
Het Zaligepad

“Het moment dat de brug onder water komt te staan kan nog 
even duren. Tot die tijd laat hij zien wat de dynamiek is van ons 
rivierenlandschap. Lopend over de brug verandert niet alleen het 
landschap, maar ook onze kijk erop. De brug is nu zo goed als af, 
maar ook na de opening zal de brug pas echt af zijn als ie met 
beide benen in het water heeft gestaan en zelfs niet meer met de 
stapstenen bereikbaar is. Het is wachten, maar dat moment gaat 
komen.” Aan het woord is Michel Schreinemachers van Bureau 
NEXT Architects uit Amsterdam, ontwerper van de Zaligebrug. 
Hij beantwoordt een aantal vragen over deze brug, die nog nau-
welijks in de schijnwerpers heeft gestaan. U komt toch ook kij-
ken tijdens de housewarming op Tweede Paasdag 2016? 

Een brug die geen brug is?

Nomaden: Henk van Zetten watershow in Spiegelwaal tuindersfamilie Den Hartog
7 9 17
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covErstory (vervolg)

Tijdens de presentatie op 3 december 2015 
in het Bastion heb je deze prent laten zien 
als inspiratiebron. Hoe kom je uiteindelijk uit 
bij deze ‘simpele’ brug voor dit landschap? 
Temeer omdat andere recente ontwerpen 
van jullie bureau, bijvoorbeeld de Melk
wegbrug in Purmerend of de ‘Lucky Knot’ in 
China, zeer expressief te noemen zijn. 
“De Zaligebrug is geen oversteek, maar 
onderdeel van de wandelpaden in het 
ontstane rivierenpark, een brug zonder 
begin- en eindpunt. Dat is doorslag-
gevend geweest bij de beslissing om de 
brug vorm te geven als landschappelijk 
element, niet als expressieve brug in 
concurrentie met de bruggen die de 
hele Waal oversteken. Het lengtepro-
fiel is asymmetrisch gemaakt, waar-
door het laagste deel van de brug bij 
hoogwater verdwijnt en onder water 
komt te staan. De heldere, sobere 
opbouw refereert aan het archetype 

Informatie & colofon

van een brug. Het dek bestaat uit losse 
plank-elementen die in de volle breedte 
op de betonnen hoofddragers liggen. 
Natuurlijke materialen en robuuste 
detaillering passen bij de identiteit 
van de plek en de kracht van het water 
waaraan de brug onderhevig is. Door 
de aanhechting van vuil en slib zal de 
brug een steeds natuurlijker onderdeel 
worden van het landschap.”

Er zijn drie bruggen gebouwd voor de 
Spiegelwaal. Hebben jullie als architecten 
daarover onderling contact gehad?
“De gemeente heeft verschillende 
architecten gelijktijdig uitgenodigd 
om een voorstel te doen voor de drie 
bruggen. Wij zijn gevraagd voor de 
Zaligebrug en hebben het idee voor 
een brug als pad gepresenteerd. De 
drie bruggen hebben allemaal een heel 
eigen karakter. Een verkeersbrug, een 

De heldere, sobere 
opbouw refereert 
aan het archetype 
van een brug
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promenadebrug en een fiets- en voet-
gangersbrug zijn vanuit hun functie 
al verschillend. De gemeente heeft dat 
nog eens versterkt door drie architecten 
uit te nodigen om er zeker van te zijn 
dat ze alle drie verschillend zouden 
worden. Dat is gelukt.”
 
De afwerking van de bovenlaag is geruwd 
beton, er staan hardhouten leuningen 
op. Ook aan de grote staanders is geen 
versiering te ontdekken. Op de allereerste 
tekeningen van het gebied was er sprake 
van een rechte brug. Aan het eindresultaat 
kun je zien dat er wel enige speelruimte 
was. Hoe ver kon je daarin gaan?
“Zoals ik al aangaf hebben we gekozen 
voor een archetype brug: een paar 
balken over de sloot met planken er op. 
Dat levert een andere brug op dan wan-
neer je met staal of met ‘in het werk 
gestort’ beton gaat werken. Kijk maar 
naar de andere bruggen. Tijdens de 
uitvoering zijn een aantal onderdelen 
nog verder vereenvoudigd, waardoor 
de pijlers, het dek en de hekwerken 
geprefabriceerd aangeleverd konden 
worden. Al met al is de brug, ondanks 
de ingewikkelde slinger, een kwart 
goedkoper geworden. Toch is het een 
robuuste brug. De kunst is om een 
bouwwerk te maken met de gewenste 
overspanning en daarbij tegelijkertijd 

