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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

Fijne eindejaarsfeesten
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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, behalve in december, januari en februari om 13u30
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

Voorstelling

Prijs
€cc

Woensdag
10 november
20u15
Academiezaal
Sint-Truiden

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…

Donderdag
11 november
20u00
ccHasselt

Klassieke muziek
Laatste werken - Le concert Olympique o.l.v. Jan Caey28
ers / Klarinet : Sabine Meyer
Gratis inleiding door Jan Caeyers om 19u15
Comedy
Oogst - Kommil Foo
26
Een piano, een gitaar, een viool en twee karakterstemmen.

Dinsdag
23 november
20u00
ccHasselt

Te betalen €

€5

23

uitverkocht

Muziek
Mama’s Jasje - de jaren van verstand
Vrijdag
Mama‘s Jasje mag trots terugblikken op een 30-jarige car10 december rière. De ervaren liveband vindt het evenwicht tussen hits
uitver23
20u15
kocht
uit de beginperiode met o.a. ‘Zo ver weg’, ‘Teken van lecc Ter Kommen
ven’, ‘Doe het licht maar uit’ en hommages van eind jaren
Hoeselt
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
Dinsdag
Hessels / Bronks
14 december In Geef mijn hand terug leren we Joris en Joris kennen,
20 u
twee vrienden die het verhaal vertellen van Jan, een geza- 16
11
Kleine theaterzaal
ccHasselt menlijke 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.
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Klassieke muziek
Brahms & Tsjaikovski - Brussels Philharmonic o.l.v.
Michael Sanderling
Vrijdag
Piano : Nikolay Lugansky
17 december
Een gepast programma voor het einde van het jaar! Ro20u00
mantisch zwelgen, langoureus gedachten van vroeger laconcertzaal
ten uitdeinen terwijl je luistert naar twee werken met
ccHasselt
grootse gebaren en volle klanken uit de hoog-romantiek…
het mag allemaal…
Gratis inleiding om 19u15
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
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)…
Comedy
Stijn Meuris - Speelt tirade #5 : de stilstand
Donderdag Meuris kijkt met spitante humor, scherpzinnigheid en een
6 januari
bevlogen vertelritme terug op twee uitzonderlijke jaren. Het
2022
is een wervelende solo in een knap decor waarin Meuris
20u00
het publiek én zichzelf een spiegel voorhoudt. En waarin
Theaterzaal de gebreken van ons land, ons volk en onze leiders onder
ccHasselt de loep worden gehouden op een manier die op z’n minst
ongebruikelijk is, en die ons doet nadenken over wie we
zijn. Relevant, raak en broodnodig.
Klassieke muziek : Nieuwjaarsconcert
Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Kerem Hasan.
Sopraan : Hendrickje Van Kerkhove
Onder leiding van het Britse toptalent Kerem Hasan zingt
Zondag
de Belgische topsopraan Hendrickje Van Kerckhove de
9 januari
mooiste Italiaanse aria’s. Met haar kristalheldere stem, in11u00
nemende présence en meeslepende inlevingsvermogen,
Concertzaal
nodigt ze ons allen uit naar een beter en mooier jaar.
ccHasselt
Gecombineerd met de onmisbare elegantie van Strauss’
walsen en polka’s kijkt het hele CCHA-team ernaar uit om
de komst van het nieuwe jaar samen met u allen op gepaste wijze te vieren met een glas wijn als toast op 2022 !

28

23

22

17

18

13

34

29
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Donderdag
13 januari
20u00
Theaterzaal
ccHasselt

Comedy
Adriaan Van den Hoof : ’t zal schoon zijn als het af is
Adriaan duikt in zijn verzameld werk op zoek naar nieuwe
inzichten, andere betekenissen en naar die aanstekelijke 24
lachkrampen die we ondertussen van hem gewend zijn.
Daal mee met Adriaan af in de geschiedenis van zijn zaalshows: je zal er geen spijt van krijgen !
Meer info over de cultuurvoorstellingen :
www.debogaard.be www.ccha.be www.terkommen.be

Holidy Inn in Hasselt
25 december 2021 om 12u
Prijs: € 75 per persoon, inclusief huiswijnen & water (zie blz. 9)
Prosecco - amuses
Feestelijke koude gerechten :
Winterse salade - geitenkaas - honing - noten
Carpaccio van hert - crème van knolselder & truffel
Oesters natuur - citroen
Burrata - tomaten - basilicum
Tapas van fijne vleeswaren
Zalm belle vue
Gevulde tomaatjes - grijze garnalen
Soep : Pittige scampisoep - citroengras
Warm buffet :
Kalkoenrolletje - salie - truffelsalami
Zwarte heilbot - gebraiseerde venkel - witloof
Wildstoverij - veenbessen - peperkoek
Risotto - pompoen
Spruiten - panchetta - savooikool
Aardappelkrieltjes - zure room - sjalot en rode ui
Feestelijk dessertenbuffet

19
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Lidgeld vanaf januari 2022
Vanaf 1 januari 2022 bedraagt het lidgeld van onze vereniging € 30. Voor dit bedrag
ben je een jaar lid en kan je aan alle activiteiten deelnemen. Het maandelijks programma kan je downloaden van onze website: www.lava-alleenstaanden.be . Iedere
maand ontvang je een bericht per SMS zodra er een nieuw programma op de website
beschikbaar is.
Leden die een gedrukt programma per post wensen te ontvangen betalen € 40 lidgeld.
Nieuwe leden betalen het eerste jaar (€ 10 administratiekosten inbegrepen) : € 40
(programma via website) of € 50 (programma per post).

