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2020, een bijzonder jaar. Een nieuw decennium doet zijn intrede en de 50ste Parelorde wordt uitgereikt. Het jaar 
ook waarin onder het thema Discover the Dance weer de vierjaarlijkse Parade in Brunssum zal plaatsvinden. De 
vasteloavend in ’t Parelrieëk Broenssem is dit jaar “Altied Verbonje” zoals op de actuele seizoensmedaille prijkt, 
overigens het derde deel van de puzzelorde die steeds meer prijs geeft van het eindresultaat in 2021. En dat “Altied 
Verbonje” zijn van die vasteloavend in ’t Parelrieëk Broenssem sluit perfect aan bij de Parade 2020 waarbij we met 
de hele wereld zijn verbonden. Maar het sluit ook perfect aan bij de nieuwe Parelordedrager 2020. 
 

De traditie blijft dus ook in 2020 bestaan; er wordt dus ook in 2020 een Parelorde uitgereikt aan een kandidaat 
die door zijn inzet op cultureel, maatschappelijk en/of folkloristisch gebied heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de Brunssumse Gemeenschap. 
 

En die kandidaat is één van die Parels die onze Parelstad, ons Parelrieëk rijk is, die maatstafgevend hebben 
bijgedragen aan de culturele en carnavalistische ontwikkeling binnen Brunssum. In 2020 is valt de eer voor de 
Parelorde te beurt aan Margriet Janssen-Eggen. Bij het eerste bezoek van een delegatie van het bestuur van de 
Karnavalsroad Broenssem verwachte zij iemand anders en zij had even een aantal dagen nodig om haar nominatie 
te laten bezinken. De verrassing was dus groot, maar zij accepteerde de voordracht direct met een volmondig “ja”. 
 

Margriet Janssen-Eggen, geboren op 16 oktober 1958 te Sittard, sinds 6 maart 1982 getrouwd met Harrie Janssen die 
in 2007 een Koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen. Margriet Janssen-Eggen is sinds 1979 werkzaam in 
het onderwijs. In juli 2019 vierde ze haar 40-jarig onderwijsjubileum. In 1979 en 1980 was ze werkzaam in het 
basisonderwijs in Guttecoven. Vanaf 1981 in Limbricht op de Lemborgh. Op zowel cultureel, sociaal als 
maatschappelijk gebied heeft Margriet Janssen-Eggen haar sporen verdiend.  
 

Inzet voor passend onderwijs in het Nederlands basisonderwijs. 
Margriet Janssen-Eggen zet zich enorm in voor het onderwijs op de basisschool waar ze werkzaam is, namelijk De 
Lemborgh in Limbricht. Als een van de weinige scholen in Limburg heeft De Lemborgh het onderwijsconcept van 
het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs opgepakt door les te geven in groep 3, zonder methode 
voor technisch lezen. Ze heeft de sprong in het diepe gewaagd en is reeds enkele jaren geleden gestart in groep 3 
met de methodiek “zin in lezen”. Ze heeft de kennis omtrent deze methodiek gepresenteerd tijdens een workshop 
bij de landelijke studiedag van de OGO Academie (academie voor ontwikkelingsgericht onderwijs). Voor deze 
belangrijke onderwijsinnovatie heeft ze landelijk de 1e prijs ontvangen. Vervolgens is ze bij de Academie gestart met 
de scholing “OGO-kartrekker” om de OGO-aanpak binnen de school te borgen en verder te implementeren. Naast 
haar enorme passie als leerkracht in het basisonderwijs zet ze zich op De Lemborgh ook nog in voor: de begeleiding 
van meer- en hoogbegaafde kinderen, remedial teaching, contactpersoon van de leerlingenraad, taal coördinator, 
conflictbegeleider en vertrouwenspersoon Ze is leerkracht, intern begeleider en adjunct. Ze heeft, naast haar 
onderwijsbevoegdheid, de opleiding toegepaste kinesiologie (in 1995) en edu-kinesiologie (in 1994) gedaan omdat 
ze merkte dat het leerproces van kinderen soms verstoord is geraakt, om diverse redenen. Margriet Janssen-Eggen 
heeft vele jaren een praktijk kinesiologie gehad.  
 

Carnaval en C.V. De Streupers. 
Margriet Janssen-Eggen is een enorme carnavalsvierder; van de 1e tot de laatste dag is zij overal present. Jarenlang, 
van 1996 tot 2011, is ze lid geweest van Carnavalsvereniging De Streupers uit Brunssum. Voor deze vereniging heeft 
ze jarenlang als vrijwilligster gewerkt tijdens de carnavalsdagen met tappen, bedienen, spelen in de muziekkapel. 
Ze was hier lid van de hofkapel en damesgarde waarbij ze tevens een verbindende rol had in de vereniging. Ze 
zorgde dat er na de opheffing van de hofkapel een club muzikanten bij elkaar kwam die tijdens het Buuttefestival 
voor de livemuziek zorgde. Tot en met het Buuttefestival van 2017 was dit het geval.  
 

