
Louis Dolmans in het toekomstige voedselbos

Hoe moeten we ons een voedselbos voorstellen?
“Een voedselbos bestaat uit gewassen die elkaar stimuleren en 
waarvan de vruchten eetbaar zijn. In wezen is een voedselbos 
een soort nabootsing van een tropisch regenwoud. Kenmer-
kend is een gelaagde structuur met hoge bomen, middelhoge 
bomen en struiken in combinatie met klimplanten, bodembe-
dekkers, kruiden, groenten en zelfs paddenstoelen, allemaal 
meerjarige gewassen. Een groot voordeel is dat je er minimale 
energie instopt terwijl de opbrengst vele malen groter is dan 
in de huidige landbouw. Als je een blad als een zonnepaneel-
tje beschouwt sla je in een bos dus veel meer energie en dus 
voedsel op vergeleken met de ‘platte’ teelt zoals we die nu 
kennen. En je hoeft niet meer te ploegen, water te geven, te 
bemesten of bestrijdingsmiddelen toe te passen. Het is een 
zichzelf in stand houdend ecosysteem dat niet eens zoveel 
verschilt van een natuurlijk bos.”

Voedselbossen, 

Als het aan Louis Dolmans uit Bemmel ligt gaat het 
landbouwareaal in Nederland op de schop. In plaats 
van eenjarige gewassen zouden voedselbossen 
wel eens de voedselleveranciers van de toekomst 
kunnen worden. Van eenjarige gewassen is bekend 
dat ze op termijn een verwoestende invloed op 
de bodem hebben. De eerste voedselbossen in de 
regio komen te liggen in Park Lingezegen aan de 
Vossenpelssestraat en de Zandsestraat net ten oos-
ten van Lent. Nog dit jaar wordt een begin gemaakt 
met het planten van de eerste bomen en struiken. 
Bovendien vindt in november een congres over 
voedselbossen plaats met als titel: ‘Van akker naar 
bos’. Lentse Lucht sprak met aanjager en organisator 
Louis Dolmans.
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Voedselbossen (vervolg)

Hoe kwam je op het idee om met voedselbossen  
te beginnen?
“Toen ik begin dit jaar het boek ‘Herstellende landbouw’ van 
de Amerikaan Mark Shepard las, was ik daar zo door gegre-
pen dat ik vond dat ik er iets mee moest doen. Al een aantal 
jaren exploiteer ik Doornik Natuurakkers net ten noorden 
van Huize Doornik. Ook dat is een vorm van duurzame land-
bouw, want we gebruiken geen gif, kunstmest of drijfmest. 
De akkers zijn omzoomd door akkerranden vol bloemen en 
heggen. Eigenlijk ben ik de akkers gestart om het landschap 
aantrekkelijker te maken voor vogels. Toen ik begon waren 
er 10 soorten broedvogels, nu zijn dat er 58 waaronder kneu, 
kwartel, gele kwikstaart en steenuil.”

Akkers zijn geen voedselbossen, wil je ze omvormen?
“Daar heb ik een dubbel gevoel bij. Mensen eten al duizen-
den jaren brood, dat kun je niet zomaar veranderen. In de 
open plekken in een voedselbos kan nog steeds graan geteeld 
worden. Misschien kan op termijn een deel van het graan in 
brood vervangen worden door noten uit een voedselbos. Mo-
menteel ben ik druk bezig relevante literatuur te bestuderen 
en na te denken over hoe we de akkers kunnen omvormen.”

Informatie & colofon

Trigg            er

 TEKST JK BEELD Kg
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Misschien kan op termijn een 
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Lentse Lucht wordt door vrijwilligers 
gemaakt en maandelijks gratis 
in Lent huis aan huis bezorgd. 
Abonnement voor buiten Lent:  
€ 35,– per jaar.  
Opzegtermijn twee maanden.
Redactie
Martin Bos, Marije Brand, Alphons 
Backx, Kim Dings, Joop Koopman, 
Marloes Müller, Ben Schilder,  
Léonie Schuijt-Overgoor

Opmaak en basisvormgeving
Douwe Hoendervanger, Rick Reijntjes
Fotoredactie
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Telefoon: 024-3221095 
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Hoe geef je bekendheid aan dit initiatief?
“We hebben Mark Shepard uitgenodigd hier naar toe te 
komen. Hij is wereldwijd de grootste inspirator van voedsel-
bossen. Met zijn medewerking organiseren we van 21 tot 28 
november in Park Lingezegen vier workshops en een congres. 
Het congres is bedoeld voor stedelingen en buitenlui uit 
de regio Arnhem-Nijmegen. Samen met hen willen we het 
fenomeen voedselbossen landelijk op de kaart zetten. De be-
langstelling is groot maar er kunnen zich nog steeds mensen 
aanmelden. Mijn droom is dat er een keten van voedselbos-
sen rond dorpen en steden ontstaat. Buurtbewoners zouden 
de boeren kunnen helpen met de oogst in ruil voor een klein 
deel van de opbrengst. Dat gebeurde vroeger ook in Zuid 
Limburg, waar ik vandaan kom. Zo’n ruilsysteem in natura 
spreekt me nog steeds aan!”

Meer weten?
zie: www.vanakkernaarbos.nl

Infoavond over de Eritrese vluchtelingen gemist?  
In gesprek gaan met andere bewoners over dit 

onderwerp? Dat kan op www.lentselucht.nl.  
Dé buurtsite van Lent waar je zelf nieuws kunt delen  

en op de hoogte blijft van het laatste nieuws.  
Maak nu je profiel aan en ontdek de mogelijkheden!

fwww.lentselucht.nl redactie@lentselucht.nl 024-3221095 @lentselucht facebook.com/lentselucht
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Weemoed
Vroeger. Toen je voor het eten de keuze 
had tussen spruitjes en spruitjes, de 
winters nog streng waren, bankiers 
eerlijk en de televisie één zender had. 
Dat waren nog eens tijden. Eerlijk gezegd 
is dat allemaal van voor mijn tijd. Maar 
ook ik heb een verleden dat kan worden 
opgeroepen. Als ik David Bowie, Tina 
Turner, Doe Maar, Phil Collins – of om het 
even welke artiest uit de jaren '80  hoor 
- denk ik terug aan zandklonten gooien 
met vriendjes op de bouwplaats in mijn 
Achterhoekse geboortedorpje, mijn vader 
die toen nog een felrode baard had en 
topfit was, en vakanties waar ik vol verba-
zing keek naar de bergen en smulde van 
overmatige Duitse schnitzels.

Nirvana en Pearl Jam roepen rokerige 
uitgaansnachten tijdens mijn studenten-
tijd op, die werden afgesloten met een 
frietje waterfiets in de keet aan het Keizer 
Karelplein. Geuren, kleuren, uitzichten en 
geluiden kunnen onverwacht een wereld 
oproepen die verloren is gegaan, maar 
nog bijna tastbaar is. Thomas Verbogt 
mijmert in de Lentse Lucht over het Nij-
megen en Lent van zijn jeugd: “Van Lent 
had ik het gevoel dat het helemaal bij de 
rivier hoorde. Ik zie het dorp nog liggen in 
het zachte herfstlicht.” Wat vervult u met 
weemoed?

 ILLUSTRATIE YVONNE BUSSCHE

bijzondere intocht van Sinterklaas
De boot van Sinterklaas kan dit jaar niet naar de Veerdam ko-
men. Ze zijn er aan het werk, dat heb je vast wel gezien. Maar 
Sinterklaas komt echt wel hoor! Ja, op zaterdag 14 november 
stappen Sint en zijn Pieten om 14.06 uur gewoon uit op station 
Lent. Wow, wie had dat gedacht, ze komen met de trein!

Durf jij?
Je kunt Sint en zijn Pieten voor het station een hand geven, 
maar zwaaien mag ook. Daarna gaan ze naar De Spil voor een 
Super-de-Super-Spannend Sinterklaasfeest. De zaal gaat om 
drie uur open,  Sinterklaas komt om half vier. Meer verklap-
pen we niet, nou ja, behalve dan dat we kinderen zoeken met 
taLENT! Wil jij optreden voor Sinterklaas? Stuur dan meteen 
een mail naar sinterklaasinlent@gmail.com en vertel wat je wilt 
doen. Wie weet krijg jij een uitnodiging!