Wandelingen op zondag - vertrek om 13u30 - zijn ongeveer 10 km en
steeds met tussenstop. Zo niet, wordt dit vermeld.

Woensdag 01-12 Avondwandeling in Hasselt

19u00

Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan
in Hasselt
Cp : Diane B. 0479 273 427
Donderdag 02-12 Kookles

Vrijdag 03-12

18u00

Inschrijven : telefoontje aan de Cp ten laatste op
24/11 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
20u00
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

19u00
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Zaterdag 04-12 Spinning – easy cycling

10u00

Vanaf een rustig tempo langzaam opbouwen om in notime je conditie te verbeteren. Vergis je niet, uitdagender dan een rustig fietstochtje wordt het wel.
Kom deze sport ontdekken en train gedurende een uur
onder professionele begeleiding. Je kan inschrijven
voor de kennismakingsles door betaling van € 5 op de
rekening van Lava. Maximum 12 deelnemers.

Afspr : Bmore Fit, Kannaertsstraat 103 in Stevoort-Hasselt
Cp : Rita M. 0478 658 123
Filmavond
Afspr : Euroscoop aan C-mine, Evence Coppeelaan in Genk
Cp : Jean G. 0476 564 596
Zondag 05-12 Wandelen in Westerlo
Afspr : Boswachterhuis, Papendreef 1 in Westerlo
Cp : Miet B. 0494 999 563
Maandag 06-12 Petanquen
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
Cp : Sus S. 0497 349 819
Dinsdag 07-12 Dansles : Bachata
groep 1
groep 2
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt
CP : Agnes W. 0494 181 107
Zie info op blz. 2
Woensdag 08-12 Avondwandeling in Hasselt
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan
in Hasselt
Cp : Diane B. 0479 273 427
Vrijdag 10-12 Dansvond en praatcafé voor alle leden van Lava
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 in Kermt
Cp : Agnes W. 0494 181 107

19u00

13u30

19u00

19u00
20u00
21u00

19u00

20u00

Muziek : Mama’s Jasje - de jaren van verstand,
20u15
30 jaar Mama’s Jasje
Afspr : GC Ter Kommen, Europalaan 2 in Hoeselt uitverkocht
Meer info op cultuurpagina 3
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Zaterdag 11-12 Kerstmarkt in Brussel

13u00

Busreis naar de Kerstmarkt in Brussel met busmaatschappij "All Drive ". Terugreis om 20 u.
Afspr : Parking Kinepolis, Via Media 1 in Hasselt
Inschrijven door betaling van € 20 op rekening van
Lava tot 1 december max 50 personen.
Cp : Anita D. 0479 47 19 20
Zondag 12-12

Wandelen in Borgloon
Afspr : Restaurant “De Baron”, Graethempoort in
Borgloon
Cp : Ghislain A. 0478 312 791

Maandag 13-12 Petanquen

13u30

19u00

Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
Cp : Sus S. 0497 349 819
Dinsdag 14-12

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

19u00
20u00
21u00

Theater
20u00
Geef mijn hand terug - Joris Van den Brande &
Joris Hessels / Bronks
Afspr : kleine theaterzaal, ccHasselt, Kunstlaan 5
Zie info op cultuurpagina 3
Woensdag 15-12 Avondwandeling in Hasselt
19u00
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan
in Hasselt
Cp : Diane B. 0479 273 427
Vrijdag 17-12

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk

19u00

Klassieke muziek : Brahms & Tsjaikovski - Brus- 20u00
sels Philharmonic o.l.v. Michael Sanderling
Piano : Nikolay Lugansky
Afspr : concertzaal, ccHasselt, Kunstlaan 5
Gratis inleiding om 19u15
Zie meer info op cultuurpagina 4
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Zaterdag 18-12 Spelletjesavond en praatcafé : Kaarten, gezel- 19u30

schapsspellen en gezellig samenzijn...
Afspr : Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-LambrechtsHerk
Cp : John M. 0473 601 905
Zondag 19-12 Wandelen in Hoeselt, 7 km zonder tussenstop
13u30
Bezoek aan de Kluis van Vrijhern om 13u30 en de
wandeling start om 14u00
Afspr : Parking van de kluis, Kluisstraat 1 in
Hoeselt
Cp : Claire M.0475 293 292
Maandag 20-12 Petanquen
19u00
Afspr : Kramerslaan 1 in Runkst (Hasselt)
Cp : Sus S. 0497 349 819
Dinsdag 21-12