Een archetypische brug. Met dank aan NEXT architects.

fwww.lentselucht.nl redactie@lentselucht.nl 024-3221095 @lentselucht facebook.com/lentselucht
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Bruggenbouwer
Mijn fiets heeft geen versnellingen. En ik 
kan u zeggen, dat is geen pretje als je 
de hellingsgraad van de Oversteek moet 
overwinnen met windkracht 8 tegen. Toch 
is dat niet bepaald een mythische presta-
tie. Het oversteken van een rivier krijgt van 
oudsher niet zijn betekenis door de daad 
op zich, maar staat voor iets diepers. Het 
is het overschrijden van een grens. 
Toen Julius Caesar met zijn leger het 
riviertje de Rubicon overstak, terwijl in de 
Romeinse wet was vastgelegd dat een 
generaal dat nooit mocht doen, deed 
hij iets onomkeerbaars: de teerling was 
geworpen. In de Griekse mythologie is de 
rivier de Styx (wat letterlijk haat betekent) 
de stroom die de bovenwereld van de 
levenden scheidt van de onderwereld van 
de doden. De veerman Charon brengt de 
overledenen naar een bestemming waar 
niemand van terugkeert. 

Eindelijk...
Vanaf maandag 28 maart 2016, Tweede Paasdag, is de Spiegelwaal officieel 
toegankelijk. Om 12.00 uur ’s middags start in het Bastion een markt waarop 
alle in 2016 jubilerende evenementen zich presenteren onder het motto ‘Wij 
Zijn Nijmegen’. Verder zijn er stands met informatie over bijvoorbeeld de 
waterveiligheid. Ook vertrekken vanaf het Bastion diverse rondleidingen over 
het terrein. Onder aan de trap van de Snelbinder kunnen kinderen tot 10 jaar 
paaseieren zoeken.

De Spiegelwaal zelf is het domein van de watersporters: er zijn roei-, kano-, zeil- 
en surfdemonstraties. Tegen een kleine vergoeding maak je een boottochtje in 
een sloep. Op de Lentse Warande zijn verschillende sportactiviteiten gepland. 
In de Dorpsschuur staat de geschiedenis van Veur Lent centraal. Er zijn arche-
ologische vondsten te zien en historisch beeldmateriaal van het Regionaal Ar-
chief. Kinderen kunnen er kleuren. Ook worden films vertoond over het Project 
‘Ruimte voor de Waal’ en andere ontwikkelingen op de oevers van onze Waal. 

Vanaf 20.30 uur is iedereen welkom voor een feestelijke spektakelshow van het 
Franse gezelschap Les Orpailleurs de Lumière. Voor deze gelegenheid is een 
spectaculaire licht- en watershow gemaakt. Na afloop kan er nog geborreld 
worden op de kade. Zorgen jullie voor goed weer?

Uit de lucht

 TEKST AB BEELD Mj

 TEKST AB

 TEKST MBO ILLUSTRATIE YVONNE BUSSCHE

Mocht iemand een brug over de Styx 
bouwen, dan kunnen er vreemde dingen 
gebeuren. Een brug is immers een verbin-
der, je kunt twee kanten op. In figuurlijke 
zin is een bruggenbouwer een bemid-
delaar. Het Latijnse woord voor bruggen-
bouwer is pontifex. Dit werd later een titel 
van bisschoppen en pausen: de bruggen-
bouwers tussen mens en God. 

In deze Lentse Lucht laten we een minder 
sacrale bruggenbouwer aan het woord. 
Michel Schreinemachers verhaalt over zijn 
ontwerp van de Zaligebrug. Dit verheven 
pad over de Spiegelwaal verdwijnt een 
enkele keer onder water. Er is dan geen 
terugkeer mogelijk. Is dat Spielerei of een 
statement? U mag het zeggen...

rekening te houden met alle weersom-
standigheden. De brug zet ‘s zomers uit 
en krimpt ’s winters, maar moet ook 
bestand zijn tegen de krachten van het 
stijgende water en die van kruiend ijs 
als het echt koud wordt.”