Uit de lucht

 TEKST MBO

Kaartverkoop feest in De Spil
Een kaartje voor het feest in De Spil kost € 2,- per persoon  
en koop je op:

• maandag 9 november van 19.00-21.00 uur in De Spil,
• dinsdag 10 november van 19.00-21.00 uur in De Ster of
•  woensdag 11 t/m vrijdag 13 november bij  

Geknipt voor uw Tuin (TNT Post)

Misschien zijn er op de dag zelf vanaf 15.15 uur nog kaartjes 
over maar OP=OP, ze kosten dan € 3,- per persoon.
Op de Facebookpagina ‘Stichting Sinterklaascomité Lent’ staat 
hoe je een privé- of bedrijfsbezoek kunt regelen. 

BEELD JN
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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 

 

	  
	  
	  
	  

 
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 

  (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

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
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Wie kent ze niet: de vliegenzwam, de knolamaniet 
of de bierboleet? Paddenstoelen die welig tieren 
nu de herfst is losgebarsten. Eigenlijk is een pad-
denstoel het vruchtlichaam van een schimmel en 
dat brengt me terug naar de spreekkamer van de 
huisarts. Want schimmels zijn nogal eens de oor-
zaak van veel ongemak. 

De twee soorten die het meeste overlast geven zijn de Pityro-
sporum (ook bekend onder de hippe naam Malassezia furfur) 
en de Candida albicans. In tegenstelling tot in het bos komen 
ze bij de mens het hele jaar voor. Hoofdroos is bijvoorbeeld 
een uiting van een milde schimmelinfectie. In extreme gevallen 
kunnen het zelfs fors schilferende plakken worden die kale 
plekken achterlaten. Een schimmel op de huid ziet er vaak 
rood en schilferig uit, vooral aan de rand, waardoor een soort 
ring ontstaat (ringworm). Soms worden het juist kleine puistjes 
(folliculitis). Schimmel in de huidplooien, bijvoorbeeld onder 
de borst of in de lies, kan weer een vurig rode huid geven 
(smetplekken). En op de slijmvliezen uit het zich als een soort 
verse geitenkaasachtige neerslag (spruw, vaginale candida). Als 
de nagels zijn aangedaan dan worden ze dik, gelig en brokkelig 
(kalknagels). Schimmels zijn eigenlijk nooit dodelijk (tenzij u al 
zeer erg ziek bent) maar wel hinderlijk of lelijk. 
Zullen wel viespeuken zijn die beschimmeld raken, zult u den-
ken. Maar dat is dus niet zo. Sterker nog, overmatige hygiëne, 
bijvoorbeeld vaginale douches of overmatig zeep of shampoo 
gebruik, kunnen de natuurlijke barrière van de huid verminde-
ren en zo schimmelinfecties bevorderen. Of je een schimmel-
infectie krijgt is voor een groot gedeelte een kwestie van pech. 
De ene mens is nu eenmaal gevoeliger om een schimmelinfec-

tie te ontwikkelen dan de andere. Bovendien zijn er altijd wel 
schimmelsporen in de buurt. Toch wordt de kans hoger bij een 
hoge concentratie schimmel. Dit is bijvoorbeeld het geval als 
uw huisdier een schimmelinfectie heeft.

Mocht u toch tegen een schimmel aanlopen dan geen nood. 
Antischimmelcrèmes (bijv. miconazol) zijn vrij verkrijgbaar 
bij apotheek of drogist. Ook helpt antiroosshampoo om de 
hoeveelheid hoofdschimmel te verminderen. Als u denkt te 
kampen met een aanstaande paddenstoel en er toch alleen 
niet uitkomt, overleg dan gerust met uw huisarts. Deze heeft 
een breder arsenaal aan medicijnen achter de hand en kent het 
bos en haar gevaren. 

Fijne herfst verder!

  TEKST FLORIS VAN DE LAAR, HUISARTS  ILLUSTRATIE HANS SPAANS 

"Go djèrn da's ok kasjeweel da'k jou hier 
tegenkom. Zo ver van huus bij de ouwe 
Bemmelse diek.  Nou we toch hier sien 
Gé : Veur welke kant bin jij eigenlik?"
"Hoezo, veur welke kant? Ik hè veur de 
zon en feestdage altoos un boks oan mit 
kant. En nog wel mit Brussels kant*."
"Nee djèrn ik wou je niks intiems vroage. 
Mar kiek nou us wat ur op da joekel* van 
un bord steet.". 
"Ooh bedoel je da... 'de Stadse kant', nève 
de Stelt. Anna ajje ut goed bekiekt wurdt 
ut ien Lent toch overal stad? Loate we 
mekoar nou niks wies moake. Mar geluk-
kig blieft ur genoeg woater over veur de 

De huisarts

…. bekieke ut van de andre kant...

Paddenstoelenleed

Anna en Gé

Steltlopers*."
"Gé, mar nou ekkes wa anders.... bin jij 
veur de swerte of de witte?"
"M'ok nou alwer kieze, ik hè ut al zo 
zwoar. Eeh... ik kies veur  swert en jij?"
"Nou, da pikswerte hoef nou ok wer nie 
van mien. Ik kies veur melluk-sukkeloade 
bruun. Mar um erlik te sien Gé, eigenlik 
kiek ik allenig mar noar die mojje witte 
man mit die witte board op da witte 
peerd. Ik krieg doar nooit genoeg van, 
van die kjèrl."
"Go djèrn, krieg jij nooit genoeg van die 
man? Dan mojje wa dukker die boks oan 
doen mit stads kant!!"

"Nou Gé, ik goa mar wer us op huus oan, 
kieke of Theet de boer'nkool al oan de 
kook het."
Ajuus.

De verkloarende woordenliest is dit keer 
veur alle toekomstige eilandbewoners 
die nog motte lere kantklossen.
* Brussels kant: da  lere de eilandbewo-
ners klosse ien de erste kantklosles.
* Joekel: da's te groot veur Lentse begrip-
pen.
* Steltlopers: da sien die lui uut de Stelt 
die zoo bang sien veur kwelwoater da ze 
nou al de stelten kloar hebbe stoan.
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tennisles
bij LLTV

In november begint een nieuwe serie 
tennislessen bij LLTV. De inschrijving is 
geopend. 
Nog geen lid? Meld u dan nu aan en u 
kunt meteen meedoen.
 
Kijk voor meer informatie op lltv.nl

www.lltv.nl     info@lltv.nl
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Sommigen komen hier kanoën 
of verkopen spulletjes. Anderen 
wroeten in de bodem of laten 
hun hond uit. Deze keer betrap-
ten we schrijver en columnist 
Thomas Verbogt uit Amsterdam 
op de Bemmelsedijk. Samen met 
collega-schrijver Thomas Rozen-
boom verzorgde hij een literaire 
avond in restaurant Zijdewinde.

