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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
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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
Afspr : 14 u
Het bestuur doet een oproep aan de leden om CP te zijn voor
een wandeling.
Petanquen
Afspr : 18 u : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
CP : Sus S. 0497 349 819

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, 2 keukenhanddoeken, snijplank en scherp
aardappelmesje, potje voor overschot.
Afspr : Gildezaal in Kuringen (keuken a.d. zijde Diepstraat)
Cp : Anita D. 0479 471 920
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
Zaterdag
2 oktober
20u00
ccHasselt
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

Voorstelling
Klassiek - symfonisch
Belgian National Orchestra o.l.v. Aziz Shokhakimov
Viool : Patricia Kopatchinskaja
Gratis inleiding om 19 u

Prijs
€cc

Te betalen €

28

23

Lezing : De geopolitieke chaos - Jan Balliauw
Jan Balliauw heeft zijn ervaring als ‘grand reporter’ voor radio en TV ook te boek gesteld. Ook voor een live publiek €9
brengt hij de recente politieke geschiedenis van het Europese continent graag tot leven…
Lezing : Noorderlicht en natuur in Lapland - Ruben
Weytjens
Gratis voor Lavaleden - inschrijven is niet nodig
Meer info om blz. 9
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 heden- €26
daagse 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
€9
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.

€5

0

€21

€5
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Donderdag
11 november
20u00
Concertzaal
ccHasselt

Dinsdag
23 november
20u00
Theaterzaal
ccHasselt

Vrijdag
10 december
cc Ter Kommen

Hoeselt

Dinsdag
14 december
20 u
Kleine theaterzaal

ccHasselt

Vrijdag
17 december
20u00
concertzaal
ccHasselt

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
Comedy
Oogst - Kommil Foo
Een piano, een gitaar, een viool en twee karakterstemmen.
Meer hebben de gebroeders Walschaerts niet nodig om
hun publiek een memorabele avond te bezorgen.
Muziek
Mama’s Jasje - de jaren van verstand
Mama‘s Jasje mag trots terugblikken op een 30-jarige carrière. De ervaren liveband vindt het evenwicht tussen hits
uit de beginperiode met o.a. ‘Zo ver weg’, ‘Teken van leven’, ‘Doe het licht maar uit’ en hommages van eind jaren
90, denk vooral aan ‘Als de dag van toen’, ‘Laat me alleen’.
Kom kijken, leun achterover, zing mee, ... geniet !
Theater
Geef mijn hand terug - Joris Van den Brande & Joris
Hessels / Bronks
In Geef mijn hand terug leren we Joris en Joris kennen,
twee vrienden die het verhaal vertellen van Jan, een gezamenlijke vriend. Een verhaal over de kwetsbaarheid van de
dingen, over het lot en over een ongeneeslijke ziekte. Zonder taboes, vol humor en met een aantal welgemikte platen
op de platendraaier.
Klassieke muziek
Brahms & Tsjaikovski - Brussels Philharmonic o.l.v.
Michael Sanderling
Piano : Nikolay Lugansky
Een gepast programma voor het einde van het jaar! Romantisch zwelgen, langoureus gedachten van vroeger laten uitdeinen terwijl je luistert naar twee werken met
grootse gebaren en volle klanken uit de hoog-romantiek…
het mag allemaal…
Gratis inleiding om 19 u
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Comedy :: Kamal Kharmach - Mag ik even 2021
Na een jaar waarin het Amerikaanse Capitool werd beDinsdag
stormd, de drugsmaffia werd ontmaskerd en het meer dan
28 december
ooit duidelijk werd hoe essentieel kappers zijn, belooft ook
22
20u
deze conference een klepper van formaat te worden. Met
theaterzaal
Kamals hilarische kijk op de Rode Duivels tijdens het EK,
ccHasselt
onze prestaties op de Olympische spelen en de vaccinatiechaos ligt er nog heel wat op de plank(en)…
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Meer info over de cultuurvoorstellingen :
www.debogaard.be
www.ccha.be

