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Overzicht overlijdensberichten de dato 16 januari 2017
naam overledene

adres

uitvaart/crematie

parochie/crematorium

Ballieux, André wedn. van Justine Janssen
Bellen, Jan echtgenoot van Jo Hofman
Boesten, Lies weduwe Tous Lemeer
Bremmers, Wim
Buijsch op den, Riny echtgenote van Fried van Dooren
Clement, José weduwe van Jeuke Pluijmen
Coumans, John wedn. van Mia Mulders
Cremers, Dina weduwe van Frans Lindelauf
Denzen van, Leo wedn. Van Marie Janssens
Derckx, Pierre, wewdn. van Maria van de Venne
Derix, Will echtgenoot van Truus Handels
Gielen, Riek weduwe van Lei Geraads
Gielkens, Hub
Janssen, Gerrit wedn. A.Minten, partn. C. van Elsen +
Janssen, José echtgenote van Henk Brunnecker
Janssen, Marie
Janssen, They echtgenoot van Jannine Hanssen
Janssen, Wim wedn. van Liza Canna
Jeurninck, Har echtgenoot van Els van de Winkel
Koninkxs, Nel weduwe van Tön Janssen
Lantman, Marjo echtgenote van Sef Boom
Leboux, Lies weduwe van Mathieu Schütz
Leclercq, Toon
Leendert van, Mien weduwe van Graad Lammen
Meuffels, Paul echtgenoot van Lise Peters
Mulders, Toon echtgenoot van Bertien Meijs
Offermans, José echtgenote van Peter Hoogeveen
Pennings, Corry weduwe Harie Spiertz
Reneerkens, Sjeng echtgenoot van Lies Veugen
Rompelberg, Nico echtgenoot van Liane Jansen
Ruyten, Wilhelmus wedn. van Vera Mekel
Thevissen, Netty weduwe v. Ger Aben partn. v. Heinz Faassen
Trienes, Hans echtgenoot van Sonja Loupias
Troquet, Nic echtgenoot van Mia Troquete
Wijnands, Tonnie echtgenoot van Nettie Nijs
Willemsen, Wies weduwe van Cornelis Schreuder

Bethlehemstraat 4, 6418 GK Heerlen
Vennekensstraat 19, 5951 BA Belfeld
Ambiorixweg 7, 6225 CJ Maastricht
Hoofdstraat 17, 6431 LA Hoensbroek
Bouwmeestershoeve 2, 7326 RM Apeldoorn
Redemptielaan 29A, 6213 JC Maastricht
Kromme Kamp 36, 3680 Maaseik
Julianastaat 30, 6447 BD Merkelbeek
Galgenvenstraat 42, 5932 SV Tegelen
Heerstraat Noord 46, 6099 AZ Beegden
Clausstraat 7, 6463 XJ Kerkrade
Hillenraderkamp 10, 6071 EC Swalmen
Kruisstraat 16, 6411 BT Heerlen
Hondsdijk 46, 5932 TE Tegelen

19 januari 10.30 uur
19 januari 11.00 uur
20 januari 10.30 uur
18 januari 11.00 ur
18 januari 14.30 uur
19 januari 11.00 uur
19 januari 13.45 uur
reeds plaatsgevonden
18 januari 13.45 uur
18 januari 11.30 uur
19 januari 12.00 uur
Besloten kring
18 januari 11.00 uur
19 januari 10.30 uur
reeds plaatsgevonden
reeds plaatsgevonden
Besloten kring.
reeds plaatsgevonden
18 januari 12.30 uur
reeds plaatsgevonden
18 januari 11.00 uur
18 januari 10.30 uur
18 januari 15.30 uur
18 januari 11.00 uur
19 januari 10.30 uur
18 januari 12.30 uur
19 januari 11.15 uur
18 januari 10.30 uur
18 januari 11.00 uur
19 januari 10.30 uur
20 januari 14.00 uur
18 januari 12.30 uur
19 januari 15.30 uur
18 januari 15.30 uur
reeds plaatsgevonden
besloten kring

St. Elisabethkapel, Heerlen
Crematorium Venlo
Walburgakerk, Amby
Grote St. Jan, Hoensbroek
Crematorium, Weert
O.L.Vrouw van Lourdes en familie, Maastricht
Crematorium Geleen