“Lent behoort tot het landschap van 
mijn jeugd. Toen ik op de middelbare 
school zat kwam ik regelmatig bij Mar-
jan de Bruin op bezoek. Haar vader had 
in Lent een machinefabriek. Bijzonder 
was dat ze in het tuinhuisje woonde. Ze 
had verkering met mijn beste vriend en 
is later ook met hem getrouwd. Inmid-
dels zijn ze uit elkaar. In mijn studen-
tentijd hadden we regelmatig feesten bij 
café Sprokkelenburg (nu Sprok, JK). We 

NOMADEN IN LENT

dronken dwars door sluitingstijd heen 
en in het tere ochtendlicht liepen we 
dan naar huis. Van Lent had ik vroe-
ger het gevoel dat het helemaal bij de 
rivier hoorde. Ik zie het dorp nog liggen 
in het zachte herfstlicht. Ik weet niet 
zeker of het waar is, het kan ook mijn 
verbeelding van destijds zijn. In die tijd 
fietste ik regelmatig van Nijmegen naar 
Arnhem en andersom. Het dorp Lent 
werd een beeld op mijn netvlies. Ik vond 
de mooie kleinheid prettig. Lent was een 
teer dorpje met zijn kassen en zijn kwe-
kers. De rivier maakte in mijn vroegste 
jeugd grote indruk op mij. Aan de hand 
van mijn vader stonden we samen op de 
kade vlak bij de brug, zo aan het begin 
van de bocht. Mijn vader vertelde daar 
altijd wel iets beschouwends dat indruk 
op me maakte. En dan was er de eeuwig-
durende beweging van het water, alsof 
het leidde naar iets diepers, dat gevoel. 
Ik kan nog ontroerd worden als ik van 

Thomas Verbogt

de Lentse kant naar Nijmegen kijk, zoals 
nu. Daar ligt de stad van mijn jeugd met 
z’n bossen, industrieterreinen, brug en 
toren. Nog steeds raakt het me als ik Nij-
megen nader met trein of auto. Je rijdt 
dan als het ware het uitzicht van vroeger 
binnen, het verloren paradijs van mijn 
jeugd. Ik ben geboren op de Graafseweg 
maar later woonden we aan de rand van 
de stad, op de Sterrenschansweg. Het 
uitzicht daar was prachtig, het veran-
derde iedere dag. Op dit moment sta ik 
er als het ware midden in. Nu ik zo naar 
Nijmegen kijk, badend in het zachte 
avondlicht, is het net of dit beeld mijn 
jeugd samenvat.”

 TEKST EN BEELD JK

Thomas Verbogt

Lent was een  
teer dorpje  
met zijn kassen  
en zijn kwekers
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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?

Wienen

accountants en adviseurs

ZZP’ers én particulieren
 kunnen op ons rekenen

024 323 23 33  •  www.wienenaccountants.nl

Wienen ontcijfert en ontzorgt

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Color combi pakket  
shampoo + masker  
samen nu € 24,95  

i.p.v. € 29,95 
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een kleine geschiedenis van Huize Doornik

HisTorie

Waar waren we gebleven? Bij de Gel-
derse broedertwist tussen Reinoud en 
Eduard die leidde tot de verwoesting 
van Huize Doornik. We zetten nu de 
klok ruim een eeuw vooruit en we lan-
den in het Doornik van rond 1500.

Staatsbemoeienis
Gelre valt in 1473 in handen van de 
Bourgondische hertog Karel de Stoute, 
die handig gebruik maakt van een 
erfopvolgingsstrijd tussen de Gelderse 
hertog Arnold en diens zoon Adolf. 
Nadat Karel de Stoute in 1477 sterft, 
probeert Gelre zich weer los te maken 
uit de greep van Bourgondië. Uit-
eindelijk weten de Gelderlanders het 
voor elkaar te krijgen dat Karel van 
Egmond, de zoon van hertog Adolf, uit 
gevangenschap wordt vrijgekocht en in 
1492 de Gelderse troon bestijgt.

Zucht naar florijnen
Om zijn hertogdom te behouden moet 
Karel voortdurend oorlog voeren: eerst 
tegen de Bourgondiërs en later tegen 
het Habsburgse wereldrijk. Karel laat 
zijn legers onder leiding van Maarten 
van Rossum verwoestingen aanrichten 
van Friesland tot Den Haag. Ook het 
weerspannige Arnhem wordt veroverd 
met een krijgslist, door soldaten ver-
borgen onder het hooi de stad binnen te 
smokkelen. Deze oorlogen kosten veel 
geld. In zijn zucht naar florijnen laat 
de hertog zich niets gelegen liggen aan 
stadsrechten en privileges. Dit veroor-
zaakt conflicten met de plaatselijke eli-
tes. Om zijn macht te vergroten vergeeft 
Karel posten aan strijdmakkers op wie 
hij kan vertrouwen.

Vlak achter de Waaldijk ligt de monumentale boerderij Doornik. Ooit stond hier een 
gelijknamige burcht. Lentse Lucht duikt in de woelige geschiedenis van kasteel Doornik. 
Een verhaal dat leest als een spannend boek. Vandaag deel 2: Een mysterieuze moord.

Willem van Arenborch
Een van Karels kameraden is Wil-
lem van Arenborch, een bastaard die 
afstamt van Willem van der Marck, 
ook wel het zwijn van de Ardennen ge-
noemd, die naar verluidt persoonlijk de 
bisschop van Luik heeft onthoofd met 
een strijdbijl. Van Arenborch verkrijgt 
het landgoed Doornik. Hij heeft het 
recht om rechtspraak uit te oefenen, 
en accijns te heffen op het bier in de 
herbergen van Ressen en Doornik. Een 
winstgevende zaak in de hopminnende 
middeleeuwen! De andere grootgrond-
bezitters in de Betuwe, zoals de Hack-
forts en de Van Bemmels, bezien de 
nieuwkomer met argusogen. De strenge 
voorwaarden waaraan Willem moet 
voldoen om zijn landgoed te behouden 
- het betalen van veel belasting en het 
leveren van soldaten aan de hertog - 
doet ze vrezen voor hun eigen positie. 
Daarnaast maakt Willem al snel ruzie 
met zijn buurman Goisen van Bemmel, 
die hij in 1506 een tijdlang gevangen 
zet in Doornik.

 TEKST MBO

Inhuldiging hertog Karel van Egmond in Nijmegen

Een mysterieuze moord

Moord in Elst
In 1526 komen de notabelen van de 
Betuwe samen voor een bijeenkomst 
in Elst. Er wordt stevig gedronken en 
de gemoederen lopen hoog op. Willem 
beschuldigt Olivier van Hackfort ervan 
dat hij een aantal van zijn mannen 
heeft gevangen gezet. Er ontstaat een 
handgemeen. Oliviers zoon Bernd 
mengt zich in de ruzie: Slaet ghy hem 
met een kan in den beck, so slae ick u 
wederom myt een kan op den kop!  
De degens worden getrokken. Voordat 
Willem kan toeslaan wordt hij van 
achteren aan een zwaard geregen, en 
sterft ter plekke. Was het een dronke-
mansruzie of een politieke afrekening? 
We zullen het nooit weten.
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    www.minigraverhetzand.nl

Flexibiliteit in graaf- en tuinwerkzaamheden

zoals:

trampolines, vijvers, kabels, leidingen, rioleringen en
funderingen uitgraven. Ook het egaliseren, bestraten,
spitten en frezen van uw tuin.

Met ons machinepark kunnen we elke klus aan,
van klein tot groot! 

Bel of mail als u vragen heeft of voor een 
vrijblijvende offerte.

06-14 78 69 75   info@minigraverhetzand.nl

Kapper de Krul
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FotoLent
Met ingang van dit nummer introduceren wij de puzzel FotoLent. Raad bij iedere foto 
de plaats in Lent waar de fotograaf het kiekje heeft geschoten. Mail uw oplossing vóór 
de sluitingsdatum (zie colofon pagina 2) onder vermelding van fotonummer en plaats 
waar de foto volgens u is gemaakt naar: redactie@lentselucht.nl
U maakt kans op een cadeaubon van € 25,- beschikbaar gesteld door: 
Dinercafé Altijd Lente, Lentse Schoolstraat 61 Lent. 

