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Twee weken voor de carnaval zijn we eindelijk begonnen met het maken van de ideeën voor de carnaval. Ruud is begonnen samen met
Wim , Henk, Olaf, John H met de ideeën voor de wagen. John H heeft
alles mooi geschilderd. Marion heeft Helmi en Riky bereid gevonden
om mee te helpen met het maken van de pakken. De moeder van Ruud
heeft het patroon gemaakt en samen met Marion het eerste pak gemaakt. Twee avonden hebben Riky en Helmi bij Marion gezeten om de
pakken in elkaar te stikken. Op de dag voor de carnaval hebben de
mannen ( Henny, Toon, Rudy, Huub, Olaf ,Henk, Riky ,John H, Wim) de
wagen, die weer beschikbaar gesteld werd door Van Happen, in elkaar
gezet. De dag van de optocht bijna iedereen was op tijd aanwezig bij
de start van de optocht. Zelfs Woutje heeft weer meegelopen. Uiteindelijk om ongeveer 2 uur konden we van start gaan. We hebben
veel lol gehad met elkaar. De wagen was super en de pakken waren
ook een mooi geheel. We hebben een 4 e prijs behaalt.

s’Avonds zijn we met een cluppie naar 3 verenigingen gegaan. Rozenknopje waar we verzamelde, toen naar Effe Anders en uiteindelijk
naar PSV Carnaval. Daar was ook onze Piet Paulusma. Waar een paar
leden mee op de foto gingen. De 2e carnavals dag hebben we met 5
man de stropdassen tour gedaan op Stratumseind. Dit was ook weer
een leuke dag. Dag 3 ochtend naar de Wildeman waar de opkikker zit.
Daarna naar de tent voor de wedstrijd. Toen ging eigenlijk iedereen
zijn eigen weg. Dag 4 zijn Olaf en Marion op uitnodiging naar het
Bierelfuurke geweest in de tent op de markt. Daarna kwamen er
steeds meer leden om nog even een gezellige middag te maken. Uit
eindelijk mogen we spreken dat we een gezellig carnaval 2014 hebben
gehad.
6 april weten we welk motto volgend jaar van de carnaval wordt. Dus
we kunnen dan meteen gaan brainstormen. Wat we willen gaan doen.
Zodat we in september meteen aan slag kunnen gaan.
Salaai Marion
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Vanuit het bestuur
Elk jaar evalueert het bestuur samen met de optochtcommissie en/ of de leden die hieraan hebben
meegewerkt. Ook evalueert het bestuur zelf in hun bestuursvergadering de optocht en ook het hele
carnavalsseizoen. We houden onszelf kritisch tegen het licht en kijken waar we kunnen verbeteren
of veranderen. Naar aanleiding hiervan heeft Ruud Verbaal besloten om te stoppen als vicevoorzitter/algemene zaken. Wij betreuren dit ten zeerste en tegelijkertijd snappen we zijn keuze.
Ruud zal aanblijven tot de algemene ledenvergadering, zodat er niet meteen een gat valt. Het bestuur waardeert dit ten zeerst en willen alvast hun dank uitspreken voor de bijdrage die Ruud aan FC
Lampegat heeft geleverd.
Wij hopen dat iemand het bestuur wil komen versterken, we zoeken iemand die de functie als vicevoorzitter/algemene zaken wil vervullen. Het is veelal een representatieve taak, waarbij er ad-hoc in
gaten gesprongen dient te worden, die nou eenmaal bij een kleine vereniging kunnen ontstaan. Mocht
je het zien zitten om deze functie te bekleden, laat het ons dan weten. Dan kunnen we je er zo snel
mogelijk bij betrekken.

Het motto voor 2015
Het motto voor 2015 luidt: BLIJ DA GE D’R BENT. Hiermee kunnen we aan de slag voor de optocht.

Data Fietstocht en Kapellenfestival
Fietstocht en BBQ op zaterdag 21 juni. Kapellenfestival zondag 26 oktober. Nadere info volgt!
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5 John van den Dungen
10 Richard Smeets

1 Henri Martens
2 Marcel van Bussel
30 Wilco Keijzers
31 Wim van Tongeren

20 Anita Vaasse
29 Jan Franse