Heb je nog een boodschap voor de gebrui
kers van de brug? 
“De brug is eigenlijk geen brug maar 
een pad. Daarom bestaat hij uit 
verschillende delen, die verbinding 
maken bij verschillende waterstanden; 
de hoofdoversteek en de lage delen met 
de stapstenen, daar waar het water het 
eerst het pad bereikt. Daarom heb ik 
het liever over het Zaligepad dan over 
de Zaligebrug. Hij is bedoeld voor 
fietsers en voetgangers, berekend op 
gebruik door een ambulance, maar niet 
voor brandweerwagens of bevoorra-
ding van een festival. Als je op de brug 
loopt, kijk dan ook eens naar beneden. 
De betonnen planken hebben we taps 
laten lopen, waardoor je naar beneden 
kijkend tussen de planken door het 
water kunt zien.”
Kijk voor meer ontwerpen van dit bureau 
op nextarchitects.com
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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 

 

Voor al uw gezichtsbehandelingen 
ter ontspanning, huidverbetering 

en verzorging.

BY ILSE kunt u ook terecht voor 
manicure-, pedicurebehandelingen, CND 

shellac en Marc Inbane Tanningspray. 

Oudedijk 2, 6663 KT 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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“Goh Gé, zit toch us ekkes stil. Je zit zo te 
schurreke.  Hejje soms last van lentekrie-
bels?” 
“Ut jukt mien zo Anna. Loat mien nou 
toch us ekkes lekker *schurreke. En die 
Theet van mien het d’r ok al zo’n last 
van, mar dan ien sien snor.”
“Mar toch schuuf ik veur de zekerheid 
mar un endje op, want ut schient da ut 
knap besmettelik is, he’k geheurd van 
die ene djèrn die altoos te dicht noast 
mien zit bij de kapper.“
“Bedoel je da ene ieverige mins die d’r 
*balkonnièrre elleke vrijdag schropt? 
Mar nou dajje ut d’r toch over het: ik hè 
gistere de erste *zwoaluf al sien vliege, 
toen ik veur mien huus ien ut sunneke 
op ut benkske zat mit Theet. Mar die zag 
niks, want deur ut werreme sunneke zat 

Mojje nou toch us kieke ...

Anna en Gé

ie lekker te knikkebolle.”
“Zal ik jou us wa vertelle? Die Hent 
van mien die het ut erste kievietsei al 
gevonden en ok wer teruggelegd.” “En 
bij mien steet de erste pruumeboom al 
volop ien de blèuie.” “Ach Anna, bij mien 
springe de erste gruune Lentse kikkers 
al opte diek.” “Nog sterker Gé: da mins 
van hier schuuns tegenover, die lag van 
de week al ien heur *boerkini buute te 
bruune. En die *bobbertje bloedwors 
van heur, die liep mar um heur hin te 
hompele.”
“Nou Anna, ik bin wer oardig goed op 
de heugte. Ik dink da’k mar us op huus 
an goa. Um verf te mengen veur de 
poaseier. Anders makt Theet ze allemoal 
oud-roze; en doar hè’k toch zo’n hekel 
oan.“  “Kiek Gé, hier stoan de erste 

*hondsbloeme. Nim toch un moj buske 
mee veur hum.”
“Nee, Anna, da doe’k nie, want hij geet 
doar zo van schurreke. Fijne Poas mit 
lekker veul eier. Ajuus.”

En deze x is de verkloarende woorden-
liest veur alle minse, die ok bar lentekrie-
belig sien.
*schurreke: je wit, dajje doar juus nie 
oan mag komme, mar je wil ut zo graag
*balkonnièrre: da kumpt uut ut frans en 
het te moake mit un stoep veur je deur
*zwoaluf: 1 zwoaluf mak nog gin som-
mer
*boerkini: doarien krieg je ze nie bruun
*bobbertje bloedwors: un echte ouwer-
wetse, bar erlikke vriendelike goedzak 
van un kjèrl

