
Roggel leef klein aardig dörpke 

Dees “Roggelse” pen kriegse cadeau van mich. 

Van wie? En waarom? Dat zul je je misschien afvragen…  

Van mij, Dirk Voermans, sinds een jaar of zeven woon ik 

in dit leef klein aardig dörpke. 

Nee, ik ben er niet geboren; mijn wiegske heeft in de Noord-Limburgse gemeente Venray gestaan. 

Maar dat wil niet zeggen dat ik me hier niet thuis voel; integendeel! Een jaar of 7 geleden leerde ik 

mijn huidige vrouw Inge Verstappen (wel geboren en getogen in Roggel) kennen en verhuizen naar 

Roggel was voor mij een makkelijke keuze. 

In die zeven jaar dat ik hier woon, hebben jullie me misschien al eens gezien, ontmoet, gesproken of 

zijn we goede vrienden geworden. Waar je me van kunt kennen? 

- Van de boodschappen die ik doe bij de Jan Linders, ’t Vitamientje of bij Heijnen… 

- Van een wandeling door het dorp of het bos met onze hond Suus… 

- In de wachtrij bij Hennie of de Oude Post, op de markt, of bij de bakker in het dorp. 

- Als ik een cadeautje koop bij Fien of Truus, of bij Mi Tienda  

- Of met de vrouw en kids kleding ga shoppen bij Car22, SIS of Frans Theelen… 

- Van de optocht waar we met buurtvereniging Triangel met bijna 40 man aan meedoen 

- Van het schoolplein, waar ik sta te wachten op de kids… 

- In de wachtruimte bij Hundscheid of bij de Mebo als mijn auto weer eens kuren heeft… 

- Of misschien wel van de folderwijk die ik samen met de oudste dochter wekelijks loop. 

Misschien is er een lichtje gaan branden, of misschien ken je me helemaal niet. Wat we in ieder geval 

gemeen hebben, is dat we wonen en leven in een prachtig dorp waar we trots op mogen zijn.  

En dit dorp ligt in de gemeente Leudal; een mooie gemeente waar nog wel het een en ander mag 

veranderen. En daar wil ik me de komende jaren sterk voor maken. 

Door mijn werk als communicatieadviseur in de gemeente Peel en Maas heb ik de afgelopen jaren 

geleerd hoe een gemeentebestuur om zou kunnen én moeten gaan met hun inwoners. We kunnen in 

Leudal nog veel leren en verbeteren. Daar wil ik me voor inzetten; ik wil graag een frisse wind laten 

waaien door de Leudalse politiek.  

Als je ook toe bent aan een ander politiek Leudal, en je wilt graag dat ik me daarvoor inzet, dan hoop 

ik dat jouw stem op 21 maart uitgaat naar mij, de #3 van D66 Leudal. 

Bedankt voor het lezen en ik wens je al het goeds …. in dit leef klein aardig dörpke. 
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