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e - NIEUWSBRIEF
AGENDA
FEBRUARI 2018
MAANDAG 26 FEB
Raad van Bestuur 20u

ZATERDAG 10 FEB
Kroegentocht
Carnaval Lutlommel
Start om 20 uur in
‘t Kafeeke

ZONDAG 11 FEB
Carnavalstoet Lommel
Ten laatste om
13u45 op de wagen
in de Vreyshorring

In memoriam : Baron Stanislas Emsens
Diepbedroefd nemen wij afscheid van Baron
Stanislas Emsens, die op 19 januari op 92 jarige
leeftijd overleed. Gedurende 60 jaar was hij onze
erevoorzitter en volgde hij het reilen en zeilen van
onze vereniging van nabij. Vaak mochten we hem
verwelkomen op onze activiteiten. Wij denken ook
met dankbaarheid terug aan de jaarlijkse tuinfeesten
waar hij enorm kon van genieten. Wanner het nodig
was konden wij altijd op zijn ondersteuning rekenen.
Het is grotendeels dankzij hem en zijn bedrijf Sibelco
dat we in de beste omstandigheden en met de beste
instrumenten muziek kunnen maken. De fanfare
was voor meneer Stany zeer belangrijk en we zijn
dan ook heel blij en dankbaar dat we hem nog een
laatse eer hebben kunnen bewijzen , door hem met
. onze muziek naar zijn laatste rustplaats te begeleiden.

Wij willen ons
medeleven betuigen aan madame en zijn hele familie in deze moeilijke periode.
Meneer Stany, we gaan je missen.

MAANDAG 12 FEB
Carnavalstoet
LutLommel Ten
laatste om 13u45 op
de wagen in
Schamprood

ZATERDAG 17 FEB
Openingsreceptie
Wijk in de kijker
De moffel
Aanwezig om 18u45
Spelen tussen
19 en 21 uur
Website

www.kfste.be
Facebook
www.facebook.com
pagina : de Oelewappers
Twitter
www.twitter.com

Show & Dansnamiddag
Deelname van :
De Zonnebloempjes uit Lommel
Dansclub Lida uit Neerpelt
Odacs uit Overpelt
Majorettes Hoop in de Toekomst Lommel
Dance Kids 2Cool uit Lommel

Zondag 25 februari 2018
Aanvang 14u15 – Deuren open om 13u00 –
gratis inkom
Cultureel Centrum De Adelberg - Adelbergpark 1 – 3920 Lommel

JAARKALENDER
2018

Zondag 15/04/2018
Concertnamiddag HidT
Zaterdag 05/05/2018
Repetitiedag
Zaterdag 26/05/2018
Jaarconcert Oelecoolmusic
Vrijdag 01/06/2018
Fuif Dansers
Zondag 03/06/2018
Lommelse Dweildag
Zaterdag 16/06/2018
Optreden Beeldig Lommel
06-07-08 Juli 2018
Weekend Willingen
Zaterdag 11/08/2018
Opening Kermis + Barbecue
Zondag 09/09/2018
Mosselfeest
Zaterdag 27/10/2018
Ceciliafeest
Donderdag 01/11/2018
Hulde Kerkhof
Vrijdag 02/11/2018
Kienavond

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Hallo allemaal,
Met de dansnamiddag van zondag 25 februari in zicht, wordt er weer met
volle inzet gewerkt aan het programma, voor het optreden in het culturele
centrum. We zullen starten om 14.15 uur, en de deuren zullen geopend
zijn vanaf 13.00 uur. In de bijlage vindt je ook de uren en kledinglijst terug,
met het uur dat onze dansers verwacht worden de dag van het optreden,
en de kleding die ze hiervoor nodig hebben. Ik wil nog even zeggen dat
mocht het zijn dat je dochter die dag niet aanwezig kan zijn, het ons dan zo
snel mogelijk te laten weten. En als je een kledingstuk niet in je kleerkast
hebt, laat het dan even weten, want het optreden is al heel dichtbij, en dan
zoeken we naar een oplossing daarvoor.
Het jaar is nog maar net begonnen, en daar heb je carnaval al. Dat wil
zeggen dat er op maandag 12 februari en vrijdag 16 februari geen les
zal zijn. Voor hen die carnaval vieren maak er een leuke boel van, en voor
hen die een vakantie hebben gepland geniet ervan. En niet vergeten, op
de repetities van maandag 5 en vrijdag 9 februari worden jullie ook in
een carnavals outfit verwacht om al een beetje in de stemming te komen.
Ondertussen hebben de dames die de optredens van de basket verzorgen,
hun eerste optreden afgewerkt in de Soeverein, en dit met een volledige
nieuwe outfit. De organisatie was tevreden dat ze hen alweer zagen
verschijnen. En ook het publiek genoot van het optreden, want de
commentaren achteraf waren allemaal lovend. Voor hen die een optreden
en tevens ook een basketbalmatch willen bijwonen, dat kan op de
volgende wedstrijd van 3 maart. Laat het ons wel op tijd weten, zodat we
inkomkaarten kunnen voorzien.
Tot volgende maand,
Marie Christien

Zondag 18/11/2018
Intocht Sinterklaas
Zaterdag 24/11/2018
Speculaasverkoop
Zondag 09/12/2018
Kerstshoppen Kerkstraat?
Zaterdag 22/12/2018
H. Mis + Kerstfeest
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