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“Single” – vereniging 
Lid van de Socio-culturele raad van Hasselt 

Secretariaat : Prinsenstraat  36 b 7 - 3500 Hasselt 
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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, 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 re-
kening 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. 

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 € 

Dinsdag  
14 december 

20 u 
ccHasselt 

Theater 
Geef mijn hand terug - Joris Van den Brande & Joris 
Hessels / Bronks 
 

16 11 

Vrijdag  
17 december 

20u00 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Brussels Philharmonic o.l.v. Michael Sanderling  
Piano : Nikolay Lugansky  
Brahms & Tsjaikovski 
Gratis inleiding om 19u15 

28 23 

Dinsdag  
28 december 

20u 
ccHasselt 

Comedy : Kamal Kharmach - Mag ik even 2021 22 17 

Donderdag 
6 januari 

2022 
20u00 

Theaterzaal 
ccHasselt 

Comedy 
Stijn Meuris - Speelt tirade #5 : de stilstand 
Meuris kijkt met spitante humor, scherpzinnigheid en een 
bevlogen vertelritme terug op twee uitzonderlijke jaren. Het 
is een wervelende solo in een knap decor waarin Meuris 
het publiek én zichzelf een spiegel voorhoudt. En waarin 
de gebreken van ons land, ons volk en onze leiders onder 
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.  

18 13 

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 
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Zondag 
9 januari 
11u00 

Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek : Nieuwjaarsconcert 
Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Kerem Hasan.  
Sopraan : Hendrickje Van Kerkhove 
Onder leiding van het Britse toptalent Kerem Hasan zingt 
de Belgische topsopraan Hendrickje Van Kerckhove de 
mooiste Italiaanse aria’s. Met haar kristalheldere stem, in-
nemende présence en meeslepende inlevingsvermogen, 
nodigt ze ons allen uit naar een beter en mooier jaar.  
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 ge-
paste wijze te vieren met een glas wijn als toast op 2022 ! 

34 29 

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 
lachkrampen die we ondertussen van hem gewend zijn. 
Daal mee met Adriaan af in de geschiedenis van zijn zaal-
shows: je zal er geen spijt van krijgen ! 

24 19 

Zaterdag 
5 februari 

20u00 
Concertzaal 
ccHasselt 

Klassieke muziek 
Belgian National Orchestra o.l.v. Otto Tausk 
Piano  Julien Libeer - Les amis de Proust 
César Franck - Les eolides & Psyché et Eros   
Reynaldo Hahn - Piano concerto in mi groot 
Richard Wagner - Symfonische arrangementen uit 
Rheingold (Eberhard Kloke, 2019) 
Claude Debussy - Pelléas et Mélisande suite 
Gratis inleiding om 19u15 

28 23 

Dinsdag 
 8 februari 

20u00 
Theaterzaal 
ccHasselt 

Toneel 
Jr.cE.sA.r, KVS  Noord Nederlands Toneel - Ear Win-
nie 
Junior Mthombeni maakt op zijn beurt deze wervelende 
muzikale voorstelling met Winnie Mandela als inspiratie-
bron. Winnie breekt uit de schaduw van haar echtgenoot 
en wordt opgevoerd als rolmodel voor jonge Afrikanen. Ge-
durende haar leven verzette ze zich steeds tegen het apart-
heidsregime, ondanks het misbruik dat ze bleef ondergaan. 
Haar strijdlust is een inspiratie voor mensen die vandaag 
nog steeds een strijd voeren tegen apartheid en het white 
supremacy-denken. 
Gratis inleiding om 19u15 

24 19 

 

Meer info over de cultuurvoorstellingen :  
    www.ccha.be  

 

http://www.ccha.be/


 

5 

 
Dringende mededeling van het bestuur van Lava 

 
Als gevolg van het stijgend aantal coronabesmettingen zien we ons genoodzaakt om 
een aantal activiteiten die gepland zijn tijdens de maand december 2021 te annuleren 
en meer bepaald :   

