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LANGENBOOM – De kassa’s en pin-
apparaten zijn geïnstalleerd en in-
geregeld, de oven is uitgebreid ge-
test en de vakken zijn gevuld. Wil-
lem Leissner is er klaar voor en
Langenboom heeft vanaf vandaag
zijn Dagwinkel weer terug. Na
bijna een jaar dicht te zijn ge-
weest. „Ik wil er een lekkere win-
kel van maken. Een verwenwin-
kel”, zegt de 51-jarige inwoner
van Arnhem, die samen met zijn
vrouw Adri (52) de buurtsuper
gaat runnen.
Nadat het contract van zijn super-
markt in Rhenen afliep en hij
daar niet verder wilde, kwam hij
via groothandel Van Tol terecht
in Langenboom. Leissner kent het
risico van een winkel in een klein
dorp als Langenboom donders-
goed. En hij weet ook dat de vori-
ge eigenaar het hoofd niet boven
water kon houden in het gezellige
Brabantse dorp. „Maar de mensen
in Langenboom hebben ook een
jaar lang het gemis van een eigen
winkel kunnen ervaren. Het is
naar Mill toch een best eindje fiet-
sen voor een paar boodschappen.”
Leissner zal de Langenbomen-
aren, die ondertussen de weg
naar supermarkten in Grave en
Mill hebben gevonden, terug naar
zijn winkel op het plein aan de
Dennendijk moeten lokken. Maar

de ondernemer weet wel hoe hij
dat gaat doen. Niet met een spette-
rende opening deze woensdagoch-
tend, maar met vette aanbiedin-
gen. Iedere dag wat.
„Ik durf wel te stellen dat ik wat
prijzen betreft de concurrentie
met een goedkope winkel als de
Aldi aankan. We kennen de uitda-
ging verduiveld goed. De vorige ei-
genaar was een vrachtwa-
genchauffeur. Maar ik zit al 35 jaar
in het vak.” De ondernemer werk-

te lang in loondienst bij de Aldi,
de Meermarkt en Super de Boer.
De laatste vier jaar runde hij zijn
eigen winkel in Rhenen. Maar die
staat nu leeg.
Met zijn 300 vierkante meter
denkt Leissner in Langenboom
prima uit de voeten te kunnen.
„Een kwestie van de ruimte die er
is goed benutten. Ik heb bijvoor-
beeld geen assortiment spullen
die de klanten veel goedkoper bij
bijvoorbeeld het Kruidvat kun-
nen krijgen. Natuurlijk wel een
beperkt assortiment zeep en
shampoo, maar lang niet alles.
Maar ik heb wel de dingen voor
de alledaagse boodschappen. Daar-
bij hebben we een kopieerappa-
raat staan, verkopen kaarten voor
beltegoed en hebben we een sto-

BOXMEER/SINT ANTHONIS – De vier
fractievoorzitters in Sint Anthonis
gaan in gesprek met de vier colle-
ga’s uit Mill. Het onderwerp is ge-
meentelijke samenwerking en her-
indeling.

Dat werd maandagavond duide-
lijk tijdens de bijeenkomst van al-
le fractievoorzitters uit Sint
Anthonis en Boxmeer. Die kwa-
men bijeen in een pannenkoeken-
restaurant in Oploo om van el-
kaar te horen hoe de verschillen-
de raadsfracties denken over (ver-
dergaande) ambtelijke samenwer-
king of een fusie tussen de twee
of in het gehele Land van Cuijk.

Theo Wijnhoven, fractieleider
van Samen Welzijn uit Sint
Anthonis, weet niet waar het ge-
sprek met de Millse collega’s pre-
cies over moet gaan. „Boxmeer is
en blijft onze belangrijkste ge-
sprekspartner als het gaat over sa-
menwerken en herindelen. Maar
praten mag natuurlijk altijd. Nee,
van Grave of Cuijk hebben we
nog niets gehoord. Maar als ze
met ons willen praten, prima.”
Duidelijk werd ook dat de ge-
meenteraad van Boxmeer volgen-
de week niet tijdens de vergade-
ring praat over samenwerken
en/of herindelen met Sint Antho-
nis en in het Land van Cuijk.