Verslag : Avondje klassieke muziek
Eindelijk! Corona laat ons toe om terug naar concerten te gaan. Niet dat ik er al
ooit veel had bijgewoond. Mijn interesses bij Lava waren tot nu toe wandelen,
fietsen, film, feesten, theater, citytrips, praatcafé, brunch en ik was toe aan een
nieuwe uitdaging.
Ik kon dus amper wachten. De eerste aangename verrassing was dat het in
openlucht plaatsvond in een heerlijke vakantiesetting : prachtige meubels gemaakt van pallettenhout. Ik vleide me neer in een zetel met zachte kussens. Nog
een wijntje erbij en het concert mocht beginnen. Zij die een warme trui of jas
aanhadden, hadden de mail van lava goed gelezen :-).
Je zag dat de muzikanten met heel veel zin het podium op gingen. Ook zij hebben
veel te lang moeten wachten op betere coronamaatregelen. Even de instrumenten stemmen en dan konden we ons overleveren aan het meesterlijke samenspel
van dit ensemble. Twee violen, één altviool, één piano en één cello met in de
hoofdrol Roeland Hendrix met zijn klarinet. Hij deed de inleiding bij de verschillende muziekstukken van Mozart en Brahms. De dynamiek tussen de leden was
warm, humoristisch en vakkundig. Wie zijn wasspelden was vergeten kon zijn
partituur zien vliegen. De strakke wind zorgde soms voor grappige toestanden.
Toch presenteerden ze een feilloze, virtuoze avond waarvan ik echt genoten heb.
Iedereen trouwens, want ondanks de koude was iedereen aan het klappen en
aan het wachten op bisnummers. Ze trakteerden ons op meer moois en tevreden
gingen we daarna naar de cafetaria. Want dat stukje van de avond maakt de
lava-activiteiten extra leuk. We zitten dan samen aan een tafel en babbelen gezellig wat na. Een fijne manier om lavaleden te leren kennen.
Mijn eerste klassieke concert bij Lava was zo’n leuke ervaring dat er zeker nog
meer zullen volgen. Misschien heb jij ook wel zin om te komen ?
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Opgelet ! Programma oktober : petanquen om 19 u i.p.v. 18u
Bowling 30-10 : covid safe ticket
Wandelingen zijn ongeveer 10 km en steeds met tussenstop.
Zo niet, wordt dit vermeld.

Maandag 01-11 Petanquen

Dinsdag 02-11

Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
Cp : Sus S. 0497 349 819
Dansles : Bachata
groep 1
groep 2
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt
CP : Agnes W. 0494 181 107

19u00

19u00
20u00
21u00

Zie info op blz. 5
Woensdag 03-11 Avondwandeling in Hasselt

19u00

Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan
in Hasselt
Cp : Diane B. 0479 273 427
Donderdag 04-11 Kookles

Vrijdag 05-11

Inschrijven : telefoontje aan de Cp ten laatste op
27/10 en € 20 te storten op rekening van Lava met
vermelding ‘Kookles november’
Afspr : Gildezaal, Joris van Oostenrijkstraat 65 in
Hasselt
Cp : Anita D. 0479 471 920
Meer info op blz. 2 en blz. 5
Infoavond nieuwe leden
Iedere maand organiseert 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

18u00
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Zaterdag 06-11 Spelletjesavond en praatcafé : Kaarten, gezel-

19u30

schapsspellen en gezellig samenzijn...
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk
Cp : John M. 0473 601 905
Zondag 07-11

Wandelen in Wilderen
Afspr : aan de kerk, Wilderenlaan 11 in Wilderen
Sint- Truiden
Cp : Willy T. 0479 644 878
Maandag 08-11 Petanquen
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
Cp : Sus S. 0497 349 819

14u00

Dinsdag 09-11

19u00
20u00
21u00

Dansles : Bachata
groep 1
groep 2
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt
CP : Agnes W. 0494 181 107
Zie info op blz. 5

Woensdag 10-11 Lezing : Child Focus - Heidi De Pauw

19u00

20u00

Afspr : Academiezaal, Plankstraat 18 in Sint-Truiden
Meer info op cultuurpagina 4
Donderdag 11-11 Wandelen in Lanaken

14u00

Afspr : Kinderboerderij, Neerharenweg 12 te Lanaken
Cp : Agnes W. 0494 181 107
Klassieke muziek
20u00
Laatste werken - Le concert Olympique o.l.v.
Jan Caeyers / Klarinet : Sabine Meyer
Afspr : concertzaal, cultureel centrum Hasselt,
Kunstlaan 5
Meer info op cultuurpagina 4
Vrijdag 12-11

Café Den Alver, Marktplein 9 in Diepenbeek
Cp : Christiane K. 0475 318 397

19u00
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Zaterdag 13-11 Stadswandeling met gids in Tongeren

14u00

Deelnemen is gratis - inschrijven is niet nodig
Afspr : aan Ambiorix, Grote Markt in Tongeren
Cp : Ingrid J. 0476 636 048
Filmavond
Afspr : Euroscoop aan C-mine, Evence Coppeelaan in Genk
Cp : Jean G. 0476 564 596
Zondag 14-11

Wandelen in Heppen
Afspr : Zwembad “De Merel” Zwarte Spechtstraat
57 in Heppen
Cp : Ria S. 0478/ 918 083

Maandag 15-11 Petanquen

19u00

14u00

19u00

Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
Cp : Sus S. 0497 349 819
Dinsdag 16-11

Geen dansles

Woensdag 17-11 Avondwandeling in Hasselt

19u00

Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan
in Hasselt
Cp : Diane B. 0479 273 427
Vrijdag 19-11

Dansvond en praatcafé voor alle leden van Lava 19u00
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 in Kermt
Cp : Agnes W. 0494 181 107

