HALLO BRUNSSUM

Jack van Oppen stopt

Brunssummer legt werkzaamheden als raadslid neer

BRUNSSUM - Na 20 jaar aan de
actieve politiek deelgenomen
te hebben vindt Jack van Oppen het genoeg.

Ivm drukte vanwege zijn werk
als makelaar/taxateur/financieel adviseur alsmede het werken met 2 compagnons aan een
beloftevolle start up, de vele
bestuursfuncties die hij al vele
jaren bekleedt is de tijd gekomen om meer tijd aan zijn gezin
en familie te wijden. Jack is nu
druk doende met zijn vrijwilligerswerk als penningmeester
voor de Parade. Deze Parade
staat voor volgend jaar van 10
tot 15 juli op het programma. De
komende tijd gaat Jack ook een
aantal van zijn bestuursfuncties
afbouwen.

Zijn keuze is ingegeven door het
feit dat hij zich meer dan 30 jaar
al op vele vlakken inzet voor een
Brunssum en omgeving waar
het goed wonen en werken is
maar nu vooral graag meer tijd
voor zijn gezin/familie en hobbys wil besteden.
Jack is nu bijna 10 jaar voorzitter van de Reanimatie Estafette
Limburg, meer dan 10 jaar actief
als bestuurslid (voorzitter en
penningmeester) van Worldfestival Parade Brunssum. Meer als
20 jaar penningmeester bij het
Kerkbestuur van H. Gregorius
de Grote, meer als 15 jaar penningmeester bij het Brunssumse
Heerengilde: De Heeren van Op
gen Hoes, penningmeester bij
Stichting Muziekprojecten, vele

Jack van Oppen
jaren actief bij de Rotary Brunssum – Onderbanken (en in die
hoedanigheid ook betrokken bij
de Santarun, de Lentewandeling
en de collecte tijdens Parelloop)
die middelen genereren voor
goede doelen zoals Killercells,
stichting Nienoo, stichting Leergeld etc., bestuurslid bij de stichting HOW ter nagedachtenis van
Helene van Laanen-Hendriks die
kinderen assertiever en weer-

Uitreiking Parelorde

BRUNSSUM - Jaarlijks reikt
de Karnavalsroad Broenssem
in overleg met de aangesloten carnavalsverenigingen de
Parelorde uit aan iemand die
zich verdienstelijk heeft gemaakt binnen de Brunssumse gemeenschap op cultureel,
maatschappelijk en/of folkloristisch gebied.

In 2020 zal de 50ste Parelorde
worden uitgereikt op donderdag 9 januari in Café Rumpener
Beemden, gelegen aan de Heugerstraat te Brunssum. Het programma rond deze uitreiking
start om 20:11 uur.
Tevens zal deze avond de Orde

van Verdienste 2020 van de Karnavalsroad Broenssem worden
uitgereikt aan iemand die zich
op uitzonderlijke wijze voor
de karnaval in Brunssum en
de Karnavalsroad Broenssem
in het bijzonder verdienstelijk
heeft gemaakt.
De avond wordt muzikaal omlijst door de Alleinunterhalter
RonnyRon. In het programma is
ook ruimte om de kandidaten te
feliciteren. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de
Karnavalsroad Broenssem, Ron
Logister. Mail secretaris@kar
navalsroadbroenssem.nl
T 06-54688115.

foto Roy Wanders
baarder wil maken en hun een
platform wil bieden om zich te
kunnen ontwikkelen. Daarnaast
organiseert hij al vele jaren het
traditionele
carnavalistische
Heerentreffen mee dat traditioneel plaats vindt op de laatste
zondag (de 26e) in januari bij
Café Zaal Fons Schobben.
Met andere woorden: hij verveelt zich niet, maar geeft hier-

bij aan dat hij de vele bestuursfuncties ook tot 3 of 4 wil gaan
beperken binnen afzienbare tijd.

Wat heel belangrijk voor Jack
is dat via al deze kanalen vele
vriendschappen zijn ontstaan
die hem heel dierbaar zijn. Die
koestert hij dan ook! Jack wil
graag op deze wijze iedereen bedanken voor het vertrouwen en
de steun die hij heeft gekregen.

Vasteloavescountdown
telt af naar optocht

BRUNSSUM - De Karnavalsroad Broenssem heeft in
2019 een nieuwe activiteit
“Vasteloavescountdown - Ilf
Daag tot aan de optoch!” geïntroduceerd.

In 2020 zal dit een vervolg
krijgen. Plaats van handeling
zal Café-zaal De Kroeg aan de
Schinvelderstraat in Brunssum zijn. De datum is vrijdag
14 februari 2020. Doel is om
in een amicale sfeer met de
verenigingen en hun prinsen,
optochtdeelnemers en alle anderen die de Brunssumse car-

naval een warm hart toe dragen, de laatste 11 dagen tot de
het grote hoogtepunt van ieder
seizoen, de grote optocht van
maandag 24 februri 2019, in te
luiden.

De avond zal starten om 20:11
uur en worden gedragen door
het live optreden van de formatie Hurricane Two - Het
leukste feestduo van het Zuiden. Daarnaast zal er ruimte
worden ingeruimd voor optredens vanuit de verenigingen of
andere lokale acts. De entree is
uiteraard gratis.