Maandagavond bleek in het ge-
sprek van de fractievoorzitters dat
de tijd daar nog niet rijp voor is.
Ook omdat Sint Anthonis nog
niet zover is als Boxmeer dat zich
vorige week al uitsprak om van
Boxmeer en Sint Anthonis op ter-
mijn één gemeente te maken. De
Boxmeerse raad is er daarentegen
verdeeld over of één gemeente in
het Land van Cuijk moet komen.
„Sint Anthonis houdt alle opties
open”, zegt Wijnhoven. „We zijn
er nog niet uit. Dat hebben we
Boxmeer ook verteld. Maar voor 1
januari moet Sint Anthonis eruit
zijn, moet de raad er een besluit
over hebben genomen.”

Er zijn tal van dingen
die je aan vroeger
doen herinneren.
Zoals foto’s. Of litte-
kens. Zo heb ik er

eentje onder mijn kin. Stelt ver-
der niks voor, maar telkens als
ik die oneffenheid opmerk, is
het van ‘oh ja, eind jaren zeven-
tig gestrekt voorover gevallen
in de struiken waar niet zicht-
baar een betonnen paaltje

stond waar ik vol bovenop viel
en mijn kin als eerste.’ Weer
even die pijn van toen en de
gang naar huisarts Klinkers die
het zaakje aaneen naaide.
Of het ‘landkaartje’ op mijn
rechterpols. Opgelopen tijdens
vakantiewerk bij fietsenmaker
Linssen waar ik een nieuwe
fiets uit een kartonnen doos
uitpakte en bleef hangen ach-
ter een nietje dat uit het karton

stak. Een lapje vel werd opge-
tild, ik legde het weer terug en
het genas zonder plastisch chi-
rurgische precisie. Met het
‘kaartje’ als blijvend aanden-
ken. En dan is er de schoolarts
die alle basisschoolkinderen re-
gelmatig van top tot teen con-
troleerde. In Oploo gebeurde
dat in het Witgele kruisge-
bouw. Ma haalde je van school
op – het was een feest op zich
als je van school mocht terwijl
die andere veertig nog rechtop
achter de lessenaar moesten
blijven zitten – en even later
stond je in onderbroek voor de
schoolarts. Je hoefde je je in elk
geval niet helemaal te ontkle-
den. Was toch een opluchting.
Dat ze daarna eventjes in je
broekje gluurde terwijl jij op je
pols moest blazen, was tot daar
aan toe. Waarom ze dat deed, is
mij altijd een raadsel gebleven.
Ook wegen hoorde bij het
schoolarts-uitje. Ze vond me al-
tijd wat aan de zware kant.
Maar ‘atletisch figuur en zware
botten’, zei ze dan. Wereldwijf.
Nog altijd als ik me weeg en
denk ‘dit is toch wel ietsjes te
zwaar’ denk ik aan haar en die
botten. Neemt niet weg dat
mijn botten de laatste jaren
wel steeds zwaarder worden.

GENNEP – Woningcorporatie Desti-
on wil vooral nog kleinere huur-
woningen bouwen, met name ge-
schikt voor ouderen, alleenstaan-
den en starters. De corporatie, ac-
tief in de kop van Noord-Lim-
burg, kiest voor deze zogenaamde
multiwoningen omdat het vreest
anders met lege huurhuizen te
blijven zitten.
„Enkele jaren geleden bleek dat
jongeren liever wilden kopen dan
huren”, stelt een woordvoerster.
„Nu ze moeite hebben bij de
bank een hypotheek te krijgen,

willen ze toch weer huren. Als de
economie weer aantrekt, is de
kans groot dat ze toch weer kie-
zen voor een koopwoning en dat
wij met lege huurhuizen blijven
zitten.”
Destion is met dergelijk beleid
niet uniek, zeker niet in Limburg,
een provincie waar de vergrijzing
en de leegloop hard gaat. Een
woordvoerster van Wonen Lim-
burg: „De vraag naar huurwonin-
gen is over een aantal jaren heel
beperkt en leegstand is heel reëel
als we nu nog volop bouwen.”

