
Inschrijven kan tot en met maandag 23 maart 2020
bij voorkeur via :
– onze website : www.puur-diepenbeek.be 
– onze mail : info@puur-diepenbeek.be
– onze telefoon : 0497/93.92.21. bij Miet Nelissen
– onze bestuursleden in je buurt
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DE KRANT VAN PUUR DIEPENBEEK - MAART 2020

Beste Diepenbekenaren,

De gemeenteraadsverkiezingen liggen 
al een hele tijd achter ons. Iedereen 
zal zich het niet al te fraaie spektakel 
en wantrouwen tussen de partijen nog 
wel herinneren. Laat dit nu net dezelfde 
partijen zijn die op federaal niveau elkaar 
ook wantrouwen en proberen een regering 
te vormen die met haken en ogen aan 
elkaar hangt. Men zegt vaak ‘de appel valt 
niet ver van de boom’ maar dit gezegde is 
in Diepenbeek echt wel van toepassing.

Na amper één jaar bestuur aanschouwen 
wij het politieke spel vanop de oppositie-
banken. Men probeert binnen de bestuurs-
partijen de schijn te wekken dat alles 
koek en ei is maar in werkelijkheid is het 
anders. Het is niet fraai vast te stellen dat 
na 6 jaar politieke rust in Diepenbeek het 
spel opnieuw op de wagen zit. Negatieve 
berichten in de media over de Diepen-
beekse politiek. Beloften die voor de 
zoveelste keer gebroken worden. Onvrede 
en besluiteloosheid binnen de bestuurs-
partijen. Interne ruzies, ontslagen en 
strubbelingen bij de grootste bestuurs-
partij,  enz. …

Als PUUR-Diepenbeek proberen wij 
afstand te nemen van het politieke 
schouwspel. Vanop de oppositiebanken 
in de gemeenteraad proberen wij elke 
maand opnieuw met positieve voorstellen 
te komen. Af en toe worden ze goedge-
keurd maar meestal worden ze direct 
verwezen naar de prullenmand. Hoe en 
waarom kunt u lezen in dit krantje. 

Onze excuses aan de lezers die sommige 
artikels misschien als negatief ervaren, 
maar de Diepenbekenaar mag op een 
objectieve manier geïnformeerd worden. 
Veel leesplezier!

Patrick Hermans
Voorzitter

Eind 2019 heeft de huidige beleidsploeg in de gemeenteraad haar toekomstplannen 
voor de periode 2020-2025 uit de doeken gedaan. Alle beslissingen uit de vorige 
bestuursperiode zullen worden uitgevoerd en nieuwe beleidsthema’s staan op de agenda. 
PUUR-Diepenbeek kan zich vinden in het nieuwe beleidsplan maar er zijn toch enkele 
kritische noten die wij jullie niet wensen te onthouden.

Financiële meevaller
De vorige bestuursploeg heeft een aardige spaarboek achtergelaten door een zuinig beleid te voeren. Door 
een herziening vanuit de Vlaamse overheid ontvangt onze gemeente éénmalig meer dan 2 miljoen euro. 
Hier bovenop komt nog dat een herberekening van de personenbelasting jaarlijks 650.000 euro extra zal 
opleveren. Als we deze cijfers optellen ziet de financiële toestand van de gemeente er zeer goed uit. Hopelijk 
zitten er geen fouten in de berekeningen.

Wegenis en riolering
Als PUUR-Diepenbeek zijn we tevreden dat investeringen in nieuwe riolering en wegenis, die reeds op de 
agenda stonden vanuit het vorige bestuur, nu worden afgewerkt of starten in de komende jaren.
Ook de werken aan de Kruisstraat zijn in uitvoering. Daar rekenen we nog op een definitieve oplossing voor 
het sluipverkeer.
Rozenberg zat al in de pijplijn. We hopen dat deze werken in de komende jaren in uitvoering gaan. Nieuwe 
projecten zijn voorzien voor de straat Rozendaal en de Paanhuisstraat. Deze straten zullen de komende 
jaren in een nieuw kleedje gestoken worden.

Meer groen
In het verkiezingsprogramma van PUUR-Diepenbeek stonden heel wat groene thema’s o.a. de vergroening 
van de gemeente. De huidige bestuursploeg is gestart met 2 bomen aan te planten op het Marktplein. Dit is 
een goede start maar wij hadden het toch iets ruimer aangepakt. Het herinrichten van het Strobandersplein 
staat al enkele jaren op de agenda. Wij zullen dit punt actueel houden tot het wordt uitgevoerd.