Maandagenda
Zondag 1 november
Het Co-bomen Oogstfeest 
15.00-21.00 uur,  
Oosterhoutsedijk 88

Dinsdag 3 november
Damesgilde Lent naar Duitsland  
en Maastricht
Vertrek 08.45 uur, Het Witte Huis

Woensdag op 4 november
Themabijeenkomst ‘Je Kind Sociaal 
Online’ 
20.00-22.00 uur, Georges 
Brassensstraat 61 Lent 

Donderdag 5 november
Wijkraadvergadering
20.00 uur, De Ster

Zondag 8 november
Optreden Dick van Altena  
14.30 uur, De Open Hof

Zondag 8 november
Concert Stichting Musikado 
14.30 uur, Het Witte Huis

Zaterdag 14 november
Aankomst Sinterklaas in Lent
14.06 uur, Sinterklaasfeest in De Spil

Zaterdagen 7 en 14 november, 20.00 
uur, zondag 15 november, 14.00 uur, 
Optreden Toneelgroep Nieuw Leven, 
De Open Hof

Zondag 15 november 
Kunstwerkenveiling Frans Huygen
14.00-16.00 uur, Tennisvereniging LLTV

Zondag 15 november
Live muziek 
15.00-17.00 uur, dinercafé Altijd Lente
 
Voor de actuele agenda per maand 
kijk op www.lentselucht.nl

1

4

6

2

7

3

5

Advertentie

Oproep: kleding voor Eritreeërs
Onze nieuwe buurtgenoten, de Eritreeërs, zitten letterlijk en figuurlijk niet ruim in hun 
jas. Bovendien zijn ze het koude klimaat niet gewend. Als u nog (sport)kleding en/of 
schoenen kunt missen, liefst kleine maten, dan graag een telefoontje naar 024 - 322  
1076. U kunt de kleding ook op zondagen om 14.00 uur afgeven bij de Historische Tuin 
aan de Griftdijk. Dan zijn er Eritreeërs aanwezig en is dat een mooie mogelijkheid om 
met hen kennis te maken.
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Het vrijstaande huis op de Hannah 
Arendtstraat lijkt zo op het eerste 
gezicht af, maar schijn bedriegt. Michel 
van Woerkom wijst fijntjes op het feit 
dat de hele linkerzijgevel nog af moet 
worden gebouwd. “En binnen heb ik een 
aantal lekkages. Het dakterras moet nog 
af, er zijn klemmende ramen en een deel 
van de vloerverwarming werkt niet.” 
Buurtgenoot Nannie Boermans bouwt 
op de Immanuel Kantstraat samen met 
twee andere gezinnen een drie-onder-
éénkapwoning en had dezelfde aan-
nemer als Michel. Zij en haar gezin met 
dochters Lara en Tessa, kampen nu ook 
met de gevolgen van het faillissement. 
“De hele achtergevel moet nog afgetim-
merd worden. De balkons moeten nog 
gemaakt worden, de dakbedekking 
moet nog vastgezet worden want die ligt 
er nu los op, plus we hebben een aantal 
gebreken die je normaal gesproken na 
een oplevering kunt hebben. De hele 
tuin ligt vol met bouwmateriaal dus 
daar kunnen we ook al niet aan begin-
nen.”

Zelfbouwboek
Michel begon het project op de Han-
nah Arendtstraat twee jaar geleden vol 
goede moed. “Ik was net gescheiden 
maar wilde graag in Lent blijven. Toen 
deed de gelegenheid zich voor om zelf 
te gaan bouwen. Ik had het al eens 
eerder gedaan en wilde het nog wel eens 
proberen, alleen in een iets andere stijl.” 
Van de gemeente kregen Michel en de 

PLANT JE VLAG

De zwarte kant van zelf    bouwen

Hopelijk zal de achtergevel van het huis van Tessa en Lara snel af zijn

“Zelf je huis bouwen? Een droom die uitkomt!” Dit soort kreten siert veel 
verleidelijke brochures die particulieren aanzetten tot het zelf realiseren 
van hun droomwoning. Het klinkt allemaal leuk en aardig, maar het kan 
ook fout gaan. Goed fout zelfs. In het plan Plant je Vlag is inmiddels een 
flink aantal woningen dat niet afgebouwd wordt door faillissement van 
de aannemer, met alle persoonlijke drama’s van dien. Over de zwarte 
kant van zelfbouw.
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hebben. Je moet echt zorgen dat je het 
lijfelijke certificaat thuis hebt. Anders 
heb je eigenlijk niets in handen en heb 
je misschien geen afbouwverzekering 
omdat de aannemer geen aanvraag 
heeft gedaan.” Ondanks het certificaat 
kostte het Michel nog de nodige energie 
en moeite om de verzekeraar zo ver te 
krijgen zijn werk te doen. “Het is bizar 
dat de partij die je moet beschermen, 
de zaak gaat vertragen. Ik heb zelfs ge-
dreigd met juridische stappen als ze niet 
snel in actie zouden komen.” 

Geen schuld
Michel neemt de gemeente, die in 
haar bouwboek de bouwcombinaties 
aanraadt, niets kwalijk, hoewel hij zelf 
zo'n 25.000 euro schade heeft geleden. 
“Ze hebben in die zin boter op hun 
hoofd dat ze zo snel mogelijk de grond 
wilden verkopen en de bouwbedrijven 
misschien niet grondig genoeg hebben 
getoetst. Maar dat er aannemers uit hun 
eigen bouwboek failliet gaan kan ik 
hen niet echt kwalijk nemen. In die tijd 
schreven veel aannemers in tegen een te 
lage prijs. Iedereen wilde graag bouwen, 
de sector lag op zijn gat. Als er dan een 
project voorbij komt springen ze er alle-
maal tegelijk bovenop. Ook al hebben ze 
geen ervaring met dit nieuwe soort bou-
wen met duurzame materialen.” Nannie 
neemt de gemeente ook weinig kwalijk. 
“De kwaliteit van de aannemer had door 
de stichting van ons afbouwcertificaat 
gecheckt moeten worden. Daar kan de 
gemeente denk ik weinig aan doen.”

Valkuilen
De zelfbouwers hebben tips voor 
anderen die ook hun eigen huis willen 
realiseren. “Als leek is het eigenlijk niet 
te doen”, zegt Michel. “Schakel een 
bouwbegeleider in. En lees alles goed 
door voordat je de handtekening onder 
de overeenkomst zet! Regel alles zo 
concreet mogelijk van tevoren zodat je 
niet achteraf gesteggel krijgt. En alles 
wat je na je handtekening nog wijzigt, 

De zwarte kant van zelf    bouwen
is meerwerk en kost dus ook meer. Dek 
jezelf dus goed in, want zelfs mijn buurt-
genoot die een bouwbedrijf heeft, zegt 
dat aannemers niet te vertrouwen zijn.” 
Voor de meeste aannemers is een huis 
ook maar een project; een productie 
die af moet, aldus Michel. “Voor jou als 
bewoner is het je ziel en zaligheid, maar 
aannemers kijken er anders tegenaan en 
denken onvoldoende met je mee. Ga dus 
veel kijken tijdens de bouw en controleer 
of alles goed verloopt. Zo stond er bij mij 
ineens een verdeler van de vloerverwar-
ming in de hoek van de woonkamer. “O, 
moet die worden weggewerkt?'' vragen 
ze dan.” Nannie wijst ook vooral op het 
afbouwcertificaat en pleit voor het in-

schakelen van kleine lokale aannemers 
onder eigen supervisie. “Kies je eigen 
aannemer uit en kijk goed hoe druk ze 
het hebben. Een kleine aannemer die 
een groot project aanpakt is misschien 
niet zo handig. En kijk ook of ze erva-
ring hebben met de werkzaamheden. 
Bij ons bleek dat de aannemer alleen 
maar renovaties had gedaan en nog geen 
nieuwbouw.” 

Bij Michel beginnen binnenkort de 
laatste werkzaamheden. Hij is blij dat 
het eindelijk bijna klaar is. “Wat er nog 
moet gebeuren, is gelukkig verzekerd. 
Maar dit is voor mij echt even het laatste 
project geweest.” Bij Nannie en haar bu-
ren staan de steigers er inmiddels. “Met 
kerst moet de buitenkant af zijn. Dat zou 
een mooi kerstcadeau zijn!”

 TEKST JVL BEELD JN

andere toekomstige zelfbouwers op het 
terrein van Plant je Vlag een boek met 
verschillende soorten huizen inclusief 
een lijst met ongeveer 25 architect-/bou-
werscombinaties. Michel ging in zee met 
8A Architecten en zijn huis zou worden 
gebouwd door Bouw- en aannemingsbe-
drijf Van der Bijl.     

