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Een verondiepte plas

Gaat financieel gewin boven gezondheid?
Bij de ordening van ons rivierengebied is water
al eeuwenlang het belangrijkste natuurelement
en opnieuw speelt water een grote rol bij de
Waalsprong. Niet alleen de beheersing van het
water maar ook de bedrijvigheid, het wonen en
de recreatie bepalen de huidige besluitvorming.
Leefbaarheid, veiligheid, historie en duurzaamheid vormen daarbij wezenlijke leidraden. Bij
het realiseren van plannen is altijd geld nodig,
maar financiële afwegingen lijken meer en meer
doorslaggevend te zijn, waardoor andere uitgangspunten in de knel kunnen komen. Dat lijkt
ook te gebeuren met de plannen rondom het
verondiepen van de Lentse Plas.
www.lentselucht.nl

Klankbordgroep

In het voorjaar 2008 werd de Klankbordgroep Zandwinning
Landschapszone in het leven geroepen. Deze groep denkt
mee en adviseert de politiek bij de besluitvorming en bestaat
uit Lentse burgers, leden van de Lentse dorpsraad, gemeenteambtenaren en anderen. Lentse Lucht spreekt met twee
burgerleden van het eerste uur: Eef Damen en Sake Marks.
Eef Damen heeft vanaf 1964, het moment van de eerste
ontzandingsvergunningen in en om het Zwarte Water, een
archief bijgehouden. Hij vertelt over de vervuiling van het
Zwarte Water door hard vuil, puin en vuilstort, en dat een dam
van grond de Lentse Plas hiertegen beschermt. “Door deze
gebeurtenissen zijn wij als aanwonenden sterk gemotiveerd
om te zorgen dat de Lentse Plas wel schoon zal blijven. De
plas ligt immers heel dicht tegen de bewoonde wereld en er is
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LENTSE PLAS (vervolg)

bovendien een strandje gemaakt om te recreëren, dan kun
je toch niet het water vervuilen met categorie B en zeggen:
'Ga je in het water dan is dat je eigen risico!' Er wonen immers allemaal gezinnen met kleine kinderen die gaan pootje
baden en zwemmen. Trouwens deze gezinnen zijn juist hier
gaan wonen vanwege de plassen.”

Verondiepen

De gemeente Nijmegen heeft een vergunning aangevraagd om de Lentse Plas tot elf meter te verondiepen
met slib en hoopt zo over een jaar of vijf een positief
ecologisch systeem te bereiken met natuurvriendelijke
oevers en verantwoord zwemwater. Door de ontzanding is
de plas nu te diep om dit doel te bereiken. In de aanvraag
gaat het om een vergunning voor categorie B-slib. Voor de
gemeente Nijmegen spelen daarbij ook financiële belangen een rol, want zowel ontzanding als verondieping levert

Er is wetenschappelijk nog
veel onduidelijk over de
gevolgen zowel op korte
als lange termijn
geld op. Susanne Agterbosch is ook inwoner van Lent en
lid van Water Natuurlijk, een organisatie die de belangen
van natuur, milieu en recreatie in de waterschappen wil
beschermen. Zij vertelt ons over de mogelijke gevolgen
van bovengenoemde wijze van verondiepen. “Slib is altijd
in meer of mindere mate vervuild”, vertelt zij, “maar bij
categorie B spreekt men over matig tot zwaar vervuild slib.
Door een afdeklaag van schoon zand van een halve meter

zou het slib het water niet verontreinigen. De meningen
zijn echter verdeeld over het gebruik van grond en baggerspecie van klasse B in binnendijkse zandwinputten.
Bovendien is er wetenschappelijk nog veel onduidelijk over

Als de blauwalg eenmaal
in het water zit, verdwijnt
deze niet meer
de gevolgen zowel op korte als lange termijn, Daarnaast is
de wijze van storten belangrijk; er mogen geen deeltjes los
komen die het oppervlaktewater of het grondwater kunnen vervuilen. Bij ondiep water is de kans reëel dat door
vrijgekomen fosfaat de blauwalg zich gaat ontwikkelen en
als deze giftige alg eenmaal in het water zit, verdwijnt deze
niet meer. Dan wordt het ecologische systeem afgebroken
en dit betekent het einde van de biodiversiteit, iets wat de
gemeente juist niet wil.” Het Waterschap Rivierenland zal
nu de beslissing nemen of het toegestaan is dit slib in de
Plas te storten. Het verzoek voor een vergunning is voorlopig aangehouden. Er zal een afweging plaatsvinden van
de bestemming van de Lentse Plas, belangen van gebruikers, het ecologisch systeem en de duurzaamheid.

Bijeenkomsten

De wijkraad heeft plannen om een bijeenkomst te organiseren, waarbij alle betrokkenen over dit onderwerp kunnen
discussiëren. Zij doet dit in samenspraak met Water Natuurlijk. Nadere mededelingen hierover zullen nog volgen.
TEKST LSO BEELD EB

Informatie & colofon
Lentse Lucht wordt door vrijwilligers
gemaakt en maandelijks gratis in Lent
huis aan huis bezorgd. Abonnement
voor buiten Lent: € 35,– per jaar.
Opzegtermijn twee maanden.
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Uit de lucht
1. Het haardvuur dooft langzaam uit. Ik
zit gebogen over een boek. “Wat lees
je?” vraagt mijn vriendin. “Geen idee, ik
ben me aan het verondiepen.”
2. Twee rimpelige mannen zitten aan
een tafeltje onder een plataan. Op het
tafeltje staan twee kopjes appelthee.
Onaangeroerd. Het geluid van hun
krassende stemmen vult het pleintje.
Onafgebroken ratelend doen ze hun
verhaal. “Volgens mij luisteren ze
helemaal niet naar elkaar”, zeg ik tegen
mijn metgezel. “Natuurlijk niet. Ze zijn
verondiept in hun gesprek.”

ILLUSTRATIE YVONNE BUSSCHE

Opening snoeiseizoen
Lentse boomgaarden
Op zaterdag 25 januari vond wethouder Harriët Tiemens van Duurzaamheid (Klimaat en Energie, Groen en Water en Mobiliteit) even tijd om het snoeiseizoen van
Co-bomen te openen. Hier is ze bezig, samen met Bas Broeder, de vlieropslag te
verwijderen bij een pruimenboomgaard in Smitjesland. Co-bomen heeft samen met
de leden een aantal boomgaarden in Lent en Oosterhout in beheer. Voor activiteiten en lid worden zie www.cobomen.nl

3. De Lentse Plas flonkert in de zon.
De geluiden van de zomer waaien naar
me toe: vrolijke stemmen, verre tonen
van muziek, golven die zachtjes tegen
de oever slaan. Het strand is amper
zichtbaar onder de handdoeken die
zijn uitgespreid. Mijn nichtjes gooien
elkaar kirrend de strandbal toe. Franka
gooit de bal met een wijde boog over
haar zusje. We horen een plons. Kleine
Wiske zoeft met haar gebruikelijke
enthousiasme achter het projectiel aan.
“Wiske!” roep ik met overslaande stem.
Ik wijs naar het bordje met het doodshoofd. “Duik nooit in de recreatieplas,
de gemeente heeft die verondiept.” De
bal dobbert ondertussen rustig verder,
onwetend van de ondiepte onder haar.
TEKST MBo

TEKST JK BEELD Martine van Harten

Bas Broeder en wethouder Harriët Tiemens aan het werk

Tijd voor een kop erwtensoep en roggebrood met spek
Lentse Lucht 3 2015

3

Dichterbij
dan u denkt!

Drukkerij Van der Weerd
Koopmansweg 2, 6679 AL Oosterhout [Gld.]
t [024] 34 88 310 info@drukkerijvanderweerd.nl
www.drukkerijvanderweerd.nl

Chiropraktiepraktijk

De chiropractor is expert op het gebied van
rug-, nek-, hoofdpijn- en herniaklachten.
Wilt u weer lekker kunnen bewegen?
Bij Chiropro bent u in goede handen!

Edith Piafstraat 110c te Lent

Kijk voor meer informatie op de website of bel.
www.chiropro.nl
024-737 03 24

Chiropro biedt u
als lezer
GRATIS
RUG- EN NEKANALYSE

Van Vliet
ADVOCATEN & MEDIATORS
Personen– en familierecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht

(E.C.I.W.O.) Acupunctuur
Schoonheidssalon
Zwangerschapsongemakken
IVF/IUI Ondersteuning
Cadeaubon

Huurrecht
Ondernemingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

Sint Annastraat 15 Nijmegen
www.vanvlietadvocaten.nl

Therapeutische behandelingen worden vergoed. Verwijzing van een arts is niet nodig!

