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Op Funda, de welbekende huizensite, staan Lentse 
woningen maar al te vaak zo aangeprezen: “In het 
prachtige Lent, een karakteristiek dorp aan de rand 
van Nijmegen” of: “in de oude dorpskern van Lent 
…“. Het begrip ‘dorp’ is een duidelijke aanprijzing, 
een plek waar je wilt wonen als koper. Dorp is 
synoniem voor ‘knus’, ‘klein’, ‘landelijk’, ‘vertrouwd’, 
‘persoonlijk’. En makelaars zijn niet de enigen die 
beseffen dat de menselijke maat aan importantie 
wint. In de media komt steeds weer de waardering 
voor ‘het dorp’ terug. Juist in een tijd van sterke 
verstedelijking; waarin hele regio’s krimpen ten 
faveure van de grote plaatsen. Of is het andersom, 
dat we juist dankzij die groeiende steden het dorp 
(her)waarderen?

(lees verder op pagina 2)

Ons dorp
Het klinkt als vloeken in de kerk: “Lent is voorbij” of 
“Het dorp Lent is niet meer”. Toch bezigt onze wet-
houder Bert Velthuis, verantwoordelijk voor Stedelijke 
ontwikkeling, Grondbeleid en Cultuur, deze krachtige 
uitspraken. We moeten af van de gedachte dat we in 
een dorp wonen. Wen er maar aan dat dit plekje ook 
stad wordt, en snel ook, lijkt het devies. Is het echt zo? 
Is Lent er niet meer, dat dorpje aan de Waal? Is het 
zich nu als een rupsje-nooit-genoeg aan het volprop-
pen om straks tot een stadsvlinder te ontpoppen? 
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In Tuindorp Oostzaan, een voormalig 
dorpje ten noorden van Amsterdam, 
woonden ooit alleen maar arbeiders. 
Nu, als onderdeel van de stad, wordt 
het steeds meer bevolkt door kun-
stenaars en yuppen. “Kijk maar daar, 
weer een bakfiets!” zegt een oorspron-
kelijke Tuindorper in tv-programma 
‘De Hokjesman’. De camera zoomt 
in op de oude bewoners en welke 
activiteiten ze ondernemen om elkaar 
te ontmoeten. Die zijn vooral lekker 
dorps: van oudsher zijn er de tuin-
feestjes en ze hebben ‘de buurttuin’ en 
‘buurtkeuken’ opgericht, om samen 
groenten te verbouwen én op te eten. 
“Je moet ook een keer aan komen 
schuiven, gezellig!” zegt de kok tegen 
een buurman. En ze doen er meteen 
een quiz of kijken een film. Tussen 
de oude en nieuwe bewoners boterde 
het niet vanzelfsprekend, maar hun 
best doen ze zeker. De nieuwelingen 
overbruggen de grote verschillen maar 
wat graag, met theater, dorpsfeesten en 
samen volksliedjes zingen. Ooit ver-
guisden ze Noord, maar nu omarmen 
ze het dorpse sfeertje van Tuindorp 
Oostzaan. In de nieuwe ecologische 
groentetuin bewerken ze gebroederlijk, 
zij aan zij, de aarde.

Elders in Amsterdam, op het welge-
stelde Java-eiland, is het ‘stadsdorp’ 
uitgevonden, zo schrijft de Volks-
krant op 28 oktober. Te vaak kampte 
deze prachtbuurt met een gebrek aan 
persoonlijk contact. Er was een groot 
tekort aan ontmoetingsplekken; 
winkels, cafés en buurtcentra zijn er 
nauwelijks. Die pasten destijds niet 
in het veelgeprezen stedenbouw-
kundig plan. Bewoners hebben nu 
een eigen buurtwebsite gemaakt en 
ook hier bestaan plannen voor een 
gezamenlijke moestuin. De onlangs 
opgerichte ‘stadsdorpse’ ouderensoos 
is drukbezocht. “Twintig jaar lang 
zeiden we elkaar alleen gedag in de 
lift”, vertellen twee buurvrouwen. 
Nu pas kennen ze elkaar, dankzij het 
dorp in de stad.

Aan de andere kant van de aardbol 
delen stadsbewoners exact dezelfde 
behoefte. In Japan zien we, tijdens het 
staatsbezoek van Willem-Alexander 
en Maxima, ‘het verzorgingsdorp’ 
(NOS, 31 oktober). Het gaat om een 
stad net buiten Tokyo waar bejaarden 
tot op hoge leeftijd zelfstandig bij 
elkaar in de wijk wonen én werken, 
als in een hecht dorp. Het effect? 

Bewoners helpen elkaar, zijn minder 
afhankelijk van familie en overheid en 
lijken er opvallend gezond en fit bij te 
blijven. Sociale, medische en econo-
mische voordelen dus. “Deze buurt 
is fantastisch”, aldus een bejaarde 
bewoonster.

Terug naar Nijmegen. Wat zegt wet-
houder Velthuis afgelopen najaar nog 
méér in het gesprek met de Lentse 
Lucht? Dat we moeten streven naar 
burgerschap en gemeenschapszin. 
Dat als we de handen ineen slaan, we 
meer bereiken: meer binding krijgen 
in Noord. Het lijkt er dus op dat we 
hetzelfde willen! We willen ‘vertrouwd’, 
‘knus’, ‘persoonlijk’ en boven alles: 
‘contact’. Of je nou in een grote stad 
woont of erbuiten. Doe het begrip 
‘dorp’ maar niet in de ban. Hoe meer 
‘stad’ er komt, hoe harder we ‘het dorp’ 
nodig hebben! 

 TEKST MM BEELD EB 

OnS DORp (VerVolg Van PagIna 1)
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Uit de lucht 

Vindt u het ook zo jammer dat de 
feestdagen voorbij lijken te vliegen? 
Zevengangendiners met schoon-
ouders die u 364 dagen niet heeft 
gezien, kinderkoortjes die de hoge 
toon wel erg goed weten te halen, 
rondvliegende vuurwerkbommen die 
dit jaar nóg meer explosieven bevat-
ten en - als klap op de vuurwerkbom 
- de altijd spannende verkiezing van 
het beste popnummer aller tijden. Valt 
Hotel California voor het eerst dit mil-
lennium buiten de top drie? En wordt 
Bohemian Rhapsody voor de veertien-
de keer in zeventien jaar de glorieuze 
winnaar? Ook wij Lentse Luchters 
verkeren in feestelijke sferen en zetten 
onze helpende medemens graag in 
het zonnetje. We wuiven ‘regelneef’ 
Sjors de Blonde uit die voor Artsen 
zonder Grenzen naar Congo vertrekt. 
We blijven in Afrikaanse sferen door 
pater Derksen te interviewen over zijn 
ontwikkelingswerk in Tanzania, en ke-
ren weer terug op vertrouwde Lentse 
kleigrond, waar we aandacht besteden 
aan Jasper Hendrix, de coach die de 
autistische Stefan weer heeft leren 
lachen. Laten we samen – als we na 
de feestelijkheden onze vingers nog 
hebben – 2014 weemoedig uitwaaien, 
en 2015 blijmoedig tegemoet treden. 
En mocht u de feestdagen nu al 
missen: over ruim elf maanden is het 
alweer kerstmis!

 TEKST MBo

 ILLUSTRATIE YVONNE BUSSCHE

 BEELD JN

Seizoensimpressie
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  (E.C.I.W.O.) Acupunctuur
  Schoonheidssalon 
  Zwangerschapsongemakken

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

www.mansan.nlVoor actuele aanbiedingen kijk op onze website

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

  IVF/IUI Ondersteuning
  Cadeaubon

Van	Vliet

ADVOCATEN & MEDIATORS  

Sint Annastraat 15 Nijmegen  

www.vanvlietadvocaten.nl  

T: 024-360 39 55 

Personen–	en	familierecht 

Contractenrecht 

Arbeidsrecht 

Huurrecht 

Ondernemingsrecht 

Sociaal	zekerheidsrecht 

 

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

Chiropro biedt u 
als lezer 

GRATIS 
RUG- EN NEK- 

ANALYSE 

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!

Kijk voor meer informatie op de website of bel.
www.chiropro.nl          
024-737 03 24  Edith Piafstraat 110c te Lent

Chiropraktiepraktijk
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Anna en Gé mit heul veul goeije veurnemes ... 

