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WE GAAN WEER FIETSEN!

Deze keer oa:

Noteer allemaal 8 juni in jullie agenda want dan zal de jaarlijkse FC Lampegat
fietstocht van start gaan, gevolgd door de altijd super gezellige BBQ bij John.
Natuurlijk is het weer een mooie en afwisselende fietsroute geworden.
Stuur uiterlijk 1 juni een email naar info@fc-lampegat.nl en geef aan of
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je meedoet met het fietsen en/of met de BBQ. De BBQ kost €20,- voor
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leden, €10,- euro voor kinderen en niet leden betalen €25,- euro, dit is een all-in prijs,
zowel eten als drank zijn daarbij inbegrepen. Informatie over de vertrektijd en de plek waar
we zullen gaan vertrekken, zal in de volgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

DWEILENDE VERENIGING
Het bestuur van FC Lampegat heeft na een evaluatiegesprek met Jack, hij is de uitbater van
(theater)cafe ‘t Rozenknopje, besloten om geen toekomstige activiteiten meer te gaan
houden in ‘t Rozenknopje. Er is een te groot verschil wat betreft het verwachtingspatroon
van beide partijen, alsook dat een aantal kapellen hebben aangegeven om niet meer in ‘t
Rozenknopje te willen optreden, dit nav hun ervaring tijdens onze carnavalsavond.
Er zal nu worden gezocht naar een geschikte locatie om onze
toekomstige activiteiten, oa ons FC Lampegat Bal met Kapellen
festival op 10 november, te gaan houden. Echter dat wil
niet zeggen dat wij op korte termijn opzoek gaan naar een
vaste residentie, voorlopig gaan we lekker dweilen.
Mochten jullie suggesties hebben voor een locatie, dan
horen wij die natuurlijk graag.
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Ook heeft er een evaluatie plaatsgevonden over onze deelname aan de Lampegatse
Optocht. Daaruit zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, waardoor we komend
jaar nog beter voor de dag zullen komen.

Optochtcommissie:

Tijdens die bijeenkomst heeft Wim van Tongeren
aangegeven om de optocht commissie te komen
versterken, zodat deze weer op volle sterkte is.

John van den Dungen
Ruud Verbaal
Wim van Tongeren

Agenda:

8 juni FC Lampegat
24 oktober FC Lam
10 november FC La
8 december Lampe

mpegat Bal + Kape

April:

13 Bart Martin
Mei:

Fietstocht en BBQ

pegat Ledenvergade
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1 Henri Martens
23 Peter Tops
30 Wilko Keijzers

