
Nijmegen is een van de gemeenten die toe-
stemming heeft gekregen om een pilot te star-
ten voor legale wietteelt. De kweeklocaties 
liggen in kassengebied Bergerden en in Lent. 
Lentse Lucht ziet de wietwolken al hangen, en 
spreekt met gemeenteraadslid Noël Vergunst, 
wijkraadvoorzitter Ton Pennings en teler Geert 
Disveld over het proefproject en over de Open 
Dag van de kweeklocatie. 

Tientallen gemeenten hebben in 2014 in het zogenoemde 
‘Joint Manifest’ aangegeven dat ze zelf de wietteelt ter hand 
willen nemen. Tot nu toe is een meerderheid in de Tweede 
Kamer echter tegen legalisering. De recente beslissing om vier 
gemeenten, waaronder Nijmegen, toestemming te geven voor 
een proef met gereguleerde wietteelt, lijkt een doorbraak. 

Pilot
Noël Vergunst, gemeenteraadslid van Groen Links, is één van 
de voortrekkers van gereguleerde wietteelt in Nijmegen. Afge
lopen december werd zijn motie om voorbereidingen te tref
fen voor een pilotproject met grote meerderheid aangenomen. 
Toch komt de snelheid waarmee het project nu van de grond 
is gekomen ook voor hem als een verrassing. “Lange tijd was 
minister Opstelten de belemmering voor regulering. Ik ben 
blij dat nu hij is afgetreden, we twee jaar de kans krijgen om 
een proefproject op poten te zetten.“ 

Toverstaf
Volgens Vergunst zijn de voordelen duidelijk: “Volgens de 
huidige wetgeving mag je aan de voordeur legaal wiet kopen 
in de coffeeshop, terwijl de levering via de achterdeur il
legaal is. De verkoper heeft geen toverstaf waarmee hij het 
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COVERSTORY (VerVoLg)

spul tevoorschijn kan toveren. Dus hij is voor bevoorrading 
afhankelijk van de georganiseerde criminaliteit. Door hen
nep te laten telen door professionele tuinders, die zich aan 
regels moeten houden, haal je de productie uit het criminele 
circuit, kun je de kwaliteit controleren en het brandgevaar 
wegnemen.” 

Nachtelijke overval
Ton Pennings, voorzitter van de wijkraad van Lent is ‘not 
amused’. “De wijkraad staat op zich niet afwijzend tegenover 
gereguleerde wietteelt. Waar we wel een probleem mee heb
ben is dat er in Lent een project wordt opgestart zonder dat 
we daarin zijn gekend. Het voelt als een nachtelijke overval. 
We vinden het onbegrijpelijk dat zo’n ingrijpend besluit 
even snel door de gemeenteraad is gejaagd. Wat ons met 
name stoort, is dat de kwekerij zo dicht bij een woonwijk 
staat, terwijl we niet zijn geïnformeerd over de risico’s.”

De wietboer
Geert Disveld is de eerste wietboer van Lent. De geboren 
en getogen Lentenaar verhaalt enthousiast over de kansen 
die gereguleerde wietteelt biedt. “Toen ik hoorde van het 
pilotproject heb ik die kans aangegrepen. Via een regeling 
heb ik de kas op de kop getikt. Dit voorjaar kunnen we al 
gaan leveren aan coffeeshops. Ik snap dat omwonenden 
ongerust zijn, maar het telen van wiet is niet onveiliger dan 
het kweken van bloemen. Om te laten zien hoe het kweken 
in zijn werk gaat organiseren we in april een rondleiding 
door de kas.” 

Wiet of geraniums?
Disveld moet nog wennen aan zijn nieuwe loopbaan. “We 
hebben veertig jaar een kwekerij voor potplanten gehad. 
Die is afgelopen jaar gesloopt. Wij kwekers hebben het altijd 

goed gehad, totdat de gemeente alle bedrijven opkocht. 
Vroeger kwamen ze zelfs vanuit Goes met een volkswagen
busje naar Lent om bloemen te halen. Maar nu is het de 
moeite niet meer waard. We grapten wel eens tegen elkaar 
dat, als we nog wat wilden verdienen, we wiet moesten gaan 
telen. Tegen een kameraad zei ik dat we met de carnavalsop
tocht mee moesten lopen met een bord ‘zonder wiet redden 
we het niet’. Ik heb nooit gedacht dat die grap nog eens 
ernst zou worden. Maar ik ben blij dat het mogelijk is. Wiet 
brengt toch een stuk meer op dan geraniums.”

Op zaterdag 11 april organiseert teler Geert Disveld, 
in samenwerking met Lentse Lucht, een rondleiding 
door de wietkwekerij. Deelnemers krijgen een proef-
monster mee. De rondleiding start om 13.00 uur. 
Wilt u er bij zijn? Meld u dan uiterlijk 31 maart aan 
via redactie@lentselucht.nl.

 TEKST MBO BEELD JN 

Het voelt als een  
nachtelijke overval

Zonder wiet redden we  
het niet
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Uit de lucht 

“Als je er binnenkomt waan je je in 
een vreemde overwoekerde wereld, 
in een secret garden.” Maike Fleuren, 
organisator van productiehuis Oost-Ne-
derland, is gefascineerd door de trans-
formatie van de kas van kwekersfamilie 
Willemsen. Het is zo’n plek die van 
kleur verschiet. Tot voor kort een bloei-
end tuindersbedrijf, nu een plek waar 
de pauzeknop is ingedrukt. Binnenkort 
strijkt muziektheatergroep BOT er neer 
om enkele dagen Het Geluid van Glas 
te laten horen. En daarna? Niemand 
die het weet. Het proces van opkomst 
en verval is een terugkerend thema 
in deze editie. In de Tuindersverhalen 
komt de neergang van het tuindersdorp 
Lent aan bod, terwijl de gereguleerde 
wietteelt nieuwe kansen lijkt te bieden. 
Waar verval eindigt en opkomst begint 
is niet altijd duidelijk. Is het drastisch 
kortwieken van het populieren(speel)
bosje aan de Vossenpels een nood-
zakelijke nieuwe start of is het bomen-
moord? De meningen zijn verdeeld. 
Maike Fleuren ziet in ieder geval de 
schoonheid van een plek waar de con-
trole is losgelaten: “Pionierplanten als 
braam, vlinderstruik en klimop hebben 
de kassen als het ware overgenomen. 
Het beeld is zo prachtig, dat je mensen 
zonder woorden kunt laten zien wat het 
effect van tijd is.”

 TEKST MBo

 ILLUSTRATIE YVONNE BUSSCHE

Lent gestickerd

Wellicht heeft u voor de eerste keer de Lentse Lucht in uw handen. Vrijwilligers van 
de Lentse Lucht hebben de afgelopen periode een groot deel van de Lentse huizen 
met een NEENEE-sticker op de brievenbus bezocht. Velen gaven te kennen voor 
de Lentse Lucht een uitzondering te willen maken en ontvingen een ‘Lentse Lucht 
JA’- sticker. Het stickertje zorgt ervoor dat u iedere maand de Lentse Lucht, vol met 
wetenswaardigheden uit het dorp, in uw brievenbus vindt. Als u in het oude gedeelte 
van Lent woont en u heeft een NEENEE-sticker op de brievenbus, dan hoeft u niet 
te reageren. Hier krijgt iedere huishouding de Lentse Lucht. Mocht u iemand kennen 
die de Lentse Lucht niet ontvangt maar het toch zou willen, dan kunt u contact opne-
men met de bezorgdienst: tel 024 3221076 of bezorging@lentselucht.nl

 TEKST JK BEELD EB
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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 pijnvrij 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  

... zetten een 
boom op

Dierenarts  

Voorjaarskriebels: violen en 
konijnen

De dagen worden langer en het 
zonnetje voelt weer aangenaam 
warm aan. Het voorjaar hangt in 
de lucht. Het zorgt niet alleen bij 
dieren maar ook bij mensen voor 
lentekriebels. We willen graag 
weer naar buiten en de tuin roept. 