Het voordeel van dierenarts zijn is, dat dieren niet 
kunnen praten - meestal dan. Ooit ben ik gebeten 
door een papegaai die vervolgens heel vrolijk “auw, 
auw!” riep, tot grote hilariteit van zijn baasje. Maar 
dit betekent dus dat je moet communiceren met de 
eigenaar van het dier, en dat is wel eens lastig. Als 
dierenarts moet je een heleboel vragen stellen voor 
je het dier gaat onderzoeken. We willen alles weten: 
hoe lang is hij al ziek? zijn er dingen veranderd? zijn 
andere dieren in huis ook ziek? eet, drinkt, plast, 
poept hij nog goed? is hij nog alert? braakt hij, hoest 
hij, wat heeft u zelf al gedaan?… enzovoort. Kortom, 
een hele waslijst aan vragen. Met een duur woord 
noemen we dit de anamnese. En het afnemen van 
een goede anamnese is het moeilijkste deel van ons 
vak, maar ook het belangrijkste.

Soms stuurt de vrouw des huizes de man naar de praktijk met 
een ziek dier, het is echt het hondje van zijn vrouw, en de man 
is bijna nooit thuis. Het gesprek gaat dan als volgt: “Eet Pippi 
nog goed?” “Geen idee...” “Gaat het plassen en poepen nog 
normaal?” “Weet ik niet, ik zal wel even mijn vrouw bellen...” 
Dat schiet dus niet op. Of die keer dat ik een leuk Rotterdams 
stel in de spreekkamer had dat hier in de buurt op vakantie 

was. Nu was hun hond ziek geworden. Een echt leuk stel, maar 
op nagenoeg al mijn vragen kreeg ik een tegenstrijdig ant-
woord, waarop ze vervolgens met elkaar ruzie gingen maken 
ook over wie er gelijk had, terwijl de hond mij intussen vragend 
en zielig aankeek, zoals alleen labradors dat kunnen. Ik heb 
toen gevraagd wie de hond het meeste had gezien de laatste 
tijd, die mocht de vragen beantwoorden, de ander (de man 
uiteraard) mocht van mij niets meer zeggen, al ben ik bang dat 
hij dat buiten, tegen haar, wel weer heeft ingehaald. Met de 
hond ging het snel weer beter, die was na twee dagen alweer 
helemaal de oude.
Vroeger ging je als dierenarts naar een nascholing over hart-
versterkende medicijnen of de nieuwste therapie bij nierfalen. 
Tegenwoordig ga je op communicatietraining, heel modern.

  TEKST HANS DEKKER  ILLUSTRATIE HANS SPAANS 

De Dierendokter Communiceren lastig? Heel lastig! 
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Lease je e-bike!
 vanaf €1,50 all-in per dag

Griftdijk Zuid 137, 6663 BE Lent/Nijmegen          www.zoevers.nl

Buiten tennissen 
in de winter

In Lent tennissen we het hele jaar door. 
Dus ook in de winter. Koud? Nee hoor, 

als je bezig bent helemaal niet.
Iedere dag kun je terecht; de banen en 

de bar zijn bijna altijd open.
 

 Kijk voor meer informatie op lltv.nl

www.lltv.nl     info@lltv.nl
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Je komt ze overal tegen in Lent. 
De één komt een congres leiden 
of kanoën, de ander komt iets 
verkopen vanuit een rijdend 
winkeltje of een boek schrijven in 
een camper. Deze keer betrapten 
we Henk van Zetten uit Wage-
ningen. Hij is hier om het eerste 
ooievaarsnest in Lent te plaatsen.

“Op een strategische plek vlak bij de 
Waal plaatsen we vandaag een ooi-
evaarsnest. Van huis uit ben ik boer 
en had ik een melkveebedrijf aan 
de Grebbedijk in Wageningen. Mijn 
overgrootvader startte het bedrijf en 
ik was dus de vierde generatie. Maar 
bij mij houdt het op, want onze vier 
kinderen zijn allemaal iets anders 
gaan doen. De koeien zijn inmiddels 
weg, maar ik houd nog wel een koppel 
schapen. Een jaar of vijftien geleden 
zaten er regelmatig twee ooievaars op 
het dak van onze boerderij. Ik dacht 
meteen dat het leuk zou zijn als ze op 
ons terrein zouden kunnen nestelen. Ik 
ben nogal handig en heb toen een lange 
paal op de kop getikt en daar een nest 
op gemaakt. En warempel, de ooievaars 
maakten er meteen gebruik van en 
zijn sindsdien niet meer weggegaan. 
Het nest moet wel in een gebied staan 
waar voldoende voedsel te halen is. 
Wij wonen tegenover natuurgebied ‘De 
Blauwe Kamer’ bij Rhenen waar het 
goed foerageren is. Een paar jaar later 
vroeg een zwager van mij of we bij hem 
ook een nest zouden kunnen plaatsen. 
Ik heb dat toen gedaan en van lieverlee 
kwamen er meer opdrachten. Op een 
goed moment hebben we de koeien 
weggedaan en zijn we overgestapt op 
het maken en plaatsen van ooievaars-
nesten. We doen dat door heel Neder-
land en België. Momenteel broeden er 
in Nederland meer dan 800 paren. We 
hebben speciaal voor het vervoer van 
de nesten en de palen een vrachtwagen-