Dansles : groep 1
20u00
groep 2
21u00
Afspr : Kermeta, Diestersteenweg 204 te Kermt
CP : Agnes W. 0494 181 107
Zie info op blz. 2
Woensdag 22-12 Avondwandeling in Hasselt
19u00
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan
in Hasselt
Cp : Diane B. 0479 273 427
Zaterdag 25-12 Kerstdinerbuffet

Zondag 26-12

€ 75 p.p. inclusief huiswijnen en water
Menu : zie blz. 5
Afspr : Brasserie 'De Boulevard' Holiday Inn, Kattegatstraat 1 in Hasselt
Cp : Anita D. 0479 471 920
Inschrijven vóór 10 november
Wandelen in Kuringen
Afspr : Parking Gildenzaal, Joris van Oostenrijkstraat 65 - aan de kerk van Kuringen-Centrum
Cp : Sonja R 0475 495 368 en
Anita S. 0473 500 990

12u00

13u30
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Maandag 27-12 Petanquen

19u00

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

Dinsdag 28-12

Bestuursvergadering (programma februari)
Comedy : Kamal Kharmach - Mag ik even 2021
Afspr : Theaterzaal, ccHasselt, Kunstlaan 5
Meer info op cultuurpagina 4

Woensdag 29-12 Avondwandeling in Hasselt

19u30
20u00

19u00

Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan
in Hasselt
Cp : Diane B. 0479 273 427
Vrijdag 31-12

Sylvesterparty
19u00
Koud buffet en dessert - bubbels om 24u ! …
Inschrijven vóór 21 december : € 50 overschrijven
op rekening van Lava met mededeling "oudejaarsparty"
Afspr : Gildezaal, Joris Van Oostenrijkstraat 65 te
Kuringen
Als je voor een ander lid betaalt, doe dan een afzonderlijke overschrijving en vermeld de naam van
dat lid !

Vanaf nu is de coronapas verplicht voor alle activiteiten
die binnen plaatsvinden.
Onze leden moeten dus voor die activiteiten beschikken over een geldig
Covid Safe Ticket.
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Zilveren jubileum Lava
Doe ik een das aan of wordt het een strikje?
Ga ik in het lang of in het kort?
Het was duidelijk dat velen voor dit eerste feest na corona én speciaal voor het zilveren jubileum een extra inspanning wilden doen.
Toen enkele uren op voorhand het bestuur een foto van de zaal doorstuurde, kregen
we alleen maar meer zin. Hoe prachtig was die wel niet!!! Herkenrode is dan ook een
toplocatie!
De weergoden waren ons gunstig gezind en de receptie met lekkere hapjes kon probleemloos buiten doorgaan. Het gaf ons ook de gelegenheid om hier en daar mensen
te begroeten die we door corona al lang niet meer gezien hadden. Héél prettig!
Tijdens het feest konden we eten en drinken à volonté. Aan het buffet waren er meerdere keuzemogelijkheden en onze glazen waren steeds gevuld.
Maar wat lavaleden zeker boeit is dat ze kunnen dansen of kijken naar anderen die
dansen. Dat zien we nu ook aan de talrijke dansparen die ’s dinsdags les volgen.
Maar de luxe van onze oefenzaal hadden we daar wel niet. Tussen de tafels en langs
de zijkant van de zaal ontstonden spontaan extra dansplekjes. Vindingrijke mensen
vinden voor alles een oplossing. Er was ook geen moeite gespaard voor de muziek.
Een orkest en een dj zorgden voor de sfeer, waarbij de voorkeur toch bleek te gaan
naar de dj omdat hij meer de dansmuziek van Lava liet horen.
Het was een dansfeest, maar vooral een dankfeest. Al 25 jaar lang spant het bestuur
van Lava zich in om alleenstaande mensen kansen te geven aan activiteiten deel te
nemen en andere mensen te leren kennen. Mooie langdurige vriendschappen en relaties vloeien er vaak uit voort. Er waren meerdere leden aanwezig die bijna 25 jaar
lid waren.
Daarom beste bestuur en alle vorige besturen: een héél welgemeende DANK JE WEL
voor jullie inzet en prestaties bij Lava. Dat we nog jaren mogen genieten van ons
samenzijn en van de vele activiteiten!
Een bestuur alleen kan Lava niet rechthouden. Ook een welgemeende DANK JE
WEL aan alle lavaleden die gedurende al die jaren activiteiten hebben georganiseerd. Het is werkelijk véél te veel om op te noemen, maar jullie inzet is zo noodzakelijk voor de goede werking van Lava.
Wie weet mogen we binnenkort eens deelnemen aan een activiteit die jij organiseert?
We kijken er alvast naar uit.
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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
€ 0,10 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