Mansan | Vrouwe Udasingel 237 | 024 848 10 80 | info@mansan.nl

T: 024-360 39 55
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Voor actuele aanbiedingen kijk op onze website

www.mansan.nl

Anna en Gé

		
... sien wer
goed bezig
"'Goh Gé, wa hejje doar nou wer bij je?
Zie ik da goed? Lop jij tegeswoordigs mit
je huulbèzum* op stroat. Wil Theet nie
mer mit jou noar buute?"
"Nee Anna, ut is nie zoals jij dink dat
ut is, ik bin namelik heel miljeu-en
ekonomies bezig, want ik goa mit mien
huulbèzem noar ut café."
"Noar ut café mit je huulbèzum? Durf je
nie mer allenig te goan? Ik wit nie of die
zonnige Henderik wel zit te wachte op
un stofzuuger oan de bar want zo'n ding
drinkt gin bier."
"Nou, Henderik ziet mien anders heel
graag komme, dus ok mit zo'n ding, mar
ik stiepel* deze keer nie noar hum, mar
ik goa mit mien huulbèzem noar ut Repair-café. Hij zuugt namelik nie mer zo
goed en ien da café motte bar hendige
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hupse jongelui zitte en die kunne da ding
misschien wel wer oan de proat kriege."
"Goed bezig Gé, en net op tied veur de
grote veurjoarsschonmakbeurt. Je mag
um, as ie wer zuugt, wel bij mien ien
huus uutprebiere. Mar nou ekkes wa anders djèrn: ik hè geheurd da da ene mins
uut veur Lent, die altoos zukke hippe
schoene oanhet, die neijje Panorama
brug mag openen, je wit wel die brug
over de neijje gleuf nève de diek."
"Oh ja Anna, bedoel je da ene mins van
die kjèrl mit un pluum op sien pet? En
van al die kiender die ok van die pluum
pkes op hun petjes hebbe? Nou da vien
ik bar leuk veur heur, want die vent van
heur doar schient thuus nie veul oan
te zien. Baj de weej Anna, weurum zit
jij mit die grote pan mit gruunte op je
schoot?" "Nou da za'k jou us fijn uut de
knup doen. Hou je vast djèrn want ut is
bar hip en spiksplinterneij. Ik zit mien
de hele week al te verkneukelen. Het
zit namelik zo da je je goeje groente nie

mer oan de kiepe geeft mar een tweede
kans geeft. Je makt un evenement op
feestboek*. Doar komme dan vervolgens
veul minse op af en ok un kok en un
discjockey. En al die minse neme ok hun
groente mee en dan goan we mit ze alle
ien de soep roere en danse."
"Da's geinig en hip. Doar wil ik ok wel
hin. En woar is da feestje dan wel? "
"Nou Gé goa mar mit mien mee. Mar
jij wit de weg ok wel. Het is ien de
ouwe lege winkel van Jan Linders. En
as jij nou mit mien meegoat dan goa
ik sommedeen mit jou mee noar het
Repaircafé."
"Goed plan Anna gezellie."
Verkloarende wordenliest is veur alle
zzp 'ers en flexwerkers.
huulbèzem: da is un stofzuuger
stiepelen: slenterend kuieren
feestboek: ajje doar opzit dan dink je
dajje heel veul vriende hebt

Huisarts Triage
Laatst wilde ik een afspraak voor
mijn auto bij de garage maar in
plaats van me te zeggen wanneer
ik terecht kon vroeg de garage
medewerker me eerst wat er aan de
hand was.
Welnu, er rammelde iets wat eerst niet
rammelde, en ik meende dat dat niet
goed kon zijn. De dame aan de telefoon
stelde een paar slimme vragen, en na
wat zelfonderzoek moest ik bekennen
dat het verwijderen van de knikker in
de asbak (die de kinderen er kennelijk ingestopt hadden) een wereld van
verschil maakte. Scheelde me toch weer
een garagebezoek en een nota. Sinds
een tijdje vraagt ook de medewerker van
de huisarts – de doktersassistente – aan
mensen die bellen eerst wat de reden
of de aanleiding van het verzoek is. Niet
uit nieuwsgierigheid of om gezellig een
praatje aan te knopen, maar om beter
te kunnen helpen. De doktersassistente is de duizendpoot die de huisarts
ondersteunt om structuur te brengen in

de reuring van de praktijk en de waan
van de dag. Zij (het is zelden een hij)
heeft veel kennis van de meest voorkomende ziektebeelden en is getraind om
‘spoed’ te onderscheiden van ‘routine’
en onderhoudt daarbij intensief contact
met de huisarts die haar superviseert
en controleert. Het proces van de
eerste inschatting van een klacht heet
‘triage’ en heeft meerdere voordelen.
Zo worden zaken die direct actie nodig
hebben, zoals een dreigend hartinfarct,
snel onderkend en kan zij zo nodig de
huisarts direct in actie laten komen. Tevens kan zij de patiënt voorbereiden op
het spreekuurbezoek, bijvoorbeeld door
alvast urineonderzoek uit te voeren of
te wijzen op informatie die behulpzaam
kan zijn. Ook kan zij allerlei (zelfzorg)
adviezen geven waardoor soms een
bezoek aan de huisarts niet meer nodig
is of uitgesteld kan worden. Soms vindt
iemand het vervelend als er door de assistente gevraagd wordt naar de reden.
Het kan aanvoelen als een inbreuk op
privacy of onnodige bemoeienis. Het is

dan goed om te realiseren dat dit juist op
verzoek van de huisarts gebeurt, en dat
de assistente een getrainde professional
is met een belangrijke rol in het huisartsenteam die bovendien gehouden is aan
geheimhouding. Verder is het overleggen over de reden van komst natuurlijk
geen verplichting en zal er ook zonder
opgaaf van reden gewoon een afspraak
gemaakt worden. Dus als er iets rammelt
aan uw lijf, overleg gerust eerst met de
doktersassistente. Het zal niet snel een
verloren knikker zijn, maar ook voor al
die andere mogelijke oorzaken is zij de
eerste stap op weg naar verbetering.
T EKST Floris van de Laar, huisarts
ILLUSTRATIE HANS SPAANS
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Open Dag en
SLOT bij LLTV
Op 21 maart kun je bij LLTV terecht
voor de Open Dag. Je kunt tussen 14
en 17 uur zelf tennissen, les krijgen of
gewoon komen kijken of LLTV iets voor
jou is.
In de week erna wordt het Senioren
Lents Open Toernooi gespeeld.
Een hele week leuke wedstrijden en
op vrijdag een feestavond.
Kijk op de website voor alle informatie.

www.lltv.nl

info@lltv.nl

UUR
12-17

ELKE

ZONDAG

OPEN!

Een KADO van ILSE voor u:

next125

Gratis paraffine handpakking bij
boeking van een gezichts- of
voetbehandeling.

meesterlijk in betaalbaar design

Voor sfeervolle meubels, keukens, slaapkamers,
woontextiel en accessoires kijk op jansentotaalwonen.nl
Karstraat 95 Huissen
Tel. (026) 326 99 00
www.jansentotaalwonen.nl
@jtwonen
ma. gesloten - vr. koopavond

Tijdens deze koudere maanden hebben uw
handen extra verzorging nodig. Deze pakking
is een verzorgende boost voor uw handen
waarna deze weer zijdezacht aanvoelen.
BEMMELSEDIJK 2
6663 KZ LENT
TEL 06 – 24 170 150
www.schoonheidopmaat.nl
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Lentse Lieverdjes

Beatle de Chiuahua
Een Lents wolkje in de Lentse Lucht met de vraag of iemand af
en toe een chihuahua wilde uitlaten trok de aandacht. Lentse
Lucht ging op bezoek bij zijn baasje, Moniek Huijding (51).