tje aangeschaft. Ter plekke huren we 
een kraan, in dit geval van de WIDO in 
Ressen. Het nest las ik zelf in elkaar en 
samen met mijn vrouw vlecht ik er een  
bodem in bestaande uit wilgentenen 
met in het midden hooi. Dat is de basis. 
De ooievaars bouwen het nest verder 
uit met allerlei takken. De paal is tien 
meter hoog en gaat anderhalve meter 
de grond in. Hij wordt vervolgens vast-
gezet met drie schoorpalen. Aan een 
wiebelende paal hebben ooievaars een 

hekel. De paring kan in dat geval niet 
goed uitgevoerd worden. Als de paal 
voldoende hoog is komen er makkelijk 
ooievaars broeden. Ze trekken zich 
dan weinig of niets aan van het verkeer 
of van wandelaars op de dijk. Ik denk 
zeker dat dit nest gauw bewoond zal 
worden. We kunnen natuurlijk geen 
garantie geven, maar het lijkt me hier 
een fantastische plek.”

 TEKST JK BEELD MARK KOOPMAN 

NOMADEN IN LENT

Henk van  
Zetten

Het nest las ik zelf in elkaar en samen 
met mijn vrouw vlecht ik er een bodem 
in bestaande uit wilgentenen met in het 
midden hooi

Henk van Zetten  

maakte van zijn passie  

zijn beroep
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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

 

 

Bij Kleuren + Highlights + 
Knippen nu  

GRATIS SHAMPOO CADEAU 
T.W.V.  € 12,55 

 
 
 

www.kapsalon-doubleyou.nl 
Steltsestraat 12 6663 BR Lent 024-3603241 
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 
 

 

 

Kijk ook op onze facebook voor 
Actuele acties en nieuwtjes!! 
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Vierdaagse pakt uit
met watershow in spiegelwaal

Op zondag 19 juli heet Nijmegen de Vierdaagsewandelaars 
welkom met de vuurwerkshow Waal in Vlammen. Dit jaar 
gooit de organisatie er een schepje bovenop met een bijzon-
dere show op het water, voorafgaand aan het vuurwerkspek-
takel. Op 2 april vindt de officiële presentatie plaats van de 
openingsceremonie, maar Lentse Lucht spreekt alvast met 
voorzitter Johan Willemstein van Stichting DE 4DAAGSE en 
Lisette Kars, woordvoerder van Dolfinarium Harderwijk. 

Hoe kwam u op het idee van een watershow?
Willemstein: “Vanwege de honderdste editie van de Vier-
daagse willen we de bezoekers een ervaring bieden die ze 
nooit zullen vergeten. De Spiegelwaal, met de schitterende 
kade die als tribune kan fungeren, is één van de mooiste 
evenementenplekken van Nederland. Voor ons was het al heel 
snel duidelijk dat we hier iets mee moesten doen.”

Kunt u wat meer vertellen over de show?
Willemstein: “Deze zal bestaan uit drie onderdelen. Vooraf-
gaand aan het vuurwerk is er een drakenbootrace van teams 
uit twaalf landen, waaronder een afvaardiging van de water-
sportverenigingen uit Nijmegen. Daarnaast hebben we het 
Dolfinarium weten te strikken voor een unieke show, maar 
daarover kan Lisette meer vertellen.”
Kars: “Deze zomer introduceren we onze gloednieuwe dolfij-
nenshow Sweet Aqua Bella. Wat deze show echt uniek maakt 
is, dat we drie locaties buiten het Dolfinarium hebben uitge-
zocht waar we een uitvoering geven in het kader van Dolfina-
rium on Tour. Hier kunnen bezoekers kennis maken met de 
show nog voordat deze in het najaar in het Dolfinarium zelf 
gaat draaien. Dat is nog nooit vertoond en echt een eenmalige 
kans voor bezoekers. Maar dat is nog niet het meest unieke...”