- Kookles op donderdag 2 december 
- Spinning – easy cycling op zaterdag 4 december 
- Alle danslessen op dinsdag in december 
- De dansavond op vrijdag 10 december 
- Het bezoek aan de kerstmarkt in Brussel op zaterdag  11 december 
- De spelletjesavond op zaterdag 18 december 
- De Sylvesterparty op vrijdag 31 december 

 
 

 

Lidgeld vanaf januari 2022 
 

Aangezien er als gevolg van de coronabesmettingen meerdere activiteiten moeten 
geannuleerd worden heeft het bestuur beslist om ook voor 2022 een verlaagd lidgeld 
toe te passen. In tegenstelling tot hetgeen vermeld was in het programma van de-
cember wordt het lidgeld vanaf 1 januari 2022 vastgesteld op € 20. Voor dit bedrag 
ben je een jaar lid en kan je aan alle activiteiten deelnemen. Het maandelijks pro-
gramma 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 € 30 lid-
geld. 
Nieuwe leden betalen het eerste jaar (€ 10 administratiekosten inbegrepen) :  
€ 30 (programma via website) of € 40 (programma per post). 

 

 
 

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. 

http://www.lava-alleenstaanden.be/
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Wandelingen op zondag - vertrek om 13u30 - zijn ongeveer 10 km en 
steeds met tussenstop.  Zo niet, wordt dit vermeld. 

 

 

Zondag 02-01 

 

Wandelen in Opgrimbie 
Afspr : Brasserie Aspermans, Broekstraat 103 in 
Opgrimbie  Maasmechelen 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

13u30 

Maandag 03-01 

 

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

19u00 

Dinsdag 04-01 

 

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

19u00
20u00 
21u00 

Woensdag 05-01 

 

Avondwandeling in Hasselt  
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

19u00 

Donderdag 06-01 
 

 
 

 

 

Kookles  
Inschrijven : telefoontje aan de Cp ten laatste op 
29-12 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  
 

Comedy 
Stijn Meuris - Speelt tirade #5 : de stilstand 
Afspr : theaterzaal, ccHasselt, Kunstlaan 5 
Zie voor meer info : cultuurpagina 3 

18u00 
 
 
 
 
 
 
 
 

20u00 



 

7 

Vrijdag 07-01 
 

 
 

 

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-Lam-
brechts-Herk    
Info : Roger P. 0486 125 913  
 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 

20u00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

19u00 

Zaterdag 08-01 

 

Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 19u00 

Zondag 09-01 
 

 
 

 
 

 

Klassieke muziek : Nieuwjaarsconcert 
Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Kerem 
Hasan.  
Sopraan : Hendrickje Van Kerkhove 
Afspr : concertzaal, ccHasselt, Kunstlaan 5 
Na het concert : 
Etentje in “Restaurant Bra’goût”  
Reserveren tot 2 januari bij Cp Anita D. 
Afspr : Hasshotel, op de hoek van de Guffenslaan 
en de St. Jozefstraat in Hasselt 
Cp : Anita D. 0479 471 920 
 
Wandelen in Engsbergen 
Afspr : Café Onder Den Toren, Engsbergseweg 
146 in Tessenderlo 
Cp : André M. 0470 084 489  

11u00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13u30 

Maandag 10-01 

 

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

19u00 
 

Dinsdag 11-01 

 

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

19u00
20u00 
21u00 
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Woensdag 12-01 

 

Avondwandeling in Hasselt  
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

19u00 

Donderdag 13-01 

 

Comedy 
Adriaan Van den Hoof : ’t zal schoon zijn als 
het af is 
Afspr : theaterzaal, ccHasselt, Kunstlaan 5 

20u00 

Vrijdag 14-01 

 

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

19u00 
 

Zaterdag 15-01 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Fotowandeling: Foto’s maken met de smartphone 
Hoe kan je met de smartphone betere resultaten be-
halen?  Tijdens de wandeling krijg je uitleg hoe je 
mooiere foto’s  maakt. Tijdens de pauze kan  de cp 
jullie nog wat vertellen over collages maken met de 
smartphone. Max 20 personen. Deelnemen is gratis 
maar inschrijven via mail aan bestuur@lava-alleen-
staanden.be  
Afspr : aan de poort van Herkenrode, Herkenrode-
abdij 4 in Hasselt-Kuringen 
Cp : Luc D. 0485 272 750 
 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 