Het is prettig door Beatle
begroet te worden als ik
na het werk thuiskom
Moniek Huijding samen met Beatle

“En dan te bedenken dat ik aanvankelijk allerlei vooroordelen had over
chihuahua’s. Ik vond ze te klein, ze
hadden vaak een jasje aan en werden
altijd gedragen. Je zag ze vooral bij
een bepaald soort mensen. De omslag
kwam toen mijn dochter Rosalie (18)
er één kocht. Zij woont de helft van de
tijd bij mij. Haar hondje heet Booboo.
Toen ik zag hoe lief hij was heb ik er
ook één gekocht via Marktplaats. We
hebben hem de naam Beatle gegeven
omdat we die wel bij Booboo vonden
passen. En natuurlijk ook omdat ik een
groot fan van de Beatles ben. Aan het
begin verontschuldigde ik me nog wel
eens tegenover mensen en zei dat hij
van mijn dochter was, maar dat doe ik
nu niet meer. Ik neem hem regelmatig
mee als ik train voor de Vierdaagse. Hij
loopt met gemak 15 tot 20 kilometer.
Het is prettig door Beatle begroet te

worden als ik na het werk thuiskom. Hij
is lief en aanhankelijk en zit het liefst de
hele dag op schoot. Omdat ik dus werk
kan ik hem niet altijd uitlaten, vandaar
de advertentie. Er hebben veel mensen
op gereageerd. Er waren jonge meisjes
bij maar ook een moeder en een dochter die zelf ook een chihuahua hadden.
Ze vonden het leuk om af en toe een
speelkameraadje van een zelfde grootte
te hebben voor hun hond. Er meldde
zich ook een gezin met jonge kinderen.
Ze komen Beatle niet alleen uitlaten
maar halen hem ook op als ze een boswandeling gaan maken. Omgekeerd wil
ik ook honden van anderen uitlaten als
dat nodig is, ik ben voorstander van een
deeleconomie. Beatle is stoer ondanks
dat hij klein is. Hij stapt rustig op veel
grotere honden af terwijl hij maar twee
kilogram weegt. Dit is precies het goede
gewicht volgens de dierenarts. Beatle

gedraagt zich als een echte hond. Hij
graaft in de tuin en op het strand vindt
hij het helemaal heerlijk. Toen ik hem
net had was hij heel kwetsbaar. Het was
een week hondje, net alsof hij helemaal
uit kraakbeen bestond, heel eng. Na een
paar maanden was dat over. Grappig
is dat je snel aanspraak hebt met een
hond. Als iemand niet reageert kan hij
verontwaardigd zijn, zo van: waarom
reageer jij niet? Het is een allemansvriendje. Hij is blij met de gastgezinnen. Vanaf het begin heb ik hem laten
wennen aan andere mensen. De oogjes
tranen soms omdat de traanbuizen te
kort zijn maar verder is hij hartstikke
gezond. In ieder geval heb ik er een fijn
kameraadje aan”.
TEKST JK BEELD JN
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Wienen
accountants en adviseurs

ZZP’ers én particulieren
kunnen op ons rekenen

Wienen ontcijfert en ontzorgt
024 323 23 33 • www.wienenaccountants.nl

Bij Care Line kunt u terecht voor:
- Professioneel huidadvies en
verzorging
- Gezicht- en lichaamsbehandelingen
- Diversen massages
- Wimperpermanent

-M
 edisch pedicure voor diabetische
en reumatische voet
- Manicure
- Pedicure
- Orthese en nagelbeugels
- Acne behandelingen

Carlijn Willemsen Zandsepad 7 6663 KA Lent 06 57543349 www.schoonheidsspecialistcareline.nl

DEZE MAAND BIJ AANSCHAF
VAN 2 PRODUCTEN VAN
KADUS PROFESSIANAL HET
2E PRODUCT -50% KORTING

Kijk ook op onze facebook voor
actuele acties en nieuwtjes!!
www.kapsalon-doubleyou.nl
Steltsestraat 12 6663 BR Lent 024-3603241
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
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Gesloten
08.30 - 21.00 uur
08.30 - 17.30 uur
08.30 - 17.30 uur
08.30 - 17.30 uur
07.30 - 15.00 uur

Lentse Lucht 3 2015

Praktijk voor
psychologische zorg
en psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
Rationele Therapie (RET)
EFT Relatietherapie
Mindfulness
EMDR
Psychologische hulp nodig?
Onze praktijk bevindt zich net over de
Waalbrug aan de St. Canisiussingel 24 in
Nijmegen. Zowel volwassenen, jongeren
als kinderen kunnen bij ons terecht.
U kunt zich online aanmelden op de
website of telefonisch via de secretaresse.
Meer informatie?
tel. 024 - 32 32 4 36
www.rationeletherapie.nl
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Het gevoel van Lentenaren

Lent:
een dorp of
stadsdeel?

Zelf had ik verwacht dat
ouderen alle veranderingen als heftig zouden
ervaren maar dat bleek
toch niet zo te zijn

Rick Arendsen, student
aan de Wageningen
Universiteit, was de
laatste maanden regelmatig in Lent te vinden.
Hij studeert Landschapsarchitectuur met
als specialisatie ‘Sociaal
ruimtelijke analyse’.
Rick interviewde een
twaalftal Lentenaren en
schreef een lijvig rapport met als titel: ‘The
multi-faceted identity
of Lent’. Het rapport
maakt deel uit van zijn
Master fase. Lentse
Lucht sprak met hem.

Hoe kwam je bij Lent als onderzoeksonderwerp?
“Ik ben geïnteresseerd in hoe mensen
de buitenruimte ervaren. Vaak kwam
ik met de trein door Lent en zag allerlei grote veranderingen plaatsvinden.
Bovendien heeft mijn zus een tijdje
in Lent gewoond toen ze in Nijmegen
studeerde. Een dorp is een deel van de
identiteit van mensen. Lent was voor
mij vooral een boeiend onderwerp
omdat het in 20 jaar tijd veranderde
van een tuindersdorpje naar een stadswijk.”
Waar bestond het onderzoek
uit?
“Het bestond uit twee onderdelen. Het
eerste deel was een bronnenonderzoek. Dit kon ik gewoon thuis doen.
Ik verzamelde kaartmateriaal, bezocht
historische sites en bekeek allerlei foto’s.
Stap twee was interviews houden met
bewoners. Namen kreeg ik door van de
Wijkraad en een deel van de mensen

Rick Arendsen

vond ik op www.lentselucht.nl. Dit
onderzoek was een zogenaamde minor
thesis waar ik drie maanden de tijd voor
had.”
Hoe heb je de interviews ervaren?
“Ze waren inspirerend en soms ook
verrassend. Zelf had ik verwacht dat
de ouderen de veranderingen als
heftig zouden ervaren maar dat bleek
toch niet zo te zijn. De mensen die ik
sprak waren erg flexibel en konden de
veranderingen over het algemeen goed
accepteren. De leeftijden liepen uiteen
van 30 tot 70 en ze kwamen zowel uit
oud-Lent als uit nieuw-Lent.”
Wat waren de conclusies?
“Zowel de jongeren als de ouderen
vonden het dorpsgevoel heel belangrijk. Ze ervaren dat dit gevoel ondanks
alle veranderingen nog steeds aanwezig is. Wel zijn de ouderen bang dat
dit dorpse karakter langzamerhand

verdwijnt. Zij baseren hun dorpsgevoel vooral op hoe het vroeger was.
De nieuwe bewoners hadden bewust
voor Lent gekozen vanwege de rust,
de openheid en het vele groen. Dat
voelt vriendelijker aan dan wonen in
de stad. Eén persoon was wat negatiever. Hij vond dat Lentenaren op
veel manieren benadeeld zijn door de
gemeente Nijmegen.”
Waren de uitkomsten van het
onderzoek eenduidig?
“Iedereen was nieuwsgierig hoe Lent
er in de toekomst uit gaat zien. Sommigen zijn er van overtuigd dat het
dorpse karakter blijft en dat Nijmegen
bij wijze van spreken nooit de rivier
over komt. Anderen denken dat de
verstedelijking en de daarmee samenhangende verdichting zodanig toeneemt dat je straks niet meer van een
dorp kunt spreken.”
TEKST EN BEELD JK
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Kapper de Krul
Laauwikstraat 16a
024 - 324 09 03
www.kapperdekrul.nl

Maandag gesloten
Dinsdag
8.30 t/m 18.00 uur
Woensdag 8.30 t/m 18.00 uur
Donderdag 9.00 t/m 20.00 uur
Vrijdag
8.30 t/m 18.00 uur
Zaterdag 8.30 t/m 15.00 uur

Logopediepraktijk Roost / Hermsen
Bemmel – Lent – Oosterhout – Nijmegen
Gendt – Doornenburg
Thermionpark 17, 6663 MM, Lent
Telefoon 0481-454797 / 06-22946898
www.logopedieroosthermsen.nl

Gespecialiseerd in het behandelen
van kinderen met dyslexie!
Logopedie voor alle leeftijden,
zowel individueel als in groepsverband
eet- en drinkproblemen bij (jonge) kinderen (preverbale
logopedie) - spraak-/taalstoornissen - dysfatische
ontwikkeling - ouderbegeleiding volgens Hanen - logopedie
bij Down Syndroom - stemstoornissen - manuele facilitatie
van de Larynx - afasie/dysartrie - slikstoornissen logopedie bij Parkinson/Parkinsonisme

Wij geven tevens cursussen voor volwassenen met
moeilijkheden in de communicatie in het dagelijks
leven.