Twijfel
Vanaf het afgeven van de bouwvergun-
ning liep het al niet lekker met de bouw. 
“Er was meteen vertraging omdat het 
huis met staal versterkt moest worden. 
Dat had als gevolg dat de aannemer alle 
vijf de woningen in het plan tegelijk 
wilde bouwen in twee maanden tijd. 
Ondertussen woonde ik tijdelijk bij 
mijn ex-vrouw, waar ik uiteindelijk acht 
maanden gewoond heb. Gedurende die 
periode zag ik steeds minder mensen op 
de bouwplaats. Op een gegeven moment 
zag ik de aannemer zelfs cash afrekenen. 
Dan ga je wel twijfelen of alles nog wel 
goed komt. Toen ik vervolgens onder 
druk werd gezet sneller te betalen, wist 
ik genoeg en schakelde ik mijn verze-
kering in.” Nannie Boermans voelde 
ook al snel nattigheid. “De aannemer 
bleef maar schuiven. We wisten dat de 
planning niet gehaald zou worden, maar 
een faillissement? Dat realiseerden we 
ons pas toen op een vrijdagmiddag de 
bouwvakkers wel heel vroeg vertrokken, 
inclusief bouwkeet, en op maandag niet 
meer terug kwamen. Toen was het wel 
duidelijk: foute boel.” 

Certificaat
Vervolgens bleef het stil. Michel en 
Nannie moesten enkele weken later via 
internet vernemen dat de aannemer 
failliet was. Geen brief, geen telefoon-
tje, niets. Daar waar Michel en de drie 
gezinnen van de driekapper beschikten 
over een verzekeringscertificaat om de 
woning af te laten bouwen bij faillisse-
ment, hebben sommige anderen die met 
dezelfde aannemer bouwden, dat niet. 
“En dat terwijl we dezelfde aannemer 

Op een gegeven 
moment zag ik  
de aannemer 
cash afrekenen.
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Reserveren: www.dinercafealtijdlente.nl 
Lentse Schoolstraat 61   I   6663 CP   Lent



Een gedicht van Anne Vegter, Dichter 
des Vaderlands, siert de nieuwe kade 
in Lent. De kade loopt langzaam af naar 
het water en is bekleed met Portugees 
graniet. Betonnen randen vormen een 
natuurlijke tribune waarover de teksten 
over de rivier, de liefde en veranderingen 
zich uitrollen.  BEELD RH

Dichterlijke 
dromen  
aan de Lentse 
Warande
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Als voorzitter van de Wijkraad werd ik onlangs 
uitgenodigd om met een aantal mensen die in ons 
dorp maatschappelijk actief zijn een meeting bij te 
wonen. 

De uitnodiging hiervoor kwam van een jongere, die mij telefo-
nisch benaderde en mij vroeg om enkele dagen later om 17.00 
uur in de Dorpsschuur aanwezig te zijn. Samen met Hotze, 
medebestuurslid, die veel met jongeren optrekt en daar duidelijk 
een klik mee heeft, begaven wij ons naar Veur Lent. Een deel van 
Lent dat heden ten dage zeer slecht bereikbaar is. Zelfs onze 
Wijkmanager Eric had er moeite mee. Zoals ik al zei, soms is er 
duidelijk een klik. Ook ikzelf heb altijd bovenmatige interesse in 
jongeren. Jongeren boeien mij omdat ze vaak fris en onbevan-
gen initiatieven nemen, zoals dit treffen. Wat me tijdens deze late 
namiddag het meest opviel waren een aantal dingen:
• Hoe het taalgebruik van jongeren verschilt met het onze;
• Hoe weinig remmingen er zijn tussen oud en jong, de spon-

taniteit en openheid;
• Nog steeds is er voor jongeren te weinig te doen in het dorp;
• Hoe actief de gemeente is met jongerenwerk, vooral met 

gedreven jongerenwerkers.

Lentgenoten,
Ik heb die middag als heel positief ervaren. Om in jeugdtermen 
te spreken, het was cool-vet. 
In de groepsgesprekken kwamen diverse zaken naar boven 
die onze aandacht moeten krijgen. Ik zal er enkele noemen. De 
jeugd heeft eigenlijk maar één sport waar ze actief in kunnen 
zijn en dat is voetbal. Er zou veel meer kunnen op de sportvelden. 
Genoemd werden hockey en rugby. Ik blijf van mening dat ou-
deren, maar vooral de ouders, hierin een opbouw-verantwoor-
delijkheid hebben. Laten we vooral tijd investeren in onze jeugd. 
Dan hebben wij als ouders zeker ook een goede toekomst. Toch 
nog  een slotpuntje. Ook onze wijk wordt kleurrijker door de 
aanwezigheid van gekleurde medemensen. Ik schrok toen ik in 
een van de groepssessies hoorde dat er in Lent discriminerende 
scheldwoorden werden gebezigd naar gekleurde jongeren. 
Dat noem ik taalgebrek, respectloos en onfatsoenlijk en zou dat 
graag uit willen bannen. Laten alle Lentenaren een voorbeeld zijn 
hoe ze minderheden, kwetsbaren en mensen in moeilijkheden 
kunnen helpen. Met ordinair en beledigend taalgebruik help je 
niemand.
Als we dat beseffen dan geven we onszelf meer en een kleur-
rijker toekomst. 

 TEKST TON PENNINGS, VOORZITTER WIJKRAAD LENT
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✓ Kleinschalige opvang 
✓ Vaste en flexibele opvangtijden 
✓ Ervaren pedagogisch medewerkers 
✓ Uitdagende en gezellige omgeving 
✓ Opvang voor studie- en vakantiedagen 

 
 
 
 
 
 

 
 

Steltsestraat 46, 6663BS Lent 
www.stichtingsoos.nl - info@stichtingsoos.nl 

Stichting SOOS: 024-3503874 
Op Stelten: 06-230 23857 

 

Expert in de diagnose, behandeling en preven-
tie van klachten die gerelateerd zijn aan het 

bewegingsstelsel zoals: 

Rug- en nekpijn
Hoofdpijn

Hernia / ischias
Sportblessures

Wij staan voor zorg zoals we zelf behandeld wil-
len worden. Met onze unieke behandelmethode 

dringen we door tot de kern van uw klachten. 

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

Edith Piafstraat 110c te Lent
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Veiling van kunstwerken van 
oud-huisarts Frans Huygen

kunsT

Hoe is het idee van de verkoop van de kunstwerken  
ontstaan?
“Het is hoog tijd om iets te doen met de tekeningen. Er zijn 
nu nog een aantal Lentenaren die Huygen gekend hebben en 
die het leuk vinden iets van hem te hebben. Frans Huygen 
had geen kinderen en zijn nalatenschap wordt beheerd door 
de Stichting Frans Huygen. In overleg met deze stichting is 
besloten de kunstwerken te verkopen.” 

Wat was Frans Huygen voor iemand?
“Als jongeling stond hij voor een dilemma. Hij had een 
onmiskenbaar kunstzinnig talent en wilde graag kunstenaar 
worden. Ook wilde hij graag arts worden. Hij bedacht dat hij 
geen kunstenaar kon zijn en de artsenpraktijk er naast zou 
kunnen doen. Omgekeerd zou het wel kunnen en zo koos hij 
toch voor de studie geneeskunde. Als hij naar patiënten reed 
in zijn opvallende Peugeot cabriolet had hij altijd een schets-
boek en potloden in de auto. Zag hij een mooi plekje dan 
zette hij de auto stil en met enkele trefzekere streken wist hij 
het beeld te vangen. De Waal en het dijkenlandschap hadden 
zijn voorkeur.”