Huisarts Tante Cor
Ons hart bevindt zich, zoals u weet, 
tussen ons hoofd en onze buik. Deze 
plaats is geen toeval. Het hart pompt 
zuurstofrijk bloed rond en als het 
hart onder in de buik zou liggen zou 
het veel harder moeten werken om 
het bloed naar het hoofd te krijgen. 

Een hogere ligging – bijvoorbeeld in 
ons hoofd - is ook weer onhandig want 
dan hadden we minder plaats voor 
onze hersens. Bovendien zouden we 
gestoord worden van dat gebonk de 
godganse dag. Want pompen kan ie, 
dat hart. Dag-in-dag-uit, jaar-in-jaar-
uit. Ook als u op vrijdagavond met de 
benen omhoog Heel Holland Bakt be-
kijkt, roffelt het hart onvermoeibaar zijn 
ritme. Zelfs als u op 1 januari brak de 
laatste oliebollen uit de kattenbak vist, 
marcheert uw hart monter door. En dat 
voor een orgaan wat in medisch jargon 
‘Cor’ heet. En wie heeft er nu geen Cor 
in de familie? Ik wel en ze is een schat 
van een mens. ‘Tante Cor’, zo wordt ze 
thuis genoemd. Tante Cor is zo vlijtig en 
daarmee zo onmisbaar dat het direct 
hommeles is als ze ziek wordt. Ook een 

echt hart kan ziek worden, bijvoorbeeld 
door zuurstofgebrek. Dit geeft een 
drukkend of snoerend gevoel achter 
het borstbeen wat uit kan stralen naar 
de arm en de kaken. Als dit bij inspan-
ning optreedt noemen we dat ‘angina 
pectoris’ en dient u zeker contact op 
te nemen met uw huisarts. En als het 
in rust aanhoudt dient u zelfs direct te 
bellen. Ook (intense) moeheid, vooral 
bij inspanning, kan wijzen op hartziekte. 
En als de pompfunctie verminderd is 
wordt inspanning veel minder goed 
volgehouden dan voorheen. Ook kan 
er vocht achterblijven in de longen 
wat zich uit als benauwdheid die erger 
wordt als men horizontaal ligt. Allemaal 
zaken waarmee u maar beter snel kunt 
overleggen met uw huisarts. Gedetail-
leerde info vindt u op www.thuisarts.nl: 
kijk bij ‘angina pectoris’ en ‘hartfalen’. 
Zorg dat uw hart gezond blijft door lek-
ker en gevarieerd te eten, maar niet te 
veel. Door geregeld te bewegen, matig 
te zijn met alcohol en niet te roken. 
Maar houd uw hart vooral in balans 
tussen het hoofd, waar het verstand 
huist, en de buik, waar onze emoties 

wonen. Het hart herbergt namelijk onze 
passie en het vuur. Dit is geen medisch 
feit maar wel een hele warme kerstge-
dachte!

Namens iedereen in Thermion, en 
namens mijn tante Cor, wens ik u fijne 
feestdagen en een gezond 2015.

  TEKST FLOriS VaN dE Laar, HUiSartS ILLUSTRATIE  

HaNS SPaaNS 

Anna en Gé prebiere deze veurnemes 
’t hele joar 2015 vol te houwe en dus 
zulle ze:

  nooit mer eppe noar Ie-Lent, da ze 
motte uutscheije mit da gewruut ien 
onze Lentse klei;

  altoos vriendelik doch dringend 
vroage oan Ie-Lent of da ze a.u.b. 
de Lentse Alpe af wille grave en op 
wille ruume, want hoge bergen die 
heure hier nie;

  Lent nie langer as un ruwiene 
beschouwe; (mar Gé doet da dus 
wel)

  nooit mer die bolle, opgebloaze 
plestik kerstman op de Grifdiek mit 
hun kattepult lek schiete;

 

  nooit mer smoutebolle gooie noar 
da ene mins da altoos veurkruupt 
bij de bakker;

  altoos blieve giebele, ok al zit er 
gin luch mer ien de fietsbande;

  nooit mer minse uutlache die un 
schuufpui hebbe;

  stiekum toch mit de biljartballe 
gooie noar ut café oan de overkant;

  elke week prebiere die oogverblin-
dende bouwlampe van Ie-Lent d’r 
uut te droaje en dan ien ene moeite 
deur ok de lempkes oan de arre-
slee van die ene lillike buurman;

  un woaterfietsklup oprichte veur ien 
de neije Gleuf;

   

  altoos alle neisgierige ramptoeris-
ten, die de weg vroage noar ut ne-
ije Eiland of de Gleuf, de verkeerde 
kant uutwieze.

Anna en Gé wensen iedereen, en ien 
ut bijzonder alle Lentenoaren die nie 
kunne genieten van de neije plannen 
umda ze d’r nie tegen kunne da hun 
eige vertrouwde plekjes worde afge
graven, un keigoed 2015.
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LLTV 
supporter van AzG

Een lid van onze vereniging is vrijwillig 
voor Artsen zonder Grenzen aan 

het werk in Congo en wij willen dat 
steunen. In ons lustrumjaar 2015 gaan 

we daarom met allerlei acties geld 
inzamelen voor AzG.   

Kijk voor meer informatie op lltv.nl

LLTV wenst u 
een mooi en sportief 2015!

www.lltv.nl     info@lltv.nl

ma. gesloten - vr. koopavond

Karstraat 95 Huissen
Tel. (026) 326 99 00
www.jansentotaalwonen.nl       
            @jtwonen 

Voor sfeervolle meubels, keukens, slaapkamers, 
woontextiel en accessoires kijk op jansentotaalwonen.nl

ELKE
ZONDAG
OPEN!

12 - 17 U
UR

next125
meesterlijk in betaalbaar design

Een KADO van ILSE voor u:

Gratis paraffine handpakking bij
boeking van een gezichts- of

voetbehandeling.

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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Pluk de Vruchten
BIjzOnDeRe ACTIVITeITen In De WARmOeS – HIstorIsCHe tuInderIJ lent

‘Pluk de Vruchten’
Het dagbestedingsproject ‘Pluk de 
Vruchten’ richt zich op kwetsbare 
oudere mensen die fysiek nog sterk 
genoeg zijn om in de tuin te kunnen 
werken. Het project is kleinschalig 
en heeft een capaciteit van maximaal 
16 unieke deelnemers. Het streven 
is om 10 deelnemers uit de regio 
per dagdeel mee te laten doen. De 

aanmeldingen en indicaties (AWBZ/
PGB) zijn nog in volle gang. Vanaf  
1 januari 2015 wordt de dagbeste-
ding een algemene voorziening waar 
geen indicatie meer voor nodig is.Vol 
enthousiasme vertelt Janko over dit 
project. “Het doel is om kwetsbare 
ouderen een zinvolle dagbesteding 
in de moestuin te geven door samen 
een strook grond te bewerken, te on-

derhouden en daarvan de vruchten 
te plukken, niet alleen symbolisch, 
maar ook voor eigen gebruik. Na het 
werken in de moestuin zal er ook 
samen gekookt en gegeten worden en 
diëtiste Mieke Klaase zal extra aan-
dacht geven aan de juiste voeding. 
Iedere deelnemer moet zijn/haar ei-
gen spoor kunnen volgen binnen de 
eigen mogelijkheden. Wij hopen dat 
het buiten zijn, het prikkelen van de 
zintuigen, het in eigen tempo mogen 
werken en daarnaast de gezamenlijk-
heid en gezelligheid de conditie en 
het welbevinden van deze mensen zal 
versterken.”

Vrijwilligers
Janko voegt nog toe: “Het project valt 
onder TVN Zorgt (een thuiszorgor-
ganisatie in het Rijk van Nijmegen) 
maar kent geen verdienmodel en zal 
daarom sterk afhankelijk zijn van vrij-
willigers en vrijwillige bijdragen. Via 

fondsen hebben we een startsubsidie 
ontvangen, waarmee we de huiskamer 
zo hebben kunnen verbouwen dat de 
sfeer van de boerderij behouden is 
gebleven. De keuken hebben we van 
een Lentenaar gekregen. Maar we 
kunnen nog van alles gebruiken voor 
in de keuken en op het land. Het gaat 
niet alleen om het werken in de tuin, 
de begeleiding bij het koken en eten, 
maar ook om het vervoer van/naar de 
‘Warmoes’.” 

