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e – NIEUWSBRIEF
AGENDA
SEPTEMBER 2018

MAANDAG 24 SEPT
Raad van Bestuur 20u

ZONDAG 9 SEPT
MOSSELFEEST
Alle helpers op tijd op
post (meer info via
repetitie)

September, daar zijn de mosselen weer….
Hallo,
De
schoolpoorten
zijn
terug open gezwierd, de
vakantie is voorbij, tijd dus
om onze hobby’s terug op
te starten. Dit jaar hebben
we een langere vakantie
dan anders gehouden.
Het werd dus hoogtijd om
er terug in te vliegen. We
hebben de dag van het
zand al gehad vorige week
waar we een drietal mooie
optredens
gegeven
hebben.
We hebben
beslist dat de playlist die
daar gespeeld is, de
volgende maanden de
vaste playlist wordt voor de
optredens. Deze stukken
zullen dus ook regelmatig

op de repetities herhaald
worden zodat ze perfect
gekend zijn.
Deze week wordt alles in
gereedheid gebracht voor
ons jaarlijks mosselfeest
aanstaande zondag. Het
belooft weer een mooie
editie te worden, ik heb
me laten vertellen dat de
mosselen lekker zijn. Het
is weer een dag van hard
werken met ons klein
team, maar iedereen op
zijn post zorgt ervoor dat
het elk jaar een succes
wordt. Nodig je familie en
vrienden uit om te komen
eten.
Dit jaar valt het
mosselfeest samen met
open
monumentendag.

Er zijn rondleidingen op de
parochie n.a.v. wijk in de
kijker, en de kans bestaat
dat dit extra bezoekers
voor
ons
mosselfeest
betekenen.
De rest van september zal
vooral in het teken van het
Open Brabantse Blaaskapellen
Kampioenschap
staan in Veldhoven op
zondag 30 september.
Voorlopig ontbreekt nog
alle praktische info. Het
festival start om 12 uur en
eindigt om 18 uur. Verder
info
volgt
via
mail
enrepetitie zodra deze
beschikbaar is.
Rob

ZONDAG 30 SEPT
Open Brabantse
Blaaskapellen
Kampioenschappen
Veldhoven (NL)
Meer info via repetitie.
Festival start om 12u
en duurt tot 18 u

MOSSELFEEST
MET ECHTE ZEEUWSE JUMBO MOSSELEN !
ook andere gerechten te verkrijgen

Zondag 9 september 2018
Website

www.kfste.be
Facebook
www.facebook.com

Van 11u30 tot 19u00
in Parochiezaal De Moffel
te Lommel-Werkplaatsen

pagina : de Oelewappers
Twitter

ALLE GERECHTEN AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN !

www.twitter.com

VRIJE TOEGANG - INSCHRIJVING VOORAF IS NIET NODIG

JAARKALENDER
2018

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

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Hallo allemaal,
De vakantie zit er weer op, voor sommige iets te vroeg en voor
andere net op tijd. En ook de zomer heeft zich dit jaar van zijn
beste kant laten zien, soms wel iets te goed zodat het puffen en
blazen werd.
Sanne en ik keken er alvast naar uit om jullie allemaal terug te
zien in september, en ook om onze nieuwe Dance Kids welkom
te heten in onze dans familie. Jullie zullen vanaf nu maandelijks
deze nieuwsbrief per email ontvangen met alle info en nieuwtjes
van onze vereniging. Lees hem zeker, zo blijf van alles op de
hoogte.
Helaas zijn ook nu een aantal dames gestopt met dansen, en
langs deze weg wens ik hen alvast veel plezier en succes met
hun nieuwe hobby.
Omdat de danslessen nog maar net van start zijn gegaan, valt er
verder niet veel te melden, en wordt het deze maand een iets
kortere nieuwsbrief.
Maar graag wil ik toch nog het volgende meegeven.
Volgende zondag 9 september gaan we van start met onze
eerste activiteit na de vakantie, ons jaarlijks mosselfeest
gaat door in parochiezaal “de Moffel”, en we zijn doorlopend
geopend van 11u30 tot 19u00. We bieden mosselen en
andere lekkere gerechten aan voor democratische prijzen,
en reserveren hoeft niet. Iedereen welkom.
Tot volgende maand,
Marie Christien

Deze maandelijkse e-nieuwsbrief wordt per mail verdeeld onder alle leden van de Kon. Fanfare
St.-Eligius, De Oelewappers en Dance Kids 2 Cool. De Volgende editie van de nieuwsbrief
verschijnt elektronisch op Maandag 8 Oktober 2018
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