De 100e Vierdaagse belooft een bijzonder evenement te worden. Speciaal voor deze jubileumeditie pakt de 
organisatie uit met een spectaculaire watershow op de Spiegelwaal, met onder meer een drakenbootrace en 
een dolfijnenshow. Lentse Lucht licht een tipje van de sluier op en verloot kaartjes voor de try-outs! 

Vertel...
Kars: “Voor het eerst maken we gebruik van Irrawaddy dolfij-
nen. Dit is een heel bijzondere dolfijn die vooral in rivieren in 
Zuidoost-Azië voorkomt, maar ook in ondiepe kustwateren. 
Het is dus een zoetwaterdolfijn die soms ook in zout water 
leeft. Het dolfinarium neemt deel aan een fokprogramma 
voor deze bedreigde diersoort. De opbrengsten van de show 
zullen ten goede komen aan dit programma.”

Waarom hebben jullie voor de Vierdaagse gekozen?
Kars: “De organisatie van de Vierdaagse heeft ons benaderd. 
Voor ons is dit de perfecte plek. De wateromstandigheden in 
de Spiegelwaal zijn in de zomer ideaal voor de Irrawaddy’s, en 
we bereiken een groot publiek.”
Willemstein: “We zetten de Vierdaagse, het Dolfinarium en 
de Spiegelwaal nog meer op de kaart. Als het al geen dolfijnen 
waren zou ik zeggen: de Irrawaddy’s zullen zich hier als een 
vis in het water voelen!”

 TEKST HH, Lg, MBO BEELD jN

Wil je kaartjes winnen voor de try-outs van de Sweet Aqua 
Bella dolfijnenshow op zaterdag 18 juli? De winnaar kijkt 
niet alleen toe, maar wacht ook een unieke verrassing! Maak 
dan de volgende slagzin af: “Als ik een dolfijn was dan... “

Reacties moeten vóór 30 maart worden gemaild naar:  
redactie@lentselucht.nl

Dit interview vond plaats vóór de ophef rondom 
de uitzending van Rambam waarin sprake is van 
seksuele bevrediging van dolfijnen in het Dolfinarium. 
Inmiddels is er aangifte gedaan wegens ‘ontucht met 
dieren’. Het dolfinarium stelt dat het ‘leren afgeven 
van sperma’ onderdeel is van een Europees fokpro-
gramma. Na rijp beraad heeft de redactie van Lentse 
Lucht besloten de prijsvraag toch uit te schrijven. 
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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 april
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. 

Oplossing Fotolent maart 2016

1)   Beeld boven de voordeur St Jozef
2)   Beeld op hoek Dorpsplein aan de 

Lentse Schoolstraat
3)   Varkensdeurtje in het muurtje aan de 

Visveldsestraat
4)   Brug over de Singel aan de 

Turennesingel naar Bekkersland

Er zijn 11 (goede) inzendingen.  
De winnaar van deze keer is:
 
Stella Vergeest
Hoge Bongerd 8

Gefeliciteerd!

Maandagenda
Donderdag 7 april

Wijkraadvergadering
De Ster, 20.00 uur

Zaterdag 16 en 23 april

Toneelvereniging ‘Nieuw Leven’ met  
‘hebben.. hebben.. hebben’
20.00 uur, reserveren zie blz. 18

Dinsdag 19 april

Damesgilde, Diapresentatie over 
Ierland door Kees Terlouw
Het Witte Huis, 20.00 uur

Vrijdag 22 april

Vincent Geers, stand-up comedian
De Klif, Nijmegen Noord, 20.30 uur

Zaterdag 23 april

Vintage Dance
Sprok, 20.30 uur

Zondag 24 april

Nieuw Leven speelt voor  
De Zonnebloem 
Leden hebben uitnodiging ontvangen

Dinsdag 26 april

Koningsnachtfeest 
DVOL-evenementenveld, 20.00 uur

Woensdag 27 april

Koningsdag-evenementen
Zie www.oranjelent.nl  

Voor de actuele agenda per maand
Kijk op www.lentselucht.nl

1

4

2

3
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aangepast en de band uitgebreid. Dan 
deden er altijd wel een paar blazers van 
de harmonie mee, zoals Jacques van 
Eekeren en Harrie Arends. Na en-
kele jaren werd de band uitgebreid met 
toetsenist Boudewijn Akkerman. Frans 
hierover: ”Met de komst van Boudewijn 
ging de kwaliteit omhoog en werd de 
muziekkeuze beter en breder. Door zijn 
kunststukjes achter, boven of onder de 
piano ontstond er een geweldige sfeer 
tijdens de optredens.”