Willem Leissner denkt
het op te kunnen
nemen tegen de goedkope
winkels als de Aldi

Sint Anthonis praat met Mill en
Boxmeer houdt op de plaats rust
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GEEN NIEUWS

Bijna een jaar zat
Langenboom
zonder super.
Maar vandaag
gaan de deuren
weer open.

DORPSWINKEL

Zware botten

�

Herman Wissink
door

herman.wissink@gelderlander.nl

Ze gluurde
eventjes in je
broekje terwijl
jij op je pols
moest blazen

Destion zet in op
kleinere huurwoningen

Henk Baltussen
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GGD Hart voor Brabant conclu-
deert ook dat onder lager opge-
leide 65-plussers de helft min-
der mantelzorgers en vrijwilli-
gerswerkers zijn in vergelij-
king bij hoger opgeleiden. Nu
van mensen steeds meer ver-
wacht wordt zoveel mogelijk
de zorg in hun eigen omgeving
te organiseren, baren deze cij-
fers de GGD zorgen. Een onge-
zonde leefstijl heeft een nega-
tieve invloed op de gezondheid
en dus op meedoen in de sa-

menleving. Het blijkt dat nog
steeds te veel volwassenen onge-
zond leven. Ook eenzaamheid
blijft een probleem. 40 procent
van de ouderen zegt in meer of
mindere mate eenzaam te zijn.
De GGD verricht elke vier jaar dit
onderzoek. Op basis van de uit-
komsten worden gesprekken aan-
gegaan met de gemeenten. „Dan
wordt besproken welke specifieke
maatregelen getroffen kunnen
worden”, zegt een woordvoerster
van de GGD. „De gemeente kan
vervolgens besluiten tot een
nieuw gezondheidsbeleid.”

merijservice”, zegt Leissner. „En
een hoekje dat kan variëren. Rich-
ting Sinterklaas hebben we speel-
goed, maar daarna kan er best wat
textiel liggen. Steeds wat anders.
Je moet niet vergeten dat er hier
in Langenboom behalve een bak-
kerij geen winkels zijn.”
En vooral die bakkerij wil hij niet
in de wielen rijden. „Ik verkoop
wel brood, maar gebak bijvoor-
beeld niet. We hebben er allebei
belang bij dat dit slaagt. Daarom
zullen we ook gezamenlijke acties
gaan doen. Ik zal me aan de bevol-
king aan moeten passen en niet
andersom.”

ANALYSE
NIERSBRUG

door Eric Reijnen Rutten

OTTERSUM/GENNEP – Eerst was er
het idee van een fikse brug waar
ook een auto overheen kon. Kos-
ten: 800.000 euro. Toen dat op
veel bezwaren stuitte en de porte-
monnee van Gennep minder vol
bleek dan gehoopt, kwam er een
variant van dik 2 ton, geschikt
voor fietsers en wandelaars.
Dat lijkt een logisch verhaal, ware
het niet dat nu is uitgerekend dat
de nieuwe brug al met al ook nog
eens ruim 4 ton aan adviezen en
ambtelijke uren heeft gekost. En
dat in een tijd dat gemeenten de
broekriem moeten aantrekken.
En Gennep al helemaal. Die ge-
meente is namelijk al jaren flink
aan het potverteren. De bijna 17
miljoen euro die de gemeente in
2010 nog had uit de verkoop van
Essent-aandelen is over een paar
jaar bijna geheel verdampt. Was
er in 2010 nog een reserve van 30
miljoen euro, eind dit jaar is dat
gehalveerd.
Vandaag geven burgemeester en