Logopedie: méér dan spraakles alleen !

10
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PuzzeLent (no.156)
7

2

5

Maandagenda
6

Donderdag 5 maart
Wijkraadvergadering
20.00 uur, Dorpsschuur Lent

9

Zaterdag 14 maart
Onderhoud van Perenlaantje
(Stichting Co-bomen)
10.00 uur, Perenlaantje, Lent

3

Zaterdag 14 en zondag 15 maart
Duo-expositie Marcel Smeeman
en Hanneke ten Haken
11.00 tot 17.00 uur, Dorpsschuur, Lent
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zaterdag 14 maart
Voorronde Dag van het Levenslied
20.15 uur, het Witte Huis, Lent

5

1

Zaterdag 21 maart
Zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs
10.00 tot 11.30 uur, De Open Hof, Lent
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Oplossing puzzel No. 155

16 t/m 21 maart 2015
Jaarlijkse landelijke collecte Reumafonds
Heel Lent

5

Stuur uw oplossing vóór
12 maart 2015 naar de
Goudenregenstraat 41, 6663EA
Lent. U maakt kans op een
cadeaubon van €25,– beschikbaar
gesteld door:
Het Witte Huis
Pastoor van Laakstraat 54
Winnaar PuzzeLenT 155 is
Mariske Vroom, Akkerwinde 53
Gefeliciteerd!

Woensdag 18 maart
Thema avond Schnitzelbuffet, € 14,75 pp
exclusief drank
17.30 uur, Huize St. Jozef, Lent
Vrijdag 20 maart
Lentekriebels, gezellige middag van
de Zonnebloem
Vanaf 14.30 uur, Huize St. Jozef, Lent
Dinsdag 24 maart
Damesgilde, filmavond met Kees Terlouw
20.00 uur, Witte huis, Lent
Zaterdag 28 maart
Ochtend over Mantelzorg
door ZorgSaam Noord
10.00 tot 12.00 uur, Huize St. Jozef, Lent

Fysiotherapie Lent

Lentse Schoolstraat 25, 6663 CP Lent
Reguliere fysiotherapie, maar vooral gericht op
de ouder wordende mens

Fysiotherapie Thermion

Thermionpark 6, 6663 MM Lent
Reguliere fysiotherapie / manuele therapie
sportfysiotherapie / bekkenfysiotherapie
024 – 30 945 03 (voor beide locaties)
info@fysiotherapiethermion.nl
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een Buitenplaats aan de Grift

Huize Lent
Meer dan drie eeuwen
stond op een plaats aan
de Grift in Lent een opvallend huis waarvan in
2012 enkele restanten
zijn blootgelegd.

De Grift werd in 1608 dwars door Lent gegraven ter verbetering van het transport tussen
noord en zuid Gelderland. De trekschuit ging
binnen 6 uur heen en terug naar De Praets bij
de schipbrug van Arnhem. Op de stadsplattegrond van 1639 1 is de Grift met een uitwateringssluisje verbonden met de Waal.
Op die plattegrond staan links langs de Grift
twee woningen: een hoekhuis en een huis met
achterhuis en boomgaard en daarachter een
kolk genaamd Waij. Het uitwateringssluisje is
door ijsgang vernield en vervangen door twee
dammen, zoals blijkt uit de kaart van 1650.
2 Op die kaart staat een veel groter huis met
koeien, groentetuin, geschoren haag en boomgaard. Het gaat goed met Lent in 1683. 3 Het
vervoer over de brede dijk langs de Grift neemt
toe.
Het huis aan de Grift heeft een trapgevel en de
allure van een stadskasteel gekregen. Twintig
jaar later laat generaal Koenraad Weck tot
Lendt langs de Grift een woning bouwen met
moderne schuiframen, een aanlegsteiger en
toegangspoort. Het geheel had het karakter van
een buitenplaats langs de Vecht. De stad Nijmegen verleent hem toestemming om aan de
weg bomen te planten. De generaal heeft maar
kort kunnen genieten van zijn woning. Want
in ‘Nederlandse Heldendaden te Land’ van J.
Bosscha staat geschreven: ‘Generaal Koenraad
Weck hielp de bloedige slag bij Oudenaarde te
winnen en sneuvelde den dood der helden bij
Malplaquet 1708’.
Huize Lent ten prooi aan de vooruitgang
Een van de bewoners van Huize Lent was Ambtman (Dijkgraaf) George van Randwijck die aan
den lijve een dijkdoorbraak meemaakte. Hij
schreef op zondagmorgen 15 januari 1809: ’Het
12

Lentse Lucht 3 2015

1 Anno 1639

2 Anno 1650

water loopt hier reeds in de oprijlaan, buiten valt
het.’ Die avond stond het water op de stoep en
liep zijn stalschuur, volgepropt met gevlucht vee,
onder water. Het vierkante gebouw was van 1811
tot 1817 ‘La Mairie’ van de gemeente Lent. Het
werd van 1835 tot 1888 bewoond door mevrouw
Douaire Rau van Gameren, echtgenote van
J. Barbas, predikant te Bemmel. In 1895 krijgt de
fruitkweker F.C. Henkes ‘telephoonnummer 466’
en verkoopt hij bij Huize Lent ‘aardbeziën’. Later
woonde daar de fruitkwekersfamilie Trouw.
De boomgaard van Trouw besloeg ongeveer
10 ha tussen de Kromme Elleboog (nu Lentse
Tuinstraat) en de Bemmelsedijk vanaf de Grift
tot voorbij de kolk. Uit een mededeling in De
Gelderlander blijkt dat ‘op 3 december 1916 aan
de veiling te Elst door den heer G. Trouw, fruitkweker ‘Huize Lent’, 1000 à 1200 pond tafelperen
werden aangevoerd die bewaard zijn geworden
in de koelkamers van het abbatoir te Nijmegen
(opbrengst: 56 tot 80 cent per pond).’ In 1932
moest een groot deel van de boomgaard wijken
voor de oprit van de Waalbrug. Het huis werd
gespaard maar raakte in verval tussen de oprit en
het talud van de hoofdweg. 5
Hans Trouw (1926-2000) bouwde in het restant
van de boomgaard ten oosten van de hoofdweg
een woning vanwaar hij moest vertrekken voor
de Waalsprong. Zijn huis is tenslotte gesloopt
voor de aanleg van de nevengeul. Op de plaats
van Huize Lent zijn bij werkzaamheden in 2012
een keldergewelf, schuurfundering en waterput
gevonden. Voor archeologisch onderzoek ontbraken de middelen.
TEKST FRANS MIKX BEELD Gelders archief Arnhem /
Universiteitsbibliotheek Leiden

3 Anno 1683

Anno 1702
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4 Anno 1725-1730

5 Anno 1936
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Welkom...
in de Wereld van

Brilmode
Contactlenzen
Optometrie

Markt 53/55
Bemmel
0481-470490

www.oogzorginbemmel.nl

Draken daoyin: Chinese bewegingskunst
op 7 en 8 maart 2015 met meester Shen Jin

de Ster Queenstraat 37 Lent Info : nederland@buqi.net of 06 5885 7274

Oefentherapie Cesar De Lint
In Thermion
Thermionpark 18 - 6663MM Lent
024-3094504/3483329
info@cesartherapiedelint.nl
www.cesartherapiedelint.nl
U kunt bij ons terecht voor
rug-, nek- en schouderklachten,
houding- en bewegingsproblemen, baby- &
kinderoefentherapie, spanningsklachten & burnout,
psychosomatiek, bekkenklachten rondom zwangerschap,
urine-incontinentie, Mindfulness, Medical Kinetics,
zwangerschaps(groeps)begeleiding,
bedrijfsoefentherapie
Ook vestigingen in
Nijmegen/Oosterhout, Bemmel en Gendt
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initiatief van theaterstichting Spaanse Peper uit Lent

Het project Manneneiland
Theaterstichting ‘Spaanse Peper’ initieert culturele producties aan de hand
van unieke locaties en de verhalen die
hiermee samenhangen. ‘Manneneiland’ is zo’n locatie. In de periode van
september 1944 tot mei 1945 vormde
het gebied tussen de Waal en de Rijn,
waaronder Lent, een front tussen de
geallieerden en de Duitse troepen. Het
was een niemandsland waar bijna alle
bewoners uit geëvacueerd waren. Een
duizendtal mannen weigerden hun vee
en andere bezittingen in de steek te
laten. De mannen bleven achter, terwijl
hun vrouwen en kinderen verplicht
waren met onbekende bestemming te
vertrekken. Terugkeer was pas na zeven
maanden mogelijk. Wij van Spaanse
Peper vroegen ons af wat dit met hen
gedaan heeft en hoe deze periode van
zeven maanden invloed heeft gehad op
het verloop van hun leven na terugkeer
in hun dorp. Wij denken dat dit verhaal

Alles begint met het verzamelen van verhalen en
herinneringen. V.l.n.r. Wim de Haan, Jan Rikken,
Toon Hasselman en Marianne Hermans

een universele waarde heeft, omdat
mensen door verschillende oorzaken
uit hun normale leefomstandigheden
gerukt kunnen worden en met die situatie dienen te leren leven.
Met het project ‘Manneneiland’ willen
we het verhaal vastleggen en onder de
aandacht brengen vanuit het perspectief
van de kinderen van het Manneneiland.