Personeelsbeleid
Tijdens de laatste gemeenteraad werd het personeelsbeleid tegen het licht gehouden. Er werd vastgesteld 
dat er 8 extra personeelsleden worden toegevoegd aan het personeelskader. Bijna alle 8 zullen behoren 
tot het hogere kader. Wanneer PUUR-Diepenbeek het voorstel agendeerde om de laagste lonen, van het 
onderhoudspersoneel en de arbeiders van de technische dienst, stelselmatig op te trekken, werd dit door 
de burgemeester als ‘niet bespreekbaar’ naar 
de prullenmand verwezen. Het enige wat wij 
vragen is dat de werknemers met de laagste 
lonen uitzicht hebben op een promotie. Ondanks 
de goede financiële toestand van de gemeente 
en het aanwerven van tal van hogere functies 
is voor de laagstbetaalden blijkbaar geen finan-
ciële ruimte.

Stijgende rusthuisfactuur
Goede verzorging en medische bijstand kosten 
geld. Maar de rusthuisfactuur wordt langzaam 
maar zeker een nachtmerrie. Eind 2019 lag 
de factuur van rustoord De Visserij nog rond 
het gemiddelde in Vlaanderen. Tijdens de 
gemeenteraad van november en december 
werd door de meerderheidspartijen N-VA, 
CD&V, Open-VLD en Groen niet alleen de indexaanpassing maar ook een goedkeuring gegeven om 
een jaarlijkse verhoging van 2% door te voeren. Dit betekent dat de bewoner 650 euro meer zal moeten 
betalen in 2020.
Tel hier elk jaar nog eens de verhoging van 2% bij en dan wordt de factuur van het rusthuis De Visserij voor 
velen onbetaalbaar. Vorig OCMW-voorzitter en huidig burgmeester Rik Kriekels is van mening dat er geen 
euro aan belastinggeld van de inwoners mag toegestoken worden. Wij stellen vast dat 
dit principe niet wordt toegepast bij andere diensten van de gemeente. PUUR-Diepenbeek is 
van mening dat de inwoners van de gemeente wel wat mogen terugkrijgen van het betaalde 
belastinggeld. Bestuurslid Peter Latet: “Zeker als dit is om op hogere leeftijd goed verzorgd 
te worden. Het kan immers toch niet de bedoeling zijn dat het inkomen van een bewoner 
volledig gaat naar de rusthuisfactuur. Een ijsje gaan eten met de kleinkinderen moet toch ook 
nog kunnen, niet?”
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Wat is de toekomst van Diepenbeek?

PUUR-DIEPENBEEK
nodigt u vriendelijk uit op hun 
RESTAURANTDAG

op zondag 29 maart 2020 in GC de Plak

Bij elk gerecht zijn soep en een dessert inbegrepen!

Menu VOLWASSENEN :
1. Videe met salade en frietjes 16,00 €  
2. Varkenshaasje met natuursaus, warme groentjes en kroketten  17,00 € 
3. Tagliatelle met scampi’s, rucola en parmezaanschilfers             17,00 €
4. Pasta bolognaise 15,00 €  
Dessert : tiramisu met Hasseltse jenever en speculoos

Menu KINDEREN :
5. Videe met salade en frietjes 8,00 €     
6. Pasta bolognaise 8,00 €    
Dessert : chocomousse

Eetmomenten :
van 11u30 tot 14u00 
en 
van 17u00 tot 18u30

Afhalen :
om 12u00 en  om 17u00

Betaling via overschrijving voor 
23 maart op rekeningnummer
BE 12-363-0826201-92 van 
PUUR-Diepenbeek 
met de vermelding van uw 
naam + menu keuze

bestuursperiode zullen worden uitgevoerd en nieuwe beleidsthema’s staan op de agenda. 
 maar er zijn toch enkele 

             

    Noteer  !!!

  Restaurantdag

PUUR Diepenbeek

zondag 29 maart 2020

              in
 de Plak  

volg PUUR Diepenbeek
op facebook en onze webside:

https://www.facebook.com/PuurDiepenbeek 
https://www.puur-diepenbeek.be

Gered door uw buur 
dankzij EVapp 
Tijdens de gemeenteraad van februari stelde raadslid 
Jeroen Hendrikx voor om te onderzoeken of het gebruik 
van EVapp een meerwaarde kan betekenen voor onze 
gemeente. 