Hoe was Frans Huygen als huisarts?
“In 1943 begon hij als huisarts in Lent. Het was midden in de 
oorlog en Lent lag in de frontlinie. Alle vrouwen en kinderen 
waren geëvacueerd. Hij zette zich in voor zieken en gewon-
den in het Manneneiland, zoals de enclave toen genoemd 
werd. Huygen wilde naast genezen ook de achtergronden van 
ziektes begrijpen. Hij deed onderzoek aan een epidemie van 
longontsteking die in Lent begon en die zich uitbreidde via 
Oosterhout naar Slijk Ewijk. Hij ontdekte dat de pneumo-
coccen bacterie de boosdoener was en promoveerde in 1948 
op deze studie. Tot dan toe wist men niet dat deze bacterie 
besmettelijk kon zijn. Later schreef hij nog een internationaal 
bekend geworden wetenschappelijk werk, Family Medicine, 
over ziektegeschiedenissen van families uit zijn praktijk.”

Op 15 november vindt van 14.00 - 16.00 uur een 
veiling plaats bij de tennisvereniging LLTV van 
voornamelijk pasteltekeningen van Frans Huygen 
(1917-1998). Daarna is er nog een gelegenheid om 
tekeningen te kopen tegen vaste prijzen. 50% Van 
de opbrengst gaat naar de Frans Huygen Stichting, 
die medisch onderzoek ondersteunt, 25% naar 
muziekvereniging St. Theresia en 25% naar LLTV. 
Lentse Lucht sprak met de initiatiefnemers, de oud-
huisartsen Wil van den Bosch en Ton Serrarens.

Waar gaat de opbrengst naar toe?
Wil: “Toen ik stopte met werken dacht ik na hoe ik een po-
sitieve rol zou kunnen spelen in Lent. Ik heb de kant van de 
muziek gekozen en ben voorzitter geworden van muziekver-
eniging St Theresia. We proberen vooral kinderen te stimu-
leren muziek te maken. Als ze lid worden van St Theresia 
kunnen ze korting krijgen op muzieklessen in de Lindenberg 
en een instrument lenen van onze vereniging.”

Ton: “Waar Wil zich inzet voor de muziek probeer ik het 
sporten in Lent te stimuleren. Als voorzitter van tennisver-
eniging LLTV  heb ik samen met DVOL aan de wieg gestaan 
van de combinatiepas. Hiermee kunnen kinderen in één jaar 
drie sporten uitproberen. Ook wordt in samenwerking met  
Thermion een haalbaarheidsonderzoek gestart hoe we pre-
kwetsbare ouderen meer aan het bewegen krijgen.”

Wil: “De opbrengst wordt verdeeld over de stichting Frans 
Huygen, de muziek en de sport, zodat Lent een kleine hon-
derd jaar na zijn geboorte nog steeds kan profiteren van de 
uitzonderlijke talenten van Frans Huygen.”

Veiling: zondag 15 november in de kantine van LLTV, 
Sportpark Vossenpels te Lent, van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
St. Theresia zorgt voor de muzikale omlijsting en de bar van 
LLTV is open.

 TEKST JK BEELD LR BEWERKT DOOR JAN HOppENBROUWERS

Ton Serrarens (l) en Wil van den Bosch met een kunstwerk van Frans Huygen
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Tweede oogstfeest  
van Co-bomen
Het oogstfeest wordt dit jaar gevierd in 
de sfeervolle setting van de hoogstam-
boomgaard Hof van Holland. Honder-
den kilo's appels, kersen, peren, prui-
men en noten zijn dit seizoen geoogst 
en hiervan zijn onder andere sappen en 
likeuren gemaakt en zodoende is er van 
alles te beleven en proeven.  
Het Co-bomen Oogstfeest vindt plaats 
op zondag 1 november aan de  
Oosterhoutsedijk 88. Aanvang is 15.00 
uur tot en met circa 21.00 uur. Niet-
leden entree 2 euro. www.cobomen.nl

€ 1595,42 voor Artsen 
zonder Grenzen door 
tennisvereniging llTV
De Lentse Tennisvereniging LLTV vierde 
in september haar veertigjarig lustrum. 
Het lustrum werd afgesloten met de 
overhandiging van een cheque van 
€ 1595,42, ingezameld door de vereni-
ging voor Artsen zonder Grenzen.  
www.LLTV.nl

Toneelvoorstelling 
‘Moet kunnen’
Op 7, 14 en 15 november wordt door 
Toneelvereniging ‘Nieuw Leven’ het 
toneelstuk ‘Moet kunnen’ opgevoerd. 
Door allerlei familieperikelen wordt de 
welverdiende oude dag van vader Harrie 
en moeder Trees danig verstoord. Loca-
tie: Open Hof, Pastoor van Laakstraat 40 
Aanvang: 20.00 uur (zaterdagen) of 14.00 
uur (zondag). Reserveren is noodzakelijk. 
Dit kan via www.nieuwlevenlent.nl of 
via 024-3225748 (op 29 oktober, 5 en 12 
november, tussen 18.00 en 20.00 uur)

Themabijeenkomst  
‘Je kind sociaal online’
Er is voor kinderen online veel leuks te 
beleven. Maar ouders hebben er ook re-
gelmatig vragen over. Het Sociaal Wijk-
team organiseert daarom samen met de 
basisscholen in Noord op 4 november 
een interactieve themabijeenkomst 
voor ouders en leerkrachten van kinde-
ren uit groep 7 en 8 in basisschool De 
Verwondering, Georges Brassensstraat 
61 te Lent. De avond duurt van 20.00 tot 
22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Jon-
gerenwerker Macha Gromova begeleidt 
deze avond. U kunt zich aanmelden via 
themabijeenkomstnoord@gmail.com

Collecte Prinses beatrix 
spierfonds
De collecte van het Prinses Beatrix  
Spierfonds heeft in de week van  
13 t/m 19 september 2015 in Lent het 
mooie bedrag van € 1.733,72 opge-
bracht. Dank aan alle collectanten en 
dank voor uw giften.

uitbreiding Moestuin 
de lentse Aarde
Sinds 1 oktober jl. heeft moestuin De 
Lentse Aarde er 3000 m2 grond bij ge-
kregen aan Smitjesland. Hierdoor is de 
wens van veel wachtlijsters in vervulling 
gegaan: zij hebben nu ook een eigen 
perceel om (biologisch) te moestuinie-
ren. In totaal bedraagt de oppervakte 
nu 7000 m2. Veel Lentenaren beleven 
plezier aan het zelf kweken en oogsten 
van hun eigen groente. Lijkt het je ook 
wat en woon je in Lent meld je aan, 
want er zijn nog percelen te verdelen! 
moestuinlent@gmail.com 

Zonnebloem  
afdeling lent
Op zondag 15 november om 14.00 uur  
is er een middag van Toneelgroep  
‘Nieuw leven’ Lent in De Open Hof. 
De toneelgroep bestaat 65 jaar en ter 
gelegenheid hiervan wordt er op deze 
zondagmiddag een extra voorstelling 
van het stuk ‘Moet kunnen’ gespeeld. 
De gasten van De Zonnebloem zijn 
hierbij van harte welkom.

line dance in lent
Via sportservice Nijmegen is er in De 
Open Hof op de dinsdagmiddag Line 
Dance en op de donderdagmorgen 
Gymnastiek. Voor beide activiteiten zijn 
nieuwe leden welkom. Gedanst wordt 
iedere dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 
15.30 uur. Aanmelden en informatie bij 
De Open hof, Pastoor van Laakstraat 40, 
6663 CA Lent.

live muziek in 
dinercafé Altijd lente
Op zondag 15 november vindt van 15.00 
tot 17.00 uur in dinercafé Altijd Lente 
een optreden plaats van Rita Lusing 
(zang) en Joop Koopman (piano).  
Het repertoire is van alle tijden en gaat 
van jazz tot pop afgewisseld met Latin 
en Nederlandstalige luisterliedjes.  
De toegang is gratis.  
Adres: Lentse Schoolstraat 61

stip noord komt  
in Thermion
Stip Noord zal zich huisvesten in het 
Thermiongebouw. Hier kunnen bewo-
ners terecht voor informatie, advies 
en ontmoeting in de wijk. Er zijn nog 
mensen nodig voor de steunpunten, 
hand- en spandiensten, gastvrouwen/
gastheren en medewerkers voor 
informatie en advies. Meld u nu aan 
via noord@stipnijmegen.nl. Voor meer 
informatie www.stipnijmegen.nl

damesgilde lent
Dinsdag 3 november gaat Damesgilde 
Lent op najaarsreis naar Heinsberg 
(Duitsland) en Maastricht. Er wordt een 
damesmodefabriek bezocht waar een 
modeshow wordt gegeven met een 
kijkje achter de schermen. Ook is er een 
winkel waar men al deze kleding kan 
kopen. Aansluitend is er een bezoek aan 
de binnenstad van Maastricht.  
Vertrek 08.45 uur vanaf Het Witte Huis.