Repertoire
De nummers die uitgekozen werden om 
te spelen waren hits uit het begin van 
de jaren ‘70. Al pratende komen steeds 
meer nummers terug in de herinnering, 
zoals ‘Hello Josefine’ van de Scorpions, 
‘Gloria’ van Them, ‘Hold on I’m coming’ 
van Otis Redding en ‘Spooky’s day off ’ 
van The Swinging Soul Machine. Maar 
ook enkele Nederlandstalig nummers 
zoals ‘Ben ik te min’ van de onlangs 
overleden zanger Armand en ‘Ik heb 
geen zin om op te staan’ van popgroep 
HET stonden op de speellijst. “In totaal 
hadden we een repertoire van zo’n 
veertig nummers”, vertelt Jos. “En we 
probeerden ook aan nummers te komen 
door te gaan luisteren bij een ander 

LENTSE BANDJES

Er zit muziek in

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

Lent kent een rijke muziek-
historie. Ook nu nog zijn er aller-
lei muziekgroepen actief in Lent. 
De komende tijd gaat Lentse 
Lucht aandacht schenken aan 
de Lentse muziekscene. Deze 
keer richten we de focus op 
‘The Plumps’ of ‘Blues Emotion’ 
zoals de band later heette. Een 
band die vijftig jaar geleden de 
feestzalen in Lent en omgeving 
onveilig maakte.

Bij toeval stuitte Lentse Lucht op een 
oude foto van de band. Een afspraak 
werd gemaakt met drie ex-bandleden: 
Jos Buurman (1951), Frans van Deelen 
(1951) en André Maassen (1952), allen 
Lentenaren, al woont Frans tegenwoor-
dig in Nijmegen. Gerard Scholten (1952) 
en Huub Lanters (1952-2005) maakten 
eveneens deel uit van de band. Gerard 
was wegens ziekte niet aanwezig bij het 
interview, Huub is inmiddels overleden. 
Over de beginperiode herinnert André 
zich: “We zaten allemaal bij elkaar in 
de klas op de Geldershof. Aan het eind 

van het laatste schooljaar kreeg ik het 
idee een band op te richten. Ik had een 
paar gitaarlessen gehad en kwam uit een 
muzikale familie. De gitaristen waren 
zo gevonden en als drummer wilde ik 
Frans erbij hebben. Hij werkte bij bakker 
Peters en kon makkelijk aan koekblik-
ken komen om op te drummen.” Aan 
repetitieruimtes was geen gebrek in 
Lent. André: “We woonden aan de Vos-
senpels, mijn vader was directeur van 
de proeftuin. Zodoende konden we daar 
oefenen in de kassen.”

Bezetting
André was het muzikale brein van de 
band. Hij speelde leadgitaar én was 
de leadzanger. Jos en Gerard speelden 
slaggitaar, maar konden ook overweg 
met respectievelijk mondharmonica en 
trompet. Frans zong tweede stem en 
drumde, Huub bediende de basgitaar. 
Jos weet nog hoe de gitaristen van de 
band werden bijgespijkerd: “We kregen 
les van André. Hij gebruikte hiervoor 
een flap-over waar met een viltstift 
de snaren en de fretten op getekend 
werden. Vervolgens zette hij puntjes 
hoe we de vingers neer moesten zetten. 
Zo oefenden wij de akkoorden.” In 
de carnavalsperiode werd de muziek 