De bedoeling van EVapp is om een netwerk van 
burgerhulpverleners uit te bouwen die via de 
smartphone-applicatie naar het slachtoffer (en een 
hulpmiddel zoals AED toestel) kunnen gestuurd worden.

Op deze manier kunnen de vrijwilligers de reanimatie 
reeds opstarten in afwachting van de professionele 
hulpverleners. Het burgerhulpverlening netwerk heeft 
dus als doel om deze cruciale tijd te overbruggen en 

de kans op overleving spectaculair 
te verhogen. 

Raadslid André Cleeren: “Een gewel-
dig initiatief van Jeroen. Enkele jaren 
geleden heb ik persoonlijk ervaren hoe 
belangrijk snelle hulpverlening kan zijn.  
Bij het tweede hartinfarct in één uur André Cleeren

tijd was ik gelukkig in handen van medisch personeel, 
anders had ik het niet meer kunnen navertellen.”

Specifiek gaat het over mensen die een opleiding reani-
meren en defibrilleren genoten hebben zoals: artsen, 
verpleegkundigen, Rode en Vlaamse Kruis vrijwilligers, 
bedrijfshulpverleners, redders, trainers,  etc. .

“De gemeenteraad reageerde erg positief en 
heeft beslist dat het college van burgemeester en 
schepenen ons voorstel gaat opvolgen, bespreken 
met hulpverleningszone Zuid-West Limburg en in de 
raad van mei een terugkoppeling gaat voorzien”, aldus 
raadslid Jeroen Hendrikx. 

Mobiliteitsambtenaar 
gezocht

Op het vlak van mobiliteit liggen er belangrijke uitdagingen 
op tafel. Denk maar aan het afsluiten van de overwegen 
en Spartacus. Een groots project van nooit geziene 
omvang voor Diepenbeek. Er is dus dringend nood 
aan een mobiliteitsambtenaar. Maar ook de opvolging 
van het parkeerbeleid, tegengaan van sluipverkeer, 
implementatie van fietsstraten, … behoren tot de taken.

Raadslid Kathleen Thoelen: “Onze mobiliteitsambtenaar 
koos in 2019 voor een andere job. Een 1ste sollici-
tatieronde leverde geen enkele kandidaat op. Het 
bestuur versoepelde daarop de voorwaarden. Iedereen 
met een bachelordiploma mag zich kandidaat stellen: 
boekhouder, verpleger, …. voorkennis is niet nood-
zakelijk. Je krijgt de kans om een graduaatsopleiding 
verkeerskunde te volgen tijdens de werkuren. Over 3 
jaar behaalt de kandidaat dan (hopelijk) het diploma. 
Binnen onze partij vinden we dat er nu nood is aan een 
mobiliteitsambtenaar en niet binnen 3 of 4 jaar. Waarom 
dus geen 2de sollicitatieronde?”
           
Bovendien mag je een graduaatsopleiding starten nadat 
je bent afgestudeerd aan het middelbaar onderwijs. De 
burgemeester, bevoegd voor personeel, is echter van 
mening dat je eerst een bachelordiploma moet behaald 
hebben, ongeacht in welke richting, vooraleer je mag 
starten met een graduaatsopleiding. Een beetje de 
wereld op zijn kop. En gezien de forse investering 
in geld en tijd lijkt het voor PUUR-Diepenbeek dan 
ook logisch dat de gemeente hieraan 
enkele voorwaarden koppelt. Voor 
het huidige bestuur is dit niet nodig! 
Met het door de gemeente betaalde 
diploma op zak kan de nieuwe mobili-
teitsambtenaar zijn kennis elders gaan 
delen. En start de zoektocht gewoon 
opnieuw. Kathleen Thoelen

Na twee weigeringen vanuit de gemeente verkreeg 
de firma Veevoeders Lambrichts uit de Tierstraat in 
beroep een bouwvergunning bij de Limburgse 
deputatie. Buurtbewoonster Ginny Vandormael: 
“Wie er wel eens komt kan niet ontkennen dat deze 

zaak de rustige buurt ontgroeid is en best verder kan 
groeien op een andere locatie, zoals de aan te leggen 
KMO-zone naast de Jaga. We hebben net zoals de 
gemeente met heel wat mensen uit de buurt beslist 
om beroep aan te tekenen tegen de 
bouwvergunning. De buurtbewoners 
hopen dat hierdoor het fietsroute-
netwerk, natuurgebied Nietelbroeken 
en de overige pracht van de buurt 
gespaard blijft van sluipverkeer en 
minder zwaar vervoer.”