opbrengst kinderkleding- 
en speelgoedbeurs lent 
naar goed doel!
De zomer- en winterbeurs in basisschool 
De Geldershof in Lent is dit jaar goed 
bezocht. Er is veel kleding en speelgoed 
uit Lent en omgeving ingebracht en 
verkocht. Elk jaar wordt de opbrengst 
overgemaakt aan een goed doel. Dit 
jaar heeft Stichting Kinderdroomwens, 
Stichting Opkikker en Ronald McDonald 
Huis Nijmegen ieder € 350,- ontvangen! 
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 
12 maart 2016, zomerkinderkleding- en 
speelgoedbeurs Lent. 
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Lentse Wolkjes

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 volgende nummer, 
zie colofon. Max. 6 regels, ongeveer 40 woorden.

Bridgeles? Ervaren docent. Telefoon: 024-3232829.

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

Heartfulness Meditatie. Hartverwarmende geleide 
meditatie. Een moment van onthaasten, aandacht 
voor jezelf en je lichaam. Een heerlijke ochtendstart. 
Elke vrijdagochtend  9.00-10.00 uur, Kleine Wiel, Lent.  
Info: info@vertrekpunt.nu, 06-42040347, Jacqueline  
Venbrux, lichaamsgericht werkend  psychologe en  
Mindfulness trainer.

Brei en haakcafé in De Ster 1 keer per maand wil  
ik op woensdag of vrijdag van 20.00-22.00 uur een 
brei-haakcafé starten. Doel is gezellig bij elkaar 
komen en ideeën en tips uitwisselen. Wel zelf 
materialen meenemen. Meedoen? Mail naar  
arjavdkooij@planet.nl en geef aan:  
woensdag/vrijdag/geen voorkeur.

Op 8 november komt Dick van Altena weer in  
De Open Hof. De zaal is open om 13.30 uur. Dick van 
Altena begint om 14.30 uur. Kosten € 7,50. Reserveren 
gewenst. De Open Hof, Pastoor van Laakstraat 40, 
6663 CA Lent 024-3235421.

Rijles in Lent: Sinds 2002 geef ik rijles in Nijmegen en 
omgeving. Nu ik sinds april in Lent woon is het ook 
mogelijk de lessen te starten vanuit Lent. Kijk maar 
eens op www.lesbijeric.nl voor meer info. Of mail 
naar: rijles@lesbijeric.nl

Zangschool Zing Jezelf in Lent nu ook voor kinderen! 
Hou je van zingen en bewegen op muziek en ben je 
4-8 jaar? Kom dan samen met anderen wekelijks een 
gezellig muziekuur beleven. Nieuwsgierig? Kijk op  
www.zangschoolzingjezelf.nl of bel 06-23136576.

Zwangerschapsbegeleiding in groepsverband en 
individueel. Voor de bevalling, oefeningen na de 
bevalling. Aandacht voor houding, bevalling, ontspan-
ning en bekkenklachten door Oefentherapeut Cesar 
op dinsdagavond in Thermion. Info:  
www.cesartherapiedelint.nl; 024-3094504  
of info@cesartherapiedelint.nl

Zencentrum SuirenJi (Doornik 1, Bemmel) organi-
seert regelmatig retraites van een of meerdere dagen. 
Meer informatie op www.zencentrum.nl. Elke woens-
dagavond is er vanaf 20.00 uur vrije inloop meditatie. 
Enige ervaring met zen-meditatie is gewenst.  
Informatie of aanmelden: info@zencentrum.nl

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

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.
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BollenMonuta
De steun bij iedere uitvaart.

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

300x87_Reclamebord_Monuta_Bollen.indd   1 10-09-13   13:41
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Al bijna vijftig jaar bestaat er in 
Lent een club van mensen die 
sparen om met z’n allen leuke 
dingen te gaan doen. De ver-
eniging bestaat nog steeds in 
volle glorie al is er wel het een en 
ander veranderd. Lentse Lucht 
sprak met erelid en bestuurder 
van het eerste uur Theo Alofs en 
met voorzitter/secretaris Tonnie 
de Krosse. 

Hoe werkt De Spaarkas precies?
Tonnie: “Vroeger hing in veel cafés een 
spaarkas. Dat was een houten kastje 
met genummerde gleuven er in. Stam-
gasten deden er wekelijks een klein 
bedrag in, bijvoorbeeld een gulden. 
Het bestuur leegde de kas maandelijks 
en het geld werd op de bank gezet. De 
bedragen werden per persoon bijgehou-
den. Als het afgesproken maandelijkse 
bedrag niet gehaald werd volgde een 
boete. Vroeger werd het jaarbedrag 
vlak voor de kermis uitgekeerd en dan 
konden de mensen met hun partner 
een avondje feestvieren, bekostigd uit 
De Spaarkas.”

SPAARKAS LENT

Waar hing De Spaarkas?
Theo: “We zijn gestart in café Kersten 
in De Vossenpels (het huis bestaat nog 
steeds en heet ‘De drie Kronen’, Vos-
senpelssestraat 57, JK). We zijn in 1963 
gestart maar houden 1967 als startjaar 
aan. Toen zijn er officieel statuten 
gemaakt en werden we een vereniging. 
Eerst was het maximaal aantal leden 40 
maar dat werd later opgehoogd naar 70. 
Toen café Kersten in 1967 sloot zijn we 
verkast naar Het Witte Huis”.

Wat is er veranderd sinds vroeger?
Tonnie: “Het houten kastje wordt niet 
meer gebruikt, alles gaat tegenwoordig 
via de bank. Vroeger spaarden we alleen 
voor de kermis maar nu organiseren 
we jaarlijks vier à vijf activiteiten. Het 
gaat bijvoorbeeld om een fietstocht, een 
wandeling, disc-golf en een bingoavond 
die we altijd combineren met de jaarver-
gadering. Op de bingoavond wordt het 
in het afgelopen jaar gespaarde bedrag 
uitgekeerd na aftrek van de kosten van 
de eerdere activiteiten. We vonden dat er 
met het millenniumjaar iets bijzonders 
moest gebeuren en hebben toen vanaf 
1998 extra gespaard voor een uitstapje 
van een hele dag, vergezeld van onze 

Van Spaarkas naar gezelligheidsvereniging

partners. Sindsdien is deze activiteit 
eens in de drie jaar er in gebleven.” 
Theo: “Het leukste van het eerste uitje 
dat mij is bijgebleven was het onder-
deel klootschieten in Teuge. Het was 
geweldig gezellig. We gingen met twee 
bussen, in één bus zaten de vrouwen en 
in de andere de mannen. De chauffeurs 
namen verschillende routes om zo de 
indruk te wekken dat we afzonderlijk 
iets zouden gaan doen. Na afloop was er 
een diner bij Het Witte Huis. Aan-
vankelijk mochten alleen mannen lid 
worden maar sinds een jaar of 15 mogen 
vrouwen dat ook.”

Hoe ziet de toekomst van 
De Spaarkas er uit? 
Tonnie: “Na een dipje gaat het weer 
goed. Vorig jaar sloten zich 15 nieuwe 
leden bij ons aan na een presentatie 
op de verenigingsmarkt. De club is 
uitstekend geschikt voor 50-plussers. 
Er zijn nu 70 leden maar nieuwe leden 
zijn altijd welkom.”   
 