Wij denken dat dit een aanvulling is op
het door Hen Bollen en Herman Jansen
geschreven boek over het Manneneiland. Het doel van de voorstelling is
zoveel mogelijk mensen kennis te laten
maken met deze voor Lent zo belangrijke geschiedenis. We willen aan scholen
in de directe omgeving een educatief
pakket aanbieden met een combinatie
van bovenstaande producten.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Warmoes - Historische
Tuinderij Lent. Op deze bijzondere plek
zijn vanaf begin juni 2015 de voorstellingen en een expositie te zien, te horen
en te beleven. Mocht u verhalen en
herinneringen hebben aan het manneneiland en deze willen delen of mee
willen doen als vrijwilliger, meld u zich
dan bij ons aan. Meer weten? Zie:
www.manneneiland.nu of 06-41459293.
T EKST Marianne Hermans BEELD MARGA VAN DEN HEUVEL

Lentgenoten,
Of moet ik beginnen met Plasge
noten. Want hoe denkt u over een
Lentse Plas? Niet die plas die je tot
wildplasser maakt als je hem doet in
de vrije natuur. En ook niet: we ma
ken een plas en laten alles zoals het
was. Bij het eerste loop je de kans op
een flinke bekeuring omdat het een
milieuverontreinigende activiteit is.
Het laten zoals het was, ware wellicht
beter geweest.
Het verhaal was dat de Lentse Plas
een plas zou worden die Lent rijker zou
maken. We konden gaan zwemmen in
onze achtertuin, achter de nieuwbouw
de Groene Oevers. Niets blijkt minder
waar. De bordjes ‘verboden te zwemmen’ liggen al klaar. De gemeente wil
namelijk voor het verondiepen van de

oevers gebruik maken van vervuilde
slib. Dus grootschalig vervuilen kan
wel zonder bekeuring? Wij als Wijkraad
hebben een waakhondfunctie en willen
dat de gemeente samen met het waterschap ons meer gaat vertellen hierover.
Dit is slechts een van de zaken waar
we de laatste tijd op stuitten. Andere zaken waren: het door de GEM compleet
vernielen van een prachtig wandelpad
grenzend aan het Plant je Vlag gebied.
We stellen alles in het werk om dit te
stoppen. Maar ook het meedenken over
gewenste woningbouw, met aandacht
voor de seniore burger, de alleenstaande, de ZZP-er, de starter etc. Verder
bedachten we een prachtig plan voor
het oude Dorpsplein. Een plan dat in de
prijzen viel bij een voorselectie in het

kader van Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandse Heidemij. Lent moet
immers een gemeenschap blijven.
U zult denken: dat is nogal wat en dat
ben ik met u eens. We doen dat als
Wijkraad belangeloos en met liefde
voor de gemeenschap. Ik doe bij deze
een beroep op u. We hebben voor allerlei zaken vrijwilligers nodig, die ons
gaan helpen. Goede briefschrijvers,
commerciële mensen die sponsoren
gaan werven, technische mensen, kortom iedereen die graag wil helpen zou in
een deelcommissie zinvol werk kunnen
doen. We kunnen het niet alleen. Stuur
een mailtje naar info@wrlent.nl
T EKST Ton Pennings, voorzitter Wijkraad Lent
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✓Kleinschalige opvang
✓Vaste en flexibele opvangtijden
✓Ervaren pedagogisch medewerkers
✓Uitdagende en gezellige omgeving
✓Opvang voor studie- en vakantiedagen

Steltsestraat 46, 6663BS Lent
www.stichtingsoos.nl - info@stichtingsoos.nl
Stichting SOOS: 024-3503874
Op Stelten: 06-230 23857
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MusiKado

Muziek om weg
te geven

We willen graag optredens verzorgen
voor mensen die een
opkikkertje verdie
nen in de breedste
zin van het woord

Dianne Huberts uit Lent is
bezeten van muziek. Na een
auto-ongeluk 20 jaar geleden
bleek zingen een enorme uitlaatklep. Vanaf 2000 besteedde ze haar vrije tijd aan zingen
in allerlei ensembles. Sinds
kort wil ze muziek brengen bij
mensen die het echt verdienen
of een steuntje nodig hebben.
Ze richtte muziekcollectief MusiKado op met allerlei muziekbeoefenaars uit de regio. Op
aanvraag kan er een optreden
geregeld worden, helemaal
gratis en voor niets. Lentse
Lucht zocht haar op.
Wat is je muzikale achtergrond?
“Zingen is wat ik heel graag doe. In
2000 werd ik lid van popkoor 2000 uit
Bemmel. In 2007 heb ik met vrienden
vocal group ZiZo opgericht. De laatste twee jaar zong ik bij NootScenario
uit Nijmegen-Oost, waar ik 1 maart
stop, omdat ik alle tijd en energie in
MusiKado wil steken. In het najaar
van 2014 kwam ik een oude bekende,
Marcel Lieskamp uit Ubbergen, tegen.
Tijdens een avondje zingen met zijn
muziekvrienden was de klik er om samen met mij MusiKado te starten. Ik
ben steeds op zoek naar nieuwe muzikale uitdagingen en binnen MusiKado
zijn allerlei combinaties mogelijk.“
Hoe kwam je op het idee MusiKado
op te richten?
“Tijdens een try-out van een ZiZoconcert in verpleeghuis Regina Pacis
in Arnhem zong ik ‘Omarm me’ van
Bløf. Ik zag een jonge vrouw in een
rolstoel tot leven komen. Ze had denk
ik een hersenbloeding gehad. Toen ze
dit lied herkende begon ze kreten uit te

Dianne Huberts

stoten en met haar armen te zwaaien.
Dit greep me letterlijk bij de strot. Een
verpleegster vertelde mij dat muziek
zoveel positieve invloed heeft op mensen en ik besloot daar ooit wat mee te
doen. Het heeft even geduurd, maar nu
is er dus MusiKado.”
Voor wie is MusiKado bedoeld?
“We willen graag op aanvraag optredens verzorgen voor mensen die een
opkikkertje verdienen in de breedste
zin van het woord. Ik stel me voor dat
onder andere verpleeghuizen, vluchtelingenorganisaties, hospices maar ook
eenzame en/of zieke mensen gebruik
zullen gaan maken van onze diensten.
Via onze website kunnen mensen een
muzikaal cadeautje voor bijvoorbeeld
een familielid of vriend aanvragen. Dat
kan ook kleinschalig bij iemand thuis
in de huiskamer zijn. Met ons collectief
kunnen we inmiddels een gevarieerd
avondvullend programma verzorgen.
Meer zangers en muzikanten zijn zeker
welkom!”