wethouders inzicht in de begro-
ting voor 2014. Het is te verwach-
ten dat andermaal de boodschap
zal zijn dat Gennep het niet redt
om minder uit te gaan geven dan
er binnenkomt.
Het lijkt een soort gewoonte te
worden, om enthousiast met de
geldbuidel te rammelen in de
hoop dat het allemaal wel goed
komt. Zie bedrijventerrein de
Brem, waar al meer dan 10 mil-
joen euro in is gestoken en waar
de renteteller tikt. Gedacht is ooit
dat het geld op zou leveren; nu
wordt er gepoogd een hooguit ren-
tekostendekkend zonnepanelen-
park van te maken. Maar de kans
dat dat gaat lukken, is niet groot.
De deelnemingen van Gennep in
projecten in de regio Venlo - Flo-
riade, Greenport - zorgen ook al
niet voor volle beurzen: de kans
dat daar vele miljoenen Genneps
geld in verdwijnen zonder dat
daar veel voor terugkomt, is groot.
Gennep heeft de laatste jaren ook
veel spaargeld gestoken in infra-
structurele projecten. Dat dat geld
niet in de normale begroting te
vinden was, geeft te zeggen over
het uitgavenpatroon van de ge-

meente. De nog aan te leggen
Niersbrug is daar een voorbeeld
van. De noodzaak van de brug
wordt tot op de dag van vandaag
nog betwist. Maar het is een van
de kroonjuwelen die de coalitie
nog binnen wil halen.
Het is wel een erg duur kroonju-
weel: alle onderzoeken en advie-
zen die nodig waren om te ko-
men tot de uitgeklede variant die
er nu komt hebben de gemeente
bakken geld gekost. Om die reden
zou je kunnen zeggen: aanleggen
die brug, want anders is het zon-
de van dat geld.
De oppositie zou het liefste zien
dat de gemeente liever ten halve
keert dan ten hele dwaalt en de
brug alsnog niet aanlegt. Spaart
de gemeente mooi ruim 2 ton uit.
Maar stoppen met de aanleg is
geen optie meer: de contracten
zijn getekend, de vergunningaan-
vraag is gedaan. Dus de brug
komt er.
De vraag die Gennep zich kan
stellen is of het zich in de toe-
komst dergelijke cadeautjes moet
blijven geven. En vast te leggen
wat zo’n cadeau aan adviezen
mag kosten.

Seniorweb Wanroij geeft
Ipad-workshops voor ouderen
uit de gemeenten Mill, Sint
Anthonis en Grave. De cursus
omvat twee dagdelen van elk
twee uur. Op 8 en 15 oktober is
er nog plaats. Opgeven kan
door 06-12878097 te bellen.

BOXMEER – De Boxmeerse burge-
meester Karel van Soest komt vrij-
dag in de Weijer uitleg geven
over de smeergeldkwestie in zijn
gemeente. Hij komt vertellen
waarom het toch een goed idee is
om aangifte te doen van omko-
ping en chantage in de kwestie
waarbij de inmiddels opgestapte
wethouder Jos de Graaf drie mille
kreeg toegeschoven van Chinese
investeerders.
Van Soest is te gast in het Nieuws-
café, een praatprogramma van De
Gelderlander, Biblioplus en Box-
meers Weekblad. Naast de burge-
meester is ook raadslid Herman
Jan van Cuijk te gast, een van de
adviseurs van de raad in deze
kwestie maar komt vooral om uit
te leggen waarom hij uit de

VVD-fractie is gestapt.
Ook te gast is Sandra Reusen, ge-
zicht van Verrassende PlatteLand
van Cuijk, die komt vertellen over
de toeristische kansen van het ge-
bied. En Jan Peters, bedenker en
maker van de succesvolle musical
‘Boxmeer (her)leeft’, die terug-
blikt en vooruitkijkt.