 TEKST LSO BEELD JN

Informatie, vragen over financiering 
en aanmelding van deelnemers en 
vrijwilligers: Janko van der Werf, tel. 
06-28242828 

In de Lentse Lucht van juni jl. heeft u kennis gemaakt met 
Jurriaan Sjollema, de nieuwe beheerder van de Warmoes – 
Historische Tuinderij Lent. De ‘Warmoes’ is niet alleen een 
uniek plekje in Lent waar de bezoeker kan ervaren hoe de 
vroegere warmoezeniers leefden en werkten, maar sinds 
kort ook een plek voor oudere kwetsbare mensen en hun 
begeleiders/mantelzorgers. Deze dagbestedingsactiviteiten 
benadrukken het bestaansrecht van de ‘Warmoes’ nog meer. 
Lentse Lucht heeft een gesprek met Janko van der Werf 
van het project ‘Pluk de Vruchten’. Samen met Monique van 
Eijken (verpleegkundige ouderenzorg/directrice TVN Zorgt) 
ontwikkelde hij een ‘groene’ dagbesteding voor ouderen.

Voor de continuïteit  
zijn er nog meer 
vrijwilligers nodig

Janko v.d. Werf in de Warmoes-huiskamer, 

een uniek plekje voor kwetsbare ouderen
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Wienen

accountants en adviseurs

ZZP’ers én particulieren
 kunnen op ons rekenen

024 323 23 33  •  www.wienenaccountants.nl

Wienen ontcijfert en ontzorgt

Praktijk voor
psychologische zorg 

en psychotherapie

Cognitieve Gedragstherapie 
Rationele Therapie (RET)

EFT Relatietherapie
Mindfulness

EMDR

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

Psychologische hulp nodig?

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

Bij Care Line kunt u terecht voor: 
-  Professioneel huidadvies en  

verzorging 
-  Gezicht- en lichaamsbehandelingen 
- Diversen massages 
- Wimperpermanent 

-  Medisch pedicure voor diabetische 
en reumatische voet 

- Manicure 
- Pedicure 
- Orthese en nagelbeugels 
- Acne behandelingen

Maandag Gesloten
Dinsdag  08.30 - 21.00 uur 
Woensdag  08.30 - 17.30 uur 
Donderdag  08.30 - 17.30 uur 
Vrijdag  08.30 - 17.30 uur 
Zaterdag  07.30 - 15.00 uur

 www.kapsalon-doubleyou.nl

Steltsestraat 12 6663 BR Lent 024-3603241

DE GEHELE MAAND 
OP DE WOENSDAG EN 
DONDERDAG UITGROEI 
KLEUREN €15,- 

Kijk ook op onze facebook voor  
actuele acties en nieuwtjes!!
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V.l.n.r.: Douwe Hoendervanger, Ellen Budding, Ben Schilder, Martin Bos, Angela van Remortele, Léonie Schuijt-Overgoor, Johan van Leipsig,  

Marloes Müller en Joop Koopman. Niet op de foto Marije Brands, Tessy Geurink en Jeroen Naus   BEELD aNNE rEiJriNK

martin
Het is leuk om te weten wat er bij wijze 
van spreken in mijn eigen achtertuin 
gebeurt

ellen
Mijn betrokkenheid bij het dorp Lent wil 
ik graag combineren met mijn hobby 
fotografie

joop
Het is inspirerend deel uit te 
maken van een groep crea-
tieve, enthousiaste, gedre-
ven jonge mensen 

Angela
Graag zet ik me in voor het 
mooiste blad van Lent

jeroen
Door de Lentse Lucht blijf ik scherp 
en in beeld

Léonie
Ik zit in de redactie omdat ik een 
wijkblad belangrijk vind als bindend, 
informerend en creatief medium voor 
de bewoners

johan
Als journalist en als mens ben ik van 
nature onderzoekend aangelegd. Bij 
de Lentse Lucht kan ik die eigenschap 
prima kwijt

Douwe
Het is als vormgever erg leuk om met 
enthousiaste tekstschrijvers en fotogra-
fen iets moois te maken 

marloes
Er gebeurt zoveel in Lent! We volgen 
open en kritisch alle ontwikkelingen op 
de voet. Het blad heeft oog voor klein 
en groot nieuws

Ben
Bij de Lentse Lucht is meer te doen dan 

verhalen schrijven en foto’s maken

Tessy
Het is gewoon heel bijzonder 
elke maand weer met een 
leuke groep mensen en veel 
lol opnieuw een krantje in 
elkaar te zetten

marije
Het liefst zou ik de hele  

wereld mooier maken door  
mensen dichter bij elkaar te  

brengen, via de Lentse Lucht en  
www.lentselucht.nl hoop ik een be-
scheiden verschil te kunnen maken

Fijne  
feestdagen
Gelukkig  

2015!
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 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 ! 
 

Laauwikstraat 16a
024 - 324 09 03
www.kapperdekrul.nl

Kapper de Krul
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
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PuzzeLent (no.154)

   7  4 5   3 

9 8    7    

 1  8 9     

7  5       

  9      4 

    8 4  2  

    3 6   9 

       5  

  6    1 8  
 

1  2 9 7 8 6 3 4 5 

4 6 3 9 5 2 7 1 8 

5 7 8 4 3 1 2 9 6 

8 9 5 6 4 3 1 2 7 

6 4 7 2 1 9 5 8 3 

2 3 1 5 7 8 9 6 4 

9 5 2 3 6 4 8 7 1 

7 1 4 8 2 5 6 3 9 

3 8 6 1 9 7 4 5 2 
 

Stuur uw oplossing vóór  
15 januari 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 153 is
mevr. B. Wijman, Hortensiastraat 2
Gefeliciteerd!

Oplossing puzzel No. 153

Maandagenda
Zaterdag 27 december
Gratis concert Stojan Atanasov Dimitrov 
en zoon Benjamin
10.00-17.00 uur, Jan Linders, Lent

Zondag 4 januari 2015
Diamanten bruiloft Chris en Annie Disveld
15.00-16.30 uur, Zijdewinde, Lent

Woensdag 7, 14, 21 en 28 januari 2015
zaalvoetbal voor jongeren 912 jaar
16.30-17.30 uur, de Ster, Lent

Donderdag 8 januari 2015
Wijkraadvergadering
20.00 uur, Dorpsschuur, Lent

Woensdag 14 januari 2015
Informatieavond Basisschool Geldershof
19.15 uur, Laauwikstraat, Lent 

Zaterdag 17 januari 2015
Lionsconcert Koninklijke Luchtmacht 
voor zonnebloem
Vereeniging Nijmegen

Dinsdag 20 januari 2015
Lezing j. Kiers, huisarts,  
over palliatieve zorg
20.00 uur, Witte Huis, 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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Verbeter de wereld en begin bij 
jezelf moet Sjon de Blonde (1960) 
hebben gedacht. Op 24 oktober 
verliet hij het vertrouwde Lent 
om gedurende negen maanden 
in Congo te gaan werken voor 
Artsen zonder Grenzen. Net voor 
hij vertrok sprak Lentse Lucht met 
hem.

Wat is je achtergrond?
“In 1999 ben ik afgestudeerd als fysiothe-
rapeut maar kon geen baan vinden. Ik 
ben toen gaan werken voor SNP-natuur-
reizen. Daarna heb ik een tijd gewerkt 
in café De Fuik in Nijmegen en ben, 
toen dat failliet ging, een klussenbedrijf 
begonnen. Je kunt me het beste omschrij-
ven als een regelneef, toen het woord nog 
niet bestond was ik het al.”

Hoe is je belangstelling gewekt voor 
artsen zonder Grenzen?
“Al jaren had ik het idee dat ik iets 
wezenlijks aan de wereld wilde toe-
voegen. In 1991 was ik al eens wezen 
kijken op een voorlichtingsbijeenkomst 
van Artsen zonder Grenzen. De trig-
ger was een TV-programma, dat ik zag, 
waarin Artsen zonder Grenzen met een 
rondtrekkend tentenkamp op zoek was 
naar vrijwilligers. Via internet heb ik 
toen een sollicitatieformulier ingevuld 
en ben op gesprek geweest en vervolgens 
aangenomen.”