Wie doen er zoal mee?
“Nadat ik het idee gelanceerd had, hebben zich allerlei mensen aangemeld:
twee vocal groups, kleine combo’s en
duo’s met zang begeleid door gitaar
of piano, maar ook een fluitist die
klassieke muziek speelt. Het aanbod is
heel divers: van pop, jazz, kleinkunst,
Nederlandstalige luisterliedjes tot het
American songbook. Op 25 januari
was de aftrap van MusiKado, een eerste
kennismaking van deelnemers tijdens
twee concerten in het witte kerkje in
Ubbergen. Publiek en artiesten waren
razend enthousiast. Het optreden is
niet alleen voor anderen een feest,
maar ook voor de artiesten zelf. Eigenlijk is het voor iedereen een fijne
ervaring.”
Meer weten? Zie www.musikado.nl
of volg ons op Facebook.
TEKST JK BEELD Marcel Waterman
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Lents Allerlei
Kinderkledingen speelgoed
beurs
Op zaterdag 21 maart van 10.00 tot
11.30 uur wordt in De Open Hof te Lent
(tussen de kerken) een zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden.
De opbrengst van de beurs is bestemd
voor het goede doel. In 2014 is er 250
euro overgemaakt aan Kinderen van
de Voedselbank, Villa Joep, Doe Een
Wens Nederland en KiKa. In 2015
hopen we weer op een opbrengst van
1000 euro! Informatie is op te vragen
via kledingbeurslent@hotmail.com

Collecteweek
Reumafonds
Het Reumafonds houdt binnenkort de
jaarlijkse landelijke collecte. In de week
van 16 t/m 21 maart 2015 komen ruim
63.000 vrijwilligers in actie om door
heel Nederland, ook in Lent, geld op te
halen voor de bestrijding van reuma.
Het reumafonds financiert onderzoek
naar betere behandelmethoden en naar
de oorzaak van reuma. Dat brengt ons
dichter bij een wereld zonder reuma.
Elke gift is welkom. www.reumafonds.nl

Lentekriebels
De Zonnebloem Lent nodigt haar
gasten uit voor een gezellige middag op
vrijdag 20 maart in Huize St. Jozef. Zoals de naam ‘lentekriebels’ al aan geeft,
staat deze middag in het teken van het
voorjaar. U bent welkom vanaf 14.30
uur, koffie met iets lekkers staat dan
klaar. Uiteraard ontbreekt een lekker
glaasje erna niet. We gaan er heerlijk
een middag op uit. Wij zien u graag met
velen.

18
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Damesgilde
Op dinsdag 24 maart organiseert
het Damesgilde voor haar leden een
filmavond met de heer Kees Terlouw,
een bekende gastspreker voor onze
leden. Hij presenteert de diaserie ‘Iran,
een blik achter de sluier’. Dit wordt een
prachtige avond met schitterende beelden. Wij hopen op veel belangstelling.
Aanvang 20.00 uur in Het Witte Huis.

Ochtend over
mantelzorg
Wat zijn de vragen en behoeften
van mantelzorgers en hoe kunnen
mantelzorgers en wijkbewoners elkaar
vinden en ondersteunen. Graag denken
we met jullie na hoe we verbindingen
en ondersteuning tot stand kunnen
brengen voor en door mantelzorgers
in Nijmegen-Noord. Helmut Brockmeijer vertelt over zijn ervaringen als
mantelzorger en verbinder. Vervolgens
gaan we met elkaar in gesprek over
welke behoeften er leven en hoe we
verbindingen tot stand kunnen brengen
in de buurt. Alle wijkbewoners die
mantelzorgen, mensen die iets willen betekenen voor mantelzorgers of
andere geïnteresseerden zijn van harte
welkom. De ochtend wordt georganiseerd door ZorgSaam-Noord. Zaterdag
28 maart van 10.00 tot 12.00 uur op
Plein Lent, de ontmoetingsruimte van
Huize St. Jozef.

Noorderstroom Café:

Ontmoeten
in opvoeden

Binnen de wijk Nijmegen Noord worden
een paar keer per jaar ontmoetingsavonden georganiseerd voor en door
ouders uit Lent en Oosterhout. Tijdens
deze avonden kunnen in een informele
en gezellige sfeer ervaringen worden

uitgewisseld over waar je als ouder/
opvoeder zoal mee te maken kunt krijgen. In het ‘café’ zijn een aantal tafels.
Bij iedere tafel staat één onderwerp
centraal. Hier is een gespreksleider die
op speelse wijze onderwerpen aankaart. Halverwege wordt gewisseld van
tafel, zodat je bij minimaal twee tafels
kunt aanschuiven. Onderwerpen die de
eerstvolgende keer op de agenda staan
zijn onder andere: Wat is jouw rol als
vader binnen de opvoeding, hoogsensitiviteit, alle ballen in de lucht, ‘drukke’
ouders, Asperger. Heb je nog andere
ideeën voor een tafel, heb je zin om
mee te organiseren of wil je een
tafel leiden: laat het weten via
kimvanberkum@upcmail.nl. Maandag
30 maart in Brasserie Altijd Lente.
Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang
20.00 uur, einde 22.00 uur.

Huize
St. Jozef zoekt
vrijwilligers
Huize St. Jozef heeft een restaurant
dat dagelijks geopend is vanaf 12.15
uur. Bewoners, familie, bezoekers en
natuurlijk omwonenden zijn van harte
welkom om hiervan gebruik te maken.
Men is op zoek naar vrijwilligers voor
ondersteuning van de restaurantmedewerkers in de weekenden van 11.00 uur
tot 13.30 uur. U moet denken aan tafels
indekken, eten uit serveren en sommige
cliënten helpen met opscheppen, en na
de maaltijd de tafels afruimen.
Neem voor meer informatie contact
op met Wilma Demon, coördinator voor
de vrijwilligers, tel 026-3263486
of w.demon@betuweland.com.
Ook voor andere activiteiten zoeken
wij nog vrijwilligers, u kunt bijvoorbeeld
ondersteunen bij recreatieve activiteiten, of individuele cliënten helpen
met voorlezen, kleine klussen doen
of vervoeren naar dagbesteding.
Zie www.betuweland.com
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Lentse Wolkjes
Ammerlaan Praktijk voor integratieve psychotherapie
en coaching. Integratieve therapie werkt bij zeer diverse
klachten. Vergoeding via zorgverzekering mogelijk.
Zelfmanagement-cursus ‘Gewoon eten dieet’,
kennismakingscursus voetreflexologie, cursussen Reiki.
Info: 024-6635806, info@ammerlaanpraktijk.nl

Tuinplannen maken voor uw nieuwe woning of een
opknapbeurt van uw huidige tuin. Wij laten graag onze
creatieve gedachten gaan over iedere buitenruimte.
Wij verzorgen de totaalbegeleiding van uw tuin.
Ontwerp, realisatiebegeleiding en onderhoud.
Info: 06-25084769 of info@denhartogtuinen.nl

Zangschool Zing Jezelf geeft in Lent zangles voor
volwassenen, met name beginners en koorzangers.
Aan bod komen zangtechniek en het bevorderen van
plezier, durf en vrijheid in je stemgebruik. Ervaring in
lesgeven, tevens geschoold in adem- en ontspanningstherapie. Proefles proberen? Anne-Marie ter Beke,
06-23136576 of am.ter.beke@hetnet.nl

Spelletjesavond in De Ster. Iedere woensdagavond
vanaf 20.00 uur. Vrije inloop. Diverse bordspellen
en kaartspellen. Gezelligheid staat voorop.
Telefoon: 024-3578712 / 06-39690723.

Vrijwilligers
voor
wandelcircus
De Avond4Daagse Nijmegen-Noord,
dit jaar van dinsdagavond 2 juni tot en
met vrijdagavond 5 juni 2015, staat helemaal in het teken van circus. Houd de
posters en flyers in de gaten of kijk voor
inschrijving op onze website. (Groot)
ouders, buren en andere betrokkenen
die niet meewandelen: wilt u niet lopen
maar wel zorgen dat dit wandelevenement mogelijk is en blijft? Geef u
dan op als vrijwilliger! We hebben ook
dit jaar weer veel hulp nodig, vóór én

Wil je aktief zwanger zijn? Dat kan ook in Lent.
Kijk voor informatie op www.aktiefzwanger.nl
Ineke Dijkstra verzorgt deze lessen in De Ster
op woensdagavond om 20.00 uur.

Capoeiralessen in Lent voor alle leeftijden en niveaus.
Voorzieningenhart De Ster, maandagavond kinderles
van 18.00 – 19.00 uur en volwassenenles van
19.00 – 20.30 uur. Info: www.duducapoeira.com
telefoon 06-44254675.

Warmoes, de Historische Tuinderij in Lent.
Ook in 2015 hebben we weer veel leuke plannen en
zoeken enthousiaste mensen die in de tuin willen
werken, ons bestuur willen komen versterken en
die onze plannen willen helpen realiseren. Interesse:
info@warmoes-lent.nl of bel 06-46189715.