14u00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19u00 
Zondag 16-01 

 

Wandelen in Eben-Emael 
Afspr :  Fort Eben-Emael, Rue du Fort 40 in Eben- 
Emael 
Cp : Agnes W. 0494 181 107 

13u30 

Maandag 17-01 

 

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

19u00 

Dinsdag 18-01 

 

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

19u00 
20u00 
21u00 

 

mailto:bestuur@lava-alleenstaanden.be
mailto:bestuur@lava-alleenstaanden.be
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Woensdag 19-01 

 

Avondwandeling in Hasselt  
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

19u00 
 

Vrijdag 21-01 

 

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

19u00 

Zaterdag 22-01 

 
Elckerlyc, Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk 19u00 

Zondag 23-01 

 

Wandelen in Meerhout 
Afspr : parking achter de kerk, Eikenboomlaan 4 
in Meerhout 
Cp : Theo H. 0499 252 215 

13u30 

Maandag 24-01 

 

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

19u00 
 

Dinsdag 25-01 

 

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

19u00 
20u00 
21u00 

Woensdag 26-01 

 

Avondwandeling in Hasselt  
Afspr : aan de waterkraan, Koning Boudewijnlaan 
in Hasselt 
Cp : Diane B. 0479 273 427 

19u00 

Vrijdag 28-01 

  

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

19u00 

Zaterdag 29-01 

 

Bowling en praatcafé 
Inschrijven telefonisch bij CP 
Afspr : Bowling Shopping Diepenbeek, Wijkstraat 
31 in Diepenbeek (naast Carrefour) 
Cp : Christiane K.0475 318 39 

19u30 
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Noteer alvast in je agenda : 

 

Nieuwjaarsbrunch : zondag 6 februari 
Lentefeest : zaterdag 9 april 

BBQ : zaterdag 18 juni 
Herfstfeest : zaterdag 8 oktober 

 
 
 
 
 
 

 
 

Op 11 november is onze lavavriend Herman H. overleden. 
Hij schreef deze tekst : 
 
Aan mijn vrienden, kennissen en LAVA-vrienden 
 
Aan hen heb ik zeer goede vriendschappen overgehouden, de tijd was kort maar 
werkelijk toch de moeite waard. 
Ik heb van jullie veel steun, begrip en hulp ontvangen. 
 
Ik wens Lava nog een lang bestaan, want het is een mooie aanvulling voor al-
leenstaanden. Er is keuze genoeg aan activiteiten en het is een welgekomen 
afleiding tijdens de eenzaamheid. 
 
Aan allen, dank u, dank u 
Vaar wel 
je vriend Herman 
 

Zondag 30-01 

 

Wandelen in het “Munsterbos” 
Afspr : Parking Waterstraat 18 in Munsterbilzen 
Cp : Christiane K. 0475 318 397 

13u30 

Maandag 31-01 

 

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

19u00 



 

11 

 

 
 
 

Een jaar dat sprankelt, 

ondanks het duisteren; 

 

Dat genieten doet 

en teder  fluisteren; 

 

waarin mensen 

elkaar weer vinden; 

 

dat ondanks verschillen 

weet te verbinden; 

 

waarin de belofte 

van de toekomst ruist 

 

en liefde, geluk 

en vriendschap huist. 

 

Een goed, beter, best nieuwjaar ! 
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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 
Vanaf 1 januari 2022 bedraagt het lidgeld van onze vereniging € 20. 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 € 30 lidgeld. 
Nieuwe leden betalen het eerste jaar (€ 10 administratiekosten inbegrepen) :  
€ 30 = programma via website of € 40 = programma per post. 
 

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 
€ 0,10 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  

Onthaal nieuwe le-
den en ombudsman 

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 

mailto:anita.decaesteker@skynet.be
http://www.lava-alleenstaanden.be/
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
mailto:johnmoors.lava@gmail.com

