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We zijn er klaar
voor !!



Benníe d’n urste



Het
is
koud
buiten,
dus
tijd
voor
een
FCL
sjaal / muts !
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We zijn er klaar voor !!

Ut Lampegatterke wordt
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bestuur
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Lampegat.
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minimaal 11 keer per
jaar, op de 11e van de
maand.
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Benníe d’n urste de neie!

Hapje eten na de optocht in ‘t Rozenknopje!
Na de carnavalsoptocht is er een gelegenheid om te eten bij het Rozenknopje, voordat
we aan onze carnavalsavond beginnen. Jack heeft een menu samengesteld en dat voor
maar 10 euro pp.
Er is keuze uit 2 soepen, daarna een panga filet of een
lekkere schnitzel. (met bijbehorende sauzen, friet, sla en
groenten garnituur)
Wil je gezellig een hapje mee eten en een goede
ondergrond creeren voor de carnavalsavond, geef je dan
op voor woensdag 6 februari.

FC Lampegat zal worden onderscheiden.
Iedere carnavalsvereniging die lid wordt van de Stichting Federatie Eindhovens
Carnaval (= SFEC) krijgen allerlei ’versierselen’ uitgereikt.
De bedoeling was om dat op maandag 21 januari te
doen bij de wedstrijd FC Eindhoven - Veendam.
Stadsprins d’n Twidde met gevolg en de Eendracht
zouden bij die wedstrijd aanwezig zijn, maar de
sneeuw zorgde ervoor dat die wedstrijd niet kon
doorgaan.
Nu zullen wij onze onderscheidingen ontvangen op 9
februari, tijdens onze eigen carnavalsavond in ‘t
Rozenknopje.

Kleine moeite, groot plezier ...
We vragen regelmatig aan onze leden of jullie mee willen gaan naar andere carnavalsverenigingen of mee willen doen met onze eigen activiteiten.
Het is voor ons erg handig om te weten, wie er wel en niet meegaan.
Gelieve daarom altijd een emailtje terug te sturen, kleine moeite, groot plezier !!

Het is koud buiten, dus tijd voor
een warme FCL sjaal / muts !

Agenda FCL :
Februari:
09

Lampegatseoptocht – verzamelen 13.00 uur van Gend en Loos terrein

09

FCL carnavalsavond - ‘t Rozenknopje (vanaf 20.11 uur)

10

Stropdassen

11

EVV—PSV

12

Noppes

- verzamelen Rozenknopje 14.00 uur

- Markt (verzamelen 13.30 uur in de tent)

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

