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e – NIEUWSBRIEF
AGENDA
NOVEMBER 2018

DONDERDAG 19 NOV
Raad van Bestuur 20u
ZONDAG 18 NOV
Intocht Sinterklaas

Samenkomst
Parking Hopsakee
Stevensvennen
om 13u15. Vertrek
om 13u30

ZATERDAG 24 NOV
SPECULAAS
VERKOOP
Start om 10 uur
Lokaal

November, via de sint naar de kerstman ….
Hallo,
De herfst is volop in het
land, nog enkele weken en
we kunnen het jaar 2018
weer bijschrijven in de
geschiedenisboeken. Voor
het zover is staat er nog
het één en ander op de
agenda.
Zo is er de
jaarlijkse ontvangst van de
sint a.s. zondag volgens
het gekende recept. Allen
tijdig op post !!.
Dan is er de speculaasverkoop ten voordele van
onze dance Kids op
zaterdag 24 november.
Samen
met
deze
nieuwsbrief ontvang je een
bestelformulier zodat je

zeker bent van je kilo’s
lekkere speculaas
.
Iedereen is ook welkom
om onze dansers helpen
te verkopen en voor het
vervoer te zorgen op 24
november om 10 uur aan
het lokaal.
Daarna kunnen we gaan
denken
aan
de
kerstperiode en de H. Mis
en het Kerstfeest van 22
december. Hierover later
meer.
De jaarkalender van 2019
is ook klaar en vind je op
de achterkant van de
nieuwsbrief, neem even
de tijd om alle data in je
agenda en/of smartphone

op te nemen zodat alle
data gereserveerd staan in
je agenda.
We kunnen ook terugkijken
op een zeer geslaagd
ceciliafeest met een leuke
kroegentocht, lekker eten
en een bijzonder swingend
orkest.
Voor herhaling
vatbaar in 2019 ….
Geniet nog van de laatste
weken van 2018 en we
zien elkaar wekelijks op de
repetitie, die zoals steeds
STIPT om 20 uur start.

Rob.

Opruimen Muziekstukken Kaft 2018-2019
Nu het programma voor 2019 meer en meer vorm begint te
krijgen is het weer tijd om onze kaft wat leeg te maken en het
archief terug op punt te stellen. In bijlage van deze nieuwsbrief
vind je de lijst van stukken die nog in de kaft mag blijven zitten.
Alle andere stukken mag je eruit halen en tegen 20
NOVEMBER deponeren in de partituren doos op de copy kast.

Jaarlijkse Opruiming van het lokaal
Website

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

Na de speculaasverkoop op zaterdag 24 november zoeken we
nog enkele vrijwilligers om te helpen met de jaarlijkse
opruiming van ons lokaal. Er moeten enkele kasten opgeruimd
en gesorteerd worden en onze zolder kan ook wel een beurt
gebruiken. Iedereen die nog enkele uurtjes tijd heeft is welkom
in het lokaal onmiddellijk na de speculaasverkoop.

JAARKALENDER
2018 - 2019

Zaterdag 22/12/2018
H. Mis + Kerstfeest
Dinsdag 15/01/2019
Alg. Stat. Vergadering
Vrijdag 01/02/2019
Kienavond
Zaterdag 02/03/2019
Kroegentocht Lutlommel
Zondag 03/03/2019
Carnavalstoet Centrum
Maandag 04/03/2019
Carnavalstoet Lutlommel
Zondag 17/03/2019
Dansnamiddag Dance Kids
Zaterdag 30/03/2019
Repetitiedag
Zondag 07/04/2019
OF
Zondag 05/05/2019
Concert WZC met HidT
Zaterdag 25/05/2019
Oelecoolmusic
Vrijdag 07/06/2019
Fuif Dansers
Zaterdag 15/06/2019
Optreden Beeldig Lommel
05-06-07/07/2019
Weekend
Zaterdag 10/08/2019
Wagenconcert Kermis
Zaterdag 10/08/2019
Barbecue
Zondag 08/09/2019
Mosselfeest
Zaterdag 26/10/2019
Ceciliafeest
Vrijdag 01/11/2019
Hulde Kerkhof
Vrijdag 08/11/2019
Kienavond
Zaterdag 23/11/2019
Speculaasverkoop
Zondag 24/11/2019
Intocht Sinterklaas
Zaterdag 2/12/2019
H. Mis + Kerstfeest

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Hallo,
Na het verzetten van de klok naar het winteruur en met het intrede van de
herfst, komt het einde van 2018 ook al in zicht. Na een weekje vakantie
kunnen we er weer tegen aan, en verder gaan met de voorbereiding van
onze dansnamiddag op zondag 17 maart 2019 en Oelecoolmusic op
zaterdag 25 mei 2019.
November betekent ook onze jaarlijkse speculaasverkoop, deze zal
doorgaan op zaterdag 24 november, en de Kids, Girls en Moves
verwachten we om 10u00 aan ons lokaal. Mocht het zijn dat je echt niet kan
deelnemen aan de verkoop, laat het me dan zo snel mogelijk weten via
mail op maria.luyten8@telenet.be , zonder afmelding neem ik aan dat je die
dag wel zal deelnemen aan de speculaasverkoop. Ook dit jaar krijgen we
de ondersteuning van het bestuur en de muzikanten, maar misschien
hebben de ouders die dag ook nog een gaatje in hun drukke agenda om
ons bij te staan, wanneer dat zo is laat ons ook dit zo snel mogelijk weten.
Probeer ook zoveel mogelijk speculaas te verkopen bij je familie, vrienden
en buren, je kan het bestelformulier doormailen naar bovenstaand
mailadres tot 17 november.
Ook zal op zaterdag 24 november voor de Moves hun eerste optreden van
het basketseizoen plaats vinden. Ze worden om 19u00 aan de receptie van
de Soeverein verwacht. Het optreden zal eindigen om 23u00, dan kan
iedereen weer worden opgehaald.
Het is ook de periode dat de Sint in aantocht is. Op zondag 18 november
wordt hij om 14u00 feestelijk en muzikaal opgewacht door onze
oelewappers aan het kanaal van Stevensvennen, zodat hij aan zijn tocht op
onze parochie kan beginnen. Bij zijn vertrek vorig jaar heeft hij beloofd dat
hij ons ook dit jaar een bezoekje brengt. Dit zal gebeuren op vrijdag 30
november zo rond 18u30. Daarom wil ik vragen dat alle dansers ook de
Girls en de Moves die dag om 18u15 aanwezig zijn in het lokaal, en om
19u30 kan iedereen dan weer door de ouders opgehaald worden. Maak
een mooie tekening of knutsel iets voor de Sint, want ik denk dat je hem
daar hem daar veel plezier mee doet
Als afsluiter van het eerste deel van deze lessenreeks, hebben we op
maandag 17 december (Girls en Moves) en op vrijdag 21 december
(Ukjes en Kids) ons jaarlijks kerstfeest. Ook dit jaar zal er behoorlijk
geknutseld en gesnoept worden, en daarom vragen we een kleine bijdrage
van € 2 die jullie dezelfde dag kunnen meenemen. En natuurlijk mag je ook
het cadeautje ter waarde van € 3 niet vergeten.
Veel succes en allen op post voor zowel de repetities als de
speculaasverkoop.
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 10 December 2018
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