Jarenlang was ze betrokken bij het Vasteloaves Leedjes Konkoer in Brunssum. Ze maakte deel uit van de 
zanggroep Biëeengeraap Enkele nummers die, met name in de beginjaren, erg succesvol waren zijn Biëeengeraap 
(1996), Waki Waki Indianen (1997), Mit Vasteloavend veul ik mich zoe good (1998), Vasteloavend is mien laeve 
(1999). In het jaar 2000 is helaas het doek gevallen voor Biëeengeraap. Ze bezoekt steevast ieder jaar het LVK, het 
Limburgs Vastelaoves Leedjes Konkoer. En de kinderen van haar school doen jaarlijks mee met het KVL, het Kinjer 
Vasteloavend Leedjesfestival, waar ze altijd als supporter bij aanwezig is.  
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Verder is ze, vanaf de oprichting in 1977 tot 1995 vele jaren zingend lid geweest van het carnavalskoor De Klumpkes 
Blumkes uit Heerlen. De Klumpkes Blumpkes zijn in 2002 gestopt met zingen. Grote successen waren onder andere 
Piezewiet (1977), Tuutebulles (1979) en Hoat dig vas (1982).  
 

Mede oprichtster damesvoetbal elftal 
Zo’n 35 jaar geleden zaten Margriet Janssen-Eggen en enkele familieleden bij elkaar en ontstond het idee om een 
damesvoetbalvereniging op te richten. Het verzoek hiertoe werd gedaan aan voetbalvereniging De Leeuw uit 
Brunssum. Ze was één van degenen die zorgden voor het bij elkaar brengen van een team, het regelen van 
sponsoring voor kleding etc. Ze was actief binnen het dameselftal van De Leeuw sinds de oprichting in 1983. Ze is 
zo’n 15 jaar actief lied gebleven. In 1990 werden de dames van VV De Leeuw sportploeg van Brunssum. Ook werden 
ze, onder leiding van Leo Kleintjes, voor de 3e keer in successie kampioen in hun afdeling. Dit hield tevens promotie 
in naar de 2de klasse. Ze is niet meer zelf actief bij De Leeuw, maar bij het onlangs gevierde 75-jarig jubileum was 
ze iedere feestavond aanwezig. Ze blijft deze club een warm hart toedragen. Tot op heden bestaat er nog altijd een 
damesteam bij VV De Leeuw.  
 

Hulp bieden bij gelegenheden organiseren 
Is er bij iemand een feestje zoals een verjaardag, jubileum, trouwdag, pensioen, Sinterklaas of Kerstmis. Of een 
gelegenheid voor een familielid, vrienden, collega’s op ‘haar’ school of bekenden? Margriet Janssen-Eggen is degene 
die het voortouw neemt in het organiseren van een heel programma inclusief het schrijven van teksten voor 
gedichten, liedjes en sketches. Je kunt altijd een beroep op haar doen. 
 

Vrijwilligerswerk. 
Margriet Janssen-Eggen was vanaf 2007 jaarlijks vrijwilligster bij de kinderkledingbeurs in Brunssum. Tevens 
ondersteunt en helpt ze in de tweedehands kledingwinkel Opnuuj in Hoensbroek. De opbrengst van de 
kledingverkoop gaat naar diverse goede doelen projecten in onderontwikkelde landen. Deze zaak is opgericht in 
2014. Deze stichting heeft als doel om de levensomstandigheden van kansarme kinderen te verbeteren door middel 
van bijdragen aan onderwijs, benodigde goederen en dagelijkse verzorging. Margriet Janssen-Eggen werkt als 
vrijwilligster in Calcutta, India.  
 

 ‘Het gaat niet om wát we doen, maar met hoeveel liefde we het doen’ - Moeder Theresa. 
 

16 jaar geleden, in 2004 maakte Margriet Janssen-Eggen met haar echtgenoot een rondreis door India en zo 
kwamen ze onder andere in Calcutta terecht, een van de armste steden ter wereld en woonplaats van de 
wereldbekende zuster, moeder Theresa. Ze bezochten hier haar graftombe en een huis van moeder Theresa’s orde 
waar gehandicapte kinderen werden verzorgd. Na deze vakantie liet dit haar niet meer los. Een jaar later besloot 
ze om in de meivakantie, helemaal alleen, naar Calcutta af te reizen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Inmiddels is 
ze in april 2019 voor de 14e achtereenvolgende keer naar Calcutta geweest om vrijwilligerswerk te doen voor de 
armsten der armen.  
Ondanks de aangrijpende indrukken, de armoede en de extreem hoge temperaturen en luchtvochtigheid gaat ze 
in april 2020 voor de 15e keer. Het is een roeping geworden.  
Ze verblijft er 3-4 weken ofschoon de meivakantie maar 2 weken is. Ze heeft gedurende vele jaren  
ADV-dagen opgespaard waardoor het schoolbestuur haar 1 of 2 weken extra verlof toekent. 
 