Wat ga je daar doen?
“Ik kom daar in een team te werken dat 
de opdracht heeft de slaapziekte in kaart 
te brengen. Het is een mobiele missie die 
bestaat uit vijf expats en 10 lokale men-
sen, de national staff. Deze staf is belang-
rijker dan wij, want wij komen en gaan. 
De national staff zorgt voor continuïteit. 
Mijn taak is er onder andere voor te zor-
gen dat de auto’s rijden, dat er stromend 

water is en dat de elektriciteitsvoorzie-
ning op orde is. Ook kan het voorkomen 
dat ik lokaal personeel moet aannemen, 
of minder leuk, moet ontslaan. ”

is het werk belangrijk?
“Het hoofddoel is de basisgezondheids-
zorg te realiseren op plaatsen waar die 
nu nog niet is. We doen ook aan ‘advo-
cacy’. Het betekent dat als we medische 
misstanden constateren, we deze naar 
buiten brengen zodat er iets aan gedaan 
kan worden. Overigens heb ik niet het 
idee dat ik in negen maanden het we-
reldleed kan oplossen.”

Hoe is het voor de achterblijvers?
“Mijn vrouw Jitka staat er helemaal 
achter. Ze heeft zelf drie jaar in Tanzania 
gewerkt en spreekt Swahili. ‘Als ze je 
willen hebben, moet je gaan’, zei ze. Mijn 
tennisteam was radeloos toen ik het 
vertelde. Ze hebben spontaan toegezegd 
geld in te zamelen voor Artsen zonder 
Grenzen. Zo dragen ze op hun manier 
ook een steentje bij.”

  TEKST EN BEELD JK 

Op avontuur  
in Afrika

nOmADen In LenT tWee VerHalen

Je kunt me het 
beste omschrijven 
als een regelneef, 
toen het woord 
nog niet bestond 
was ik het al 

Sjon en zijn gezin, met v.l.n.r. Nico, Juma, Sjon, Jitka en Yara
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Voor een periode van drie 
maanden heeft Pater Gerard 
Derksen zijn thuisland Tanza-
nia verruild voor onder meer 
een verblijf bij zijn broer in 
Lent. Niet voor lang, want als 
ik hem spreek, vertrekt hij de 
volgende dag met zijn zus 
naar Marokko voor een korte 
vakantie aldaar.

Jubileum
Inmiddels is Gerard Derksen al 50 jaar 
priester. Onlangs heeft hij dit gevierd 
in de Onze Lieve Vrouwe Geboorte-
kerk met aansluitend een receptie in de 
Open Hof.

Witte Paters
Pater Derksen groeide op in een 
bloemisterijfamilie in Lent. Van huis 
uit katholiek en zodanig door het 
geloof geraakt, besluit hij de opleiding 
tot missionaris te gaan doen. Met een 
onderbreking van een jaar, “ik wilde 
achterhalen of het niet alleen mijn roots 
waren, maar ook van binnenuit kwam”, 
komt Gerard Derksen na het voltooien 
van de opleiding in Tanzania terecht. 
Pater Derksen is lid van de zogenaamde 
‘Witte Paters’, die gesticht zijn in Noord-
Afrika door kardinaal Lavigerie. Hij 
vertelt: “Om ons aan te passen aan de 
plaatselijke bevolking werden wij in het 
wit gekleed: een witte toog, dito mantel, 
een rode pet en een rozenkrans rondom 
de nek - aldaar een tasbih genoemd, een 
islamitisch gebedssnoer. Het dragen van 
die witte kleding heeft tot onze bijnaam 
geleid.” Vanuit Noord-Afrika vertrok-
ken de eerste missionarissen te voet 
naar West-Afrika onder begeleiding van 
toearegs. Het was een zeer vermoeiende 
en gevaarlijke onderneming - dwars 
door de Sahara richting Mali - en niet 

zonder risico’s; veel paters zijn omge-
komen. Nadien reisden zij per boot via 
Kaap de Goede Hoop naar Oost-Afrika, 
maar ook te voet naar Ruanda, Burundi, 
Oeganda, Kenia, Malawi én Tanzania. 
“Het doel van mijn missionarisschap is 
altijd het vrijkopen van slaven geweest 
en indirect nog steeds. Hiertoe waren 
wij in staat door goederen te kopen van 
geld dat in West-Europa voor ons werd 
opgehaald. Door die goederen aan de 
slavenhandelaren te verkopen, kochten 
wij de slaven letterlijk vrij. In de loop 
van de jaren heeft het werkterrein zich 
verlegd, maar het is en blijft de kern van 
onze activiteiten. Denk verder aan het 
slaan van waterputten, het bouwen van 
bruggen en één van onze eerste acties 
was het bouwen van ossenwagens als 
vervoermiddel.”

Slavernij
Hierover vertelt de pater dat dit in feite 
altijd nog aan de orde van de dag is. 
Kinderen worden uitgebuit en vooral 
meisjes worden altijd nog door ‘suiker-
ooms’ verleid om hun lichaam te geven 
en/of tegen hun zin uitgehuwelijkt te 
worden. Soms lukt het om zo’n jonge 
vrouw hiervan te behoeden door haar 
elders onderdak te bieden.

dar es Salaam
Gerard Derksen vertelt rustig verder: 
“In Tanzania heb ik eerst drie maanden 

lang met behulp van een bandrecorder 
mijzelf de taal - het Swahili - eigen ge-
maakt. Wil je in contact komen met de 
eigen bevolking dan is het van belang 
dat je hun taal spreekt. Overigens ben ik 
van mening dat ontwikkelingshulp niet 
zonder pastoraal werk gaat. Ik woonde 
eerst in een zelfgebouwd huis met 
golfplaten, samen met een Canadese 
en Duitse priester. Die internationale 
formule beviel mij wel. Inmiddels woon 
ik al 25 jaar in Dar es Salaam, een hele 
verandering na jaren in de rimboe te 
hebben gewoond. Groot voordeel van 
een stad is dat je veel meer mensen 
tot je beschikking hebt die kunnen 
meedenken en helpen. Het werk begint 
altijd met het opzetten van een kleuter-
school en van daaruit verder. Zo zijn er 
scholen gerealiseerd voor lichamelijk 
gehandicapten en ongeletterden. We 
hebben allen - niemand uitgezonderd - 
recht op en behoefte aan onderwijs en 
begrip.”

Ook al is deze van oorsprong Lentse 
pater bijna 79, in januari hoopt hij zijn 
activiteiten in Tanzania voort te zetten. 
Zijn gezondheid heeft het even laten 
afweten toen hij in juli jl. malaria en een 
bloedvergiftiging had opgelopen. Lentse 
Lucht wenst Pater Derksen alle goeds 
toe en een behouden terugkeer naar 
Tanzania.

  TEKST EN BEELD aNNE-riE BUS 

Als u pater Derksen wilt steunen in zijn 
werk kunt u geld storten op NL56 INGB 
0001 0712 50 t.n.v. Witte Paters kardi-
naal Lavigerie, voor werk G. Derksen.

pater Derksen  
even terug op  
geboortegrond

Het werk begint altijd 
met het opzetten van 
een kleuterschool en 
van daaruit verder 

Pater Derksen
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Welkom...
in de Wereld van

Brilmode  Markt 53/55

Contactlenzen  Bemmel

Optometrie  0481-470490
 

www.oogzorginbemmel.nl

 
 

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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Lentgenoten, 
Als ik dit stukje schrijf is het begin 
december 2014. je kijkt dan terug op 
het jaar en beseft dan dat je ook dit 
jaar een aantal markante punten bij 
kunt zetten in je herinneringenbox.