Vergunning Veevoeders Lambrichts 

Ginny Vandormael

Peter Latet
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Veiliger fietsen 
in Diepenbeek

Het aanleggen van het fietspad (1)  
aan de kant van Tandem en het 
verbeteren van het wegdek (2) van 
de Onze-Lieve-Vrouwstraat is een mooi initiatief. Voor de 
fietsers is dit opnieuw een vooruitgang in kader van veiligheid.

3

Geen amfibietunnels meer in de Zandstraat

Raadslid Suzy Wolfs: “Het dossier voor de aanleg van het 
fietspad tussen de Pastorijstraat en de Zandstraat (3) dat 
enkele jaren geleden werd opgestart, zit administratief in 
de eindfase. PUUR-Diepenbeek hoopt dat de aanleg van 
het fietspad (4) dit jaar nog kan starten. Als deze missing 
link is uitgevoerd kunnen de schoolgaande jongeren en de 
recreatieve fietser zich van Rozendaal tot het centrum 
zich niet alleen op een veilige manier maar ook door de 
mooie natuur van Diepenbeek verplaatsen.”

 

De drie amfibietunnels in de Zandstraat die 10 
jaar geleden de belastingbetaler meer dan 30.000 
euro hebben gekost werden plots weggehaald. In 
het college van burgemeester en schepenen werd 
deze actie nooit bekrachtigd. 

Schepen Prévot (CD&V) heeft in zijn eentje beslist dat 
deze tunnels weg moesten omwille van de veiligheid, 
klonk het op de gemeenteraad van september.
Toen twee van de drie tunnels al afgebroken waren, 
stelde men vast dat de derde en laatste eigenlijk de 
slechtste was van de drie.
Op dat moment heeft schepen Prévot besloten om 
ook deze te verwijderen en dit zonder medeweten van 
zijn collega’s.
Het resultaat is dat de amfibieën vanaf nu terug 

2

De jaarwisseling is alweer een tijdje achter de 
rug en dat is ook de Diepenbeekse sporters niet 
ontgaan.
In 2019 zou er voor het eerst sinds jaren geen 
kampioenenviering meer georganiseerd worden om 
de lokale kampioenen in de bloemetjes te zetten.
Op aandringen van raadslid Jeroen Hendrikx werd 
er eind juni alsnog een moment georganiseerd 
waarop de sportkampioenen welkom waren.

 De schepen van sport, Ilse Pipeleers (Open VLD),  
koos ervoor om er tevens een netwerkmoment 
van te maken voor de Diepenbeekse sportclubs.
Enkele raadsleden van PUUR- Diepenbeek 
waren aanwezig tijdens dit ontmoetingsmoment 
en stelden vast dat er van een huldiging van 
sportkampioenen weinig sprake was.
 

De leden van de Diepen-
beekse atletiekclub, de 
joggers en de tennisclub 
aan het Demerstrand zijn 
het beu dat ze amper 
twee douches ter 
beschikking hebben.
De clubs vinden het 
niet kunnen dat ze na 
de vernieuwing van het 
sportcomplex slechter 
behandeld worden als 
voordien en vroegen 
een overleg aan met het 
gemeentebestuur.
 
Dagen en weken gingen 
voorbij, maar de clubs 
kregen geen antwoord 
op hun vraag.

Zijn de Diepenbeekse 
buitensport clubs nog welkom 
op het Demerstrand? 

Ook raadslid Jeroen Hendrikx van PUUR-Diepenbeek 
kreeg het gevoel dat de problemen niet ernstig 
genomen werden en liet een extra punt op de agenda 
van de gemeenteraad plaatsen.
 
