STICHTING FEDERATIE EINDHOVENS CARNAVAL

PERSBERICHT

’t Goei Vrouwke 2020
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 2020 deze onderscheiding is toegekend aan mevrouw

Leni Bröcheler-Kiggen
Leni is als 10-jarig meisje gestart als solo garde lid van CV De Leute en is tot op heden aan deze vereniging als lid
verbonden. In huize Kiggen draaide alles om carnaval. Moeder Lies was hofcoupeuse (thans ere-hofcoupeuse) en
maakte pakken voor prinsengezelschappen; vader Jan was voorzitter van de Leute en lid van het Federatiebestuur. In
1981 werd Pa Kiggen D’n Beste Mensch van Eindhoven, in 2001 werd moeder Kiggen het Goei Vrouwke en in 1972 was
Leni hofdame van stadsprins Gerstejanus, zijnde Jan Vromans senior.
Leni is een zeer enthousiast en fervent carnavalsvierster gebleven en heeft de coupeuse-talenten van moeders geërfd,
die zij in Huize Mariolein Hockers gebruikt om kleding voor prinsengezelschappen te maken. Daarnaast verzorgt zij elk
jaar een geborduurd rug embleem voor de afscheid nemende Stadsprins.
Daarnaast is zij steun en toeverlaat voor Hans die het als penningmeester van de Federatie niet altijd gemakkelijk heeft
gehad.
Tijdens het bestaan van de dameskapel "Muziekfabriek 3D " was zij de beschermvrouwe van dit orkest.
Voor de drie verenigingen reden om haar te benoemen tot

" ’t Goei Vrouwke 2020".
Huldiging en uitreiking van de onderscheiding vindt plaats op carnavalsdinsdag 25 februari2020 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-van Neerven; 2012: Corry van Turnhout; 2013: Karin Hemerik; 2014 : Ellen Schoumacher; 2015: Mayke Muller; 2016: Karien
Rijnen; 2017: Lilian van Hassel, 2018: Corian Heijmans; 2019 Sjaan van Lierop

