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NIEUWJAARSRECEPTIE TOP!
Deze keer oa:



Nieuwjaarsreceptie top !



Verjaardagen



Agenda FCL

Op zondag 6 januari hield FC Lampegat een gezamelijke Nieuwjaarsreceptie,
met de vaste klanten van ‘t Rozenknopje. Eigenaar Jack had het goed
geregeld, zelfs met een lekker hapje warm eten.
Het was een gezellige namiddag, waar zo’n 15 leden
van FC Lampegat op af waren gekomen. Samen met de
vaste klanten van onze residentie werd er flink gedanst
en ook de allereerste polonaise werd ingezet in het
kersverse nieuwe jaar 2013.
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Binnenkort zal in ieder geval aan de buitenkant van ‘t
Rozenknopje duidelijk zichtbaar worden, op een banner
van vier bij anderhalve meter groot, dat FC Lampegat op
9 februari een gezellige carnavalsavond zal gaan
houden, nadat we die zaterdag hebben meegedaan aan
de Lampegatse optocht !
Tot die tijd hopen we natuurlijk zoveel mogelijk leden te zien bij de
verschillnde bezoeken aan andere carnavalsverenigingen die op de agenda
staan en natuurlijk zo-ie-zo op 3 februari bij de
receptie van de nieuwe Stadsprins in het Parktheater.
Verder in deze nieuwsbrief een nieuwe rubriek, waarin
de verjaardagen van onze leden komen te staan en
ook een overzicht van alle activiteiten die dit jaar op
onze agenda staan. Bij sommige activiteiten staat
nnb oftewel dan is de datum “nog niet bekend”.
Salaaaaai !!!

Penningmeester:

Verjaardagen

Olaf van Koutrik

Januari:

Marion van Amstel

Optochtcommissie:

02

Henny van Empel

02

Robin Smeets

12

Lizet Verbeek

19

Marius van Amstel

23

Jeroen Valks

John van den Dungen
Ruud Verbaal

Februari:
07

Henk van Koutrik

Wij wensen Henny veel sterkte met het
overlijden van haar partner Gijs.

Agenda FCL :
Januari:
12

Prinsbal Prinsbock

- Café Wilhelmina (vanaf 15.00 uur)

12

Porky’s Jubileumbal 44 jaar

- Café Ramona (vanaf 20.10 uur)

13

Prinswissel PSV Carnaval

- GAAT NIET DOOR !!

26

Zotte Zwanen Prinswissel

- De Lievendaal (vanaf 19.00 uur)

Februari:
01

Gemintefist

- Gemeentehuis (vanaf 18.00 uur)

02

Federatiebal

- Parktheater (vanaf 20.00 uur)

03

Receptie Stadsprins

- Parktheater (vanaf 13.00 uur)

09

Lampegatseoptocht

- Binnenstad (vanaf 12.00 uur)

09

FCL carnavalsavond

- ‘t Rozenknopje (vanaf 20.11 uur)

10

Stropdassen

- Stratumsneind (vanaf 11.00 uur)

11

EVV—PSV

- Markt (vanaf 14.00 uur)

12

??

Maart:
02

Aagseknuppels Halfvastenbal

- Verspaandonk (vanaf 20.00 uur)

23

Bolhoedjes 55 jaar

- Pullman (vanaf 20.00 uur)

Fietstocht en BBQ

- vertrek vanaf ‘t Rozenkopje

Juni:
nnb

September:
29

FCL Kapellenfestival

- ‘t Rozenknopje

Oktober:
nnb

Ledenvergadering

- ‘t Rozenkopje