Europalaan 49, 6226 CN Maastricht
Vleutstraat 8, 6114 KN Dieteren
Henri Jonaslaan 23, 6075 CG Herkenbosch
Dorpstraat 4, 6096 AJ Grathem
St. Corneliusstraat 4, 5995 VX Kessel
Horsterweg 169, 5928 NC Blerick
Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
Sint Maartenslaan 44, 6221 AZ Maastricht
Hoverhofweg 2, 5926 RD Venlo
Patersweg 5, 6114 EJ Susteren
Westerholtstraat 37, 5961 BH Horst
Maasvelderweg 60, 6229 XT Maastricht
Pr. Willem Alexanderln.n 95, 6301 TT Valkenburg
Past. Dom. Hexstraat 6, 6231 HG Meerssen
De Groese 8, 6019 EL Wessem
Oud Schoolpad 17, 6075 BW Herkenbosch
Lindelaan 13, 5995 NL Kessel-Eik
Aan de Maas 14, 6243 NA Geulle
Veldstraat 18 C17, 6227 SZ Maastricht
Kruisstraat 6, 6231 LJ Meerssen

Crematorium Geleen
St. Martinuskerk, Beegden
Crematorium Schifferheide
St. Martinuskerk, Heerlen
St. Josephkerk, Hout-Blerick

Crematorium Baexem
De Waeg, Blerick
H. Michaëlkerk, Heugem-Maastricht
Crematorium Eijsden
Zaal Boszicht, Maasbree
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Mariaveld, Susteren
Crematorium Blerick
Crematorium Geleen
St. Gregoriuskerk, Brunssum
Crematorium Eijsden
Parochiekerk St. Agnes, Bunde
Crematorium Roermond
Crematorium Roermond
Crematorium Venlo
Crematorium Geleen

Speelde zijn debuut ‘Zwarte
droom’ in de mijnen, in het
nieuwe boek van Ivo Senden zijn
de Valkenburgse grotten het
toneel onder de grond.

Alle overlijdensberichten worden ook online gepubliceerd, één dag nadat ze in De Limburger en het Limburgs Dagblad hebben gestaan. Kijk op

Gewoon een lekker
avonturenverhaal

als jongeling in het grotaquarium.
Toch deed hij er nog onderzoek.
„Toen ik ermee bezig was, ontdekte
ik dat ze net met rondleidingen in
die schuilkelder waren begonnen.
Ik heb daar aan meegedaan en de
gids het hemd van het lijf gevraagd.
Mensen weten niet dat die schuilkelder er nog is. Als je het aggregaat
zou repareren en de koolstoffilters
vernieuwen, zou je hem zo weer
kunnen gebruiken. Dat is het idee.
Hoe zou het zijn als je anno 2017
weer die schuilkelder in moest.”
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U2 speelt twee keer in
Amsterdam ArenA

Groninger Museum
verwerft doek De Ploeg

Dansfilm over soldaten
in Eerste Wereldoorlog

Zanger stopt concert
na lastigvallen meisje

De Ierse rockband U2 staat in de
zomer twee keer in de Amsterdam ArenA. Het concert op 29
juli was gisteren in een uur uitverkocht. Nu is 30 juli toegevoegd aan de tourlijst. De band
rond Bono (foto) gaat de wereld
over met The Joshua Tree Tour
2017 naar het bekendste album.
Dat verscheen dertig jaar geleden en zal in zijn geheel worden
gespeeld tijdens het concert.

Het Groninger Museum heeft een
schilderij van Jan Altink verworven, één van de medeoprichters en
de naambedenker van de kunstenaarskring De Ploeg. Het gaat om
Schip met rood zeil uit 1926. Het museum heeft meer werk van De Ploeg.
In 2018 is het precies honderd jaar
geleden dat een groep Groningse
kunstenaars De Ploeg oprichtte.
Daarom houdt het museum volgend
jaar een overzichtstentoonstelling.

Tijdens dansfestival CaDance in
Den Haag wordt op 28 januari een
dansfilm vertoond over de Eerste
Wereldoorlog. Young Men gaat over
jonge soldaten tijdens de oorlog en
is gemaakt door choreograaf Ivãn
Perez. Het openingsprogramma
van het festival, een dag eerder op
27 januari, is een mix van dans, concert en talkshow. Het wordt verzorgd door choreograaf Amos BenTal en muzikant Spinvis.

Op Twitter doet een filmpje de
ronde van de Pakistaanse zanger
Atif Aslam. Hij legde een concert
stil toen hij zag hoe een meisje in
het publiek werd lastiggevallen
door een groep jongens. Het filmpje toont hoe hij tegen de jongens
zegt dat ze zich „als menselijke
wezens moeten leren gedragen”,
waarop hij zijn bodyguards het
meisje uit het publiek laat halen
en haar een betere plaats geeft.