Een Lents Wolkje plaatsen?
Een Lents Wolkje plaatsen? Een particuliere mededeling
of oproep kost € 3,- en een zakelijke mededeling € 10,-.
Graag voor sluitingsdatum in een envelop met het
geld afgeven op de John Lennonstraat 37 (niet per post).
Sluitingsdatum voor het aprilnummer is donderdag 12
maart 2015. Max. 6 regels, ongeveer 40 woorden.

tijdens de wandeltochten! Mensen die
willen helpen bij verkeersbegeleiding,
het uitdelen van startkaarten en het
uitdelen van versnaperingen op rustplaatsen onderweg. Ook wie 'slechts'
één avond of middag beschikbaar is,
is welkom. Iedere hulp is hard nodig!
U kunt zich aanmelden via info@
avondvierdaagse-nijmegennoord.nl

Duo-expositie
in de
Dorpsschuur
Tijdens het organiseren van de Lentse
Oeverspelen hebben Marcel Smeeman

en Hanneke ten Haken kennis gemaakt
met elkaars werken. Hanneke is ruim
ervaren met het maken van beelden,
glas in lood en glas in lood in staal.
Hierbij speelt ze met vorm, kleur en
materialen. Marcel is na een schildervakantie in Frankrijk al jaren bezig met
aquarelleren. Hij werkt hierbij abstract,
waarbij de basis redelijk spontaan ontstaat en er waar nodig kleuraccenten
worden aangebracht met verf of inkt.
Op 14 en 15 maart brengen Hanneke
en Marcel een aantal werken samen in
de Dorpsschuur in Lent. Tussen 11.00
en 17.00 uur ben je van harte welkom
aan de Oosterhoutsedijk 29 in Lent, om
zelf te komen genieten van deze toch
zeer verschillende vormen van kunst.
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Monuta Bollen
De steun bij iedere uitvaart.

Telefoon: 024 - 84 54 908
(dag en nacht bereikbaar)
www.monutabollen.nl

E-BIKE CENTER LENT
300x87_Reclamebord_Monuta_Bollen.indd 1

* Tweewieler specialist
* Elektrische fiets specialist
Dealer van Sparta-Batavus-Giant-Gazelle-MC
* Reparatie binnen 1 dag gereed
* Leenfiets tijdens reparatie beschikbaar
* Onderdelen / accessoires / regenkleding
* Ruim aanbod van kinderfietsen
Ma. gesloten, di. t/m vrij. 8.30-18.00
Za. 8.30-16.00, Do. koopavond tot 20.00
www.benbrouwerlent.nl,
Lentse Tuinstraat 13A, 6663 BG Lent
E-mail: brouwertweewielers@online.nl, Tel. 024-3243988
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Complete badkamers
Loodgieterswerk
Centrale verwarming
Tegelwerk
e-mail: p.raijmakers@hetnet.nl
tel:
06-44784316
adres: Pavialaan 37
6663EC lent
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Repair Café

Nieuw buurtinitiatief
voor de Waalsprong

Het Repair Café
is een alternatief
voor de weggooi
maatschappij

Charles Tanahatoe en Jan Rikken hebben het initiatief genomen om ook in Nijmegen Noord
een Repair Café te starten.
Ondersteund door het Sociaal
Wijkteam Noord zal de aftrap
van deze succesformule op
zaterdag 28 februari zijn.
Jan en Charles vertellen vol enthousiasme over het idee van Martine
Postma, dat voor het eerst in 2009 in
Amsterdam werd toegepast. Repair
Cafés schieten nu overal als paddenstoelen uit de grond en in 2010 nam
Cecile van de Pol het initiatief om in
Nijmegen Repair Cafés te starten. Nu
zijn er vijf in Nijmegen en ook Malden,
Wijchen, Beek en Groesbeek hebben
hun Repair Café. “Een Repair Café
is één van de verschijningsvormen
van de deeleconomie”, legt Charles
Tanahatoe uit. “Vrijwilligers helpen anderen om hun kapotte fietsen, kleding,
elektrische apparaten, computers of
meubels te herstellen. Het is een alternatief voor de weggooimaatschappij én
een goede manier om ambachtelijke
vaardigheden te behouden. Niet alleen
krijgen zo allerlei gebruiksartikelen
een langer leven, het is een kans om reparatiekennis op te doen én een prikkel om de sociale cohesie en integratie
in de buurt te bevorderen.”
Zonder vrijwilligers is er geen
Repair Café
Jan Rikken benadrukt dat er behoefte
is aan veel vrijwilligers. “Iedereen,

Jan Rikken en Charles Tanahatoe

of je nu jong bent of oud, is welkom
en niet alleen om spullen te laten
repareren, maar ook om anderen te
helpen en vakkennis door te geven.
Wij hebben deskundige mensen nodig
voor klussen, gastvrouwen en –heren
als aanspreekpunt voor bezoekers en
reparateurs en vrijwilligers voor het
verzorgen van hapjes en drankjes. De
gemeente draagt bij door een gratis
vrijwilligersverzekering aan te bieden.
Hoe meer deelnemers hoe gevarieerder en flexibeler het Café kan zijn.
Iedereen wordt er wijzer van; iets laten
herstellen is vaak kostbaar en nu kun je
iets behouden, iets leren en ben je nog
duurzaam bezig ook.”

Op 28 februari bent u welkom in de
Klif. Een intaker, die u voorlichting
geeft over verantwoordelijkheden
en risico’s, zal u ontvangen, u vragen
stellen over het kapotte apparaat en u
verwijzen naar de reparateur.
Vanaf maart 2015 zal het Voorzieningencentrum De Klif of De Ster
één keer per maand om en om op
zaterdagmorgen aan het Café ruimte
bieden. Over de data en tijden zult u
nog geïnformeerd worden.
Wilt u meer weten, neem dan contact
op met Charles Tanahatoe,
telefoon 06-20395237 of e-mail
repaircafeNmNoord@gmail.com.
TEKST EN BEELD LSO
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bowen techniek
acupunctuur
oedeemtherapie
fysiotherapie

het buske 79 lent 024 3882882 www.miekestapelkamp.nl

WIJ Z

IJN
OPEN

Op loopafstand van onze biologische speciaalzaak aan de Gerard
Noodtstraat hebben we in december een nieuw duurzaam
warenhuis geopend aan de Burchtstraat 126.
Met een ruim assortiment aan duurzame en eerlijke producten; van
kleding, cadeaus en cosmetica tot keukengerei, kantoorartikelen en
bouwmaterialen, vindt u bij ons een volledig overzicht van producten
die zijn geproduceerd met respect voor mens en natuur.
Daarnaast vindt u in ons pand ook het raw-vegan eetcafé Crudo,
verantwoord kappersbedrijf Ház en ons eigen naaiatelier.
Van Nature wil meer zijn dan alleen een winkel. Het wordt een
onmoetingsplaats voor mensen die geïnteresseerd zijn in duurzaam
leven. Een prettige plek waar niet alleen steeds nieuwe producten
te vinden zijn, maar ook in alle rust ideeën kunnen worden
uitgewisseld. We hopen jullie snel te mogen verwelkomen.
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TELEFOONNUMMERS
Gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening
Huisartsenpraktijk Lent
3094500
Avond/nacht en weekend
0900-8880
3230030
Tandarts
Jeugdtandarts Waalsprong
024-3246324
Apotheek de Waal
3094502
Huize St. Jozef
3813600
3232751
NIM Maatschappelijk Werk
ZZG zorggroep
3665777
06-13003082
Buurtzorg Lent Oosterhout
Swon het seniorennetwerk
3650190
088-0011312
Centrum voor Jeugd en Gezin
Verloskundige praktijk Ode
085-4897680
0481-470660
Betuweland Thuiszorg
Religie
Pastorie R.K. Kerk
Caritas
Pastorie N.H. Kerk
Diaconie

3220360
3220438
0481- 481457
3234345

Scholen
Peutergroep Goudwinde
Kdv Goudwinde
Bso Goudwinde
Kdv De Groene Wereld
Peutergroep De Geldershof
Kdv De Geldershof
Bso De Geldershof
Kdv De Verwondering
Bso De Verwondering

3489980
3489999
3489984
3225725
3233633
3296361
3233633
06-83242407
06-51729321

Cultuur en recreatie
De Ster
De Open Hof
Toneelvereniging Nieuw Leven
Scouting
Harmonie St. Theresia
Koor Young at Heart
C.V. ‘t Durstige Bluumke
Historische Tuinderij
De Dorpsschuur
Spaarkas Lent

3578712
3235421
3234345
3239684
3229560
3225399
0481-453335
3232418
3244531
3223115

