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e – NIEUWSBRIEF
AGENDA
OKTOBER 2018

DONDERDAG 25 OKT
Raad van Bestuur 20u

ZATERDAG 27 OKT
CECILIAFEEST
Alle info zie in deze
nieuwsbrief

DONDERDAG 1 NOV
Hulde Kerkhof
om 15 uur
Samenkomst Lokaal
om 14u45.
Blauw Uniform

Oktober, op een zucht van de feestdagen ….
Hallo,
De dagen worden korter
en hier en daar duiken de
eerste kerstversieringen al
op in het straatbeeld. We
zijn
aan
het
laatste
kwartaal
van
2018
begonnen.
September
was voor onze vereniging
weer relatief druk, onze
dansers zijn weer massaal
van start gegaan en
werken enthousiast aan
een nieuw programma.
We hebben weeral een
zeer succesvol mosselfeest achter de rug. Zoals
elk jaar een dag heel hard
werken,
maar
de
opbrengst is dan ook
navenant.

Vorige week hebben we
deelgenomen aan het
OBBK in Veldhoven. We
hebben er het beste van
onszelf gegeven in de
leutklasse, en kunnen
concluderen dat het goed
was. We behaalden een
mooie 5de plaats op 9
deelnemers, het is ooit
anders geweest….
.
Positieve punten volgens
de
jury
waren
de
klankkleur en de balans
tussen de instrumenten,
enkele werkpunten zijn
het
uitstralen
van
spelvreugde
en
de
interactie met het publiek
opzoeken. Al bij al een
geslaagde activiteit.

Binnen enkele weken is het
weer tijd voor ons jaarlijks
ceciliafeest.
Alle info hierover alsook het
inschrijvingsformulier vind
je in bijlage van deze
nieuwsbrief.
Enkele dagen later is er de
hulde op het kerkhof t.g.v
Allerheiligen.
Intussen begint stilaan
kerstmis
dichterbij
te
komen met de H.Mis op 22
december en misschien
aansluitend nog een kort
optreden op het slotevent
van Wijk in de kijker, maar
daarover spoedig meer
info.
Rob

KIENAVOND

VRIJDAG 2 NOV
Kienavond 20 uur

Website

www.kfste.be

Vrijdag 2 November 2018
Om 20 UUR
in Parochiezaal De Moffel
te Lommel-Werkplaatsen

Facebook
www.facebook.com
pagina : de Oelewappers

Met prachtige natura prijzen

Twitter

(o.a. voedingsmanden, airfryer, Samsung tablet, …)

www.twitter.com

JAARKALENDER
2018

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Hallo allemaal,

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

Ondertussen zijn we weer enkele weken gestart met de
danslessen, iedereen heeft zijn draai gevonden en de eerste
dansjes zijn in de maak. Ook dit jaar werden de Moves
gevraagd, om de time-outs van de herenbasketbalploeg
Croonen te verzorgen. De eerste wedstrijd gaat door op
zaterdag 24 november om 20u00. Wanneer je eens een
matchke wil meemaken en onze meisjes aan het werk wil zien,
dan kan je het ons altijd laten weten.
Nu de inschrijvingen zijn afgerond, kunnen we ook werk maken
van de T-shirts. Alle maten zijn verzameld, en de bestelling is
intussen geplaatst. Ik verwacht dan ook dat ze vanaf begin
november beschikbaar zullen zijn.
In de maand november hebben we onze jaarlijkse
speculaasverkoop, verdere info hierover volgt nog. Op zaterdag
24 november maken we onze traditionele ronde op de parochie,
en langs deze weg wil ik jullie (ouders) alvast vragen wie er
bereid is om onze dansers die dag te ondersteunen. Let wel de
Ukjes nemen niet deel aan deze activiteit.
En nog een mededeling: op vrijdag 12 oktober is er voor de
Ukjes en de Kids geen dansles. Omdat we dit jaar weer eens
mogen gaan stemmen, kunnen we die dag helaas niet in ons
lokaal.
Tot volgende maand,
Marie Christien

VRIJDAG 2 NOVEMBER 20 uur

KIENAVOND
Met zoals altijd prachtige Naturaprijzen.
Parochiezaal De Moffel
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 5 November 2018
Contact :

