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

e – NIEUWSBRIEF
AGENDA
SEPTEMBER 2019
WOENSDAG 25 SEPT
Raad Van Bestuur
20 uur Lokaal

ZONDAG 15 SEPT
Opluisteren Feest
“25 Jaar De Moffel”
Samenkomst om
13u30 aan de Moffel.
Spelen tot 17 uur
ZATERDAG 28 SEPT
Verbroederingsconcert
K.H. Hoop i/d
Toekomst
Verdere info volgt
ZONDAG 29 SEPT
Herdenking Polen
Verdere info volgt

Website

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

Hallo,
De scholen zijn terug
van start gegaan en bij
alle hobby verenigingen
start
een
nieuw
werkjaar.
Zo ook bij
onze vereniging.
We
zijn verheugd om Amber
Zorko welkom te heten
als nieuwe dansjuf voor
onze ukjes en Kids. We
wensen ze veel succes
en zal er samen met
Sanne, die dit jaar de
Girls en de Moves onder
haar hoede neemt, weer
een mooi dansjaar van
maken.
Bij onze fanfare wordt er

hard gewerkt aan de
nieuwe stukken om een
aantal reeds te kunnen
brengen op het concert
van 28 september. De
praktische zaken voor
dit concert zijn nog wat
vaag, maar verdere info
volgt snel.
Het komende weekend
mogen we 25 jaar
parochiezaal de Moffel
vieren.
Onze
vereniging was in 1994
de eerste gebruiker van
de
zaal
met
het
jaarconcert van onze
vereniging. Nu 25 jaar
later mogen we tijdens
de feestelijkheden de

muzikale
omlijsting
verzorgen. Iedereen op
post om 13u30.
We
spelen een drietal sets
van
ongeveer
25
minuten tussen 14 en 17
uur.
Zondag 29 september
staat
het
verplichte
optreden
voor
de
huldiging van de polen
op het programma. Ook
hier nog weinig info
over, zodra er meer
duidelijkheid is, laten we
het weten.

Rob

Verslag Voorbije Activiteiten
Kermisuitstap en Barbecue op 10 augustus 2019
Na een onderbreking vorig jaar, waren we dit jaar terug op post voor de opening
van de kermis. De weergoden waren ons gunstig gezind, dus begonnen we
met mooi weer aan de rit door onze parochie. Het was zoals steeds een
gezellige rit, met de nodige tussen stoppen. Toen we aan het lokaal kwamen
stond de barbecue al lekker te roken, en de hongerigen begonnen meteen te
bakken. Als dessert was er rijkelijk veel spek voorzien, en zo werd deze
gezellige dag in de late uurtjes afgesloten.

Mosselfeest op 8 september 2019
Meestal onze eerste afspraak na de vakantie is het mosselfeest. Inmiddels al de
zoveelste editie, we zijn de tel kwijt geraakt, maar we zitten toch al boven de 20
jaar. Onze ervaren helpersploeg had op enkele uurtjes alles klaargestoomd om
de hongerige gasten te verwelkomen. Onze goed geoliede machine is er weer
in geslaagd om een hele massa volk van lekkere mosselen of een ander gerecht
te voorzien. Opnieuw lovende commentaren over de kwaliteit van onze
gerechten. Een dikke proficiat aan alle helpers en op naar de volgende editie.

JAARKALENDER
2019

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Hallo allemaal,

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

Na een verdiende vakantie van drie maanden, zijn we
intussen weer met onze danslessen gestart. Onze dansers
waren er alvast helemaal klaar voor, om Sanne en Amber
enthousiast te begroeten.
Zoals jullie weten is er vanaf deze lessenreeks een
wijziging i.v.m. de dansjuffen. De Ukjes en Kids krijgen op
vrijdag les van Amber, en Sanne zal op maandag nog
steeds lesgeven aan de Girls en Moves. Ik wens hen bij
deze een succesvol dansjaar toe.
Ook dit jaar sluiten er weer enkele nieuwe dansers aan bij
onze dansfamilie, en die wil ik bij deze ook van harte
welkom heten, ze zijn alvast enthousiast begonnen aan
hun nieuwe uitdaging.
Veel is er nog niet te melden, maar toch wil ik wil alvast
enkele belangrijke datums meegeven om te noteren in
jullie agenda. Op zaterdag 23 november hebben we onze
jaarlijkse speculaasverkoop. Met de opbrengst hiervan
kunnen we dan weer leuke kledij voor onze optredens
kopen.
Op zondag 8 maart hebben we dan de dansnamiddag in
het cultureel centrum, en op zaterdag 23 mei is er
oelecoolmusic in “parochiezaal de Moffel”, Het dansjaar
wordt op vrijdag 5 juni afgesloten met de jaarlijkse
knalfuif. Noteer deze data alvast in jullie agenda want dit
zijn verplichte optredens.
Alvast veel dansplezier en 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 enieuwsbrief verschijnt elektronisch op Maandag 7 Oktober 2019
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