
BRUNSSUM - Mijn overgroot-
moeder Maria Helena Catha-
rina Velraeds (geboren in 
1892) is jarenlang raadslid 
geweest in Brunssum. In 1931 
werd ze geïnstalleerd. Mijn 
opa Pierre Schrijen zat tussen 
1966 en 1986 in de raad voor 
Lijst Borger. De appel en de 
boom?

Ja, zij het van een andere poli-
tieke kleur. Het belangrijkste is 
wat mij betreft dat het een fa-
milie is van mensen die niet aan 
de kant blijven staan. Als je iets 
wil veranderen, dan blijf je niet 
op de bank zitten, maar ga je iets 
doen. Verbeter de wereld, begin 
bij jezelf!

Opgegroeid in Brunssum
Ik ben geboren en getogen in 
Brunssum. Samen met mijn ou-
ders en oudere zus Dorien heb 
ik op de Koolhofstraat (Rum-
pen) gewoond in het ouderlijk 
huis van mijn moeder. Tijdens 
mijn studententijd heb ik voor 

vijf jaar een uitstapje gemaakt 
naar het verre Maastricht.

Stage in Kaapstad
Ik heb er Cultuurwetenschap-
pen aan de Universiteit gestu-
deerd, waarbij ik drie maanden 
lang stage heb gelopen bij een 
krant in Kaapstad, Zuid-Afrika. 
Ik schreef er over de politiek in 
de provincie West-Kaap. Vervol-
gens heb ik de Master Politiek 
en Samenleving afgerond in 
2014, waarbij mijn scriptie het 
cultuureducatiebeleid van ge-
meentes betrof.

Harmonie Orkest Brunssum
Ook in die vijf jaar dat ik niet in 
Brunssum woonde, vond mijn 
sociale leven er voor het groot-
ste deel plaats. Iedere zondag-
ochtend zat (en zit ik nog steeds) 
in gemeenschapshuis Concordia 
op de stoel voor de repetitie van 
Harmonie Orkest Brunssum 
1907. Tegenwoordig ben ik daar 
ook bestuurslid. Toen ik verliefd 
werd op een Brunssumse man, 

was de keuze om terug te ver-
huizen naar Brunssum dan ook 
snel en makkelijk gemaakt.

Brunssumse tradities
Brunssum heeft zo ontzettend 
veel om trots op te zijn. Oude en 
nieuwe tradities als de Parade en 
Preuvenemert en tal van bloei-
ende verenigingen, om maar een 
paar dingen te noemen. Ik kan 
me dan ook ontzettend ergeren 
aan het feit dat wij in Brunssum 
en Parkstad ons zo slachtoffer, 
‘zielig’ en zelf beschaamd kun-
nen voelen. De schaamte die 
menig Limburger en Brunssum 
voelt is in mijn ogen allesbehal-
ve terecht. Ik ben oprecht trots. 
Trots op de capaciteit van een 
klein volkje om uit een moeilijk 
dal te kruipen. En tegenwoordig 
niet meer zoals mijn opa en oma 
dat deden – ditmaal zónder de 
rooms-katholieke kerk, en mét 
hulp van Den Haag.

Trots
Ik ben trots op de innovatie, de 

creativiteit, en de kracht om sa-
men te pakken. En trots op de 
kans om weer een van de brui-
sende regio’s van Nederland 
te worden. Maar dat betekent 
wel dat we die kansen moeten 
pakken. We hebben in het oos-
ten van Brunssum dadelijk een 
prachtig grote plek waar we 
nieuwe werkgelegenheid naar 
toe kunnen halen. We hebben 
de kans om een schitterende 
gemeente te worden voor jonge 
gezinnen, maar dan moeten we 
wel de situatie creëren dat die 
gezinnen hier scholen, werk en 
ontspanning kunnen vinden.

Muziek
Muziek speelt een belangrij-
ke rol in mijn leven. Door en 
met muziek heb ik de beste 
vriendschappen in mijn leven 
ontwikkeld. Vanuit het toenma-
lige Romboutsschoolorkest en 
de harmonie heb ik een grote, 
diverse vriendengroep opge-
bouwd, waarvan de leeftijden 
zitten tussen de 20 tot bijna 50. 
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