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DE LAATSTE LOODJES WEGEN HET ZWAARST !
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FC Lampegat was aanwezig bij het Halfvastenbal van de Aagseknuppels, de beste Prins
verkiezing bij Effe Anders en daarmee is er bijna een einde gekomen wat betreft het
carnavals ‘voorseizoen’. De komende weken staan er nog een aantal evenementen op de
agenda, waarna de boerenkiel, onderscheidingen en andere carnavalsartikelen voorlopig
kunnen worden opgeborgen.
Komend weekend is er op zaterdagavond 16 maart een gezamenlijk Halfvastenbal,
georganiseerd door een aantal carnavalsverenigingen, dat zal plaatsvinden in de residentie van
de Kletsmeiers, in ‘t Slotje bij het Kastelenplein.
Op de zondag 17 maart zal voor de 12e keer de Prinsenwaog
plaatsvinden, waar FC Lampegat voor de allereerste keer aan mee zal
doen. Vanaf 14.00 uur zal dit evenement van start gaan, waar ook Bennie
d’n Urste en zijn gevolg bij aanwezig zullen zijn alsook de nodige
Kapellen, die er een gezellig feestje van zullen gaan maken.
De afsluiting van dit ‘voorseizoen’ zal plaatsvinden op 23
maart, wanneer de Bolhoedjes hun 55e verjaardag zullen vieren. Mocht je
mee willen en heb je je hiervoor nog niet opgegeven, stuur dan een email
naar info@fc-lampegat.nl .
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Het bestuur van FC Lampegat zal nu echter niet stil gaan zitten, want er is nog volop werk
aan de winkel. Niet alleen de evaluatie van onze deelname aan de Lampegatse Optocht, maar
ook kijkend naar de toekomstige nevenactiviteiten, zoals de fietstocht met BBQ en een
nieuwe opzet van het Kapellenfestival en ons jaarlijkse feest in November.
Salaaaaai,

VERJAARDAGEN

Peter Tops

Agenda:

16 maart Halfvaste
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llman
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Maart:

16 Frits Lieberwirth
April:

5 John vd Dungen
10 Richard Smeets
13 Bart Martin

