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e – NIEUWSBRIEF XXL Vakantie
AGENDA
JUNI 2018
JULI 2018
AUGUSTUS 2018

MAANDAG 27 AUG
Raad van Bestuur 20u

VRIJDAG 6 JULI
Weekend Willingen
Samenkomst
lokaal 8u00
Vertrek 8u15

ZONDAG 26 AUG
Dag van het zand
In de namidag
Centrum Lommel
Meer info volgt via
mail

Vakantie 2018
Hallo,
Juni is al bijna voorbij, dit
betekent dat de examens
achter de rug zijn en de
vakantie heel dichtbij komt.
De voorbije weken waren
weer zeer druk voor onze
vereniging.
Er was het
zeer geslaagde oelecool
music op 26 mei waar we
zowel met dans als muziek
een spetterend optreden
brachten.
Een dikke
proficiat aan iedereen voor
deze puike prestatie.
Een week later was er dan
de Lommelse Dweildag.
Onder een stralende zon
liep het centrum weer vol
muzikanten, die er een

geslaagde en prettige
editie van maakten. Er
was volop ambiance in het
centrum. Voor ons was
het weer een zware
werkdag maar achteraf
kunnen we moe en
voldaan terugkijken op
weer
een
geslaagde
editie.
Dan is het nu stilaan tijd
voor vakantie.
Onze
dansers kunnen er al van
genieten,
en
de
muzikanten repeteren nog
2 weken om dan te
genieten
van
een
verdiende
vakantie.
Hieronder vind je de
volledige planning voor de

komende weken.
Spijtig
genoeg hebben we dit jaar
de
kermisuitstap
en
barbecue
moeten
annuleren omdat er door
diverse
omstandigheden
onvoldoende muzikanten
beschikbaar waren.
Aan
iedereen
een
deugddoende
vakantie
toegewenst en we vliegen
er met zijn allen terug in na
de vakantie.

VAKANTIEREGELING 2018
JULI :
Geen Repetie op Dinsdag 10, 17, 24 en 31 JULI
AUGUSTUS :
Geen Repetitie op Dinsdag 7, 14 en 21 AUGUSTUS

Website

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

KERMISUITSTAP : 11 Agustus GAAT NIET DOOR
Eerste Repetitie na vakantie
VRIJDAG 24 AUGUSTUS om 20 u in de MOFFEL:
GENERALE REPETITIE VOOR DAG VAN HET ZAND

Twitter
www.twitter.com

Zondag 26 Augustus : Dag Van het ZAND

JAARKALENDER
2018

Zaterdag 26/08/2018
Dag Van het zand
Zondag 09/09/2018
Mosselfeest
Zondag 30/09/2018
Open Brabantse
Blaaskapellen
Kampioenschappen
Veldhoven (NL)
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

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Hallo allemaal,
Naar jaarlijkse gewoonte hebben we samen met onze fanfare het seizoen
weer mooi afgesloten, en zagen we het resultaat van een jaar hard
repeteren. Een dikke proficiat aan al onze dansers van klein naar groot en
natuurlijk ook aan juf Sanne voor haar inzet en enthousiasme, alsook aan
onze fanfare. En langs deze weg wil ik ook iedereen bedanken, die ervoor
gezorgd heeft dat deze avond vlekkeloos verliep voor onze dansers, wat
niet zo is evident is voor zo een grote groep.
Als afsluiter van het seizoen was er natuurlijk de fuif. Dit jaar was het dj
Stefan Luyten die de boel kwam opvrolijken, en meteen was het volle bak
met de nodige dansjes en spelletjes. Tussendoor werden er lekkere wafels
gebakken, die ze zelf naar wens konden versieren en opsmullen met de
nodige frisdrank. En zo kon iedereen voldaan naar huis, om de volgende
maanden de batterijen weer op te laden.
Ondertussen gaan wij verder met de voorbereidingen voor de volgende
lessenreeks van september. Velen van jullie hebben zich de avond van de
fuif reeds opnieuw ingeschreven, van hen die dit nog niet deden willen we
het graag snel horen. Let wel je kan alleen opnieuw inschrijven via dit
mailadres, dus niet via sms, telefoon, facebook en ook niet bij Sanne.
Maar we hopen jullie in september allemaal terug te zien. Verdere
informatie over de nieuwe lessenreeks zal je in de loop van de
volgende weken toegestuurd krijgen, dus hou vooral de mails in de
gaten.
Verder wens ik jullie een spetterende en zonnige vakantie toe.
Tot in september,
Marie Christien,

Zondag 09/12/2018
Kerstshoppen Kerkstraat?
Zaterdag 22/12/2018
H. Mis + Kerstfeest
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