Dit jaar verdween een echt Lents 
begrip: ‘de Lus’. De Lus was de veilige 
verbinding tussen wat eens Lent West 
en Lent Oost was. Ik herinner me nog 
het moment dat mijn vader me voor de 
eerste keer naar de kleuterschool van 
Zuster Fides bracht. Dat was mijn ken-
nismaking met de grote wereld en met 
het rijke Roomsche leven. Zowel de 
kleuter- als de meisjesschool werden 
gerund door zusters die in het kloos-
ter leefden. De school, de kerk en het 
gezin waren bepalende factoren in ons 
dagelijks leven. Wat toen voor ons de 
nieuwe buurt was behoort inmiddels tot 
oud Lent. 
Er is veel gebeurd in Lent de afgelopen 
jaren. Allerlei toen voor mij vanzelfspre-

kende zaken behoren nu tot de voltooid 
verleden tijd. De scholen van toen 
zijn verdwenen. Inmiddels is ook de 
supermarkt weg. De Hoge Bongerd is 
verworden tot een grote parkeerplaats; 
er zijn te weinig plaatsen bij het nieuwe 
NS-station. We krijgen onze eigen toren 
van Babel, met waarachtig een goede 
fietsenstalling voor de NS-reizigers.
Maar er zijn ook goede dingen bijgeko-
men. Een prachtige brug, die interna-
tionaal wordt geroemd. De gemeen-
schapszin is gebleven. Dat zie je aan 
het bloeiende verenigingsleven dat 
Lent rijk is. Prachtige nieuwe scholen in 
het nieuwste bebouwde deel van Lent, 
waar we ook een grote nieuwe super-
markt aantreffen. We hebben een eigen 
wijkblad, of moet ik dorpsblad zeggen, 
waar iedere Lentenaar iedere maand 
reikhalzend naar uit ziet. Kortom: Lent 
is er. Het is een leuk dorp dat echt 
een eigen identiteit heeft en houdt. Als 
wijkraad stellen we ons als taak om 

Lent aantrekkelijk te houden. Daarom 
hebben we voor de volgende speerpun-
ten gekozen:
•    het herinrichten van het dorpsplein 

tot een OOP (ouderen ontmoe-
tingsplaats);

•    informatie en daarmee inspraak in 
de plannen voor het eiland Veur 
Lent;

•    voor jongeren meer voorzieningen 
(skate-crossingbaan, honk voor 
Scouting);

•    trim- en jogginggebied in Spiegel-
bos.

Ook komend jaar zullen we ons, ge-
steund door u, actief op gaan stellen ter 
verbetering van de Lentse samenleving. 

Een voorspoedig 2015, mede namens 
het bestuur van de wijkraad.

  TEKST tON PENNiNGS, VOOrzittEr WiJKraad LENt

 

 

jAsticker  
lentse lucht

Lentse  
Lucht
JA

We hebben gemerkt 
dat een aantal gezin-
nen met een neenee-
sticker op de deur de 
Lentse Lucht toch wil 
ontvangen. We zullen 
alle huishoudens met 
een neenee-sticker 
op de deur binnenkort 
éénmalig benaderen 
en indien gewenst een 
‘Lentse Lucht JA’-
sticker aanbieden. Als 
u deze sticker naast 
de neenee-sticker op 
de voordeur plakt krijgt 
u voortaan de Lentse 
Lucht in de bus.
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Wij wensen i edereen  
 

Een bees tacht ig goed 
2015 !  
 
Saskia, Linda, Diane, Mart ine, Ellen 

en Hans  
 

 

www.dierenklinieklent.nl 

APK keuring 
voor uw CV ketel?
Omdat CV ketels het gewoon moeten doen!

Comfort in huis: houd het veilig en vakkundig! Geen onnodige 
risico’s, laat het echte werk aan ons over. Wij zijn Installatiebedrijf 
Hans van ’t Hullenaar, al 45 jaar sterk in het onderhoud van CV 
ketels! Sluit nu een onderhouds abonnement af en wij staan 24/7 
voor u klaar.

De Houtakker 12, Bemmel  \  Tel (0481) 461 656
info@hullenaar.nu  \  www.hullenaar.nu

  
 

✓ 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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Lentse Wolkjes 
Wil je graag actief blijven sporten tijdens je zwanger-
schap of onder professionele begeleiding weer starten na 
je bevalling. mom in Balance biedt uitdagende workouts 
voor moeders in de buitenlucht o.a. in Lent!! Een keer 
uitproberen? www.mominbalance.nl actiecode gratis 
proefles MOMPRF

Uw relatie verbeteren?
Wij bieden: “Houd me vast” cursus voor stellen.
Binnenkort op dinsdagavond of zaterdagmiddag in  
Nijmegen. Info: www.rationeletherapie.nl
telefoon 024-3232436.

Wie wil af en toe mijn chihuahua uitlaten of oppassen 
als ik een lange dag weg moet? Beatle is 1 jaar, heel 
lief, aanhankelijk en luistert goed. Voor meer info en/of 
kennismaking: moniekhuijding@gmail.com of telefoon 
06-50686124.

Zin om op de woensdagavond te volleyballen van 
21.00 tot 22.00 uur in de Spil? Wij spelen recreatief 
volleybal op redelijk niveau. Bij mooi weer spelen we 
beachvolleybal. Dus als je zin hebt kom dan gerust een 
keer kijken of speel een keer mee. 
Info: wilma@josbuurman.nl

Ammerlaan praktijk voor integratieve psychotherapie 
en coaching. Integratieve therapie werkt bij zeer diverse 
klachten. Vergoeding via zorgverzekering mogelijk. 
Zelfmanagement-cursus ‘Gewoon eten dieet’, kennis-
makingscursus voetreflexologie, cursussen Reiki. Info: 
024-6635806, info@ammerlaanpraktijk.nl

Heeft u al goede voornemens gemaakt voor 2015?  
Voedingsadviesbureau La Vita Sana helpt u op weg 
naar het gezonde leven! Professionele begeleiding en 
voedingsadvies op maat door diëtist Anouk de Veen. 
Actie in januari en februari: 1 vervolgconsult gratis!  
Info: 06-83546339 of www.dietist-lavitasana.nl

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.

Lents gezin (vrouw, man en 2 dochters van 8 en 10 
jaar) zoekt tijdelijke woonruimte, al dan niet gemeubi-
leerd. Van half maart tot september/oktober 2015.  
Prijs n.o.t.k. Weet je iets? We horen het graag! Bel:  
Elma 06-12865309 of mail: elmavandongen@gmail.com 

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

Yoga 55+ (voorheen SWON) in Lent.
Voorzieningenhart de Ster op maandagmiddag van 
13.45 tot 14.45 uur en 14.55 tot 15.55 uur. 
Info: Stella Schenke, tel. 024-3661766 of mail naar stel-
laschenke@dds.nl│ www.stellaschenke.nl 

Verswagen peeters & zn. is iedere woensdag en  
zaterdag in Lent. Van 10.00 tot 10.30 uur bij St. Jozef, 
daarna in de Bloemenbuurt en in de Bongerd. 
Info: telefoon 06-13208703 of mail naar  
npeeters18@hotmail.com

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 februarinummer is donderdag  
15 januari 2015. max. 6 regels, ongeveer 40 woorden.

Op maandag 24 november is Anneke Willemsen na een ziekbed van 
ruim een jaar overleden. Anneke Willemsen was een bijzondere spor-
tieve vrouw, altijd op haar racefiets, een ruige bos grijze krullen, waar 
ook altijd een sjaaltje uitwapperde. Anneke was mede-oprichtster 
van de Zonnebloem Lent en van 1991 tot 2012 was zij voorzitter. De 
Zonnebloem en Anneke waren onlosmakelijk met elkaar verbonden 

en zij was al die jaren dé drijvende kracht. Inspirerend en schijnbaar 
onvermoeibaar heeft zij zich ingezet voor de hulpbehoevende en 
oudere Lentse bewoners. Zij kende ze allemaal en ze vergat er geen 
één! Deze hartverwarmende en energieke vrouw heeft veel in de 
harten van Lentenaren en in de Lentse gemeenschap achtergelaten. 
Wij zullen Anneke bewaren in ons hart. De Zonnebloem afdeling Lent