Sport(accomodaties)
Sportzaal de Spil
DVOL Voetbal
Tennisclub LLTV
Tennisvereniging Lentseveld
Damclub DC Lent
Gymclub DVOL
Judo DVOL
Badmintonver. ’t Pluumke
Volleybalver. DVOL
Comby 55+
Bridge Club Lent
Bridgeclub Waalsprong
Sjoelclub/Jeu-de-boules

06-54700536
0481-462338
3578092
06-55193760
3600137
3774198
3235367
3239684
06-42083393
3232196
3233704
3295335
06-12700996

Maatschappelijk leven
Wat heet oud
EHBO
Zonnebloem
Damesgilde
Wijkraad Lent

3236235
0481-463449
3606455
3227981
06-14833078

Diversen
Dierenkliniek Lent
3606422
Dierenambulance
3550222
Informatiecentrum Open Huis
3292408
Bel & Herstellijn
14024
Milieutoezicht
3299511
Dienst Afvalstoffen & Reiniging
3716000
Dienst Sociale Zaken
3299222
Politie, bureau Lent
0900-8844
Wijkbeheerder
06-52751720
Tandem Regio Noord
3650170

Open lucht

Lentse
Lucht

Reeën

Voor het eerst van mijn leven heb ik een ree gespot vlak bij ons
huis. Een week daarvoor had ik nog reeën gezien op de A348, de
weg die vanaf het knooppunt Velperbroek naar Zutphen loopt. In de
Havikerwaard ter hoogte van De Steeg zag ik midden overdag een
groepje van vijf reeën lopen, totaal niet bang voor het langsrazende
autoverkeer. Ze weten inmiddels dat daarvan geen enkel gevaar te
duchten valt. Ze liepen in een weiland vlak achter de houtsingel die
de A348 scheidt van de achterliggende weilanden. Ik weet van een
bevriende wildbeheerder dat in dat gebied zo’n 40 reeën leven.
De ree heeft me van kinds af aan gefascineerd. Ik weet ook nog heel goed dat
ik ze voor het eerst zag. Ik had nog niet
zo lang een fiets en zal een jaar of acht
geweest zijn. Ik fietste samen met mijn
opa op een zandpad in de Kievit, een
natuurgebied tussen Spankeren en Leuvenheim. Ineens stak een groepje reeën
de weg over, het waren er meer dan tien.
Ik stond sprakeloos. Ik had nooit geweten
dat er zulke mooie grote wilde dieren bestonden. Ik kende ze natuurlijk al wel uit
de boeken maar in het echt zien is toch
andere koek. Van mensen uit de omgeving van Lent hoorde ik al langer dat er
in de buurt reeën gezien waren. Zo kreeg
ik meldingen vanuit Doornik Natuurakkers, het Spiegelbos, het bosje achter
het pompstation, de Defensiedijk en de
andere kant van Lent bij Hof van Holland.
Toevallig meldde natuurcolumnist Gerrit
Jansen van de Gelderlander deze maand
ook twee waarnemingen in de regio.
Hij betitelde ze als veldreeën omdat ze,
net als de Lentse ree, in het veld leven.
Oorspronkelijk zijn reeën bosbewoners
maar ze hebben zich geleidelijk aan
losgemaakt van de bossen en zijn meer
de velden gaan bevolken. Ze kunnen dus
heel goed leven in de uiterwaarden mits
er voldoende beschutting is in de vorm
van heggen en houtsingels. De Havikerwaard en ook onze omgeving voldoet
uitstekend aan dit profiel. Veel percelen
zijn afgegrensd met heggen van meidoorn, sleedoorn en hondsroos. Ook zijn
er nog veel knotwilgen te vinden die door
vrijwilligers goed bijgehouden worden.
Rijdend op de Waaldijk tussen Bemmel en Lent zag ik een mevrouw naast
de dijk aan de rivierkant wandelen met
een zwarte herdershond. Opeens kreeg
de hond de ree in de smiezen en rende

er achter aan. Natuurlijk was de hond
kansloos, een ree kan nu eenmaal beter
sprinten. Het werd een lange sprint want
nadat ree en hond de dijk waren over gestoken deden ze dat even later nogmaals
maar dan in tegenovergestelde richting.
Daar gaf de hond het op. De ree kon ik
lang volgen vanwege zijn witte ‘spiegel’
rond de staart. Bij het elektriciteitshuisje
aan de Defensiedijk verloor ik hem uit het
oog. Toen ik het landbouwhek bij Sprok
even later passeerde keek ik nog één
keer achterom en zag de ree zowaar nog
een keer de dijk oversteken, nu richting
Spiegelbos. Enkele dagen na deze bijzondere waarneming zagen we buitendijks op bijna dezelfde plaats zowaar drie
reeën lopen. Hoewel er allerlei wandelaars op de dijk liepen, bewogen ze zich
rustig in de richting van het elektriciteitshuisje aan de Defensiedijk. Ik hoop dat
hondenbezitters die hun hond uitlaten op
de Defensiedijk en in het Spiegelbos zich
aan de voorschriften houden zodat we allemaal kunnen blijven genieten van deze
prachtige dieren vlak bij huis.
TEKST & ILLUSTRATIE JOHANNES
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In beeld

Nieuw bestuur wijkraad
Een nieuw bestuur biedt nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Wie
weet gaat dat ook op voor de wijkraad. Een kennismaking met drie van
de vijf bestuursleden: Patries Lessmann (secretaris), Fred Tank (penningmeester) en even later schuift ook Hotze Bleeker (bestuurslid) aan.
Wat beweegt hen zoal om actief te zijn voor de wijkraad? Overige bestuursleden zijn Ton Pennings (voorzitter) en Leonie Schuijt (bestuurslid).

Er blijven altijd
twistpunten
en verrassingen

V.l.n.r. Fred Tank, Patries Lessmann en Hotze Bleeker (wijkraad) en Anne-Rie Bus (Lentse Lucht)

Waarom in het bestuur van de
wijkraad?

Patries: “In 2012 ben ik vanuit Nijmegen
naar Lent verhuisd. Ik wilde mensen
leren kennen en iets voor de gemeenschap betekenen, dus sloot ik mij aan
bij de wijkraad. In juni 2014 klonk een
noodkreet vanuit het zittende bestuur,
aangezien dat in zijn geheel opstapte.
Ik wilde het bijltje er niet bij neergooien
en heb de taak van secretaris op mij
genomen.” Fred: “Ik was al regelmatig
bezoeker van de vergaderingen en vind
het belangrijk dat mensen met jonge en
schoolgaande kinderen vertegenwoordigd worden. Die groep laat zich niet zo
zien in het bestuursleven.” Hotze, ook
trouwe bezoeker van de maandelijkse
bijeenkomsten, wil graag zijn steentje
bijdragen door faciliteiten te werven voor
de jeugd, maar ook voor ouderen.

www.lentselucht.nl

men. Dus in die zin zijn we wel tevreden.
Maar er blijven altijd twistpunten en verrassingen, zoals nu de afkalving van de
Turennesingel door de bouw van PlantjeVlag.” Er ontstaat spontaan een discussie onder de bestuursleden over hoe
de wijkraad laagdrempeliger te maken.
Wellicht is het een idee om de vergaderingen centraler (De Ster?) te houden, zodat
bewoners van de nieuwe wijken makkelijker een vergadering binnenlopen.

Wat hopen jullie te bereiken?

“Dat we in gesprek blijven met de
gemeente en inspraak houden in zowel
lopende als nieuwe plannen; transparantie is belangrijk.”

Hoe maak je huidige Lentenaren en
nieuwe bewoners betrokken bij het
reilen en zeilen?

Patries: “Het idee is om meer werkgroepen te creëren, zodat taken beter
verdeeld kunnen worden, waardoor je
minder tijd kwijt bent. Nu hebben we
allemaal één of meer portefeuilles onder
onze hoede.”

Stelling: Een wijkraad moet over
bodig zijn.

“Oneens”, reageren ze alle drie in koor.
Hotze: “Je moet een vinger aan de
pols blijven houden.” Fred: “Lent is in
beweging; er komen steeds meer jonge
gezinnen bij, maar over tien jaar moeten
er voor die kinderen - inmiddels jongeren - wel voorzieningen zijn.”

Hoe is de verhouding met de
gemeente?

“Iedere wijkraadvergadering (eerste donderdag van de maand in de Dorpsschuur)
is de wijkbeheerder aanwezig en de
wijkagent. Ook zijn er al diverse vertegenwoordigers van politieke partijen geko-

redactie@lentselucht

024-3221095

@lentselucht

TEKST Anne-Rie Bus BEELD EB
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facebook.com/lentselucht