In een zonnig humeur gaat u met de 
kinderen naar een tuincentrum om 
wat fleurige viooltjes aan te schaffen. 
Na een lange kronkelroute door het 
tuincentrum komt u vanzelf bij de die-
renafdeling. Daar zitten ze, de schat-
tige jonge konijntjes. De kinderen 
zijn weg van die kleine huppelende 
diertjes. U vraagt aan een medewer-
ker: “Wat zijn het voor konijnen?” Heel 
vaak wordt die vraag beantwoord met 
“dwergkonijnen”. Die worden niet zo 
groot, denkt u, en nemen ook niet 
zoveel ruimte in. Opgetogen koopt 
u het leukste konijntje dat er zit. De 
kinderen zijn er dolgelukkig mee.
Om de nieuwe aanwinst na te laten 
kijken en te laten vaccineren maakt 

u een afspraak met de dierenarts. In 
zijn nieuwe hokje neemt u uw konijntje 
mee naar de afspraak. Eenmaal 
op tafel hoort u echter dat het geen 
dwergkonijntje is. Dwergkonijntjes 
hebben korte kleine oortjes en die van 
u heeft flinke hangoren. Een dwerg-
konijntje wordt gemiddeld zo rond de 
1 kilo. De gewichtsschatting voor dit 
konijntje is toch al gauw 2,5 tot 3 kg. 
Helaas komt het ook regelmatig voor 
dat het geslacht niet klopt. En dan 
moet er een andere naam bedacht 
worden, want als man wil je geen 
Floortje heten. Bovendien doet u uw 
konijntje heel veel plezier als u er nog 
een konijntje bij neemt.
Zo lopen de dingen toch anders dan u 
dacht. Ook de verzorging vraagt meer 
tijd en aandacht, maar: huppelende 
konijntjes in de tuin geven veel liefde 
en plezier; meer nog dan viooltjes!

  TEKST SaSKia, aSSiSTENTE DiErENDOKTEr HaNS 

DEKKEr ILLUSTRATIE HaNS SPaaNS

“Goh Gé, wa vien ik da nou fijn, da jij ok un 
vlag bij je hep. Mar die van jou is wel veul 
grotter dan de miene. Hoe kumpt da zo?”
“Ach djèrn, je wit toch wel da bij mien alles 
veul grotter is. Verschil mot d’r wese en 
da wou’k wel zo houwe. Mar woar zulle 
we beginne?” “Kom, ik wit nog wel un leuk 
plekske. Dan motte we hier de diek af en 
dan un stukske rechts en dan de Modder-
stroat ien.” “Kiek doar wa un ampart huus. 
Ajje dit huus vergeliekt mit de rest, dan vien 
ik wel da deze d’r met kop en schotel bo-
venuut stikt.” “En kiek hier dan us Gé. Doar 
is nog un hil lege wei; doar past mien vlag 
wel ien.” “Vlug Anna, anders kruupt iemand 
anders je veur. Mar nou ik ut zo bekiek, vien 
ik dit ok un bar moij plekske veur un boom. 
Un appeleboom doch ik zo. Vien jij da ok?”
“Oké Gé, loate we da doen en fluks de koe 
bij de uiers vatten. As jij nou bij de vlag blief 
stoan, dan hoal ik ekkes de schup en een 
appeleboom op. Tot sommedeen.”

Deze x is d’r gin verkloarende woorden
liest, umda Anna en Gé druk sien met 
bomen planten en dus gin tied hebbe de 
woorden te verkloaren. Dus da moge jul
lie veur 1 x eiges doen. Je kan ut allinnig 
prebiere, mar ok samen met je buren. 
Bovendien is ut zo, da veural Gé last het 
van un vervèlende en hardnekkige veur
joarsdip die mar nie veurbij wil goan. Is 
d’r iemand ien Lent die heur un bietje wil/
kan oppeppen? Graag uw reactie naar de 
heer B. Schilder van Lentse Lucht.

www.studiekunst.nl 

Huiswerk –  en studiebegeleiding 
Griftdijk Zuid 131 Lent  

06 1205 7059  
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competitie-tijd!
Het voorjaar komt er aan en dat 
betekent dat de verschillende 

voorjaarscompetities weer van start 
gaan. Jong en oud en spelers van ieder 

niveau gaan de strijd met elkaar aan. 
Kom gewoon eens kijken en proef de 

sfeer die op die dagen op het park hangt.  

Kijk voor de wedstrijdschema’s en meer 
informatie op lltv.nl

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
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Lent nooit eerder zo oranje
ORANJECOMITIÉ

Het Oranjecomité barst van 
de creatieve energie. Ieder 
jaar worden de Oranjefeesten 
groter. Het gerucht gaat dat dit 
jaar een heuse Koningsnacht 
aan de festiviteiten wordt toe-
gevoegd. Lentse Lucht ging 
poolshoogte nemen en sprak 
met twee leden van het Oran-
jecomité: Waldo Linders en 
Tjebbe Bakker.

Hoe pakken jullie het aan?
“Uitgangspunt is het draaiboek van 
onze voorgangers. Samen met Donna 
Stok en Bob Jacobs vormen we het 
Oranjecomité; we zijn in deze samen
stelling drie jaar bij elkaar. We zijn alle 
vier creatieve, ondernemende types en 
zoeken ieder jaar naar nieuwe ele
menten en uitbreiding. De vrijmarkt 
verdubbelt ieder jaar en trekt elke keer 
meer mensen. Zelfs Nijmegenaren 
komen naar Lent, omdat ze het hier 
gezelliger en overzichtelijker vinden 
dan in de Goffert.”

Wat kunnen we verwachten?
“Net als andere jaren is er een kinder
fietstocht, een kindervrijmarkt, een 
kindertheater met de Hokus Pokus 
Kindertheatershow. Eigenlijk hebben 
we voor iedere leeftijdsgroep wel iets. 
Er zijn onder andere springkussens, 
een bungytrampoline, bumperballen 
en een opblaasbaar klautertoestel voor 
de jonge kinderen. Voor de grotere 
kinderen is er onder andere een stoere 
stormbaan, een schiettent en kunnen er 
kratten gestapeld worden. Er is ook aan 
eten en drinken gedacht. Zo is er gratis 
limonade die bij de limonadekabouter 
getapt kan worden. Verder is er friet, 
ijs, popcorn en zijn er suikerspinnen te 
krijgen.”

is er voor de ouders ook iets te 
beleven?
 “We proberen het voor de ouders ook 
leuk te maken. Er wordt speciaal voor 

de ouders een plein ingericht. Het ligt 
centraal zodat ze de kinderen vanaf 
deze plek in de gaten kunnen houden. 
Er is muziek. Vorig jaar hadden we voor 
het eerst een DJ, die komt nu langer. We 
proberen zoveel mogelijk met Lentse 
ondernemers te werken. Het aanbod 
van hapjes is dit jaar ook groter. Er is 
varken aan het spit, er zijn vegetarische 
gerechten, ijs, soep en er is een bar
becue. Vroeger bloedde tegen zes uur 
het evenement dood. Met de culinaire 
toevoegingen hopen we dat mensen een 
uurtje langer blijven hangen.”

Komt er deze keer ook een 
Koningsnacht?
“Klopt. Dat doen we dit jaar voor het 
eerst. De organisatie doen we samen 
met het Lentse evenementenbureau 
Stormgevers. We hebben er al een 
aantal jaren op gebroed en dit jaar is de 
première. Als publiekstrekker hebben 
we Bennie Solo ingehuurd. Hij verzorgt 
een onderhoudende theatershow. We 
beginnen om 19.30 en het is om 01.00 
uur afgelopen. We gokken vooral op de 

ouders. Het idee is dat ze tot 01.00 uur 
makkelijk een oppas kunnen regelen.”

Krijgen jullie de organisatie 
helemaal rond?
“Financieel gaat het wel lukken, mede 
dankzij de sponsors en een donatie uit 
het Jan Lindersfonds. In de eerste week 
van april wordt er nog gecollecteerd om 
de begroting helemaal rond te krij
gen. De entree voor de Koningsnacht 
bedraagt 10 euro. Verder zijn we nog op 
zoek naar vrijwilligers voor de collecte 
en de festiviteiten. Ze kunnen zich aan
melden via info@oranjelent.nl”

Meer weten? Zie: www.oranjelent of 
Facebook oranjelent

 TEKST JK BEELD BOra aVriC

We proberen het voor de ouders ook 
leuk te maken. er wordt speciaal voor 
de ouders een plein ingericht

Sfeerbeeld
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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

Op alle Kadus 
professional 
verzorgingsproducten 
-50% korting 

Kijk ook op onze facebook voor  
actuele acties en nieuwtjes!!