In Memoriam Anneke Willemsen
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jongeren
centrum  
in de ster
De openingstijden van het jongeren-
centrum in de Ster zijn gewijzigd. Op 
donderdag en vrijdag zijn we een uurtje 
langer open voor de oudere jongeren. 
De nieuwe openingstijden zijn als volgt:
- Maandag in de aula van de Ster van 
15.30 - 17.30 uur voor jongeren van 10 
tot 14 jaar
- Donderdag in de speelruimte van de 
Ster van 19.00 - 20.30 uur voor jonge-
ren van 10 tot 14 jaar
- Donderdag in de speelruimte van de 
Ster van 20.30 - 22.00 uur voor jonge-
ren van 15 jaar en ouder
- Vrijdag in de speelruimte van de Ster 
van 19.00 - 20.30 uur voor jongeren 
van 10 tot 14 jaar
- Vrijdag in de speelruimte van de Ster 
van 20.30 - 22.00 uur voor jongeren 
van 15 jaar en ouder

zaalvoetbal
Iedere woensdag van 16.30 – 17.30 
uur vindt er een leuke zaalvoetba-
lactiviteit voor jongeren van 9-12 jaar 
plaats. Vooraf opgeven is vereist. Wilt 
u uw kind opgeven, dan kan dat via 
onderstaande gegevens. Heeft u vra-
gen, ideeën of opmerkingen? Dan kunt 
u contact opnemen met Wendel van 
Hees, Jongerenwerker Nijmegen-Noord 
bij Tandem Welzijn via 06-19136298, 
w.van.hees@tandemwelzijn.nl of zoek 
op Wendel Jongerenwerker op Face-
book/Instagram 

opbrengst  
collecte  
multiple  
Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Natio-
naal MS Fonds is het mooie bedrag van 
€ 3.493 in Nijmegen en Lent opge-
haald. We bedanken alle gevers en 
collectanten hartelijk voor hun bijdrage. 
Wilt u ons bij de collecte van volgend 
jaar ondersteunen als collectant? 
Neem contact op met het Nationaal MS 
Fonds, tel. 010-5919839 of via  
www.nationaalmsfonds.nl 

Lieve  
lentenaren,
In 2003 hebben jullie, het hele dorp, 
voor ons gezin actie gevoerd om in 
Nederland te mogen blijven. Jullie 
hebben toen ontzettend veel voor 
ons gedaan. Het is toen gelukt, we 
mochten blijven. Heel erg bedankt voor 
alle steun. Nu wil ik jullie nog een keer 
om hulp vragen bij het verkrijgen van 
een paspoort. Voor de kinderen is een 
paspoort heel belangrijk om een goede 
toekomst op te bouwen. Wij zijn bijna 
22 jaar in Nederland en kunnen nog 
steeds niet naar het buitenland. Heel 
veel praktische dingen zijn in Nederland 
zonder paspoort moeilijk te regelen. Ik 
wil jullie daarom vragen ons gezin te 
helpen, maar ook andere mensen die 
in dezelfde situatie zitten. Als u het met 
mij eens bent, wil ik u vragen om een 
handtekening te zetten op een lijst bij 
Jan Linders op de plank binnen bij de 
ingang. De lijst ligt er van 2 t/m 25 janu-
ari. De handtekeningen worden daarna 
naar de Tweede Kamer in Den Haag 
gebracht. Alvast bedankt en ik wens jul-
lie Prettige Feestdagen en een Geluk-
kig Nieuwjaar toe. Chun Xian Chen.

Lions concert  
Koninklijke 
luchtmacht
Op zaterdag 17 januari verzorgt het 
orkest van de Koninklijke Luchtmacht 
haar jaarlijkse Lions concert in de Ver-
eeniging te Nijmegen. De Zonnebloem 
Lent nodigt u uit om dit concert bij te 
wonen. Deze middag is een muzikaal 
feest. Om 12.45 uur verzamelen wij in 
de hal van huize St. Jozef.

gratis  
concert
Een jaar geleden portretteerden we 
muzikant Stojan Atanasov Dimitrov 
in de rubriek ‘Nomaden in Lent’. Hij 
vermaakt met zijn zang, gitaar en 
mondharmonica het winkelend publiek 
voor de Jan Linders. Sindsdien is hij 
een bekende persoonlijkheid in Lent die 
behalve muziek maakt graag met ieder-
een even praat. Momenteel is hij druk 
bezig Nederlands te leren. Op zaterdag 
27 december geeft hij samen met zijn 
zoon Benjamin een concert op zijn ver-
trouwde plaats. Vader en zoon zijn er 
van 10.00 uur tot 17.00 uur te vinden. 
Benjamin is in Bulgarije een nationale 
bekendheid vanwege zijn deelname 
aan het tv-programma ‘Idols’. Stojan wil 
langs deze weg alle Lentenaren graag 
bedanken die hem de afgelopen jaren 
gesteund hebben en nodigt iedereen uit 
op 27 december te komen luisteren.

Damesgilde
Op dinsdagavond 20 januari verzorgt 
huisarts J. Kiers een lezing over pal-
liatieve zorg. Een onderwerp, waar in 
deze tijd veel over gesproken wordt. 
Het is belangrijk om tijdig aandacht te 
hebben voor deze zorg en begeleiding 
in de laatste levensfase. Introducees 
zijn welkom. Locatie: Het Witte Huis. 
Aanvang 20.00 uur. 

Lents Allerlei
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Nominatie
Op 21 oktober was de verkiezing. Een 
van onze Lentgenoten, Jasper Hendrix, 
was door de moeder van een cliënt 
genomineerd. Voor Lentse Lucht was 
deze nominatie een goede reden om in 
het kerstnummer extra aandacht aan dit 
onderwerp te besteden. Jasper heeft de 
verkiezing niet gewonnen, maar daar 
reageert hij nuchter op: “De nominatie 
voelt al als een blijk van grote waarde-
ring.” Op de vraag hoe hij op de ver-
kiezingslijst is gekomen, vertelt hij: “Na 
twee jaar werken in de hulpverlening 
wilde ik overstappen naar het bedrijfs-
leven en ben toen bij de Radboud Uni-
versiteit economie gaan studeren. Deze 
studie heb ik gecombineerd met het 
werken als sociotherapeut bij het Leo 
Kannerhuis. Daarna ben ik mijn eigen 
coachingspraktijk begonnen. Mensen 

zullen altijd mijn grootste drijfveer 
blijven en om die reden schreef ik me in 
bij de Nationale Hulpgids. De moeder 
van Stefan, een puber, zocht een buddy 
voor haar autistische zoon. Haar keuze 
viel op mij, onder andere vanwege mijn 
ervaring met autistische jongeren. Het 
klikte meteen tussen Stefan en mij, die 
in die tijd ook veel last had van som-
bere gevoelens en angsten.” 

Buddy
De moeder van Stefan motiveert de 
nominatie van Jasper als volgt. “Jasper 
wist onze zoon uit een diep dal te trek-
ken door met hem allerlei activiteiten 
te ondernemen, zoals samen gamen, 
voetballen, hardlopen, koken, zwem-
men, samen met het openbaar vervoer 
te reizen en vooral door veel met hem 
te praten. Met Stefan gaat het sinds de 

hulp van Jasper veel beter. Wij horen 
hem tegenwoordig vaak lachen, iets 
wat hij al jaren niet meer deed. Dat 
waren voor ons genoeg redenen om 
Jasper op te geven voor de nominatie 
van de Hulp van het Jaar 2014.” 
Jasper wil in zijn werk het zakelijke 
met het sociale blijven combineren. Hij 
werkt voor organisaties en particulie-
ren. Ook met kinderen blijft hij graag 
werken. “Zij zijn (nog) afhankelijk van 
de omstandigheden waarin zij leven. 
Daarom zal ik dit werk blijven doen, 
juist om hen te helpen hun eigenwaarde 
te (her)vinden en te leren om het maxi-
male uit zichzelf te halen. Ieder mens is 
uniek. Het is mijn missie om iedereen 
daarvan te overtuigen.”

