
Kansplus viert Carnaval met Krulstarte 

Spanning, verdriet, vreugde. Het waren allemaal ingrediënten op een bijzonder geslaagd carnavalsbal van 

Kansplus regio Gemert. Een emotioneel afscheid, spectaculaire bekendmaking, diverse muzikale optredens en 

continu hossende en springende carnavalsvierders. Het dak bij de Kokse Hoeve ging er afgelopen vrijdag bijkans 

vanaf. 

Het was dit jaar de beurt aan Carnavalsvereniging de Krulstarte uit de Mortel om de bekendmaking van Prins, Prinses 

en Adjudant van Kansplus te organiseren. Gemakkelijk gezegd maar hoe zorg 

je voor een verantwoorde maar toch spectaculaire bekendmaking waarbij 

mensen met een verstandelijke beperking en rolstoel betrokken zijn. Voor 

enkele oud-prinsen van de Krulstarte geen probleem. Een grote kist, 

vergrendeld met grote sloten en een verlichte muur vol ballonnen zorgden 

voor dit spektakelstuk. Met dartpijlen mochten de Kansplussers de ballonnen 

stuk gooien om zodoende de sleutels van de kisten te bemachtigen. Een 

waarlijke houdini-act. Het geheel moest snel plaatsvinden want anders zou de 

lucht in de kist opraken waardoor de Prins, Prinses en Adjudant natuurlijk in 

de problemen zouden komen. Bijna elke pijl was raak en eindelijk was het 

moment daar. De kist ging open en hieruit stegen, tot ieders verrassing, grote 

ballonen op waaraan enorme foto’s hingen. De hele zaal kon zodoende direct zien dat Koen Leenders en Petra 

Engels (beiden uit Beek en Donk) en Joel Verbakel uit Aarle Rixtel dit jaar Kansplus vertegenwoordigen tijdens de 

diverse carnavalsactiviteiten. Zij kregen nauwelijks de kans om vanuit de zaal bij Prins Eric en Prinses Annemieke van 

de Krulstarte te komen want aan alle kanten werden zij al omhelsd en gefeliciteerd. 

Voordat dit alles kon plaatsvinden moest eerst afscheid genomen van Prins Frank Boutkan, Prinses Yvonne Habets en 

adjudant Freek de Wit. Zij waren vorig jaar gekozen en moesten hun ornamenten dus inleveren. Dit was vooral voor 

Prinses Yvonne een enorme teleurstelling. Zij zou altijd wel Prinses 

willen blijven. Prins Frank bedankte op prachtige wijze Kansplus 

met de woorden “Ik ben ontzettend blij dat ik de kans heb 

gekregen om Prins te worden van Kansplus. Hiermee een enorm 

compliment uitdelend aan Jeanne de Groot, Thea Roijackers en 

Hanita Klerkx. Adjudant Freek sprak, toen hij afscheid nam, de 

wijze woorden “Iedereen moet een kans krijgen”. Daar werd de 

hele zaal een beetje stil van maar het was een waarheid als een 

koe. 

Vorst Bart Smulders 

van de Krulstarte had daarna de verantwoordelijke taak om te zorgen 

dat de officiële ceremonie van het aankleden plaatsvond. Prins Eric 

en zijn Prinses Annemieke maar ook jeugdprins Tom en jeugdprinses 

Ilse zorgden dat het geheel soepel verliep. De nieuwe Prins Koen 

kreeg zijn cape en scepter en zijn steek werd op een stok aan zijn 

rolstoel bevestigd. Prinses Petra ontving de cape en uiteraard haar 

kroon. Adjudant Joel kreeg ook een cape en bijbehorende strik. Als 

eerste officiële daad in hun functie kregen de drie een mooie taak om 

hun eigen ouders te huldigen met een mooie medaille. Ook werden 

onderscheidingen uitgewisseld door de Krulstarte en Kansplus. 

Eindelijk kon het grote feest echt beginnen. Onder de muzikale begeleiding van Xpression uit de Mortel was de zaal 

continu een feestende massa. Zoals bij Kansplus gebruikelijk ontbreekt het nooit aan optredens uit eigen geledingen. 

Wethouder Jan Bevers, die namens de gemeente nog een kort woordje sprak, en burgemeester Jan van Zomeren 

lieten zien onder de indruk te zijn van zoveel plezier, kameraadschap en vreugde. Het carnavalsseizoen voor 

Kansplus is echt begonnen. Vrijdag 23 januari is men aanwezig in Beek en Donk bij de Teugelders, op zondag 8 

februari bij de Peeltuuters in Venhorst en zaterdag 14 februari bij hun eigen soos in Gemert. 