Ze krijgt jaarlijks meer sponsorgeld bijeen. En dat wordt ingezet waar nodig voor kleding, etc. Eveneens sponsort ze 
ieder jaar de stichting New Light, die zich inzet voor kinderen van wie de moeder aids heeft. Ze zorgen ervoor dat 
de kinderen toch naar school kunnen maar, daar is geld voor nodig.  
Daarnaast worden medicijnen van het sponsorgeld gekocht ten behoeve van de Calcutta Rescue team: zij zetten 
zich op medisch gebied in voor de armsten der armen in de sloppenwijken. 
Verder sponsort ze meerdere projecten die werken voor kinderen die ‘misbruikt’ worden voor kinderarbeid: ze 
betaald leerkrachten om deze kinderen les te geven zodat ze later een beroep kunnen uitoefenen. En jaarlijks 
wordt, in haar beperkte vrije tijd, het lepra centrum bezocht om financieel te ondersteunen. Iedere euro wordt 
persoonlijk uitgegeven waardoor niets aan de strijkstok blijft hangen. Door de financiële giften van velen is het 
mogelijk dit te doen. En natuurlijk bekostigt ze haar jaarlijkse reis en verblijf zelf. Een zeer bijzondere en emotionele 
ervaring was de heiligverklaring van Moeder Theresa door de paus op 4 september 2016 in Rome; ze was met haar 
echtgenoot hierbij aanwezig. 
 

Over haar vrijwilligerswerk in Calcutta verzorgt Margriet Janssen-Eggen jaarlijks lezingen aan alle organisaties die 
een beroep op haar doen; uiteraard doet ze dat vrijwillig. 
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Orde van Verdienste 2020 naar René Pirovano 
 
In 2016 werd de orde van verdienste van de Karnavalsroad Broenssem opnieuw geïntroduceerd. Gerard Grissen was 
toen de eerste drager in 2017 en 2019 gevolgd door Mia Droomers-Meulenberg en Jack Theunissen. Nu in 2020 zal 
René Pirovano de vierde orde van verdienste van de Karnavalsroad Broenssem gaan ontvangen. Al op vierjarige 
leeftijd werd hij lid van C.V. De Streupers. In de kleine dansgroep danste hij een aantal jaren, toen nog onder leiding 
van Alie Mulder. Na zijn actieve dansperiode was de Herengarde zijn volgende station, op latere leeftijd gevolgd 
door de Raad van Elf. Ook toen hij naar Meerssen en later Heerlerheide verhuisde, bleef hij lid van C.V. De 
Streupers en deed hij al veel voor de Karnavalsroad Broenssem. Geen wonder met Han Pirovano als vader. Vooral 
de optocht was toen al zijn ding. Na 29 jaar lid te zijn geweest, inmiddels verhuist naar Stein, moest hij zijn 
lidmaatschap van C.V. De Streupers opgeven, maar toch bleef hij verbonden met de Brunssumse carnaval. In de 
optochtcommissie is hij een aantal jaren geleden aangehaakt als veiligheidskundige. Samen met Frenk Lardinois, 
Daniël Groeneveld, Ton Moesman en Ron Logister trekt hij daar in de stuurgroep de kar. 2020 zal zijn 8ste optocht in 
die rol worden. En niet alleen de grote optocht, nee ook het afhalen van de Stadsprins voor de Sleuteloverdracht en 
de Kinderoptocht behoren tot de aandachtsgebieden. Ze zijn een jaar lang bezig met alle afstemmingen met 
Gemeente en betrokken instanties, de organisatie, de inschrijfavonden en noem maar op. Steeds meer komt op de 
schouders van de stuurgroep terecht door de toenemende veiligheids- en organisatie-eisen. En dat wordt ook niet 
weggenomen doordat er in de Gemeente Brunssum een goede en meedenkende partner is. Optochtdagen 
beginnen vroeg en duren lang. Van de briefing naar alle vrijwilligers en belanghebbenden tot dat de route weer 
vrijgegeven kan worden voor verkeer. Altijd weer een opluchting als alles goed is gegaan of calamiteiten die altijd 
kunnen gebeuren goed zijn opgelost. Hij heeft de Orde van Verdienste van de Karnavalsroad Broenssem 2020 dus 
zeker verdiend! 
 


