Benoemingen
Eresecretaris

De protocollaire tradities moeten in ere gehouden worden. Dit erfgoed
wordt dan ook op een respectabele wijze overgedragen aan mensen die
daar de in- en outs van weten en de regie daarover zullen behouden. Zo
ook zal Jan van Gorp na 26 jaar lid van het Bestuur waarvan 22 jaar
secretaris de pen overdragen. Jan zal de Kanselarij, het erfgoed van onze
Federatie, blijven behappen.
“ Beste Jan hierbij willen ik je mede namens het Bestuur heel Hartelijk
bedanken voor je jarenlange inzet in het bestuur van ons mooie
Lampegats Carnaval. Het is dan ook een eer om je te benoemen tot Ere
Secretaris van de Federatie Eindhovens Carnaval. we zullen je tijdens
het Bier elf uurke daar officieel voor onderscheiden”.

Jan van Gorp, eresecretaris van de FEC
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’t Goei Vrouwke 2019
Door CV de Kletsmeiers, CV de Leute en de CV De Lichtstadnarren wordt
jaarlijks overgegaan tot de benoeming van “T Goei Vrouwke”. Met deze
benoeming wordt dank uitgesproken voor de vele en belangrijke verdiensten
van betrokkene voor het Lampegatse Carnaval in het bijzonder en Eindhoven
in het algemeen.
Door de drie verenigingen is bekend gemaakt dat voor het jaar 2019 deze
onderscheiding is toegekend aan mevrouw:
Sjaan van Lierop

Wie kent Sjaan niet! Iedereen die bij de Lichtstadnarren op bezoek komt
maakt onherroepelijk kennis met haar. Sjaan heeft een heel lang verleden en
vierden al 51 jaar geleden met haar man Jan Carnaval bij de Blauwbuiken.
Vanaf 1995 werd zij lid van de Lichtstadnarren en hield traditioneel haar
tradities aan om koffie drinken na elk bal bij haar thuis waar iedereen
welkom was.
Sjaan hielp waar geholpen moest worden en was een echte clubmoeder die
voor iedereen ook klaar stond.
Alle reden om haar te benoemen tot “T Goei Vrouwke van 2019”.
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D’n Beste Mensch van Eindhoven 2019

Door het bestuur van de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval wordt
bekend gemaakt dat voor het jaar 2019 deze onderscheiding is toegekend
aan de heer
Charles van de Langerijt

In 1999 richtte hij de vereniging Effe Anders op met het doel om een
volledige acceptatie voor de homoseksuele medemens binnen het Lampegat
te bewerkstelligen. Van de vereniging werd hij voorzitter en is dat nog
steeds. De eerste roze Boerenbruiloft is ook een initiatief waar hij voor
gezorgd heeft.
Charles heeft vele functies binnen de Federatie vervuld en is nog actief zoals
bij de Rommelpot, Carnavaleske Raadvergadering, Carnavalsmis, Bestuurder
van de Commissie SFEC Verenigingen en de Prins Keuze commissie.
Niet onvermeld mag blijven dat hij al ruim 55 jaar vrijwilligerswerk in R.K.
Kerk doet en vanaf 1974 in het stadsdeel Gestel waarin hij diverse functies
heeft bekleed.
Voor het bestuur van de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval alle reden
om hem te benoemen tot "D'n Beste Mensch van Eindhoven 2019".
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De Gouden Rommelpotter.
In overleg met de Commissie Rommelpot is benoemd voor de Gouden
Rommelpotter 2019
Gilbert Hockers

Zijn verdienste daarvoor liggen in het feit dat hij jarenlang lid is geweest van
de Tweedracht, Oprichter is van de KEF en ook daar Voorzitter van is, de
organisator van het succesvolle Dweilen met de Kraan open en oprichter van
het kapellen festival “Ut Spoort niet”.
De huldiging en uitreiking van de onderscheidingen voor Charles, Sjaan en
Gilbert vinden plaats op carnavalsdinsdag na afloop van het Bier Elfuurke in
de grote tent op de Stadse Mert.
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