9Lentse Lucht 4 2015

Lentse  
Lucht
Lentse  
Lucht

Prima Hora en Das Kabinett 
CULTUUR

De Kas
’s Morgens vroeg verwelkomt William 
Willems, de projectleider van Slak, mij 
in een koude kas met warme koffie. 
Ik kijk mijn ogen uit. Er is plek voor 
zelfbouwateliers, winkeltjes, overdekte 
volkstuintjes en stadslandbouw. Veel 
staat nog in de steigers, maar de basis 
is gelegd en nodigt uit om mee te doen. 
William legt uit dat het succes voor een 
groot deel af zal hangen van burger
initiatieven. “Er is nog behoefte aan 
vrijwilligers en bouwmaterialen, zoals 
pallets, bakstenen, isolatiematerialen 
enzovoort. Voor een lage prijs kan een 
plekje worden gehuurd voor vergade
ringen en tentoonstellingen. De Lentse 
Aarde en Plant je Vlag houden hier hun 
vergaderingen. Van alles is nog moge
lijk; er zijn ideeën voor een tuinterras, 
een speeltuintje, een koffiehoek en een 
buitenlandse supermarkt.”

Prima Hora
Theodora Kotsi is de stuwende kracht 
van Stichting Prima Hora, ze is beel
dend kunstenaar en spreekt vol en
thousiasme over het kasproject. “Prima 
Hora wil zich inzetten voor het behoud 
van De Kas en deze veranderen in 
een plek vol sociale initiatieven. Wij 
programmeren de algemene ruimtes en 

volkstuintjes en zorgen voor een divers 
aanbod. Iedereen met passende ideeën 
is welkom en wordt ondersteund. 
Beginnende ondernemers kunnen 
hier hun droom waarmaken en naast 
educatieve projecten voor jong en oud, 
willen we ook mensen die maatschap
pelijk buiten de boot vallen een sociale 
werkplek bieden. Bij Stichting Brem 
bijvoorbeeld worden groenten gekweekt 
waarmee de begeleiding gefinancierd 
wordt; binnenkort worden de activitei
ten uitgebreid met een theetuin. Op 20 
en 21 maart deed Brem ook mee aan de 
NLdoetdagen. Maar wie van tuinieren 
houdt kan ook terecht bij de Groene 
Vingers. En wil je een Second Life geven 
aan je kleding of schoeisel, dan is hier 
je toekomst. Er is ook een Ruil en weg
geefwinkel waar je kunt komen halen 
wat je nodig hebt en geven wat je mis
sen kunt. Of het spullen of diensten zijn, 
dat maakt niet uit. Ook voor kinderen is 
er al een activiteit. Luna (11 jaar) heeft 
een Knutselclub opgericht voor 4 t/m 7 
jarigen.”

De nieuwe Warmoezenier
Theodora is momenteel bezig met het 
bloemenproject ‘De nieuwe Warmoeze
nier’, dat loopt van maart tot augustus. 
Samen met Lentenaren organiseert 

zij een bloemen en plantenruilbeurs. 
“In april zijn er workshops met ex
tuinbouwers en in de kas komt een 
bloemenparfumlaboratorium. Tot en 
met juni kan iedereen de kunstzinnige 
bloemeninstallaties (Land Art) bewon
deren en tijdens de Vierdaagse zullen 
we bedwelmd worden door heerlijke 
Lentse parfums.”

Das Kabinett
Het ‘Pompstation van Vitens’ ligt tegen
over De Kas. Dit industriële gebouwtje 
uit 1935 is omgetoverd tot het huiska
meratelier Das Kabinett. De kunstenaars 
werken in een huiselijke sfeer, waarbij 
tevens de kunstwerken en de complete 
huiskamerinrichting te koop zijn. Er 
worden kleinschalige evenementen ge
organiseerd, zoals exposities, lezingen, 
workshops, filmavonden, concerten 
en theatervoorstellingen. “Het is een 
bezoekje waard”, vertelt William, “maar 
je moet niet te lang wachten, want over 
een half jaar heeft het pand een andere 
bestemming.” 

Meer informatie op de websites  
www.slak.nl en 
www.stichtingprimahora.nl.

 TEKST LSO BEELD EB

Prima Hora is een culturele 
stichting die onlangs is op-
gericht om in de tuinbouwkas 
´De Genistahof’ activiteiten 
voor Lentenaren mogelijk te 
maken. Het is een ontmoe-
tingsplek waar de historie van 
Lent met zijn kassenverleden 
niet wordt vergeten en waar 
verbondenheid, openheid, toe-
gankelijkheid en het stimule-
ren van maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid de idealen 
zijn. Stichting Atelierbeheer 
Slak beheert niet alleen De 
Kas, maar ook het tegenover-
gelegen Pompstation, waarin 
Das Kabinett huist.

Wie van tuinieren houdt kan in De Kas terecht
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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.157)

  5     2   

7 3  8    9 4 

  8   5    

  2    8 1  

   2  1    

 6        

 1 5 7   4   

      6 8  

4    1 3   5 
 

7  1 9 8 2 4 5 3 6 

6 5 2 9 3 7 8 4 1 

8 3 4 1 5 6 2 7 9 

9 2 3 5 6 1 7 8 4 

5 8 1 7 4 2 6 9 3 

4 7 6 3 8 9 1 2 5 

3 9 5 6 7 8 4 1 2 

1 4 7 2 9 5 3 6 8 

2 6 8 4 1 3 9 5 7 
 

Stuur uw oplossing vóór  
9 april 2015 naar de 
 Goudenregenstraat 41, 6663EA 
Lent. U maakt kans op een 
 cadeaubon van €25,–  beschikbaar 
gesteld door: 

Dinercafé Altijd Lente
Lentse Schoolstraat 61 Lent
Winnaar PuzzeLenT 156 is
H. Brouwer, Laauwikstraat 1

Gefeliciteerd!Oplossing puzzel No. 156

Maandagenda
Vrijdag 3 april
Go Shorty Play Lent
12:00 tot 17:00 uur, De Ster, Lent

Zaterdag 4 april
Paasmarkt
vanaf 15.00 uur, dinercafé Altijd Lente, Lent 

Van 5 t/m 11 april 2015 
Jaarlijkse collecteweek Hartstichting
Heel Lent 

Dinsdag 7 en 21 april
Inloopmiddag Groenvereniging
van 14.30 tot 16.00 uur Plein Lent, Huize  
St. Jozef, Lent

Donderdag 9 april
Wijkraadvergadering
20.00 uur, Dorpsschuur Lent

Zaterdag 11 en 18 april en zondag 12 en  
19 april 
Toneelvereniging ‘Nieuw Leven’  Huisje, 
boompje........Feestje!!!
Zaterdag 20.00 uur, zondag 14.00 uur,  
De Open Hof, Lent

Zondag 12 april 
9e editie Klifloop 
Vanaf 10.30 uur, De Klif, Nijmegen-Noord 

Donderdag 16 t/m zondag 19 april 
Muziektheatergezelschap BOT Geluid van 
Glas
Oude kassen, Begoniastraat 2, Lent

Donderdag 16 april 
Officiële start Nationale Zonnebloemloterij 
2015
Heel Lent

Woensdagavond 22 april 
DamesgildeToneelvereniging:  
"De Oppeppers"
20.00 uur, Het 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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Lent was ooit een bloeiend tuindersdorp. Er is bijna niets meer van over. In deze serie schenken 
we aandacht aan de families die jarenlang het gezicht van Lent bepaalden. Deze keer spraken we 
met Noud en Ton van der Logt, die aan de voormalige Bloemenstraat, nu Bekkersland, hun tuin-
dersbedrijf hadden.