 TEKST LSO BEELD rOOS d'HONt

jASpeR HenDRIx

Hulp van het jaar
In deze tijden van enorme bezuinigingen is er een positieve kijk op de thuiszorg nodig. De 
Nationale Hulpgids heeft daarom de Hulp van het Jaar-verkiezing georganiseerd, waarbij wordt 
stilgestaan bij alle mensen die anderen willen helpen die met toewijding hun werk in de (kinder)
opvang, thuiszorg, schoonmaak, begeleiding of verzorging doen en net dat beetje extra geven.

de nominatie 
alleen al voelt 
als een blijk 
van grote 
waardering

de Nationale  
Hulpgids

De Nationale Hulp-
gids is een zorg-
marktplaats waar 
hulpvragers kinder-
opvang, thuiszorg, 
schoonmakers en 
dagopvang kun-
nen vinden op een 
veilige manier en met 
respect voor privacy. 
Meer dan 50.000 
hulpen en hulpvra-
gers hebben elkaar 
gevonden op www.
nationalehulpgids.nl. 
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E-BIKE CENTER LENT

* 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

 

Complete badkamers
Loodgieterswerk

Centrale verwarming
Tegelwerk

e-mail:  p.raijmakers@hetnet.nl
tel:  06-44784316
adres: Pavialaan 37
 6663EC lent
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Koninklijke Vereniging de Friesche Elfsteden
De vereniging is een instituut. Opgericht in 1909, gedragen door duizenden 
vrijwilligers stelt de vereniging zich ten doel, indien mogelijk, een Elfste-
dentocht op de schaats te organiseren. Jan schudt achteloos de route en 
steden uit zijn mouw. De tocht gaat over een traject van bijna 200 kilometer 
van stad naar stad over meren en sloten. Leeuwarden is als hoofdstad van 
Friesland de start en finishplaats. Het ijs moet minimaal 15 cm dik zijn. Dit 
alles wordt door de 22 rayonhoofden bij aanhoudende vorst nauwlettend in 
de gaten gehouden. Waar nodig en mogelijk worden ijstransplantaties uit-
gevoerd en op zwakke plekken wordt ervoor gezorgd dat men kan klúnen. 
Hier moeten de schaatsers lopend verder. Alleen leden van de Friesche 
Elfsteden krijgen bij start een stempelkaart. De wedstrijdrijders starten om 
05.30 uur. Hierna volgen om de tien minuten de in groepen ingedeelde toer-
rijders. De groepsindeling is op anciënniteit. Jan zit met startnummer 3.425 
in groep 3, Jim met 15.624 in groep 14. Hij vertrekt dus bijna twee uur later. 

En dan hebben we het niet over 
de rondjes in het Triavium, wat 
ook leuk is. Als het vriest dat het 
kraakt, de meesten van ons zich 
nog eens omdraaien of verlek-
kerd uitzien naar een warmte-
bron, dan is Jan Konings in zijn 
element en test hij zo snel hij kan 
de dikte van het ijs op de Bem-
melse Strang of de Oude Waal 
in de Ooijpolder. Met een beetje 
mazzel gaan dan de ijzers uit het 
vet en kunnen de eerste slagen 
worden gemaakt. 

Buiten in de frisse lucht, het krakende 
ijs, de rietkragen, wind in je gezicht en 
met snot voor de ogen vliegend over 
het ijs. Dat geeft een gevoel van vrijheid 
en beleving die je met bijna niets kunt 
vergelijken. Langlaufen komt misschien 
in de buurt. “Verbazingwekkend hoe 
weinig inwoners van Lent schaatsen. 
Als je het niet met de paplepel inge-
goten krijgt gaat het niet gebeuren”, 
stelt Jan vast. “En ja, dan heb je wel 
natuurijs nodig. Mijn zoon Jim heb ik 
op zijn vijfde op de schaatsen gezet en 
vanaf die tijd kriebelt het bij hem ook. 
Zijn hele basisschooltijd heb ik een 
groep jeugd getraind van de Nijmeegse 
Schaats Vereniging in het Triavium.“ 
Vanuit Haaksbergen kwam Jan in 1972 
de Lerarenopleiding in Nijmegen doen. 

Hij streek in Lent neer en ging er nooit 
meer weg. Als er natuurijs was ging hij 
met een studiemaat de Oude Waal of 
Strang op. De jaren die volgden maak-
ten ze de eerste tochten. Giethoorn, 
Alblasserwaard, noem ze maar op. 

tocht der tochten
“Tot 1986 gingen we jarenlang wekelijks 
met een aantal maatjes naar de kunst-
ijsbaan in Deventer. In februari 1985 
op weg naar de Noorderrondrit (150 
km) hoorden we op de radio dat de 13e 
Friesche Elfstedentocht zou worden 
gereden. Die miste ik dus. Gelukkig 
kon ik in 1986 in de herkansing. Met 
een schaatsvriendin heb ik toen het 
eerste kruisje gehaald. Hoewel de tocht 
in 1996 officieel niet doorging hebben 
dorpsgenoot Jan Benneker en ik hem 
toch gereden. We hoorden tot de club 
‘illegalen’ die achteraf ook nog een cer-
tificaat hebben gekregen. Er lagen veel 
ijsschotsen onder bruggen en het was, 
als men de tocht had laten doorgaan, 
niet verantwoord geweest.” 

de tocht van 1997
“Tot nu toe is voor mij de tocht van 
1997 de meest waardevolle. Er stond 
een harde wind en het was 4 januari 
langer donker dan in 1986. Ook met 
een lampje op het voorhoofd blijft het 
opletten. Voor de tweehonderd kilome-

ter reken ik zo’n 12 uur, inclusief twee 
uur aan pauzes. (De wedstrijdschaatsers 
doen er zeven uur over.) Dus je schaatst, 
ijs en weder dienende, 20 kilometer 
per uur. Dat is ook wat dat vrije gevoel 
geeft. Met een paar mensen of alleen 
over de vaarten en plassen vliegen. De 
innerlijke drang om het ijs op te gaan is 
een ziekte. Het komt aan op Ausdauer, 
blik op oneindig en verstand op nul. 
Het gaat niet alleen om de Elfsteden-
tocht. De andere toertochten, zeker als 
die niet georganiseerd zijn en daardoor 
minder druk, zijn minstens zo mooi.” 

Na 2000
We hebben vanaf 2000 geen fatsoen-
lijke winter meer gehad en daardoor de 
laatste 10 jaar veel minder natuurijs. Er 
is veel aan gelegen om de Elfstedentocht 
te laten doorgaan. De eerstvolgende wil 
ik rijden, gewoon om de bijzondere be-
leving. Hoe mooi de andere tochten ook 
zijn, de Elfstedentocht is pure nostalgie. 
In elke stad is er een feestelijke intocht. 
In februari 2012 hebben Jim en ik de 
tocht officieus volbracht. Elk jaar komt 
de Elfstedentocht een jaar dichterbij. 
Wat zou er mooier zijn dan ooit samen 
met Jim over de finish te gaan?
Meer weten over de Elfstedentocht: 
www.elfstedentocht.nl. 

 TEKST NiCO BOUWMaN BEELD ONBEKENd

Schaatsen
SportLent ... 

Jim en Jan Konings, tocht op het Slotermeer
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Te koop

Een heerlijke kant en klare, dus zo te betrekken ruime hoekwoning. 
Deze nieuwbouw (2013) woning van het plan Lentsche Roode is gebouwd in de 
typische jaren ’30 sfeer met voor de deur een gracht. De woning is in nieuwstaat, luxe 
afgewerkt, sfeervol gebouwd en heeft vier slaapkamers een luxe keuken, mooie badkamer, 
een grote zolder met slaapkamer en een parkeerplaats op eigen terrein.
Dichtbij de natuur waar je lekker kunt sporten, wandelen of fietsen. 

Buiten makelaars, Edith Piafstraat 110, 6663 MA Lent
I: www.buiten.nu; E: info@buiten.nu; T: 024-3888958.

Vraagprijs € 249.000,-- k.k.

Lent
Frankrijkstraat 345

22

het buske 79 lent 024 3882882 www.miekestapelkamp.nl

bowen techniek 
acupunctuur
oedeemtherapie
fysiotherapie
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Deze keer wil ik het hebben over plan-
ten die traditioneel met de kerst in huis 
gehaald worden. Hulst is al heel lang als 
kerstdecoratie in zwang. Het gaat dan 
om de takken met de glanzend groene 
bladeren en de felgekleurde rode bessen. 
Omdat de takken lang goed blijven zonder 
water werden ze vaak op schilderijen ge-
legd om zo een gezellige kerstsfeer op te 
roepen. Voor de vensterbank worden de 
roodgekleurde kerststerren aangeschaft. 
Dit is een kamerplant met stervormige 
rode topbladeren. Hij behoort tot de wolfs-
melkfamilie. Ieder jaar weer worden ze 
rond de kerst met tienduizenden tegelijk 
verkocht. Aan de verschillende kerst-
planten werd van oudsher een bepaalde 
betekenis toegekend. Zo zou de kerstster 
genegenheid uitdrukken. Een andere 
populaire kerstplant is de amaryllis. Het is 
een bolgewas dat staat voor schoonheid 
en bewondering. De amaryllis die we vorig 
jaar met de kerst kregen heb ik begin mei 
op het terras gezet en er de hele zomer 
niet meer naar omgekeken. Ik zag pas dat 
hij weer uitliep en heb hem binnengehaald 
zodat we met de kerst opnieuw kunnen 
genieten van de imposante rode bloemen 
op de lange stelen. Ik las onlangs in een 
tuintijdschrift dat iemand de plant op deze 
manier al jaar 15 jaar had overgehouden. 
De laatste jaren wordt de kerstroos steeds 
populairder. Ze zijn nu volop te koop. 
Kerstrozen behoren tot de ranonkelfamilie 
en bloeien van december tot april. De 
meest verkochte kerstroos is de Hellebo-
ris niger. Ze hebben grote witte bloemen 
en in het bloemhart staan opvallende wit 
gesteelde meeldraden. Na de bloei kunt 
u ze in de tuin zetten. Ze houden van een 
beschaduwde plek. U kunt er dan vaak 
nog meer dan tien jaar van genieten. Zo 

