betaalt, doe je een afzonderlijke overschrijving.
Indien we door het Coronavirus toch niet kunnen vertrekken, kunnen we
steeds annuleren en krijgen de leden hun geld terug.
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Het is al 25 jaar geleden dat een aantal alleenstaanden de koppen bij elkaar
staken en begonnen met activiteiten te organiseren. Lava was geboren en is
ondertussen uitgegroeid tot een vereniging met meer dan 400 leden en een
zeer uitgebreid aanbod aan activiteiten. Bij een zilveren jubileum hoort uiteraard
een groot feest. Hiervoor trekken we naar de mooiste feestlocatie van Limburg,
de Tiendschuur van Herkenrode in Kuringen.
Om 18 uur beginnen we met een receptie op de grote binnenkoer en daarna
gaat het verder in de feeëriek verlichte feestzaal waar we zullen vergast worden
op een luxueus diner. Vanaf 21 uur dansen we op muziek van een groot orkest,
afgewisseld met een top dj.
Cava, witte wijn, rode wijn, bier, frisdranken koffie en thee worden doorlopend
geserveerd.
Voor de receptie, diner, alle dranken en voor de muziek betalen de deelnemers
€ 45, dit is slechts een fractie van de werkelijke kostprijs.
Bij een gala event hoort natuurlijk een passende dress code. Onze leden kunnen zich eens goed laten gaan in de keuze van een feestelijke outfit. Voor de
dames kort of lang, voor de heren misschien wel een kravat of een strikje, niets
moet, alles kan …
Wacht niet langer om in te schrijven en betaal € 45 op rekening van Lava met
vermelding “Jubileum”. Als je ook betaalt voor een ander lid, doe je een afzonderlijke overschrijving.
Afspraak : zondag 26-09-2021 om 18 uur Tiendschuur, Herkenrodeabdij 4 in
Kuringen - Hasselt.
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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 (Contactpersonen) kunnen activiteiten via mail melden bij Anita D. :
anita.decaesteker@skynet.be of 0479 471 920
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.
Als gevolg van de coronamaatregelen lag de werking maandenlang stil.
Voor het werkjaar 2021 werd het lidgeld verlaagd tot € 15. Nieuwe leden kunnen aansluiten
voor € 20.
Na betaling ontvang je maandelijks ons programma.
Carpool
Samen naar een wandeling of een andere activiteit rijden, bespaart kosten en kan best gezellig zijn. Hoeveel betalen om mee te rijden ? Dit kan onderling afgesproken worden, maar
€ 0,08 per persoon en per km lijkt ons een redelijk bedrag.
Voorzitter

Agnes Welkenhuyzen

Secretariaat

Jean Teti

Penningmeester
Ledenadministratie
Programma
Tickets cultuur
Onthaal nieuwe leden en ombudsman

089 712 579
0494 181 107
089 356 595
0496 254 891

agnes.welkenhuyzen@telenet.be
jean.teti@skynet.be

André Raskin

0475 347 781

andreraskin@skynet.be

Anita Decaesteker

0479 471 920

anita.decaesteker@skynet.be

Roger Pauwels

0486 125 913

roger.pauwelsz@gmail.com

Ledenwerving

John Moors

0473 601 905

johnmoors.lava@gmail.com

Evenementen

Christiane Kengen

0475 318 397

christianekengen@gmail.com

www.lava-alleenstaanden.be

