
Honderd trekkers begeleiden omgekomen 

Idse (19) uit Beringe naar laatste rustplaats. 
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Beringe - Een kilometerslange slinger van trekkers bracht dinsdagochtend een eerbetoon aan de 

vorige week verongelukte Idse Zeelen (19) uit Beringe. Ze reden mee in de rouwstoet naar Helden, 

waar de afscheidsdienst plaatsvindt. 

De negentienjarige Idse kwam vorige week om het leven bij een auto-ongeluk op de Staldijk in 

Heibloem. Door nog onbekende oorzaak belandde hij met zijn auto ondersteboven in het 

afwateringskanaal de Snepheiderbeek. De auto werd rond 8.30 uur ontdekt, waarna de hulpdiensten 

werden gealarmeerd. De Beringenaar overleed ter plaatse. 
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Als eerbetoon reden dinsdagochtend om 9.30 uur zo’n honderd tractoren en andere werkvoertuigen 

mee in een kilometerslange rouwstoet, begeleid door politieauto’s en met de kist met de overledene 

voorop op de aanhanger van een trekker. Vanuit Beringe reden familie, vrienden, collega’s en andere 

bekenden via Panningen naar de Baarloseweg in Helden. Daar, op het pluimveebedrijf van de familie 

Coolen waar de Beringenaar werkte, is de afscheidsdienst. 

Vlag halfstok 

In het dorp is het plotselinge overlijden van Idse hard aangekomen. „Het is een klein dorp waar 

iedereen elkaar kent”, zegt John Theeuwen van carnavalsvereniging Beringse Kuus. „Dit heeft impact 

op alles en iedereen. Ook op de vastelaovend, waar we nu middenin zitten.” 
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Idse bouwde mee aan een carnavalswagen en woonde met zijn ouders, broer en zus tegenover de 

‘kuuzetempel’ van Beringe: gemeenschapshuis De Wieksjlaag. Daar hangt de vlag halfstok. Op sociale 

media ging Beringse Kuus ‘op zwart’. Maar de activiteiten stopzetten kan niet, zegt Theeuwen. 

Afgelopen weekend gingen de kaartverkoop voor de bonte avond en het verlovingsbal in het 

verderop gelegen café ’t Hukske gewoon door. Voorafgegaan door een moment van stilte voor de 

omgekomen Beringenaar. „Op die manier kunnen we ons respect tonen. Het leven gaat verder, maar 

staat nu even stil.” 

De colonne rijdt later op de middag ook nog mee richting Maasbree, waar in besloten kring afscheid 

van Idse wordt genomen. 
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