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’t Goei Vrouwke 2018
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 2018 deze onderscheiding is
toegekend aan mevrouw

Corian Heijmans
Corian is een typische 'moeder' van een carnavalsvereniging uit de Eindhovense wijken, de
jubilerende Scheerkwasten. Corian is verbindend, staat altijd klaar, zorgt dat de Prins en
gevolg er piekfijn uitzien, is bescheiden, immer hard werkend op de achtergrond voor 'haar'
vereniging én de raadsleden. De drijvende kracht achter het kindercarnaval van de
Scheerkwasten. Buiten de carnaval is ze de spil van haar gezin en heeft ze mantelzorgtaken
op zich genomen en zorgt ze voor haar schoonvader en vader.
Ook op haar werk is ze verbindend als actief lid en organisator in de personeelsvereniging.
Een Lampegatterinneke in hart en nieren, met oog voor wie hulp nodig heeft.

Voor de drie verenigingen reden om haar te benoemen tot

" ’t Goei Vrouwke 2018".
Huldiging en uitreiking van de onderscheiding vindt plaats op carnavalsdinsdag 13 februari 2018 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