De grondlegger van het bedrijf van 
de familie Van der Logt was Johannes 
Henricus van der Logt (18241909). Hij 
kwam oorspronkelijk uit Overasselt, 
gemeente Heumen. Hij vestigde zich in 
de Bloemenstraat in een grote rietge
dekte boerderij zoals er toen zoveel 
stonden in Lent (foto 1). Ze hebben 
bijna allemaal plaatsgemaakt voor mo
derne huizen, maar soortgelijke exem
plaren staan nog in de Steltsestraat 24 
en in Bekkersland 10. Noud en Ton 
zijn de achterkleinzonen van Johannes 
Henricus. Ton: “Mijn overgrootvader 
was een echte warmoezenier. Hij ver
bouwde groente en fruit en had kippen, 
konijnen, een koetje en wat varkens. 
Een echt gemengd bedrijfje met 
risicospreiding door de vele soorten 
producten.” Noud: ”Grootvader Grad 
(18741960) volgde mijn overgrootva
der op. De bedrijfsvoering veranderde 
niet veel in al die jaren.” Grootvader 
Grad (foto 2) deed op zijn beurt de 
Wamoezerij weer over aan zijn zonen 
Toon (1911  2004) en Henk (1917  
1997). Henk kon het niet bolwerken en 
werd verzekeringsagent. Toon trouwde 
met de Lentse Zus Meeuwsen (1915
2001) en bouwde in 1941 een nieuw 
woonhuis naast zijn ouderlijk huis om 
daar met zijn vrouw in 1942 te gaan 
wonen. Samen kregen ze acht kinderen, 
waaronder Geert (19452001), Noud 
(1947) en Ton (1948).

als haren op een hond
Vader Toon stapte af van het gemengde 
bedrijf en ging zich richten op potplan
ten en fruit. Hij was degene die rond 
oorlogstijd het ‘platte glas’ met de ka
rakteristieke Lentse ramen en een kasje 
van 120 m2 realiseerde. Hij startte met 
180 ramen. Ton: “In de oorlog had hij 

nog een zakje zaad liggen van perrel
tjes (de Lentse benaming voor Begonia 
‘Pearl’). Hij zaaide ze en de plantjes 
kwamen op als haren op een hond.” De 
plantjes waren gewild, dus dat leverde 
inkomen op in de schrale oorlogstijd.” 
Het kasje en de bakken werden ver
warmd vanuit een stookkeldertje met 
een op kolen gestookt Strebel keteltje. 
In de oorlog is de kelder nog als schuil
kelder gebruikt. Nadat Toon het bedrijf 
van Henk had overgenomen, heeft hij 
later ook nog het aangrenzende bedrijf 
met woning van de familie Janssen ge
kocht. Ton over het assortiment: “Mijn 
vader kweekte geraniums, begonia
tjes, primula’s en later ook cyclamen. 
Bijna alles werd aan huis verkocht 
aan tussenhandelaren zoals Van der 
Dussen uit ’s Gravenmoer, TEWE uit 
Tilburg maar ook aan Lentse handela
ren zoals Piet Ibes, Toon van Kempen 
en Wim Disveld.” 

De volgende generatie
Vader Toon verkocht het bedrijf aan 
drie van zijn zonen. Geert kreeg één 
hectare met woonhuis (Bergstraat 3) 
en begon in 1969 voor zichzelf. Met het 
overlijden van Geert in 2001 stopte het 
bedrijf. Inmiddels is het woonhuis afge
broken. De overige twee hectare gingen 
naar Noud en Ton, die ervoor kozen 
samen het bedrijf te gaan runnen. 
De grote rietgedekte boerderij werd 
afgebroken en op diezelfde plaats werd 
in 1973 een dubbel woonhuis gebouwd 
(Bekkersland 2 en 4). Vader Toon ging 
met zijn vrouw op nummer 2 wonen. 
Ton trouwde met Elly Rikken (1949) en 
zij betrokken de andere helft op num
mer 4. Noud trouwde met Riet Janssen 
(1947) en ging in het ouderlijk huis wo
nen op nummer 6. Onder leiding van 
Noud en Ton kreeg het bedrijf een heel 
ander aanzien: al het platte glas werd 
vervangen door kassen. De traditie van 

TUINDERSVERHALEN (DEEL 7)

Familie Van der Logt

4

2

31
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vader werd voortgezet; er werd alleen 
maar verkocht aan tussenhandelaren. 
De planten waren op deze manier snel 
bij de klant en hadden geen kans om te 
verleppen. Als je veilde had je dat niet 
in de hand, het hele proces duurde te 
lang en de opbrengst was onzeker. Ton: 
“Wij stonden bekend om onze kwaliteit. 
Handelaren wisten dat. We leverden 
sommige klanten meer dan 25 jaar 
planten terwijl we ze nog nooit gezien 
hadden. Veel ging via de telefoon, dan 
moet je elkaar wel kunnen vertrouwen.” 
Niet alleen het aanzien van het bedrijf 
veranderde, ook het assortiment. Ton: 
“We hebben het traditionele assortiment 
van onze voorouders aangevuld met 
trendy planten. De consument werd kri
tischer en wilde meer keus hebben. Wij 
speelden daar op in door planten met 
verschillende formaten en meer kleuren 
te kweken. Voorbeelden waren: Pe
peromia, Hypocyrtha, Tolmiea, Anjers, 
Crassula en Sedum. Sommige van die 
plantjes hadden speciale behandelingen 
nodig die we zelf uitvogelden.”

afscheid
Toen kwam de Waalsprong. Na twee 
jaar onderhandelen is het bedrijf in 
2000 verkocht aan de gemeente Nijme
gen. Noud over de verkoop: ”We heb
ben het geïnvesteerde geld niet terugge
kregen. Toch waren we niet ontevreden 

over de gesloten deal. In 1980 waren we 
begonnen met grote vernieuwingen. 
Het nieuwste deel was pas drie jaar 
oud.” Uiteindelijk stond er 6000 m2 glas. 
De potplantenbedrijfstak is niet meer 
wat het geweest is.” Ton daarover: “De 
bedrijfstak heeft zichzelf de das omge
daan. Er werd veel te massaal gekweekt 
en de planten gingen steeds korter mee. 

In 2000 zijn we gestopt en we hebben 
het geen dag gemist. We hadden een 
echt gezinsbedrijf. De echtgenotes, kin
deren en ook onze vader werkten volop 
mee. Het was altijd lente in de kas qua 
kleur en gezelligheid. De kassen zagen 
er proper uit. Alle afval deponeerden we 
meteen in curverbakken. We hoefden 
nooit te vegen. We hadden goede kas
sen. Alle ruimtes werden intensief be
nut, de planten stonden soms driehoog. 
Het verzorgen was niet altijd makkelijk, 
maar het bracht wel veel op.”

Verkast
Nadat Nijmegen de kassen gekocht 
had, zijn ze nog een tijdje verhuurd 
aan collegakwekers. Inmiddels zijn ze 

afgebroken. Noud en Ton gingen wonen 
op een kavel met bungalow schuin 
tegenover hun bedrijf. Het perceel met 
woning was van Arnold Meeuwsen 
geweest, broer van Zus Meeuwsen. Hij 
was inmiddels gestorven en de broers 
kochten het in 1990 van zijn vrouw, 
tante Leen. Noud knapte de woning van 
tante Leen op en ging er in 2001 wonen 
(Vossenpelssestraat 17) en Ton bouwde 
daarnaast in 2003 een nieuw woonhuis 
(Bekkersland 1). Noud en Ton hebben 
een heel leven in harmonie samenge
werkt en doen dat nog steeds. Alles wat 
op hun pad komt pakken ze samen aan. 
Bijvoorbeeld huizen en tuinen opknap
pen van neven, nichten, buren en vrien
den. Hun tuinen vallen op door kunstig 
gesnoeide bomen en sierstruiken, zodat 
een speciale oosterse sfeer opgeroepen 
wordt. Beide gezinnen kunnen terug
kijken op een prachtig leven dat zich 
geheel afspeelde op een klein postzegel
tje aan de oostkant van Lent.

 TEKST JK BEELD faMiLiEarCHiEf, foTo 7 EB

Het was altijd lente 
in de kas qua kleur 
en gezelligheid

1  Boerderij waar overgrootvader Johannes 

Henricus van der Logt zich vestigde halverwege 

de 19e eeuw. 
2  opa Grad in de weer met het vlechten van 

rietmatten (1958). 
3  overzichtsfoto van de tuinderij in 1958. Het 

‘platte glas’ en kasje met op de achtergrond 

het stookhok met schoorsteen. Links van het 

stookhok ligt een grote voorraad cokes opge-

slagen.
4  Schoonpoetsen van het ‘platte glas’ (1958). 