Rob Daems
Alex Willems
M-Christien Luyten

0475/93.43.77
0495/71.76.62
0486/82.45.40

rob.daems@skynet.be
alex.willems@telenet.be
maria.luyten8@telenet.be

KON. FANFARE ST.-ELIGIUS – DE OELEWAPPERS – DANCE KIDS 2 COOL
Oktober 2018

Jaargang 13, editie 8

e – NIEUWSBRIEF
AGENDA
OKTOBER 2018

DONDERDAG 25 OKT
Raad van Bestuur 20u

ZATERDAG 27 OKT
CECILIAFEEST
Alle info zie in deze
nieuwsbrief

DONDERDAG 1 NOV
Hulde Kerkhof
om 15 uur
Samenkomst Lokaal
om 14u45.
Blauw Uniform

Oktober, op een zucht van de feestdagen ….
Hallo,
De dagen worden korter
en hier en daar duiken de
eerste kerstversieringen al
op in het straatbeeld. We
zijn
aan
het
laatste
kwartaal
van
2018
begonnen.
September
was voor onze vereniging
weer relatief druk, onze
dansers zijn weer massaal
van start gegaan en
werken enthousiast aan
een nieuw programma.
We hebben weeral een
zeer succesvol mosselfeest achter de rug. Zoals
elk jaar een dag heel hard
werken,
maar
de
opbrengst is dan ook
navenant.

Vorige week hebben we
deelgenomen aan het
OBBK in Veldhoven. We
hebben er het beste van
onszelf gegeven in de
leutklasse, en kunnen
concluderen dat het goed
was. We behaalden een
mooie 5de plaats op 9
deelnemers, het is ooit
anders geweest….
.
Positieve punten volgens
de
jury
waren
de
klankkleur en de balans
tussen de instrumenten,
enkele werkpunten zijn
het
uitstralen
van
spelvreugde
en
de
interactie met het publiek
opzoeken. Al bij al een
geslaagde activiteit.

Binnen enkele weken is het
weer tijd voor ons jaarlijks
ceciliafeest.
Alle info hierover alsook het
inschrijvingsformulier vind
je in bijlage van deze
nieuwsbrief.
Enkele dagen later is er de
hulde op het kerkhof t.g.v
Allerheiligen.
Intussen begint stilaan
kerstmis
dichterbij
te
komen met de H.Mis op 22
december en misschien
aansluitend nog een kort
optreden op het slotevent
van Wijk in de kijker, maar
daarover spoedig meer
info.
Rob

KIENAVOND

VRIJDAG 2 NOV
Kienavond 20 uur

Website

www.kfste.be

Vrijdag 2 November 2018
Om 20 UUR
in Parochiezaal De Moffel
te Lommel-Werkplaatsen

Facebook
www.facebook.com
pagina : de Oelewappers

Met prachtige natura prijzen

Twitter

(o.a. voedingsmanden, airfryer, Samsung tablet, …)

www.twitter.com

JAARKALENDER
2018

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Hallo allemaal,

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

Ondertussen zijn we weer enkele weken gestart met de
danslessen, iedereen heeft zijn draai gevonden en de eerste
dansjes zijn in de maak. Ook dit jaar werden de Moves
gevraagd, om de time-outs van de herenbasketbalploeg
Croonen te verzorgen. De eerste wedstrijd gaat door op
zaterdag 24 november om 20u00. Wanneer je eens een
matchke wil meemaken en onze meisjes aan het werk wil zien,
dan kan je het ons altijd laten weten.
Nu de inschrijvingen zijn afgerond, kunnen we ook werk maken
van de T-shirts. Alle maten zijn verzameld, en de bestelling is
intussen geplaatst. Ik verwacht dan ook dat ze vanaf begin
november beschikbaar zullen zijn.
In de maand november hebben we onze jaarlijkse
speculaasverkoop, verdere info hierover volgt nog. Op zaterdag
24 november maken we onze traditionele ronde op de parochie,
en langs deze weg wil ik jullie (ouders) alvast vragen wie er
bereid is om onze dansers die dag te ondersteunen. Let wel de
Ukjes nemen niet deel aan deze activiteit.
En nog een mededeling: op vrijdag 12 oktober is er voor de
Ukjes en de Kids geen dansles. Omdat we dit jaar weer eens
mogen gaan stemmen, kunnen we die dag helaas niet in ons
lokaal.
Tot volgende maand,
Marie Christien

VRIJDAG 2 NOVEMBER 20 uur

KIENAVOND
Met zoals altijd prachtige Naturaprijzen.
Parochiezaal De Moffel
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 5 November 2018
Contact :

