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Carnaval 2013
Carnaval 2013 zit erop, met allerlei onvergetelijke momenten , zoals
onze deelname aan de Lampegatse optocht, voor de 5e keer en met
een heuse wagen. Wederom veel media aandacht, zie ook de filmpjes
die je via onze website kunt bekijken.
Natuurlijk ook het moment waarop wij de FEC ‘versierselen’ ontvingen
uit de handen van Geert de Brouwer (voorzitter FEC) en Stadsprins
Bennìe d’n Urste op onze carnavalsavond.
Daarna de stropdassen op de zondag en natuurlijk de wedstrijd EVVPSV op de Malle maandagmiddag.
Daarom in deze uitgave van de FCL nieuwsbrief, niet veel woorden,
maar lekker veel foto’s van carnaval 2013. Meer foto’s kun je
terugvinden op onze FCL website en Facebook pagina.

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

Verjaardagen
Februari :
17

Marion van Amstel
Harrie van Gestel

Maart :
5

Riet van Koutrik

16

Frits Lieberwirth

April :
5

John vd Dungen

10

Richard Smeets

13

Bart Martin

Het kan zijn dat jou verjaardag er niet
bij staat, stuur dan even een email
naar info@fc-lampegat.nl , zodat we
jou gegevens kunnen aanvullen.

Agenda FCL :
Maart:
02

Aagseknuppels Halfvastenbal

- Verspaandonk (vanaf 20.00 uur)

17

Prinsen Waog

- vóór de van Doorne kiosk (vanaf 14.00 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