Raadslid Johny Machiels: “Het kan toch niet dat er in 
een flink vernieuwd complex geen plaats meer is voor 
deze clubs en dat zij hun toevlucht moeten nemen 
tot een heel klein kleedkamertje, met amper zitplaats 
voor twee personen.
Terwijl er daar slechts twee douches ter beschikking 
zijn voor een club van ongeveer 15 personen, staan 
er in de sporthal zelf kleedkamers vrij waar de hele 
club zou kunnen douchen en zich omkleden.”
 
PUUR-Diepenbeek is er van over tuigd dat de 
nieuwe douches voor buitensporters een grote 
meerwaarde zijn voor het sportcomplex.
Maar men moet een duidelijk onderscheid maken 

tussen de Diepenbeekse georganiseerde sporter en 
de individuele sporter.
 
In dit geval gaat het over mensen die deelnemen aan 
een clubwerking en daarvoor ook lidgeld betalen. Deze 
sporters zijn wekelijks op de afspraak om een gezellig 
en sociaal sportief moment met elkaar te delen.
 
Wij vinden dan ook dat het probleem van deze drie 
clubs niet geminimaliseerd mag worden en vragen een 
gelijkwaardige behandeling van 
zowel de binnen- als buitensport 
clubs.
 
PUUR-Diepenbeek is van mening 
dat deze mensen meer onder-
steuning verdienen, de (sport)
verenigingen vormen immers het 
hart van onze samenleving.

Diepenbeekse sportkampioenen 
verdienen meer respect 

Nieuwe parking 
centrum 
Op de hoek van de Varkensmarkt / Paanhuisstraat 
ligt momenteel een stuk braakliggende grond.
Patrick Hermans van PUUR-Diepenbeek verkreeg 
een akkoord met de eigenaars van de grond om 
er door de gemeente een tijdelijke parking laten 
aan te leggen.

Deze extra parking, aangelegd in kiezelsteentjes, 
kan dan gebruikt worden door regelmatige 
bezoekers van het centrum zoals: ouders die hun 
kinderen naar school brengen, winkelbezoekers, 
…
Niet gebruikte ruimte is volgens PUUR-Diepenbeek 
verloren ruimte, zeker en vast in de dorpskern.
De gemeenteraad van oktober was akkoord om 
een parking aan te leggen, maar de meerderheids-
partijen N-VA, CD&V, Open VLD en Groen waren 
van mening dat deze ruimte beter kon ingericht 
worden als werfzone voor als de Paanhuisstraat 
in de toekomst opnieuw gaat aangelegd worden.

Raadslid Miet Nelissen: “De parking kan best 
zo snel mogelijk aangelegd worden zodat ze 
onmiddellijk kan gebruikt worden. Nu voor 
personenwagens en indien noodzakelijk later 
voor werfverkeer. In de huidige staat kan deze 
ruimte immers door niemand gebruikt worden. 
De bezoekers van het centrum en de lokale 
handelaars zouden tevreden zijn.”

Na heel wat discussie in de gemeenteraad 
van februari werd met een wisselmeerderheid 
de goedkeuring gegeven voor 
de aanleg van de parking voor 
personenwagens.
PUUR-Diepenbeek rekent er op 
dat de parking in de maand april 
zal klaar zijn.

Heb je vragen? Neem contact:
i n f o @ p u u r - d i e p e n b e e k . b e

Jeroen Hendrikx

1 2

3 4

Johny Machiels

Tijdens de gemeenteraad van september 
lanceerde PUUR-Diepenbeek een nieuw 
voorstel omtrent het parkeerbeleid in ons 
dorpscentrum.

Bestuurslid Gulçin Kaya: “Het invoeren van 
enkele gespreide plaatsen per straat voor 
kortparkeren zou een meerwaarde kunnen 
betekenen voor zowel de klant als de lokale 
handelaar. Een goed voorbeeld werd reeds 
gesteld op het Lutselusplein (zie foto), maar 
het college van burgemeester en schepenen 
is geen voorstander om hetzelfde voorstel in 
te voeren voor het centrum.”

Volgens PUUR een gemiste 
kans voor de Diepenbekenaar 
en haar handelaars.
* Het gaat voor alle duidelijkheid 
over de niet-aanliggende straten van 
het marktplein, vb.: Varkensmarkt, 
Dorpsstraat, Kapelstraat e.d. Gulçin Kaya

Miet Nelissen

Suzy Wolfs

met emmers moeten overgezet worden, een stap 
achteruit dus.
Schepen Leroux (GROEN) was niet mals voor zijn 
collega. Op aandringen van raadslid Patrick Hermans 
nodigde schepen Leroux de fractievoorzitters van alle 
partijen uit samen met de natuurverenigingen om 
eens rond de tafel te gaan zitten en te zoeken naar 
een oplossing.
 