Rob Daems
Alex Willems
M-Christien Luyten

0475/93.43.77
0495/71.76.62
0486/82.45.40

rob.daems@skynet.be
alex.willems@telenet.be
maria.luyten8@telenet.be

KON. FANFARE ST.-ELIGIUS – DE OELEWAPPERS – DANCE KIDS 2 COOL
Oktober 2018

Jaargang 13, editie 8

e – NIEUWSBRIEF
AGENDA
OKTOBER 2018

DONDERDAG 25 OKT
Raad van Bestuur 20u

ZATERDAG 27 OKT
CECILIAFEEST
Alle info zie in deze
nieuwsbrief

DONDERDAG 1 NOV
Hulde Kerkhof
om 15 uur
Samenkomst Lokaal
om 14u45.
Blauw Uniform

Oktober, op een zucht van de feestdagen ….
Hallo,
De dagen worden korter
en hier en daar duiken de
eerste kerstversieringen al
op in het straatbeeld. We
zijn
aan
het
laatste
kwartaal
van
2018
begonnen.
September
was voor onze vereniging
weer relatief druk, onze
dansers zijn weer massaal
van start gegaan en
werken enthousiast aan
een nieuw programma.
We hebben weeral een
zeer succesvol mosselfeest achter de rug. Zoals
elk jaar een dag heel hard
werken,
maar
de
opbrengst is dan ook
navenant.

Vorige week hebben we
deelgenomen aan het
OBBK in Veldhoven. We
hebben er het beste van
onszelf gegeven in de
leutklasse, en kunnen
concluderen dat het goed
was. We behaalden een
mooie 5de plaats op 9
deelnemers, het is ooit
anders geweest….
.
Positieve punten volgens
de
jury
waren
de
klankkleur en de balans
tussen de instrumenten,
enkele werkpunten zijn
het
uitstralen
van
spelvreugde
en
de
interactie met het publiek
opzoeken. Al bij al een
geslaagde activiteit.

Binnen enkele weken is het
weer tijd voor ons jaarlijks
ceciliafeest.
Alle info hierover alsook het
inschrijvingsformulier vind
je in bijlage van deze
nieuwsbrief.
Enkele dagen later is er de
hulde op het kerkhof t.g.v
Allerheiligen.
Intussen begint stilaan
kerstmis
dichterbij
te
komen met de H.Mis op 22
december en misschien
aansluitend nog een kort
optreden op het slotevent
van Wijk in de kijker, maar
daarover spoedig meer
info.
Rob

KIENAVOND

VRIJDAG 2 NOV
Kienavond 20 uur

Website

www.kfste.be

Vrijdag 2 November 2018
Om 20 UUR
in Parochiezaal De Moffel
te Lommel-Werkplaatsen

Facebook
www.facebook.com
pagina : de Oelewappers

Met prachtige natura prijzen

Twitter

(o.a. voedingsmanden, airfryer, Samsung tablet, …)

www.twitter.com

JAARKALENDER
2018

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Hallo allemaal,

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

Ondertussen zijn we weer enkele weken gestart met de
danslessen, iedereen heeft zijn draai gevonden en de eerste
dansjes zijn in de maak. Ook dit jaar werden de Moves
gevraagd, om de time-outs van de herenbasketbalploeg
Croonen te verzorgen. De eerste wedstrijd gaat door op
zaterdag 24 november om 20u00. Wanneer je eens een
matchke wil meemaken en onze meisjes aan het werk wil zien,
dan kan je het ons altijd laten weten.
Nu de inschrijvingen zijn afgerond, kunnen we ook werk maken
van de T-shirts. Alle maten zijn verzameld, en de bestelling is
intussen geplaatst. Ik verwacht dan ook dat ze vanaf begin
november beschikbaar zullen zijn.
In de maand november hebben we onze jaarlijkse
speculaasverkoop, verdere info hierover volgt nog. Op zaterdag
24 november maken we onze traditionele ronde op de parochie,
en langs deze weg wil ik jullie (ouders) alvast vragen wie er
bereid is om onze dansers die dag te ondersteunen. Let wel de
Ukjes nemen niet deel aan deze activiteit.
En nog een mededeling: op vrijdag 12 oktober is er voor de
Ukjes en de Kids geen dansles. Omdat we dit jaar weer eens
mogen gaan stemmen, kunnen we die dag helaas niet in ons
lokaal.
Tot volgende maand,
Marie Christien

VRIJDAG 2 NOVEMBER 20 uur

KIENAVOND
Met zoals altijd prachtige Naturaprijzen.
Parochiezaal De Moffel
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 5 November 2018
Contact :