V.l.n.r.: Noud, Geert, Bennie Hegeman (knecht 

uit Braamt), opa Joosten (schoonvader van de 

broer van vader Toon) en Ton. 
5  Noud, vader Toon en Ton (v.l.n.r.) tussen de 

cyclamen (1985).
6  Luchtfoto van het familiebedrijf uit 1995. Ge-

heel rechts opslag van auto’s van garage Jos 

Buurman. Middenonder het dubbele woonhuis 

waar Ton en vader Toon sinds 1973 met hun 

gezinnen woonden. Links het woonhuis dat va-

der Toon in 1941 liet bouwen en waar het gezin 

van Noud zich vestigde. Rechtsboven het bedrijf 

van Geert. Geheel links de woonboerderij van 

de familie De Grood.
7  Ton (l) en Noud van der Logt voor hun 

geboortehuis (Bekkersland 6).

6

5 7
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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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De lente laat niet lang meer op zich 
wachten wanneer ik dit schrijf. Het 
nodige snoeiwerk is gedaan. De 
bollen steken brutaal hun bladeren 
boven de grond. Nog even en de na
tuur barst los met een enorm pallet 
aan kleuren. We gaan weer vaker naar 
buiten, ook wanneer het niet moet. Op 
die momenten kom je er achter hoe 
fijn het is om buiten te wonen. Ja, zo 
wordt het wonen in een Vinexwijk of 
in een dorp genoemd.

Opvallend in Lent is de betrokkenheid 
van de bewoners bij allerlei wijk- of 
dorpszaken. Meer dan bij bewoners in 
de centra van de oude steden. Als je 
in de tuin bezig bent word je regelma-
tig begroet en is er altijd tijd voor een 
praatje. Of het nu een oud-klasgenoot 

is of iemand die van buitenaf de Waal-
sprong heeft gemaakt en nu ook Len-
tenaar is geworden. Je kunt dit dorps 
noemen, maar ik ervaar het als heel 
positief. Nog nooit heb ik de afgelopen 
jaren dit soort gesprekjes als nega-
tief ervaren. Natuurlijk zijn het vaak 
niemendalletjes. Maar vaak ook leuke 
ontboezemingen die je vrolijker stem-
men. Als je dan later de persoon op een 
andere plaats in het dorp tegenkomt, 
dan wordt er gegroet. Kortom, je bent 
bekend met iemand geworden, dus 
groet je. Dat groeten is in een dorp trou-
wens heel normaal. Zelf hoop ik dat we 
die gewoonte in Lent in ere houden. Het 
is een symbool voor de gemeenschaps-
zin. Het voor elkaar iets betekenen. 
In een onderzoek dat door een Wage-
ningse student onder begeleiding van 

de Wijkraad in december 2014 is afge-
rond, kon heel duidelijk worden vastge-
steld dat zowel de oude als de nieuwe 
Lentenaar over het algemeen positief 
staat ten opzichte van de stedenbouw-
kundige veranderingen van de afge-
lopen jaren. Ook vinden beiden dat bij 
het wonen in Lent de gemeenschapszin 
een duidelijk pluspunt is. Kortom, men 
hecht waarde aan de identiteit van het 
dorp Lent. 
Ik concludeer, gezien de opkomst voor 
de strandmiddag bij de Lentse plas, 
maar ook gezien de inzet van vele oude 
en nieuwe Lentenaren in vele vrijwil-
ligersfuncties, dat de in het onderzoek 
waargenomen gemeenschapszin ook in 
de praktijk aanwezig is.

  TEKST TON PENNiNgS, VOOrziTTEr WiJKraaD LENT

Lentgenoten, 

Vrijwilligers 
gezocht voor 
Speelbos Lent
Het is zover! Na anderhalf jaar van 
voorbereidingen mag stichting Speel-
bos Lent het bos achter het Pompsta-
tion gaan inrichten als speelbos voor 
de jeugd. Flora en fauna onderzoeken, 
explosieven- en asbestonderzoek zijn 
achter de rug en de participatieovereen-
komst tussen gemeente en stichting is 
getekend. Het meest zichtbare resultaat 
is wel het veilig maken van het bos in 
opdracht van de gemeente, waarbij de 
meer dan 70 jaar oude populieren flink 
onderhanden zijn genomen. Hierdoor 
blijven de meeste dikke stammen in 
het bos weer voor een aantal jaren be-
waard en krijgen de lagere bomen als 
eik, hazelaar en haagbeuk en diverse 
struiken meer licht en ruimte om uit 
te groeien. Door aanplant van nieuwe 
bomen gaan we het bos verjongen en 
uitbreiden. Zo behouden we het bos 
voor de toekomst. Het verandert de 

komende jaren van een verwaarloosd 
stukje verboden terrein van Vitens in 
een mooie groene plek aan de kolk, 
waar kinderen veilig in de natuur kun-
nen spelen en hutten bouwen. Ziet u ze 
al op zo'n dikke stronk klimmen om de 
jaarringen te tellen? Of een schuilhut 
bouwen om de watervogels te bekij-
ken? U kunt zelf meehelpen als vrijwilli-
ger, bijvoorbeeld met paden aanleggen, 
takken rillen en speelaanleidingen 
creëren, zoals liggende boomstammen, 
boomstronken, een vertelplek. En na 
de aanleg hebben we ook vrijwilligers 
nodig voor bijvoorbeeld het beheer. 
U kunt zich aanmelden via Facebook 
Speelbos Lent.

Live muziek  
in dinercafé 
Altijd Lente
Op 26 april treden Rita Lusing (zang) 
en Joop Koopman (piano) op in diner-
café Altijd Lente. Samen vormen ze 

al acht jaar een duo. Het repertoire is 
van alle tijden en gaat van jazz tot pop, 
afgewisseld met Latin en Nederlands-
talige luisterliedjes. Het optreden is 
van 15.00 tot 17.00 uur en is gratis 
toegankelijk.

De Scène Makers
Kijk je graag naar theater-improvisaties, 
ben je benieuwd naar het ontstaan van 
een scène, hoe een verhaal een verras-
sende wending kan nemen en hoe het 
zal aflopen? Kom dan naar de Scène 
Makers in De Ster. Iedere keer opnieuw 
beleef je een ‘wereldpremière’. Twee 
spelers krijgen een dilemma of een 
foto voorgelegd en laten zich daardoor 
inspireren tot het spelen van een scène. 
De uitkomst is nu eens humoristisch, 
dan weer dramatisch. Zaterdag 25 april, 
20.00 uur. Toegang €10. Kaarten al-
leen verkrijgbaar via descenemakers@
gmail.com

Lents Allerlei
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Konijnen vaccineren in April 

 Bescherm uw konijn tegen konijnenziekte en 
myxomatose 

Inloop vaccinatie spreek uur 

 Dinsdag 15 April van 16.00 
tot 17.00 uur 

 Woensdag 16 april van 
16.00 tot 17.00 uur 

 En op afspraak 

Vaccinatie geeft een jaar bescherming ! 

(32,50 per konijn incl controle en nagels knippen) 

www. dierenklinieklent.nl T.024 3606422 

LAAUWIKSTRAAT 20 LENT  

  
 

✓ 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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Minister Kamp geeft  
startsein voor warmtenet

WARMTENET

Als eerste spreker kwam burgemeester 
Hubert Bruls in het geweer. “Warmte
net is de totempaal die deze regio op 
de kaart zet”, zo begon hij zijn betoog. 
“Het is in economische en financiële 
zin geweldig. Warmteenergie maakt 
ons minder afhankelijk van de Poe
tins van deze wereld.” Tot slot stelde 
Bruls: “We zullen alles uit de kast 
halen om onze ambities te bereiken 
van een duurzame, energieneutrale 
stad.” Als tweede spreker trad Mar
tijn Hagens van Nuon op. “Nijmegen 
loopt voorop in het proces van de 
energietransitie. Warmtenet zorgt 
voor een reductie van 70 procent van 
de CO2uitstoot ten opzichte van 
conventionele systemen”, rekende hij 
voor. Hij vervolgde: “Wel kost het tien 
tot vijftien jaar voordat de investering 
weer is terugverdiend. De discussie 
over energie moet op gang blijven. 
Nu wordt vooral gemikt op wind en 
zonneenergie. Dat zijn twee poten 
onder de tafel en dat is te wankel. Het 
is geen goed fundament. De derde 
poot is stadsverwarming en om de 
tafel helemaal stabiel te maken is een 
vierde poot nodig, namelijk energie
opslag”, zo eindigde hij zijn verhaal.

