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AGENDA
MAART 2018
MAANDAG 26 MRT
Raad van Bestuur 20u

ZATERDAG 24 MRT
Optocht + Optreden
25 jaar Kievit
Balendijk West.
Samenkomst om
13u45 aan de Kievit

ZATERDAG 24 MRT
Optreden BASKET
Dancekids

ZATERDAG 31 MRT
Optreden BASKET
Dancekids

De concerten komen in zicht
Hallo,
Nu de festiviteiten rond
carnaval weer voorbij zijn,
is het stilaan alle hens aan
dek voor de komende
concerten.
Als eerste het jaarlijks
dubbelconcert op zondag
15 april in Hoevezavel en
dan
op
26
mei
Oelecoolmusic. Er is nog
veel
werk
aan
het
programma, dus een zo
maximaal
mogelijke
aanwezigheid
op
de
repetities is een must om
er te geraken. Laat ook
steeds vooraf weten per
sms of whats App wanneer
je er toch eens niet kan

zijn, dan kan daarmee
rekening
gehouden
worden in de keuze van
de stukken die we op de
repetitie doornemen.
Carnaval is dan wel
voorbij, maar op zaterdag
24 maart halen we onze
kar nog even van stal om
ste
in de westwijk de 25
verjaardag
van
het
buurthuis de Kievit te
vieren. Om 14 uur start
een optocht met de
kinderen van de wijk en
als we terug aan de Kievit
zijn spelen we daar nog
enkele stukken.

weken
nog
enkele
aanvragen voor optredens
binnen gekomen. Ze staan
hieronder
nog
eens
samengevat.
Zodra ze
definitief aangenomen zijn
komen
ze
in
de
jaarkalender terecht.
Binnen enkele maanden is
er
ook
opnieuw
de
Lommelse Dweildag. De
inschrijvingen lopen vlotjes
binnen, we hopen weer op
mooi weer en dan volgt een
schitterende editie.

Dan zijn er de voorbije

Aanvragen optredens 2018
Zaterdag 9 juni in de namiddag : optreden tijdens het feest van de
burgemeester in het burgemeesterspark.
Zondag 26 Augustus (uur nog niet bekend) : Optreden tijdens de Dag
Van het Zand.
Zondag 30 september (hele dag) Optreden Blaasfestijn Helmond. (Idem
aan vorig jaar.

Website

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

Weekend Oelewappers 2018
Het jaarlijkse weekend op 6-7 en 8 juli begint helemaal vorm te krijgen.
Opnieuw naar een ander hotel in dezelfde streek als vorig jaar. Denk aan
de inschrijving door storting van een voorschot van €50,00 per gezin of
€25,00 voor individuelen op de argenta rekening en dit voor 15 maart.

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

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Hallo allemaal,
Onze jaarlijkse dansnamiddag zit er intussen weer op. En ook dit jaar
hebben de optredens van dansgroep Lida, dansgroep Odacs, majorettes
Hoop in de Toekomst, de Zonnebloempjes en onze eigen Dance Kids ons
weer een aangename namiddag bezorgd. Ondanks dat de dansnamiddag
bijna een maand vroeger kwam dan vorig jaar, heeft onze dansende jeugd
zich weer van hun beste kant laten zien daar op het grote podium, en dat
kon je ook aflezen op het stralende gezicht van juf Sanne.
Langs deze weg wil ik ook de oma en mama’s bedanken voor het opmaken
en aankleden van de dansers. En de muzikanten, vrijwilligers en bestuur
voor het helpen slagen van deze namiddag, want zonder hun hulp was dat
zeker niet gelukt.
Met de dansnamiddag hebben we tevens al een voorproefje gekregen van
het oelecool optreden op 26 mei. Ook Sanne is niet gespaard gebleven
van ziekte, en is hierdoor een kleine achterstand in de planning ontstaan.
De kans bestaat dan ook dat er in de paasvakantie een extra les zal
ingepland worden, en is het ook belangrijk om de lessen bij te wonen.
Hierover zal je de volgende weken ongetwijfeld meer vernemen.
Helaas is ook het optreden van 3 maart op de basket niet kunnen
doorgaan, maar voor hen die nog graag een wedstrijd willen bijwonen, op
zaterdag 24 maart en 31 maart zijn er nog optredens gepland.

Zaterdag 27/10/2018
Ceciliafeest
Donderdag 01/11/2018
Hulde Kerkhof
Vrijdag 02/11/2018
Kienavond
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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