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1e Kapellenfestival super gezellig



1e Kapellenfestival super gezellig

De laatste zondag van september was het dan zover, het allereerste
Kapellefestival van FC Lampegat !



FCL viert haar
éérste verjaardag



Het begint weer
koud te worden !

Het was een gezellige drukte in de Theater zaal van onze residentie 't
Rozenknopje! De 6 Kapellen die optraden, hadden er veel zin in en het was
dan ook een zeer gemoedelijke sfeer ! Daarnaast is ook Studio040 nog langs
gekomen om wat opnames te maken.



Algemene Ledenvergadering
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Deze nieuwsbrief staat daarom boordevol met foto’s van het Kapellenfestival.

FCL viert haar éérste verjaardag
Vrijdag 11 november 2011, was de (historische) dag waarop FC Lampegat
werd opgericht. Na de oprichtingsvergadering, kon aansluitend het
oprichtingsfeest beginnen, waarbij ook de toenmalige Stadsprins Ben d’n
Urste en zijn gevolg aanwezig waren.
Inmiddels zijn we nagenoeg 1 jaar verder en dus is het tijd om onze éérste
verjaardag te gaan vieren. Die mijlpaal willen wij dan niet zomaar voorbij
laten gaan en dus zal op zondag 11 november, vanaf 13.41 uur het feest
losbarsten in onze residentie ‘t Rozenknopje.
Een aantal Kapellen zullen hun opwachting maken en wie weet dat misschien
ook Stadsprins d’n Twidde en gevolg aanwezig zullen zijn.
Natuurlijk verwachten wij wel dat al
onze huidige leden, donateurs en
sponsoren, aanwezig zullen zijn in ‘t
Rozenknopje,om de éérste verjaardag
van FC Lampegaat mee te vieren.

Het begint weer koud te worden !
De herfst is nu toch dan echt begonnen en daarmee zullen de temperaturen ook weer
gaan dalen. Om lekker warm te blijven heeft FC Lampegat speciaal een muts en een
sjaal laten ontwerpen. Beide zullen ze zorgen dat je het nooit koud
zult krijgen, ook al geeft de thermometer negatieve waarden aan ;-)
Neem daarom een kijkje in onze eigen webshop, via www.fclampegat.nl of loop even naar binnen bij de Eindhoven Winkel, die
vanaf heden geopend is aan de Smalle Haven, daar zijn ook een
aantal FC Lampegat artikelen te koop.

Algemene Ledenvergadering
De allereerste Algemene Leden Vergadering
worden gehouden op donderdag 25 oktober.

zal

Alle leden/sponsoren zijn dan vanaf 20.00 uur van
harte welkom in ‘t Rozenknopje.
Vanaf 11 oktober kunnen de jaarstukken worden
opgevraagd bij onze secretaris, via info@fclampegat.nl
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Effe Anders Prinswissel
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Bolhoedjes Prinswissel
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FC Lampegat 1 jaar feest !
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