Nijmegen energieneutraal
Als laatste spreker kwam minister 
Henk Kamp aan het woord. Hij ver
telde dat hij, toen hij nog gedeputeer
de was, regelmatig over de snelweg 
tussen Arnhem en Nijmegen reed. 
Het enige gebouw dat hij onderweg 
zag was het Thermion. “Ik ben onder 
de indruk van de bijzonder mooie 
wijk die langs de A325 ontstaan is”, en 
hij vervolgde: “De warmtevisie is een 
visie die uiteindelijk uitgerold wordt 
over heel Nederland. Het is uitstekend 
in Weurt te beginnen en vervol
gens uit te breiden. In Rotterdam en 
Purmerend lopen ook al soortgelijke 
projecten. Nijmegen heeft zich kan
didaat gesteld voor de Green Capital 
Award. De ambitie is er om in 2045 de 
hele stad energieneutraal te hebben. 
Dat is vijf jaar eerder dan de nationale 
ambitie.”
Na afloop van het officiële gedeelte 
begaf het gezelschap zich naar buiten. 
Daar stond een vuilniswagen van 
de DAR klaar. Kamp en Nika Egt
berts, leerling van De Verwondering, 
gooiden ieder een vuilniszak in de 
laadruimte. Nika en andere leerlingen 
van De Verwondering hadden eerder 

die dag bij een aantal huishoudens in 
Lent zo’n vuilniszak plus een infor
matiepakket aangeboden. Het idee 
hierachter is dat bij verbranding van 
een volle vuilniszak zoveel restwarmte 
overblijft dat je hiervan zeven keer 
gratis kunt douchen. “Dan ben ik 
voor het hele jaar klaar”, voegde Kamp 
er gekscherend aan toe.

Warmtenet maakt gebruik van 
de restwarmte van afvalverwer-
ker ARN in Weurt.

Het warmtenetproject is een 
samenwerkingsverband tussen 
de gemeente Nijmegen, provin-
cie Gelderland, ARN, Alliander 
en NUON.

In Lent ligt 6,1 kilometer warm-
tenet. De hoofdleiding van 
Weurt naar Lent is 1 kilometer 
lang en ligt op 26 meter diepte.

 TEKST EN BEELD JK

 Minister Kamp en Nika 

staan op het punt een volle 

vuilniszak in de vuilniswagen 

te deponeren

Samen met kinderen van 
basisschool De Verwondering 
gaf minister Kamp op woens-
dag 11 maart de aftrap voor 
een innovatief warmtesysteem 
voor een aantal Lentse huis-
houdens. Op een mini-sympo-
sium werd door drie sprekers 
het belang aangegeven van 
het warmtenet. Jochem van 
Gelder was dagvoorzitter 
en praatte de verschillende 
onderdelen op luchtige toon 
aan elkaar. Lentse Lucht was 
er bij.
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Groenvereniging 
‘Plein Lent’  
St. Jozef
Samen praten over groen en werken 
in het kasje in de tuin van St. Jozef. 
Buiten het zaai- en bloeiseizoen bieden 
we ook andere activiteiten aan in de 
groensfeer, waarbij u kunt denken 
aan een uitstapje. Bent u vroeger 
actief geweest in uw tuin, groenten- of 
bloemenkas? Blijft het groen kriebelen? 
Kom dan naar onze inloopmiddagen op 
7 en 21 april. Samen met u kijken we 
wat binnen uw mogelijkheden ligt en 
wat uw ideeën zijn, en misschien wordt 
u wel zo enthousiast dat u lid zou willen 
worden van onze vereniging. Plein Lent 
St. Jozef, inloopmiddagen op 7 en 21 
april van 14.30 tot 16.00 uur.

Flessenactie 
Scouting Lent
Op en rond zaterdag 2 mei a.s. komt de 
Stichting Scouting Lent Sint Bernardus 
bij u langs voor hun jaarlijkse flessenac-
tie. Zij zullen u vragen of u een of meer 
(lege) flessen wilt doneren. De welpen, 
scouts en leiding van de stichting wil-
len u alvast hartelijk danken voor uw 
bijdrage.

De Klifloop is van 
NijmegenNoord!
Op zondag 12 april vindt de 9e editie 
van de Klifloop plaats in Nijmegen-
Noord. Of je nu meeloopt, meehelpt, 
aanmoedigt, aan de route woont of de 
goede doelen uit onze wijk steunt: de 
Klifloop is van ons allemaal! Er zijn ver-
schillende afstanden. Voor de allerklein-
sten is er een run van 575 meter, voor 
de jeugd is er een run van 1.150 meter 
en volwassenen kunnen zich inschrij-
ven voor de 5 km of 10 km. Aanmelden 

kan via www.klifloop.nl. Wil jij je handen 
laten wapperen tijdens de klifloop? Dan 
komen we graag in contact met jou! 
Stuur een mail naar  
vrijwilligers@klifloop.nl, dan nemen 
wij contact met je op. We zouden het 
geweldig vinden als jij ons wil helpen. 

Collecte  
Hartstichting 

Van 5 t/m 11 april 2015 vindt de jaar-
lijkse collecteweek van de Hartstich-
ting plaats, de Hartweek. Tijdens de 
Hartweek vraagt de Hartstichting om 
donaties in de strijd tegen hart- en vaat-
ziekten. Dit doen ze door onder andere 
voorlichting te geven over een gezonde 
leefstijl en door innovatieve verbeterin-
gen in de zorg te bewerkstelligen. Elke 
donatie is welkom. www.hartstichting.nl

Gezellige  
paasmarkt 
Op zaterdag 4 april vanaf 15.00 uur is 
er bij dinercafé Altijd Lente een paas-
markt. U vindt hier paascadeautjes die 
door de kinderen uit Lent gemaakt zijn, 
zoals gezellige versieringen voor in uw 
huis. Ook kunt u samen iets knutselen 
onder het genot van een kopje koffie 
of glaasje appelsap. Iedereen mag 
meedoen, en de opbrengst is voor het 
goede doel. Zowel kinderen als ouders 
zijn welkom, en ook voor andere bewo-
ners is het gezellig. 

Derde Lentse 
Pinksterrit
Op Tweede Pinksterdag, 25 mei 2015, 
wordt alweer voor de derde keer de 
Lentse Pinksterrit verreden, de rit door 
en voor Lentenaren. Deelname aan 
deze rit staat open voor klassiekers 
en youngtimers (denk aan bouwjaren 
tot ongeveer 1990) en daarnaast voor 

cabrio's en ‘exoten’ van alle bouwjaren. 
Net als de voorgaande edities zijn start 
en finish op typisch Lentse locaties, 
terwijl daartussen een ochtend- en mid-
dagetappe verreden zullen worden van 
elk zo'n 60 tot 75 km.
Informatie of inschrijven:  
pinksterrit2015@gmail.com of 024 
3603137 (na 18.00 uur).

Damesgilde
Op woensdag 22 april speelt toneelver-
eniging ‘De Oppeppers’ voor leden van 
het Damesgilde. De Oppeppers spelen 
vier eenakters waarin iedereen zichzelf 
kan herkennen. Ook de situaties die 
zich voordoen zijn velen bekend. Wij 
nodigen al onze leden deze avond uit, 
ook introducés à € 3,50 p.p. zijn van 
harte welkom. Locatie Het Witte Huis, 
aanvang 20.00 uur.

Huisje, boompje… 
Feestje!!!
Ter gelegenheid van haar 65-jarig 
bestaan speelt toneelvereniging ‘Nieuw 
Leven’ de klucht ‘Huisje, boompje… 
Feestje!!!’ van C.J. Slijkoord. Boeren 
hebben het tegenwoordig niet makkelijk 
en moeten er van alles bij doen om het 
hoofd boven water te houden. Boerin 
Rietje runt een Bed & Breakfast, tot 
grote ergernis van haar man Dirk. Al 
dat vreemde volk,hij moet er niets van 
hebben. Vreemde gasten en een inter-
nationaal hulpje in de huishouding leiden 
tot allerlei doldwaze verwikkelingen. 
Voorstellingen vinden plaats in zaal De 
Open Hof te Lent, op 11 en 18 april om 
20.00 uur (zaal open om 19.00 uur) en 
op zondag 12 en 19 april om 14.00 uur 
(zaal open om 13.00 uur). Reserve-
ren is noodzakelijk en kan via www.
toneelnieuwleven.nl of telefonisch op 
26 maart, 2 en 16 april tussen 18.00 
en 20.00 uur. Voor rolstoelgebonden 
donateurs kan er 1 plaats vooraan met 
1 begeleider gereserveerd worden. Dit 
kan tot een half uur voor aanvang.

