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VRIJDAG 14 DEC
Optreden School
Werkplaatsen. De
Warmste week
Start om 19 uur
ZATERDAG 22 DEC
H. Mis + Kerstfeest

Samenkomst om
15 u aan het lokaal.
Zaal klaarzetten
materiaal laden en
naar de kerk.

MAANDAG 19 DEC
Raad Van Bestuur
20 uur Lokaal

Op naar 2019 … Prettige Feestdagen ….
Hallo,
Nu de sint terug naar
Spanje vertrokken is, is het
al Kerst wat de klok slaat.
We leggen de laatste hand
aan ons Kerstprogramma
voor de jaarlijkse H. Mis
van 22 december. Daarna
het kerstfeest met een
gastoptreden van F.A.T.
Inschrijvingen
via
het
formulier in bijlage.
Aangezien Kerstmis en
nieuwjaar op een dinsdag
vallen lassen we een
kerstvakantie van 2 weken
in. We vliegen er terug in
op dinsdag 8 januari met
na
de
repetitie
de
nieuwjaarsreceptie die na

een jaartje afwezigheid
terug op het programma
staat.
Partners zijn
welkom vanaf 20 uur.
Receptie start om 21u15.
Voor we zover zijn willen
we ons steentje ook
bijdragen aan de warmste
week en wat muziek gaan
maken op het evenement
“Leo
for
Life”,
georganiseerd door de
school op Werkplaatsen.
We beginnen eraan om 19
uur
op
vrijdag
14
december.

feesten en is het nieuwjaar.
Een stem-mige periode om
samen met familie en
vrienden te vieren.
Via deze weg wil ik
iedereen
al
prettige
feestdagen wensen en een
gelukkig en gezond, en
vooral muzikaal 2019

Voor we het goed en wel
beseffen
is
het
al
Kerstmis, schuiven we
naar
de
eindejaars-

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

.

Uit Internetgazet 26/11:
Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest van de Koninklijke Fanfare Sint Eligius uit Lommel Werkplaatsen werd Jos Willems in de
bloemetjes gezet. Jos, beter bekend als "Jos Van Polleke", kreeg het zilveren ereteken van Vlamo voor 25 jaar lidmaatschap
bij de vereniging. Hij speelt als geen ander op zijn accordeon en zelfgemaakte wasplank en zorgt hiermee vaak voor een
vrolijke noot tijdens de optredens van de Oelewappers. Daarnaast zorgt hij er ook mee voor dat het lokaal tip top in orde blijft
en dat de muzikanten op hun wekelijkse repetitie kunnen genieten van een fris pintje. Bedankt Jos voor je inzet en op naar het
volgende jubileum !

Website

www.kfste.be

Rob

De sint op bezoek bij onze dancekids

JAARKALENDER
2018 - 2019

Dinsdag 08/01/2019
Repetitie en NJ-Receptie
Dinsdag 29/01/2019
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 21/12/2019
H. Mis + Kerstfeest

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Het is alweer december en het einde van 2018 komt in zicht. Zoals elk jaar willen
we dat feestelijk afsluiten. De Girls en de Moves zullen het startschot geven op
donderdag 20 december van 18u00 tot 20u00, op vrijdag 21 december is het
dan de beurt aan de Ukjes en De Kids van 17u30 tot 19u30. En omdat Kerstmis
ook pakjestijd is hadden we graag dat iedereen een pakje van maximum 3 euro
meebrengt. Ook is er voor dit jaar weer een leuke activiteit en een lekker hapje
voorzien, en vragen we hiervoor een kleine bijdrage van 2 euro. Mocht het zijn
dat je niet aanwezig kan zijn laat het me dan even weten via sms 0486/824540 of
mail maria.luyten8@telenet.be .
Ook dit jaar kregen we een bezoekje van de Sint en zijn Pieten, wat wil zeggen dat
iedereen ook dit jaar weer braaf is geweest. Wat we eigenlijk van de Pieten niet
kunnen zeggen, want bij hun aankomst ging plots het licht uit en werd er een hele
hoop lekkers in onze richting gedropt. Daarop werden ze verwelkomd met een
aantal liedjes en enkele dansjes. Daarna mocht iedereen zijn thuis gemaakte
tekeningen afgeven, om dan een lekkere zak snoep in ontvangst nemen. Maar
aan alle mooie liedjes komt een einde, en na nog enkele groepsfoto’s te hebben
genomen werd het tijd om afscheid te nemen. Bedankt voor jullie bezoekje en al
dat lekkers Sint en Pieten, en wie weet tot volgend jaar.
Ook hebben we onze jaarlijkse speculaasverkoop weer achter de rug. Er werden
veel pakjes verkocht in de voorverkoop, en zelfs in de straten van onze parochie
konden ze de speculaas wel smaken, waardoor we erachter kwamen dat we dit
jaar voor het eerst speculaas te kort kwamen. Langs deze weg wil ik al de
dansers, ouders, muzikanten en vrijwilligers bedanken voor hun hulp bij het
verpakken en het verkopen van de speculaas.
Inmiddels hebben we ook het eerste optreden van de basket afgewerkt. Voor
sommige was het nieuw, maar de zenuwen waren toch wel bij iedereen een beetje
aanwezig. Maar door de inzet en het enthousiasme van het publiek werd het super
optreden. Proficiat dames de zenuwen waren nergens voor nodig.
En dit kan je alvast noteren voor 2019 :
De start van het tweede deel van de lessenreeks volgend jaar is voorzien:
Vrijdag 04 januari 2019 van 17u30 tot 18u30 (Uks) en 18u30 tot 19u30 (Kids).
Maandag 07 januari 2019 van 18u30 tot 19u30 (Girls) en 19u30 tot 20u30
(Moves).
En verder:
Jaarlijkse dansnamiddag op zondag 17 maart 2019 om 14u00 in het Cultureel
Centrum.
Jaarlijks optreden “oelecoolmusic” op zaterdag 25 mei 2019 om 19u30 in
“parochiezaal de Moffel”.
De fuif om de lessenreeks af te sluiten zal doorgaan op vrijdag 7 juni 2019
om 19u00.
En zeker niet te vergeten voor de Ukjes en de Kids, op vrijdag 14 december is
er geen dansles wegens “de warmste dag”
Verder wens ik jou en je familie fijne kerstdagen en een super eindejaar toe.
Tot volgend jaar,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 e-nieuwsbrief
verschijnt elektronisch op Maandag 14 Januari 2018
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