Rob Daems
Alex Willems
M-Christien Luyten

0475/93.43.77
0495/71.76.62
0486/82.45.40

rob.daems@skynet.be
alex.willems@telenet.be
maria.luyten8@telenet.be

KON. FANFARE ST.-ELIGIUS – DE OELEWAPPERS – DANCE KIDS 2 COOL
Oktober 2018

Jaargang 13, editie 8

e – NIEUWSBRIEF
AGENDA
OKTOBER 2018

DONDERDAG 25 OKT
Raad van Bestuur 20u

ZATERDAG 27 OKT
CECILIAFEEST
Alle info zie in deze
nieuwsbrief

DONDERDAG 1 NOV
Hulde Kerkhof
om 15 uur
Samenkomst Lokaal
om 14u45.
Blauw Uniform

Oktober, op een zucht van de feestdagen ….
Hallo,
De dagen worden korter
en hier en daar duiken de
eerste kerstversieringen al
op in het straatbeeld. We
zijn
aan
het
laatste
kwartaal
van
2018
begonnen.
September
was voor onze vereniging
weer relatief druk, onze
dansers zijn weer massaal
van start gegaan en
werken enthousiast aan
een nieuw programma.
We hebben weeral een
zeer succesvol mosselfeest achter de rug. Zoals
elk jaar een dag heel hard
werken,
maar
de
opbrengst is dan ook
navenant.

Vorige week hebben we
deelgenomen aan het
OBBK in Veldhoven. We
hebben er het beste van
onszelf gegeven in de
leutklasse, en kunnen
concluderen dat het goed
was. We behaalden een
mooie 5de plaats op 9
deelnemers, het is ooit
anders geweest….
.
Positieve punten volgens
de
jury
waren
de
klankkleur en de balans
tussen de instrumenten,
enkele werkpunten zijn
het
uitstralen
van
spelvreugde
en
de
interactie met het publiek
opzoeken. Al bij al een
geslaagde activiteit.

Binnen enkele weken is het
weer tijd voor ons jaarlijks
ceciliafeest.
Alle info hierover alsook het
inschrijvingsformulier vind
je in bijlage van deze
nieuwsbrief.
Enkele dagen later is er de
hulde op het kerkhof t.g.v
Allerheiligen.
Intussen begint stilaan
kerstmis
dichterbij
te
komen met de H.Mis op 22
december en misschien
aansluitend nog een kort
optreden op het slotevent
van Wijk in de kijker, maar
daarover spoedig meer
info.
Rob

KIENAVOND

VRIJDAG 2 NOV
Kienavond 20 uur

Website

www.kfste.be

Vrijdag 2 November 2018
Om 20 UUR
in Parochiezaal De Moffel
te Lommel-Werkplaatsen

Facebook
www.facebook.com
pagina : de Oelewappers

Met prachtige natura prijzen

Twitter

(o.a. voedingsmanden, airfryer, Samsung tablet, …)

www.twitter.com

JAARKALENDER
2018

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Hallo allemaal,

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

Ondertussen zijn we weer enkele weken gestart met de
danslessen, iedereen heeft zijn draai gevonden en de eerste
dansjes zijn in de maak. Ook dit jaar werden de Moves
gevraagd, om de time-outs van de herenbasketbalploeg
Croonen te verzorgen. De eerste wedstrijd gaat door op
zaterdag 24 november om 20u00. Wanneer je eens een
matchke wil meemaken en onze meisjes aan het werk wil zien,
dan kan je het ons altijd laten weten.
Nu de inschrijvingen zijn afgerond, kunnen we ook werk maken
van de T-shirts. Alle maten zijn verzameld, en de bestelling is
intussen geplaatst. Ik verwacht dan ook dat ze vanaf begin
november beschikbaar zullen zijn.
In de maand november hebben we onze jaarlijkse
speculaasverkoop, verdere info hierover volgt nog. Op zaterdag
24 november maken we onze traditionele ronde op de parochie,
en langs deze weg wil ik jullie (ouders) alvast vragen wie er
bereid is om onze dansers die dag te ondersteunen. Let wel de
Ukjes nemen niet deel aan deze activiteit.
En nog een mededeling: op vrijdag 12 oktober is er voor de
Ukjes en de Kids geen dansles. Omdat we dit jaar weer eens
mogen gaan stemmen, kunnen we die dag helaas niet in ons
lokaal.
Tot volgende maand,
Marie Christien

VRIJDAG 2 NOVEMBER 20 uur

KIENAVOND
Met zoals altijd prachtige Naturaprijzen.
Parochiezaal De Moffel
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 5 November 2018
Contact :

Rob Daems
Alex Willems
M-Christien Luyten

0475/93.43.77
0495/71.76.62
0486/82.45.40

rob.daems@skynet.be
alex.willems@telenet.be
maria.luyten8@telenet.be