hebben wij in de tuin de Helleboris oriën-
talis. Half november stond deze kerstroos 
al in bloei. De bloemblaadjes van deze 
soort variëren van groen tot roze en ze 
geven de tuin in sombere herfstdagen een 
vrolijk aanzien. Dan is er nog de maretak 
of mistletoe. Deze plant moet het niet 
van de kleur rood hebben maar van zijn 
mythische kwaliteiten. De maretak leeft 
als halfparasiet in loofbomen. De meeste 
zijn te vinden in het zuiden van Limburg, 
ze houden van kalkrijke gronden. Maar 
in ons eigen Lent zijn in de Salviastraat 
twee mooie exemplaren te vinden in de 
meelbesbomen die daar aangeplant zijn. 
De bomen staan er wat krakkemikkig bij 
maar de maretakken floreren fantastisch. 
Met de kerst werd de maretak vroeger 
in huis gehaald vanwege zijn helende 
werking en bescherming tegen boze mare 
(geesten en heksen). Vijanden die elkaar 
tegenkwamen onder een maretak werden 
geacht hun wapens neer te leggen in 
plaats van verder te vechten. Tot op de 
dag van vandaag wordt dit ritueel in een 
wat andere vorm nog steeds gebruikt. Als 
je onder een maretak staat is het toege-
staan vrijelijk te kussen. Mocht u plannen 
in deze richting hebben dan is het verstan-
dig een maretak boven de deuropening te 
hangen of uw geliefde mee te tronen naar 
de Salviastraat.

 TEKST & ILLUSTRATIE JOHaNNES

Open lucht  Kerstmis
Over een paar dagen is het al weer kerstmis. Als er een kleur is 
die bij de kerst hoort is het wel de kleur rood. Rood is de kleur van 
de liefde en van passie. De kleur staat ook voor offer en vrede. In 
combinatie met de groene kerstboom doet vlammend rode decora-
tie het altijd goed met de kerst. Denk aan de klassieke rode kerst-
ballen, hartjes, slingers en meer. 

TeLeFOOnnuMMers

Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening
Huisartsenpraktijk Lent 3094500
 Avond/nacht en weekend 0900-8880
Tandarts 3230030
Jeugdtandarts Waalsprong  024-3246324 
Apotheek de Waal  3094502
Huize St. Jozef 3813600
NIM Maatschappelijk Werk 3232751
ZZG zorggroep 3665777
Buurtzorg Lent Oosterhout 06-13003082
Swon het seniorennetwerk 3650190
Centrum voor Jeugd en Gezin 088-0011312
Verloskundige praktijk Ode  085-4897680
Betuweland Thuiszorg 0481-470660

religie
Pastorie R.K. Kerk 3220360
Caritas 3220438
Pastorie N.H. Kerk 0481- 481457
Diaconie 3234345

Scholen
Peuterspeelzaal Goudwinde 3489980
Peutergroep De Geldershof 3233633
KDV en BSO Goudwinde  3489999
KDV De Groene Wereld 3225725
KDV De Geldershof 3296361 
BSO De Geldershof  3233638
Basisschool De Geldershof 3233510
Basisschool Het Talent 3604332
Basisschool De Verwondering 06-57599674

Cultuur en recreatie
De Ster 3578712
De Open Hof 3235421
Toneelvereniging Nieuw Leven  3234345 
Scouting  3239684
Harmonie St. Theresia 3229560
Koor Young at Heart 3225399
C.V. ‘t Durstige Bluumke 0481-453335
Historische Tuinderij  3232418
De Dorpsschuur 3244531
Spaarkas Lent  3223115

Sport(accomodaties)
Sportzaal de Spil 06-54700536
DVOL Voetbal 0481-462338
Tennisclub LLTV 3578092
Tennisvereniging Lentseveld 06-55193760
Damclub DC Lent 3600137
Gymclub DVOL 3774198
Judo DVOL 3235367
Badmintonver. ’t Pluumke 3239684
Volleybalver. DVOL 06-42083393
Comby 55+ 3232196
Bridge Club Lent 3233704
Bridgeclub Waalsprong 3295335
Sjoelclub/Jeu-de-boules 06-12700996

Maatschappelijk leven
Wat heet oud 3236235
EHBO 0481-463449
Zonnebloem 3606455
Damesgilde 3227981
Wijkraad Lent 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
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In beeld 
 

Hoe lang ga je op reis?
Twee en een halve week, met mama en mijn oom en tante.

Herinner je je nog iets van China?
Bijna niet, ik was nog klein. Ik weet nog wel dat ik leerde traplo-
pen!

Wat weet je nú over China?
Gisteren hadden we een filmpje op school over het Boeddhisme 
in China. Er zijn daar veel tempels, je moet wierook aansteken 
en je handen bij elkaar doen, buigen en dan langzaam op je 
knieën zitten. Het was heel erg grappig, want dat filmpje was in 
Amsterdam en ik herkende iets waar ik al twee keer met papa 
ben geweest: restaurant Nam Kee! In China gaan we ook een 
paar tempels bezoeken. 

Ken je al een beetje Chinees? 
Ja! Ik kan ‘hallo’, ‘poes’, tellen tot negen en nog veel meer. Ik heb 
al een jaar les op mijn school, het Talent. Mama Ellis vult aan: ‘de 
docente komt van de Chinese school in Arnhem. Het niveau van 
de lessen is zodanig dat het straks aansluit op de lessen op de 
middelbare school, mocht Yuan er mee verder willen.’

Hoe ging dat op school, was er al Chinese les?
Ik wilde het al heel lang leren, maar er was geen les. Toen heeft 
Ellis het gevraagd op school. Meer kinderen doen nu mee en 
Ellis regelt alles. 

Je bent goed voorbereid! Weet je ook iets over het gebied 
waar je heen gaat?
Ja! Ik ga naar het zuiden, naar de provincie Guangxi en de stad 
Guilin, daar zijn veel rijstvelden en bergen en het is er warm. 

is er iemand die je wilt ontmoeten?
In mijn babyboek staat een foto van Qing Wen, ze was mijn vaste 
verzorgster in het tehuis. Ellis vult aan: door haar heeft ze een 
heel liefdevolle verzorging gehad in een vaste structuur. Ze was 
als een mama voor haar. Heel misschien lukt het haar te zien!

Wat neem je mee in je koffer?
M’n bikini! En m’n knuffel, zaklamp en muggenspul.

Waarom is deze reis belangrijk voor jou?
Omdat ik voor het eerst terugga naar mijn geboorteland! Als ik 
terug ben, ga ik er een spreekbeurt over houden.

Ga je later nog eens naar China denk je?
Ja, omdat ik daar ga studeren!

 TEKST MM BEELD EB

Yuan op reis naar China

f

Lentse  
Lucht

www.lentselucht.nl  redactie@lentselucht 024-3221095 @lentselucht facebook.com/lentselucht 

Yuan (9) laat haar speciale China-kist zien: daarin 
zitten de spulletjes waarmee ze zeven jaar geleden 
naar Lent kwam. Een knuffel, kleertjes, en een mooi 
babyboek vol foto’s, verhalen en hand- en voetaf-
drukken. Nu is het moment daar: vlak voor kerst 
reist ze voor de eerste keer terug naar haar ge-
boortegrond in Zuid-China. “Het leukste vind ik het 
om de panda’s, het kindertehuis, het strand en de 
rijstvelden te zien!”

Samen stempelen met mama




