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Zoals reeds in ons vorige Lampegatterke gemeld, houden
we onze ALV op maandag 7 oktober a.s. om 20:00 in de
bovenzaal van, jawel, ’t Rozenknopje. Je bent van harte
welkom om over het afgelopen carnavalsjaar te hebben,
de plek waar het bestuur verantwoording aflegt. Niet alleen financieel, ook organisatorisch. We dienen een nieuwe voorzitter te kiezen, nieuwe bestuursleden en kijken
vooruit naar bijvoorbeeld de komende optocht.
We rekenen op jullie komst!

’t Rozenknopje
Na de afgelopen carnaval heeft het bestuur met de toenmalige eigenaar, Jack, besloten om geen activiteiten meer
te houden in ’t Rozenknopje. Inmiddels zijn er op vele
fronten dingen veranderd, zowel bij ons al bij ’t Rozenknopje. We hebben onlangs met de nieuwe eigenaresse,
Clemie, om de tafel gezeten. Zij wilde ons graag terug
hebben, we hebben afgesproken om dit per activiteit te
bekijken. Ons uitgangspunt blijft dat we een dweilende
vereniging zijn zonder residentie (met name in de
carnavalstijd).
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Mogen wij ons even voorstellen?
Hallo,
Ik ben Ruud. Ik ben 51 jaar en happy single. Gescheiden van Suzan
(40), de moeder van mijn dochter Anne (14 jaar).
In mijn vrije tijd -en tussen het werk door- doe ik aan geocaching.
Dat doe ik nu bijna vijfeneenhalf jaar elke dag. Daarmee ben ik
waarschijnlijk Europees recordhouder, dus je begrijpt dat dat voorlopig nog erg belangrijk voor mij blijft. Voornamelijk vanwege die
hobby ben ik vorig seizoen gestopt met actief voetballen.
Ik speelde dik 20 jaar bij Eindhoven AV op het veld en dik 30 jaar veel zaalvoetbal.
Daarnaast deed ik nog kortstondig aan tafeltennis en badminton. Dinsdag sta ik achter de biljarttafel in "De Caravelle" te driebanden; een hobby die is blijven hangen
uit de tijd dat ik zelf een café uitbaatte.
Mijn bestuurlijke bagage: penningmeester personeelsvereniging en VZK, voorzitter
van een (internationale) fanclub van een Zweedse zangeres, maar vooral al zo'n 25
jaar competitieleider van de Woenselse Zaalvoetbal Competitie.
Het Carnavalsbloed heb ik misschien wel van mijn peetoom, de broer van mijn vader.
Die schreef in 1983 de tekst voor het Lampegatse Lied "Ge wit oit noit nie".
Ik ben Henny Valks, 56 jaar en geboren en getogen en woonachtig
in Stratum.
Ik ben nog vrijgezel en mijn beroep is nachtmanager in een Hotel.
Mijn hobby's zijn : Marathonlopen, schaken, muziek luisteren en
verzamelen, concerten bijwonen en uiteraard harde kern FC Eindhovensupporter.
Ik ben al bijna 20 jaar bestuurder in allerlei functies van diverse
verenigingen en organisaties.
Toen Marion mij in juni 2011 vroeg om lid te worden van FC Lampegat heb ik geen moment getwijfeld, ofschoon ik als non-alcoholist eigenlijk niet zo'n grote Carnavalsvierder ben. Mijn broer en diverse vrienden uit de harde kern van FC Eindhoven zijn
inmiddels ook lid.
Toen Marion mij benaderde om de opengevallen plaats binnen het bestuur op te vullen, zei ik direct Ja, omdat ik weet hoe moeilijk het is om bestuurskandidaten binnen
een relatief kleine vereniging te vinden.
Ik hoop door mijn bestuurslidmaatschap een bijdrage te leveren aan het verder uitbouwen van onze sympathieke vereniging.
Carnavalsgroetjes van Henny Valks.

Ut Lampegatterke

Jaarfeestje
Ook dit jaar houden we ons Jaarfeestje en wel op zondag 10 november a.s. in ’t Rozenknopje, aanvang 13:00. We willen dan een Brabantse koffietafel houden, gewoon
gezellig in een ongedwongen sfeer. En nu komt het mooiste, je hoeft er niks voor te
betalen. Nada noppes. Heulemaal gratis! Het enige wat we van je vragen, is om ook dit lopend jaar (2013-2014) lid van onze vereniging te
zijn. Dat is geen probleem, lijkt ons. Wel van te voren opgeven via secretarisfclampegat@gmail.com uiterlijk voor 1 november a.s. in verband met de inkoop. We willen na afloop nog bij onze buren Effe Anders op bezoek gaan, zij hebben dan de receptie van de nieuwe prins.

Contributie
Mocht je het nog niet gedaan hebben, dan wordt het nu hoog tijd. Helemaal vanwege
bovenstaande mededeling! Graag € 10,-- overmaken op giro 5032226.
Wil je geen lid meer zijn van onze fantastische vereniging, dan vinden we dat ontzettend jammer. Wil je dit dan wel ff mailen, via secretarisfclampegat@gmail.com.
Bedankt!

Agenda
Wij gaan als FC Lampegat naar de volgende verenigingen:
27 oktober De Tongelreepers 44 jaar
3 november Effe Anders Joor Haines wisseling
10 november FC Lampegat Jaarfeest brunch en na afloop bezoek
aan Effe Anders
11 november Cafe Wilhelmina
15 november informeel afscheid huidige prins Aagse Knuppels
16 november Aagse Knuppels Prinswisseling
24 november Deurzetters Receptie
30 november De Leute 11/11 bal

Jarig
Oktober
6 Leo van Beek
10 …Hendriks
27 Rob Neggers

November
23 Pieter Heijmans
29 Rick Buitenhuis

December
11 Toon Reker
14 Maarten de Ridder
15 Henk Heijnen

