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’t Goei Vrouwke 2017
Jaarlijks wordt door de CV de Kletsmeiers, CV de Leute en CV de Lichtstadnarren 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 wordt bekend gemaakt dat voor het jaar 2017 deze onderscheiding is
toegekend aan mevrouw

Lilian van Hassel.
Voor, tijdens en na carnaval is ze een fanatiek verkoopster van alle promoproducten van de Federatie,
zoals deurdokkers, dassen, stropdassen, etc. vooral tijdens de Nieuwjaars- en stadsprinsreceptie en
optocht (als anderen feest vieren.)
Verder was ze tijdens haar (22-jarig) lidmaatschap van KV de Mulders een fanatiek werkster voor
versiering, op- en afbouw van de zalen, en zat ze in de kinderbegeleidingscommissie van het grootse
kindercarnaval van Eindhoven in de Mortel (Achtse Barrier).
Voorts is zij een actief lid van de fakkelcommissie van de stichting 18 September, en is zij te vinden op
het Stadhuisplein, waar zij mede belast is met de organisatie van het defilé.
Daar helpt ze al 10 jaar mee met het in goede banen leiden van het publiek..
Laatstelijk was ze ook nog vrijwilliger bij de IJsbaan op de Markt.
Voor de drie verenigingen reden om haar te benoemen tot

" ’t Goei Vrouwke 2017".
Huldiging en uitreiking van de onderscheiding vindt plaats op carnavalsdinsdag 28 februari 2017 na
afloop van het Bier Elfuurke in de grote tent op de Stadse Mert

Eerder werden benoemd tot ’t Goei Vrouwke:
1998: Els v.d.Berg; 1999: Anneke van Alphen; 2000: Helene Kristel; 2001: Lies Kiggen; 2002: Mia Klijs† ; 2003: Ria Rutjens;
2004: Nel Saes; 2005: Gerrie van Gerwen; 2006: Anja Broeders† ; 2007: Fransje van Kollenburg† ; 2008: Marianne Brugmans;
2009: Sonny Vromans†, 2010: Corrie Krijnen; 2011: Angeline Peels; 2012: Corry van Turnhout; 2013: Karin Hemerik; 2014 :
Ellen Schoumacher; 2015: Mayke Muller; 2016: Karien Rijnen

