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KORT NIEUWS

KORT NIEUWS

Jubilerend koor
zoekt oud-leden
voor reünie

Lees de krant
ook digitaal
REGIO • Tijdens de zomer
ontvangt u uw editie van VIA
Limburg in het weekend. U
kunt de krant op woensdag al
online lezen op onze website
www.via-limburg.nl/edities
Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie

BRUNSSUM • Het Brunssums Mannenkoor (BMK) viert begin oktober
het 85-jarig jubileum. Voor die gelegenheid wordt zaterdag 6 oktober
een reünie met aansluitende feestavond gehouden. In de aula van
het Romboutscollege worden vanaf
15:00 uur herinneringen opgehaald
door leden en oud-leden. Vanaf
19:00 uur is er een feestavond ter
gelegenheid van het jubileum, die
voor alle belangstellenden toegankelijk is. Deze avond wordt muzikaal ingevuld onder leiding en
presentatie van Jack Vinders. Leden
of oud-leden van BMK die nog geen
uitnodiging ontvangen hebben,
wordt verzocht zich te melden via
secretaris@brunssumsmk.nl of telefonisch op 045-5258496.

Dag van de
Paarse Pracht
op de heide
BRUNSSUM • Natuurmonumenten houdt zondag 12 augustus de
Dag van de Paarse Pracht op de
Brunsummerheide. Deze Dag van
de Paarse Pracht, met activiteiten
over de bloeiende heide en het heidebeheer vindt plaats rondom het
bezoekerscentrum, waar ook de
schaapskudde te vinden zal zijn.
Van 13.30 tot 15.30 uur kunnen de
kinderen met de boswachter mee,
op zoek naar sprinkhanen die op
de bloeiende heide in allerlei soorten en maten te vinden zijn. Om
14.00 uur vertrekt de boswachter
voor een begeleide middagwandeling over de heide. Mensen die de
voorkeur geven aan een avondwandeling kunnen op vrijdagavond 17
augustus terecht. Dan vertrekt de
boswachter om 19.00 uur. Voor
deze excursies met de boswachter
is het wel noodzaak om te reserveren. Informatie en prijzen vind je
op www.natuurmonumenten.nl/
brunssummerheide.

Foto: Natuurmonumenten

LIMERICK
Een haringvisser uit Purmerend
runt al jaren een zeevissentent
Met hulp van zijn zoon,
want die is gewoon

Jeugdspelers uit Jakoetsk en China in diep gepeins. (foto Paul Nitsch)

Hele wereld damt in Brunssum
BRUNSSUM • Tot en met zaterdag 11 augustus vindt in
Brunssum het Open NK dammen plaats. Met de eenenveertigste editie is “Brunssum” het
oudste zomerdamtoernooi ter
wereld.
Door Paul Nitsch
Shuimu Jin zit in opperste concentratie achter het dambord. Niets
kan de Chinese tiener storen. Niet
de opvallende toeschouwer met
de grote strooien hoed, noch het
koolzuur dat sissend ontsnapt uit
het waterflesje van zijn tegenstander. Verderop verraadt het gezicht
van de Afrikaan Christiaan Niami
geen enkele emotie. Terwijl bij
zijn Belgische tegenstander kleine
zweetdruppeltjes de warmte in de
sporthal maar ook zijn slechtere
positie verraden, blijft de Kameroe-

en oudere jongeren die zich tot ’s
avonds laat met zakdambordjes
voor hun tenten amuseren. Zo ook
een groep jeugdspelers uit het Siberische Jakoetsk en uit buurland
China. China is de laatste tijd in
opkomst en moedigt jeugdspelers
aan om vooral ervaring op te doen
in Europese toernooien. Voor Shuimi Jin behoort dammen tot een
van zijn vele talenten. De 16-jarige
Chinees is hoogbegaafd. Niet alleen
blinkt hij uit in natuurkunde, maar
hij is tevens een begenadigd tekenaar en schilder. Oh ja, hij speelt
ook nog meer dan gemiddeld viool! Dammen leerde hij zichzelf
en is zijn grootste hobby. Ruim een
week lang voelt hij zich, net als
de 83 andere lief hebbers, thuis in
Brunssum.
Toeschouwers zijn tot en met zaterdag van harte welkom in sporthal
Rumpen.

Driekwart vrouwen Brunssum uit
doet mee aan borstkankeronderzoek
BRUNSSUM • Het Bevolkingsonderzoek Zuid in Brunssum heeft
de afgelopen maanden het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd. Daaraan deed ongeveer driekwart van de opgeroepen vrouwen
mee.

zijn beste ‘maatje’ op dit moment!
TRUUS BEAUJEAN - STALS

ner uiterlijk onbewogen. “Brunssum 2018” is begonnen en 84 deelnemers strijden tot en met zaterdag
om de open Nederlandse titel; een
predicaat dat de Nederlandse dambond kort voor aanvang aan het
toernooi verleende. Brunssum kenmerkt zich door de uiterst gemoedelijke sfeer.
Hoewel er elk jaar weer enkele toppers deelnemen, is het vooral een
toernooi voor de echte lief hebber.
Dammers uit Mongolië, Haïti, Kameroen, Senegal, Ivoorkust, China,
Wit-Rusland, Rusland, de Baltische
staten, Polen, Venezuela en natuurlijk uit vrijwel geheel Europa
wisten de afgelopen decennia al
de weg naar Brunssum te vinden.
De meeste deelnemers verblijven
op een nabij gelegen Heerlense
camping. Hier zijn de andere vaste
campinggasten inmiddels gewend
aan het gemêleerde groepje jeugd

Voor dit onderzoek worden alle
vrouwen tussen 50 en 75 jaar uitge-

nodigd. Er zijn 6.599 vrouwen uit
Brunssum uitgenodigd en er hebben 4.912 vrouwen deelgenomen
aan het onderzoek. Dit betekent
een opkomstpercentage van 74,4%.
Er zijn 107 vrouwen doorverwezen
voor nader onderzoek omdat er een
verdachte afwijking is gevonden.
Pas na verder onderzoek in het ziekenhuis zal blijken of het gaat om

Clemensdomein
aan de wandel
voor kroeedwusj
MERKELBEEK • De vrijwilligers
van Clemensdomein houden donderdag 16 augustus een kruidenwandeling. De start is om 19 uur
bij de Lourdesgrot op het Clemensdomein. Tijdens deze wandeling
worden de kruiden verzameld voor
het samenstellen van een Kroeëdwusj, een kruidenbos, die tijdens
de Openluchtmis op zondag 19 augustus om 10.30 uur (feest van Mariatenhemelopneming) zal worden
gezegend. Tijdens deze wandeling
zal de aandacht dit jaar vooral gericht worden op de gevolgen van de
extreme weersomstandigheden op
de natuur.
Het bezoekersgebouw en het monumentale Clemenskerkje van het
Clemensdomein zijn in de maand
augustus op zondag geopend van
12-16 uur. U kunt er een kaarsje
branden of een kopje koffie drinken. Voor meer informatie zie ook
www.clemensdomein.nl.

een goedaardige of kwaadaardige
afwijking.
Door het bevolkingsonderzoek kan
borstkanker in een vroeg stadium
ontdekt worden. Dit verhoogt de
kans op genezing. Bovendien is
vaker een borstsparende operatie
mogelijk.
Voor meer informatie, zie de site
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Maak
het
verschil!
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