Inlichtingen: 024-3227607 of  
spaarkaslent@kpnmail.nl
 

 TEKS T JK BEELD LR

Het bestuur van De Spaarkas voor voormalig café Kersten 

 V.l.n.r.: Tonnie de Krosse (voorzitter/secretaris), Wim van Kempen (penningmeester) en Henk Berkien (lid)



22



Lentse  
Lucht

23

Toen het gebouw al af was en muisdicht 
gemaakt was, was er twijfel over het 
vochtgehalte van de gebruikte stroba-
len. Een aannemer werd ingeschakeld 
om metingen te verrichten. Hij boorde 
een aantal gaten in de buitenwand voor 
de meetapparatuur maar verzuimde om 
ze dicht te maken. Om binnen te komen 
heeft een volwassen huismuis slechts 
een gaatje nodig van tien millimeter en 
voor een jonge muis is vijf millimeter 
al voldoende. De gaten in de buiten-
wanden kwamen als geroepen want 
nu de nachten kouder worden willen 
de huismuizen graag naar binnen. En 
zo kon het gebeuren dat achter ieder 
boorgat een mooi rond gangetje uit 
het stro geknaagd werd. Eenmaal in de 
spouw willen de muizen natuurlijk ver-
der naar binnen al was het alleen maar 
om af en toe de maag te vullen. Als de 
binnenwanden niet uit steen bestaan is 
dat niet zo’n heel groot probleem voor 
knaagdieren. In het algemeen trekken 
muizen niet verder een gebouw in dan 
strikt noodzakelijk is om aan voldoende 
voedsel te komen. In de praktijk komt 
dat neer op drie tot tien meter gerekend 
vanaf het nest. Als het niet lukt binnen 
deze afstand voedsel te vinden trekken 
ze verder het gebouw in. Er is een keer 
een afstand van 122 meter gemeten. Ze 
bewonen een territorium dat door een 
dominant mannetje verdedigd wordt. 
Verder bestaat een muizenfamilie uit 
meerdere geslachtsrijpe vrouwtjes, een 
deel van het nageslacht en enkele on-
dergeschikte mannetjes. Muizen planten 
zich het hele jaar voort. Na een draagtijd 
van drie weken wordt een nestje van 
gemiddeld drie tot vijf jongen geboren. 
Meteen na de geboorte van jongen kan 
het vrouwtje al weer paren waardoor 
de populatie in korte tijd explosief kan 
groeien. Toch treedt er ook zelfregulatie 
op. Als de groep te groot wordt nemen 

Open lucht
Huismuizen
Het kon natuurlijk niet uitblijven dat huismuizen het Iewan-gebouw 
ofwel de strowijk, zoals het ook wel genoemd wordt, zouden koloni-
seren. Huismuizen houden van gebouwen, zeker als daarin een grote 
hoeveelheid stro, in de vorm van isolatiemateriaal, opgeslagen ligt. Het 
verbaasde me dan ook niet toen ik hoorde van de muizeninvasie in het 
Iewan-gebouw aan de Laauwickstraat. Wel was ik verbaasd over de 
manier waarop ze waren binnengekomen.

TELEFOONnuMMers

agressie en stress toe en neemt de 
reproductie af of stopt zelfs helemaal. 
Huismuizen zijn cultuurvolgers en be-
vinden zich overal waar mensen wonen. 
Preventief kan de vegetatie rondom 
gebouwen verwijderd of kort gehouden 
worden. Dan is het voor muizen al een 
stuk minder aantrekkelijk. Verder moet 
het voedselaanbod beperkt worden. 
Dat betekent dat organisch materiaal 
niet zo maar op de composthoop kan. 
Zelf bewaar ik organisch afval een tijdje 
in een muisdichte ton voordat ik het op 
de composthoop deponeer. Door rot-
ting is het afval dan niet meer aantrek-
kelijk voor knaagdieren. En natuurlijk 
moeten alle openingen in woningen of 
schuren die groter zijn dan vijf millime-
ter gedicht worden. Naar verluidt zijn 
alleen de onderste boorgaten van het 
Iewan-gebouw dicht gemaakt. Daar-
mee is het gebouw verre van muisdicht 
want muizen zijn heel goed in staat een 
verticale wand te beklimmen. Wil je 
muizen adequaat bestrijden dan moet 
je eigenlijk denken als een muis. En dat 
is niet eenvoudig!

 TEKST & ILLUSTRATIE JOHANNES

gezondheidsz. en maatsch. 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

Levensbeschouwing
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 3296360
Bso De Geldershof 3233633
De Geldershof 3233510
Kdv De Verwondering 06-83242407
Bso De Verwondering 06-51729321
De Verwondering 06-57599674
Het Talent 3604332
Het Citadel College 3297740

Cultuur, recreatie en sport
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
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

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
Wat heet oud 3236235
EHBO 0481-463449
Zonnebloem 3606455
Damesgilde 3227981
Wijkraad Lent 06-14833078
De wijkmanager Eric van Ewijk 06-52751720



Lentse  
Lucht

In beeld

 TEKST JK BEELD Kg

Waar gaat je onderzoek over?
“Ik ben met mijn onderzoeksgroep gericht op het vergelijken van 
Europese samenlevingen. Twee aspecten hebben daarbij mijn 
belangstelling: het uitsluiten van andere etnische groepen  
(migranten) en  solidariteit met de eigen groep, zoals onderlinge 
hulp geven aan vrienden, familie en buren.”

Momenteel is dat wel een hot item
“Inderdaad word ik regelmatig gevraagd voor commentaren op tv 
en radio. Naar mijn mening vang je erkende asielzoekers het best 
op door ze te verdelen over dorpen en steden om te voorkomen 
dat je zulke grote concentraties krijgt. Dit roept weerstand op bij 
de lokale bevolking. Wetenschappelijk is bewezen dat contact met 
minderheden leidt tot een vriendelijker bejegening en een betere 
integratie.”

Hoe is de benoeming tot stand gekomen?
“Je moet worden voorgedragen door twee andere hoogleraren, die 
al lid zijn van de Academie. Zij moeten een verzoek indienen met 
argumenten waaruit blijkt dat je wetenschappelijke verdiensten 
excellent zijn.”

Wat zijn de gevolgen van je benoeming?
“Door deze benoeming word ik nu adviseur van de Europese Unie 
inzake wetenschapsbeleid. Ik was al lid van de Koninklijke Neder-
landse Academie van Wetenschappen. Uit dien hoofde adviseerde 
ik het Ministerie van Onderwijs in Nederland al. Ik weet nog hele-
maal niet hoeveel tijd me dit gaat kosten. De vergaderingen vinden 
in allerlei Europese steden plaats.”

Kun je ook wat doen met je kennis in de Lentse gemeenschap?
“In de eerste plaats woon ik met mijn gezin al bijna 23 jaar in Lent 
en genieten we dagelijks van het prettige dorpse karakter hier. Als 
voorzitter van het bestuur van de Lentse Lucht zet ik me in om de 
samenhang van de Lentse samenleving te optimaliseren. Op feest-
jes  krijg ik vaak complimenten over de inhoud van de Lentse Lucht. 
Bijna 20 jaar geleden is de Lentse Lucht opgericht om de tegenstel-
lingen tussen de oude en de nieuwe Lentenaren te overbruggen. 
Wat mij betreft is dat doel al gehaald. Door alle veranderingen, die 
momenteel gaande zijn, liggen er genoeg nieuwe uitdagingen in 
het verschiet.”

Wetenschappelijk is 
bewezen dat contact 
met minderheden leidt 
tot een vriendelijker 
bejegening en een 
betere integratie

Peer Scheepers 
benoemd tot lid van de Academia europeae

Je moet wat in je mars hebben als je wordt gevraagd voor de Academia Europeae.  
Peer Scheepers is werkzaam aan de Radboud Universiteit als hoogleraar en vice-decaan  

bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Meer dan 350 wetenschappelijke artikelen staan er op 
zijn naam. Bovendien behoort hij tot de meest geciteerde sociale wetenschappers ter wereld 

in de periode 2000-2010. Reden genoeg om bij Peer op bezoek te gaan.