Lents Allerlei
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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 vol-
wassenen, 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 ontspannings-therapie. Proefles 
proberen? Anne-Marie ter Beke, 06-23136576 of  
am.ter.beke@hetnet.nl

Geef het FEEST van je leven! Muziquest organiseert 
voor jouw feest een persoonlijke muzikale quiz met jou 
als special quest. Een mooi feest voor jezelf, maar ook 
voor je gasten! Kijk op www.muziquest.nl of bel Simone 
Kiekebosch 06-15500129.

Start cursus van 7 bijeenkomsten Mindfulness &  
Meditatie in april 2015. 
Workshop Mindfulness & Meditatie op 30 mei 2015  
van 10.00 – 13.30 uur. Voor informatie of vragen: 
http:www.mediterenisteleren.webklik.nl;  
ine.albers@gmail.com; 024-3221101.

Lammetjesdagen Op 3 en 4 april a.s. is het weer zover! 
De Lammetjesdagen bij De Grote Doorn in Slijk-Ewijk! 
Lammetjes knuffelen, leuke kraampjes, een horecaplein 
en veel gezelligheid! Vrijdag 10.00 - 20.00 uur en zater-
dag 10.00 – 17.00 uur. 
De Grote Doorn, Loenensestraat 1 Slijk-Ewijk

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.

Nieuw binnen Thermion: Stienstra huid en oedeem
therapie. Elke woensdagmiddag is Patricia Stienstra 
aanwezig voor het uitvoeren van huidtherapeutische 
behandelingen. U kunt o.a. terecht voor acnetherapie, 
ontharen en oedeemtherapie.
Info: www.patriciastienstra.nl of tel: 024-3448107.

Mindfulness training in Lent. 12 mei start weer een 
nieuwe mindfulness training. Gedurende 8 dinsdag-
avonden vindt deze stressreductietraining plaats. 
Individuele training of tweetallen (vriend, vriendin) is 
ook mogelijk. Info Saskia van Leendert: 024-3888802 of 
www.natuurgeneeskunde-vanleendert.nl

AkkerMaal-Groenteteelt cursusprogramma. We 
bieden een cursus composteren, een wildpluk-wan-
deling en ook een cursusreeks aan. Een reeks waarin 
verschillende thema's behandeld worden. Inschrijven op 
één of meerdere thema's is mogelijk. Deelnemen in een 
'meente-tuin' kan ook. Zie www.akkermaal.nl

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 9 april 
2015. Max. 6 regels, ongeveer 40 woorden.Vermist of verloren?

Welke fotograaf heeft tijdens de start van de Lent-
se carnavalsoptocht ter hoogte van Turennesingel/
voetbalveld DVOL twee SD-kaarten verloren? 
Tevens op het Dorpsplein na de optocht achterge-
bleven: 1 donkerblauw-zwart 'ZARA MAN' jasje/
colbert, maat 42. Voor inlichtingen 024-3603137.
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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

S.A.A.M.  
Schilderwerken 
 
Onderhoudsschilder met 20 jaar ervaring in Nijmegen en omstreken. Bel 06-55897292 of 
stuur een e-mail naar saam.schilderwerken@gmail.com voor een afspraak.	  
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Houdt u van muziektheater én 
van historie, dan komt u van 
16 tot 19 april aan uw trekken. 
Midden in het oude hart van 
Lent worden de kassen van 
de kwekersfamilie Willemsen 
tijdelijk omgetoverd tot een mu-
ziektempel. Juist deze kassen 
vormen de inspiratiebron van de 
voorstellingen. De geschiedenis, 
de verhalen, de klanken en de 
sfeer worden nog één keer tot 
leven gebracht in deze bijzon-
dere muziekvoorstelling. Lentse 
Lucht sprak met Maike Fleuren 
(organisatie) en Tomas Postema 
(uitvoering).

Wie is verantwoordelijk voor de 
organisatie?
Maike: “Dat is productiehuis Oost
Nederland, gevestigd in Deventer. De 
financiën komen voornamelijk van de 
provincies Gelderland en Overijssel. 
Van de vijf medewerkers wonen er twee 
in Lent: Bas Aaftink en ikzelf. Ik woon 
hier nu zes jaar, maar ik ben geboren in 
Nijmegen. Mijn opa, Herman Jansen, 
was hier een lokale bekendheid, onder 
andere door zijn publicaties over het 
Manneneiland en over de herkomst van 
straatnamen. Productiehuis OostNe
derland streeft er naar talent op het ge
bied van popmuziek en muziektheater 
te ontwikkelen en zichtbaar te maken.“

Hoe gaat de voorstelling heten?
Maike: “De voorstelling is nummer 10 
in de voorstellingenreeks ‘Het Geluid 
Van’ en zal heten ‘Het Geluid Van Glas’. 
De ondertitel luidt: ‘De verborgen 
tuinen van Lent’. We zoeken steeds naar 
panden en locaties waarvan de oude 
functie verloren is gegaan en de nieuwe 
functie nog niet begonnen is. Dat geldt 
ook voor het kassencomplex. Het ligt 
midden in een woonwijk en als je er 
binnenkomt waan je je in een vreemde 

overwoekerde wereld, in een soort 
secret garden. Aan het begin wordt nog 
een beetje getuinierd maar naarmate je 
verder komt neemt de chaos toe. Alles 
wordt op een mooie manier overgeno
men door de natuur. Pionierplanten als 
braam, vlinderstruik en klimop hebben 
de kassen als het ware overgenomen. 
Het beeld is zo prachtig, dat je mensen 
zonder woorden kunt laten zien wat het 
effect van tijd is. Met deze voorstelling 
proberen we de ziel van de plek nog één 
keer tot leven te brengen.”

Kun je al iets zeggen over de inhoud 
van de voorstelling?
Tomas: “De voorstelling wordt ver
zorgd door muziektheatergezelschap 
BOT waar ik zelf deel van uitmaak als 
componist/toetsenist. De andere drie 
leden zorgen voor de zang, percussie, 
instrumenten en theatervormgeving. 
We maken popmuziek met machines 
die we goeddeels zelf bouwen. De 
manier van spelen is heel fysiek. We 
treden op in kilt, stoer aan de ene kant 

maar kwetsbaar aan de andere kant. 
Het repertoire is Nederlandstalig en 
daardoor heel toegankelijk. We worden 
begeleid door een regisseur en daarmee 
wordt het muziektheater. Sinds 2011 
werken we nauw samen met produc
tiehuis OostNederland. Het is ooit 
begonnen in Deventer, waar we in de 
Zwarte Silo speelden. Dat was zo’n suc
ces, dat we er samen met productiehuis 
OostNederland een serie van hebben 
gemaakt. Elke voorstelling is uniek en 
op maat gemaakt en alleen op die ene 
plek te zien. Tevoren zijn we ruim drie 
weken aan het werk op de locatie, we 
slapen er nog net niet. Als we weggaan 
laten we de locatie achter zoals die voor 
de voorstelling was. De tijd kan het dan 
weer van ons overnemen.”

De voorstelling is te zien van 16 t/m 19 
april. Voor kaartjes en informatie: zie 
www.hetgeluidvan.nl

 TEKST JK BEELD EB

Muziekspektakel  
in kassencomplex

MUZIEK

Met deze voorstelling 
proberen we de ziel 
van de plek nog één 
keer tot leven te 
brengen

Muziektheatergezelschap BoT treft de eerste voorbereidingen. 

V.l.n.r.: Tomas Postema, Doan Hendriks, Geert Jonkers en Job van Gorkum
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 Go Shorty PlayLent 
 
Go Shorty komt naar Lent. Maak je eigen stop-
motion animatie, maak zelf een 3D-bril van je 

smartphone of maak je eigen filmposter! 
Tijdens Go Shorty PlayLent kun je 

verschillende workshops volgen, films kijken, 
prijzen winnen en als je naar huis gaat neem je 

je eigen Go Shorty Virtual Reality bril mee! 
 

3 april 2015  / 12:00-17:00  / 
Voorzieningenhart De Ster, Lent / €4,50 

 
Go Shorty is een onderdeel van Go Short – 
International Short Film Festival Nijmegen. 