Het Nieuwscafé in de Weijer in Box-
meer is gratis toegankelijk. Het is de-
ze vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur.

De FNV-bouw en de voedings-
bond hebben donderdagavond
(20.00 uur) in café De Bont in
Cuijk een thema-avond. Onder-
werp: ‘Hoe socialer wordt de
nieuwe vakbond.’ Ellen Dek-
ker, voorzitter van FNV-Bond-
genoten, is gastspreker.

GGD Brabant: ‘Te veel
volwassenen leven ongezond’

SINT ANTHONIS – De rekening van
363 euro om 380 namen van over-
ledenen in het verzamelgraf op
het kerkhof aan de Brink in Sint
Anthonis op een plaquette te zet-
ten is voor de gemeente. Dat heb-
ben B en W zo besloten.
Eerder stelde het college voor na-
bestaanden voor de kosten op te
laten draaien. Het CDA stelde
hier begin dit jaar vragen over.
Volgens het CDA waren in 2006
al toezeggingen gedaan dat de ge-
meente de rekening zou krijgen.
Het college zocht dat uit en ont-
dekte dat in Wanroij, waar in
2006 het kerkhof werd gereno-
veerd, dat ook zo is gebeurd. In
2009 werden op de begraafplaats
in Sint Anthonis 957 graven ge-
ruimd.

Ipad-workshops

Themabijeenkomst Met grote verbazing lees ik in de
Maasland-editie van 26 septem-
ber dat de gemeenteraad in al zijn
wijsheid heeft besloten het voor-
stel van B en W betreffende de
drank- en horecaverordening af te
keuren.
Terecht spreekt de burgemeester
van oneerlijke concurrentie met
de horecabedrijven.
Het getuigt van weinig kennis
van zaken van de gemeenteraad

om dit te negeren.
De activiteiten van paracommer-
ciële instellingen en verenigingen
zijn al jaren een doorn in het oog
van de horeca. Door de crisis en
door de vele belastende maatrege-
len waaraan de horeca moet vol-
doen, is het voor veel bedrijven
lastig het hoofd boven water te
houden.
Door de instellingen en verenigin-
gen toestemming te geven om
feesten, recepties en zelfs begrafe-
nissen te mogen houden, schaadt
u het belang van de horecaonder-
nemers.
Ik hoop dat u zich realiseert wat
het gevolg is. U hebt de mond vol
over leefbaarheid, toerisme en re-
creatie. Maar zonder horeca wordt
het niet gezelliger in ons dorp,
dat toch al zoveel heeft ingeboet,
de laatste jaren.
 Jos Bos

oud-horecaondernemer Sint Anthonis

Brieven van maximaal 150 woor-
den richten aan: redac-
tie.maasland@gelderlander.nl. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven in te korten of te wei-
geren.

winkel

@redactie

� Willem en Adri Leissner nog druk bezig met het vullen van de schappen in
hun nieuwe Dagwinkel Langenboom, die vandaag zijn deuren opent.
foto Ed van Alem

� Willem en Adri Leissner worden
de opvolgers van Leon en Petra
van den Boom.

� Het echtpaar Van den Boom start-
te in juli 2010 met de Dagwinkel
in Langenboom, met als doel ze-
ker vijf jaar te blijven. Er was tien
jaar lang geen winkel in het dorp
geweest. In november 2012 sloten
ze de deuren.

� Begin dit jaar zeiden de dorpsbe-
woners een winkel te willen, des-
noods zouden ze het zelf doen.
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De Niersbrug wordt een
erg duur kroonjuweel

WINKEL LANGENBOOM

Gemeente draait
op voor namen
op plaquette

Van Soest geeft uitleg
over smeergeldkwestie

Nieuwscafé
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