S
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100 columns van Gerard Kessels

Lichtvoetig en ironisch, maar soms ook scherp en fel

2e druk

€ 9,

95

‘Hij achter het stuur, zij rijdt’ is het nieuwe boek van De Limburger columnist
Gerard Kessels. Een gevarieerde bloemlezing met 100 columns van de laatste
jaren. Kessels verstaat de kunst om licht en luchtig te schrijven over al wat
zwaar is. Vanuit de oude wijsheid die hij tot zijn levensmotto heeft gemaakt:
de situatie is hopeloos maar niet ernstig.
> delimburger.nl/webshop
of bel 088-7766550
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van Jan Schurgers, de man die in
1986 zijn onderwijzer was aan de
Klimmense basisschool. Die ontdekking leidde tot hernieuwd
contact tussen de twee en Schurgers werd een soort mentor voor
hem bij het schrijven van het
boek. De novelle week overigens
sterk af van wat Senden in gedachten had.
Het deel van de roman dat in de
grotten speelt, is tevens een
schets van hoe het fout kan gaan
in een maatschappij waarin de
mensen achter een volksmenner
aanlopen, een type als Geert Wilders. „Ik vond dat een interessant aspect. Toen ik in die grotten rondliep, vroeg ik me af wie
bij een ramp in de schuilkelder de
leiding zou pakken. Zou het er
democratisch aan toe gaan of zou
er een dictatuur komen? Zouden
de mensen achter een populist
gaan aanlopen? Ik vond dat een
mooi
gedachtenexperiment.
Maar nogmaals: het is niet echt
een boek met een boodschap of
een waarschuwing. Onder de
streep is het vooral een avonturenverhaal.”

den twee jaar geleden toen hij net
bezig was zijn debuutroman af te
ronden. „Ik probeerde me voor te
stellen wat er zou gebeuren als IS
groter en groter zou worden en als
de reacties daarop steeds heftiger
zouden zijn. Zouden er meer aanslagen in Europa komen, zou de
vluchtelingenstroom groter worden, zou de weerstand tegen die
asielzoekers toenemen en zou de
angst voor de islam groeien? Wat
zouden de gevolgen zijn als alles uit
de hand zou lopen? Niet dat ik er zelf
angst voor heb, maar ik denk er wel
over na. Mede omdat ik merk dat
het heel erg leeft bij de mensen.”
Sendens opzet voorzag erin dat een
deel van het boek in de schuilkelder
in de Valkenburgse grotten zou spelen. Die grotten zijn geen onbekend
terrein voor hem, want hij werkte
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Ivo Senden:
„Wat zou er
gebeuren als
IS groter en
groter zou
worden en als
de reacties
daarop steeds
heftiger
zouden zijn.”

chrijver Ivo Senden
moet wel politieke intenties hebben, denk je
als je Gevallen land
leest, zijn roman over
wat er met en in Limburg gebeurt als heel Nederland door
een aanval met kernbommen
van de kaart wordt geveegd. Dat
valt echter wel mee. „Ik wilde
vooral een lekker spannend
avonturenverhaal schrijven”,
vertelt hij, „niet zozeer een politiek protest”. Laten we het er op
houden dat het een mix van avonturenverhaal en sociaal-politieke verhandeling is. Hoofdpersoon is de jonge Erik Vermeer.
Hij groeit op in een tijd waarin de

dreiging van islamitische fanatici
nog groter is dan nu en de mensen in
Europa voortdurend in angst leven
voor aanslagen. Zeker de Nederlanders zijn bang, want hun premier
Gilder (gemodelleerd naar Geert
Wilders) schopt de moslims voortdurend tegen de schenen.

Schuilkelder

Het onvermijdelijke gebeurt dan
ook: er wordt een aanval met kernbommen op Nederland uitgevoerd.
Erik weet met zijn vader Bert naar
de atoomschuilkelder in de Valkenburgse grotten te vluchten, waar
zoiets als een nieuwe, door een
volksmenner geleide samenleving
ontstaat. Een maatschappij waarin
beiden zich niet thuisvoelen en die
ze dan ook willen ontvluchten.
Het idee voor de roman kreeg Sen-

Mentor

Toen hij de synopsis rond had, realiseerde Senden zich dat hij heel lang
geleden al eens een boek had gelezen dat in de Limburgse grotten
speelde na een kernaanval. Het
bleek de novelle De ondergang te zijn

Ivo Senden – Gevallen land. Uitgeverij
Leon van Dorp, 380 blz. ISBN
9789079226337. Prijs 19,50 euro.