8-12 april 2015 - www.goshort.nl 
 

het buske 79 lent 024 3882882 www.miekestapelkamp.nl

bowen techniek 
acupunctuur
oedeemtherapie
fysiotherapie
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Terwijl ik dit schrijf, hoor ik de 
snerpende kettingzagen het 
waterleidingbos aan de Vos-
senpels vernielen. Het bos is 
voorbestemd om een speelbos 
voor kinderen te worden. We 
schreven er eerder over in het 
oktobernummer van Lentse 
Lucht in 2013. 

De drie initiatiefnemers lieten weten de 
populieren te willen behouden, om ze te 
gebruiken voor bijvoorbeeld een boom-
zweefpad. Een tijdje geleden was ik op 
een voorlichtingsbijeenkomst voor de om-
wonenden om te praten over de toekomst 
van het bos. Duidelijk was dat er achter-
stallig onderhoud nodig was; tientallen 
jaren was er niet meer naar omgekeken. 
Af en toe viel er zomaar een zware tak uit 
een boom. Gelukkig was de plaatselijke 
hovenier, tevens initiatiefnemer van het 
speelbos, aanwezig. Hij vertelde dat de 
bomen grondig geïnspecteerd zouden 
worden en dat het dode hout zou worden 
verwijderd zodat er geen gevaar meer te 
duchten viel. In ieder geval zou het beeld 
van het bosje gehandhaafd blijven. Het 
leek mij een prima benadering. 
Toen ik eerder deze week zag dat iedere 
boom iets boven de helft volledig afge-
zaagd werd, had ik het gevoel dat er iets 
niet klopte. De plaatselijke bioloog, tevens 
betrokken bij deze ingreep, vertelde me 
desgevraagd dat hij een boom aangewe-
zen had met een buizerdnest en dat deze 
mocht blijven staan. De rest zou deskun-
dig gesnoeid worden met een techniek 
die bekend staat als kandelaberen. Dit is 
het terugsnoeien tot op de gesteltakken, 
waardoor de bomen het uiterlijk krijgen 
van een kandelaar. De hoofdtakken wor-
den zwaar ingekort zodat er een lelijk sta-
ketsel overblijft en de boom zijn natuurlijke 
vorm volledig verliest. De bomen zouden 
na de ingreep gewoon weer uitlopen, niets 
aan de hand dus. De werkelijkheid is ech-
ter, dat inmiddels honderd procent van de 
potentiële bladmassa verwijderd is en dat 
daarmee de fotosynthese, die de boom 
energie moet geven om te groeien, vol-
ledig stopgezet is. In het gunstigste geval 
zullen er twijgjes gaan groeien rondom de 
wond, het zogenoemde waterlot. De boom 

moet hiervoor zijn reserves aanspreken 
en zal hierdoor verzwakken en vervol-
gens vatbaar worden voor ziekteverwek-
kers. Kandelaberen is een methode van 
snoeien die meestal uit onwetendheid of 
vanwege het gemak wordt toegepast en is 
nooit in het belang van de boom. 
Toen de gemeente maar eens gebeld. 
Een vriendelijke ambtenaar belde me later 
terug. Hij zei een groot bomenliefheb-
ber te zijn en was zelfs gaan kijken op 
de plaats delict. Het deed hem ook pijn, 
ik voelde dat ik met hem op één lijn zat. 
Maar ja, hij is nu eenmaal ambtenaar 
en hij vertelde dat deze ingreep onder 
snoeien valt en er niet eens een vergun-
ning voor nodig was. Hij kon me niet 
verder helpen.
Ik vraag me af of je dit stukje aarde na de 
ingreep nog een speelbos kunt noemen. 
Alle ondergroei die een bos juist zo aan-
trekkelijk maakt is eveneens verwijderd. 
Wat overblijft is een soort rampplek met 
kwijnende staken die er geen zin meer in 
hebben. Voor wie het niet gelooft zijn bij 
huize Doornik de gevolgen van kandela-
beren voor populieren goed te zien. Een 
zestal bomen is vijf jaar geleden op deze 
manier behandeld. De meeste daarvan 
zijn nu op sterven na dood. Een oude 
boom moet je niet verplanten, zegt het 
spreekwoord, en zeker niet kandelaberen. 
Tot slot vraag ik me af welk kind je van 
de computer kunt losweken om in dit de-
primerende bos te gaan spelen. Jammer 
dat het laatste en enige bos van Lent is 
opgeofferd aan de vooruitgang.

 TEKST & ILLUSTRATIE JOHaNNES

Open lucht KandelaberenTELEFOONNUMMerS

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
Peutergroep Goudwinde  3489980
Kdv Goudwinde  3489999
Bso Goudwinde  3489984
Kdv De Groene Wereld  3225725
Peutergroep De Geldershof  3233633
Kdv De Geldershof  3296361
Bso De Geldershof  3233633
Kdv De Verwondering  06-83242407
Bso De Verwondering  06-51729321

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
Sportclub DVoL  3240930 
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
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In beeld 
 

is dit jouw beroep of een uit de 
hand gelopen hobby?
“Ik werk bij een ontwerpbureau, maar 
het maken van fluitjes is al vanaf mijn 
twaalfde een grote passie.”

Hoe kwam je in aanraking met dit 
unieke ambacht?
Als 12-jarige puber verveelde ik me 
enorm tijdens een vakantie in de 
Provence. Plotseling hoorde ik op de 
camping een vrolijk melodisch gepiep 
en na even zoeken vond ik een man 
die prachtig speelde op een kleifluitje. 
De verbazing die ik toen voelde bij 
het besef dat je een instrumentje kunt 
maken dat tijdens het maken al geluid 
voortbrengt, zie ik telkens weer als ik op 
kunstmarkten demonstreer. Die fluitist 
bracht me in contact met speelman en 
beeldhouwer Hans Godefroy. Van hem 
heb ik dit vak geleerd.

Waar komt de ocarina vandaan? 
“De oudste vorm, de xun, vind je al 
meer dan 7000 jaar terug in China. 
De Inca's en de Azteken maakten ook 
waterfluiten waarmee ze dierengeluiden 
konden nabootsen; en aan de Europese 
hoven werden de ocarina’s gebruikt om 
dansen te begeleiden. Pas in de 19e 
eeuw maakte de Italiaan Donati er een 
volwaardig instrument van met een con-
certstemming, zodat samenspel mogelijk 
werd.”

Hoe maak je die fluitjes zo zuiver?
“Het is een kwestie van fantasie, 
techniek, een goed gehoor én uitpro-
beren. Ik leer nog steeds en maak ook 
de gereedschappen zoals boortjes, 
mesjes en malletjes zelf. Als materiaal 
gebruik ik een eigen mengsel van fijne 

chamotteklei, zilverzand en petaliet. De 
fluiten stem ik als ze nog vochtig zijn 
en ik houd er rekening mee dat de klei 
in de oven ongeveer 10% zal krimpen. 
Daarna bak ik ze in een speciale kera-
miekoven op houtskool.
Ik zoek steeds naar nieuwe uitdagingen. 
Een tijdje geleden kwam ik op het spoor 
van de Azteekse dodenfluit. Je schrikt je 
dood! Het geluid is krijsend, heel anders 
dan de melodieuze ocarina’s. Ook maak 
ik de Stonewhistle, een nieuw instru-
ment dat ik zelf heb bedacht. Deze fluit 
heeft een warme, diepe klank en dwingt 
een ontspannen houding en ademha-
ling af en is daarom heel geschikt voor 
meditatie.” 

Je geeft ook workshops? 
“Ja, er is maar één ding leuker dan het 
maken van fluiten: het samen maken! 
Ik verzorg workshops voor particulie-
ren en onderwijsinstellingen, waarbij ik 
samen met kinderen en/of volwassenen 
fluiten of andere instrumenten maak. Ze 
kunnen direct gebakken worden in mijn 
mobiele houtskooloventje.” 

Voor meer informatie:  
www.leukefluitjes.nl.
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Fluitend door het leven
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Hans Houkes maakt al 30 jaar ocarina’s, keramieken fluitjes van een 
verrassende kwaliteit en met een bereik van meer dan een octaaf. Veel 
Lentenaren hebben hem wel eens ontmoet bij de Lentse Oeverspelen 
of andere evenementen. Lentse Lucht wil graag meer weten over deze 
bijzondere man en zijn ambacht.

er is maar één 
ding leuker  
dan het maken 
van fluiten:  
het samen  
maken! 

Hans Houkes, fluitend aan het werk