Bestuursleden en buurtbewoners Noëlle Doomen  
en Johny Iven: “Het uiteindelijke resultaat is dat de  
hulp van de omwonenden moet worden ingeroepen 
om de padden de straat over te helpen. We kunnen 
besluiten dat de omwonenden uiteindelijk het  
slachtoffer zijn geworden van het uitbreken van  
de paddentunnels.”

Raadslid Jeroen Hendrikx: 
“We hebben grote, kleine, 
jonge, oudere, Limburgse en zelfs Europese 
sportkampioenen in onze gemeente rondlopen en 
deze atleten verdienen respect. Een huldiging en 
een beloning vanuit het gemeentebestuur is toch 
het minste wat we hun kunnen bieden, niet?”
 
Ondertussen weten we dat de kampioenenhul-
diging van weleer volledig zal vervangen worden 
door een ander evenement in 2020, genaamd: 
‘De Diepenbeekse Sterren’. 
Wij hopen dat dit nieuw project, wat een samen-
werking zal zijn van de verschillende gemeentelijke 
diensten (jeugd, senioren en welzijn, sport en 
cultuur), nog steeds onze lokale sporthelden in de 
kijker zal zetten. 
 
Vermits we weten dat het evenement ‘De Diepen-
beekse Sterren’ slechts om de twee jaar zal georga-
niseerd worden, twijfelen we aan de slaagkans van 
dit project.
PUUR-Diepenbeek is van mening dat elke 
kampioen, jaarlijks, als gelijkwaardig moet 
gehuldigd worden.
 
“We betreuren de beslissing van het College van 
Burgemeester en Schepenen en blijven sterk 
inzetten op een sportieve beleidsvoering voor 
onze inwoners”: zegt raadslid Jeroen Hendrikx. 
 

Kortparkeren 
in het centrum 

Johny Iven Noëlle Doomen

In het Reitje werd de laatste hand gelegd aan de 
werken in de Keistraat. Inwoonster van de Keistraat 
en raadslid Mariska Claesen:  ”De straat is mooi 
en de afwerking loopt langzaam maar zeker op 
zijn einde. Hopelijk kan nu het tweede deel van de 
werken spoedig aanvangen zodat ook de inwoners 
van het verlengde van de Keistraat, Katteweidelaan, 
Elshouterbosstraat, Veldstraat en de straat het Reitje 

zelf ook kunnen genieten van een 
mooie vernieuwde woonomgeving. 
De inwoners in deze straten hebben 
dan niet alleen een mooie straat 
maar ook hun woningen zullen een 
meerwaarde krijgen. Het is hun van 
harte gegund.”

Einde werken in de
Keistraat 

Elke werkgever die zijn personeel respecteert zal bij 
aanvang van een nieuw jaar zijn werknemers op de 
één of andere manier bedanken voor geleverde 
prestaties in het voorbije jaar. Voor het gemeente-
personeel in Diepenbeek is dit niet anders. 

Tijdens de bestuursperiode van burgemeester Patrick 
Hermans werd het personeelsfeest gegeven in de 
mooie feestzaal de Plak in Diepenbeek. Het voorziene 
budget bedroeg destijds om en bij de 25.000 euro 
voor 350 aanwezige personeelsleden. Een feest dat 
werd geapprecieerd door het personeel en jaarlijks al 
dansend werd afgesloten in de late uurtjes.

Raadslid Freddy Blokken: “De huidige bestuursploeg 
ziet dit anders. Feesten buiten Diepenbeek omdat er 
naar hun mening geen locatie groot genoeg is ondanks 
het aantal personeelsleden dat komt feesten niet  
is toegenomen. Een budget van ruim 37.000 euro 
(105 euro/persoon) en een muziekgroepje van bijna 
4500 euro voor 90 minuten muziek.”

Naar onze mening is er geen enkel 
personeelslid dat hier heeft naar 
gevraagd. Maar als de kassa goed 
gespijsd is rollen de euro’s gemak-
kelijker.

Feesten kost geld 
maar …

Freddy Blokken Mariska Claesen
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