Zaterdag 20-11 Bezoek aan Luik : expo over Napoleon en rond- 11u00

leiding in de stad met gids
Inschrijven door betaling van € 10 op de rekening
van Lava met vermelding ‘Luik’.
Afspr : in de hal van het station Guillemins - Luik
Cp : Roger P. 0486 125 913
Zie info op blz. 10
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk

19u00
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Zondag 21-11

Wandelen in Houthalen
Afspr : cafe' Vini's, Stationsstraat 120 in Houthalen
Cp : Jean G. 0476 564 596
Maandag 22-11 Petanquen
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
Cp : Sus S. 0497 349 819

14u00

Dinsdag 23-11

19u00
20u00
21u00

Dansles : Bachata
groep 1
groep 2
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt
CP : Agnes W. 0494 181 107
Zie info op blz. 5

19u00

Comedy : Oogst - Kommil Foo
20u00
Afspr : theaterzaal ccHasselt, Kunstlaan 5
Zie meer info op cultuurpagina 4
Woensdag 24-11 Avondwandeling in Hasselt
19u00
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan
in Hasselt
Cp : Diane B. 0479 273 427
Vrijdag 26-11

Zaterdag 27-11
Zondag 28-11

Bestuursvergadering (programma januari 2022)
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk

19u00

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk

19u00

Wandelen in Houthalen
Afspr : café het Boske, Wolfsdal 49 in Houthalen
Cp : Roger P. 0486 125 913

14u00

Maandag 29-11 Petanquen

Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
Cp : Sus S. 0497 349 819

19u00
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Dinsdag 30-11

Dansles : Bachata
groep 1
groep 2
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt
CP : Agnes W. 0494 181 107
Zie info op blz. 5

19u00
20u00
21u00

Bezoek aan Luik : expo over Napoleon en rondleiding in de stad met gids

Ontdek de belangrijke momenten die van hem een indringende persoonlijkheid
en legende maakten. Honderden originele stukken in een indrukwekkende setting illustreren het ongelofelijke leven van Napoleon Bonaparte.
- Voormiddag : bezoek aan de tentoonstelling over Napoleon in de Expo
van Luik Guillemins
Afspraak : zaterdag 20 november om 11 uur in de hal van het station Luik
Guillemins
- Vrije lunch in de stad
- Namiddag: Rondleiding in de stad met gids - Lava betaalt de gids.
Afspraak : zaterdag 20 november om 14u30 uur aan het paleis op de
Place St Lambert
Inschrijven door betaling van € 10 op de rekening van Lava met vermelding
‘Luik’.
De verplaatsing naar Luik doen we met eigen middelen. We kunnen samen de
trein nemen die in het station van Hasselt vertrekt om 9u46 en in Luik aankomt
om 10u47. Het treinticket is niet inbegrepen in de inschrijvingsprijs.
De deelnemers aan deze uitstap moeten een geldig coronacertificaat kunnen
voorleggen.
Cp : Roger P. 0486 125 913
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Verslag : Jubileumconcert
Pianoconcert door Mathieu Lenaerts
Een zilveren jubileum vier je niet elke dag. Dat er voor een mooie aanloop naar
het feest werd gezorgd is zeker waar.
Zuid-Limburg is niet het einde van de wereld, maar het hangt er toch vanaf waar
je woont ☺. Mathieu heeft nog steeds goede banden met zijn vorige school, want
daar mocht hij zijn concert geven. Ook de directeur kwam even langs om het
lokaal van de gepaste coronaverluchting te voorzien. Ingrid had een belangrijke
taak, nl de bladzijden van de partituren om te draaien. Zijn dochter, schoonzoon
en kleinkind kwamen ook luisteren alsook zijn beste leerling van het middelbaar.
Er moesten nog enkele stoelen bijgezet worden om alle lavaleden geplaatst te
krijgen.
Gelukkig zat ik op een stoel, want ik werd letterlijk omver gespeeld door de prachtige stukken die Mathieu uit de piano toverde. De avond werd doorspekt met heel
luchtige en humoristische weetjes van de componisten. En geloof het of niet,
zelfs een leraar kan het kort en bondig houden. Ik denk dat Ingrid daar ook voor
een stukje tussen zit. ☺ Ik was zo in de ban van zijn muziek, dat ik haast vergat
een klein stukje op te nemen. Ook mijn pianoleraar, die niet van de minste is,
was onder de indruk van het talent van Mathieu.
Ik zou dan ook Mathieu willen bedanken voor zijn vrijwillige inzet voor Lava. En
hij zal zeker met de jaarlijkse brunch de nodige erkenning krijgen die alle vrijwilligers ontvangen. Daar doe je het niet voor, maar het is zeker een leuke attentie.
Dank je wel Mathieu dat we mochten genieten van jouw talent. Een echte aanrader voor iedereen !
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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

