Effe Anders bestaat 22 jaar
Al enkele jaren voor de oprichting van Effe Anders werd er in onze toenmalige stamkroeg ‘The
Queens Pub’ gesproken over een eigen carnavalsclubje. Het was in die tijd niet zo gemakkelijk om
voor je geaardheid uit te komen in het grote carnavalsgebeuren in ’t Lampegat, dus vandaar.
In 1999 is het er dan eindelijk van gekomen: de eerste roze carnavalsvereniging van Nederland zag
het licht. In dat eerste jaar kwamen we als vereniging als het ware echt uit de kast en
schoorvoetend werden de eerste verenigingen bezocht. Als vereniging hadden we in onze statuten
opgenomen, dat we ons, naast het vieren van carnaval, ook zouden inzetten voor de homoemancipatie binnen ’t Lampegat.
Terugkijkend na 22 jaar kunnen we in alle eerlijkheid vaststellen dat dit voor meer dan de volle
100% gelukt is. Onze vereniging heeft in al die jaren een flinke rol gespeeld binnen het Lampegatse
Carnaval. Een van de hoogtepunten was o.a. het eerst Roze boerenpaar Nelis en Franske in 2010
en de benoeming van onze voorzitter in 2019 tot D’n Beste Mensch van Eindhoven. We kijken als
bestuur met voldoening achterom en we kunnen dan ook met een gerust hart zeggen dat we onze
doelstelling van 1999 ruimschoots behaald hebben. We hebben binnen het Lampegatse Carnaval,
bij jong en oud, vele vrienden gemaakt. Daarnaast hebben we door de jaren heen veel mensen
kunnen helpen met hun eigen acceptatie of die van hun kleinkinderen. Vooral voor dit laatste zijn
we dankbaar dat we daarin een rol hebben kunnen spelen. Er gaat toch niets boven het geluk van
de mens die verliefd is op een medemens !!

Een jubileum vier je niet in je uppie maar dat doe je samen met al je vrienden en de
Lampegatse verenigingen. We doen dat dan ook op zondagmiddag 12 december a.s. in het
Eindhovens Zalencentrum aan de Hoogstraat 297 A in Eindhoven, waar u die middag vanaf
14.00 uur van harte welkom bent.

