
En hoewel onze levens allemaal 
heel verschillend zijn (van ver-
pleegkundige en CEO tot bouw-
kundige en klantenservice) ligt 
er een onwijs sterke basis aan 
ten grondslag.

Ik denk dat dat te maken heeft 
met het feit dat we (bijna) alle-
maal muzikanten zijn. Samen 
muziek maken versterkt groeps-
gevoel enorm, net zoals sociale 
en emotionele vaardigheden. 
Verlegen mensen kruipen uit 
hun schulp. Je leert hoe zaken 
in balans -in harmonie- met el-
kaar moeten zijn om te kunnen 
slagen. Mensen op hun eigen 
kracht waarderen en respecte-
ren.

Dagelijks leven
Privé ben ik kersverse echtgeno-
te van Rodney, stief/bonusmoe-
der van twee stoere kerels van 
10 en 13 jaar en trotse tante van 
mijn nichtjes Ella (5 maanden) 
en Mia (2 jaar).
In het dagelijks leven ben ik ver-
der werkzaam bij de Provincie 
Limburg. Sinds 2015 ben ik de 
persoonlijk medewerker van 
gedeputeerde Eric Geurts, geen 
onbekende in het Brunssumse. 
In de rol van persoonlijk mede-
werker ben je een klankbord en 
een adviseur, én- zoals Eric het 
vaak noemt- zijn externe harde 

Brunssum is heel onterecht
gemeenteraad na afgelopen verkiezingen in maart

schijf.
Ook ben ik, zoals ik al schreef, 
bestuurslid bij Harmonie Orkest 
Brunssum 1907, waar ik me 
vooral bezighoud met commu-
nicatie en jeugd/opleidingen.

Daarbij ben ik sinds vorig jaar 
voorzitter van stichting eXplo-
rion, waarin het door ontwik-
kelen van het Sterrenwachtge-

bouw op de heide en nieuwe 
onderwijsconcepten.

Ontspannende hobby’s
Of ik ook hobby’s heb die ont-
spannen? Tuurlijk! Ieder jaar 
kun je me vinden op muziekfes-
tival Lowlands en pik ik graag 
door het jaar heen ook concer-
ten mee. Ook kook ik ontzettend 
graag. Lang in de keuken staan 

kan voor mij een haast medita-
tieve ervaring zijn.

Vernieuwing
Ik vond een krantenartikel 
uit 1997 getiteld ‘raadsleden 
Brunssum rollend over straat’. 
Daar had ook 2017 kunnen 
staan in plaats van 1997. In de 
gemeenteraad van Brunssum 
zit zóveel oud zeer. Ik denk juist 
daarom dat het goed is dat daar 
vernieuwing in komt. Als dat 
jong of naïef klinkt, so be it: ik 
denk dat Brunssum wel wat na-
iviteit kan gebruiken. Nieuwe 
gezichten die na willen denken 
over de toekomst van Bruns-
sum, in plaats van het verleden. 
Ervaring is goed maar uiteinde-
lijk moet het in de gemeente-
raad gaan over de inhoud van de 
besluiten die genomen worden 
en niet alleen over de personen 
die in de raad zitten. Ik vind dat 
er dingen kunnen en moeten 
veranderen. Daarom heb ik me, 
vol overtuiging, ook kandidaat 
gesteld en ben ik trots en dank-
baar dat ik op 21 maart op voor-
keursstemmen gekozen ben als 
gemeenteraadslid.

Contact
Graag een keer in contact ko-
men? U kunt mij e-mailen via 
merlebruning@gmail.com of 
bellen op 06 51760436.
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