De Plumps vlak na de oprichting
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Hoogtepunt
Het mooiste optreden dat de band mee-
maakte was op een muziekconcours in 
De Vereeniging in Nijmegen in 1969 of 
1970. Jos: “We stonden op het hoofdpo-
dium en de zaal was uitverkocht. Voor 
dit optreden hadden we nieuwe kleren 
aangeschaft. Het waren broeken met 
wijde pijpen en overhemden met lange 
puntkragen. We kochten er Dave Barry-
schoenen bij.” André herinnert zich 
nog dat de moeder van Jos voor deze 
gelegenheid zelf een overhemd voor hem 
maakte met een bloemetjespatroon. Een 
jury met onder andere Lex Harding van 
Radio Veronica moest de kwaliteit van 
de optredende bands beoordelen. En zo-
waar: de band uit Lent werd tweede! De 
prijs was een platenspeler waar de band-
leden na afloop om hebben gedobbeld. 
Bizar was een optreden in Nijmegen 
voor een lege zaal. Omdat er al betaald 
was, is het optreden toch netjes uitge-
speeld. Ook bizar was  een optreden in 
een Nijmeegs havencafé waar normaal 
Nederlandstalige muziek gedraaid werd. 
Jos: “De muziek die wij maakten was 
aanzienlijk ruiger. Na een paar minuten 
stapte de eigenaar op ons af en bood ons 
geld als we wilden stoppen. ‘Dit kost me 
klanten!’ riep hij.” 

Lents bandje, ‘The Black Hands’ (later 
de befaamde Colour Reflection) waar 
o.a. Henny van Doorn, Jan Smits en 
Hans Evers in speelden. Toen ze door-
kregen dat we hun repertoire probeer-
den te delen, waren we eventjes minder 
welkom.”

Optredens
Niet lang na de oprichting in 1965 trad 
de band voor het eerst op. Het was op 
het Dorpsplein in Lent op Koningin-
nedag. Jos: “In datzelfde jaar hadden we 
nog een optreden in de boomgaard van 
Van Riesebeek. Die lag in het verlengde 
van het Lentseveld, nog voorbij Ther-
mion. Het was op het examenfeestje van 
Hennie Arends, die dat jaar voor de Ulo 
slaagde. Haar vader was beheerder van 
de boomgaard. Er stond daar destijds 
een grote fruitschuur en daar speelden 
we. Met een aggregaat werd de stroom 
opgewekt.” In het begin organiseerden 
de bandleden zelf muzikale avonden in 
De Open Hof voor de Lentse jeugd. Jos 
herinnert zich nog een optreden in de 
Commanderie in Nijmegen en vertelt 
lachend: “Boven de deur hing een bord 
met de tekst ‘Alleen toegang boven de 
achttien’. En wij speelden daar terwijl we 
zelf pas zestien waren.” 

Einde
In 1972, na zeven mooie jaren, kwam 
er een eind aan ‘Blues Emotion’. André  
had weer eens onvoldoendes gehaald op 
school en moest er van zijn ouders mee 
kappen. Hij betreurt dat nog steeds: “Als 
we nog een paar jaar door waren gegaan, 
was het professioneler geworden.” De 
militaire dienst zat er aan te komen en 
enkele bandleden kregen verkering. 
Frans daarover: “Door mijn drumstel te 
verkopen had ik geld voor verlovings-
ringen.” Alle bandleden denken met 
dankbaarheid terug aan deze mooie pe-
riode in hun leven. In ieder geval heeft 
die tijd haar muzikale sporen nagelaten. 
André zingt momenteel bij het Lentse 
koor ‘Young at Heart’ en bij het Elster 
Mannenkoor, Jos bezoekt nog steeds 
concerten, Frans zingt in smartlappen-
koor ‘De Kleppers’ en in een mannen-
trio genaamd ‘The Klepperboys’, terwijl 
Gerard tuba speelt bij harmonie   
St. Cecilia. 

Ze hadden het voor geen goud willen 
missen.

 TEKST JK BEELD LR EN ARCHIEF

V.l.n.r.: Jos Buurman, Frans van Deelen, 

Gerard Scholten, Huub Lanters ( is overleden, 

alleen basgitaar met foto), André Maasen
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Reserveren: www.dinercafealtijdlente.nl 
Lentse Schoolstraat 61   I   6663 CP   Lent
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Een dezer dagen viel bij mij weer de waternota in de 
bus. Niet iedere nota maakt me blij, maar deze wel. 
Dertig Eurootjes voor drie maanden watergenot! Ik 
moet onwillekeurig denken aan andere Nutsbedrij-
ven, met hun onbegrijpelijke rekeningen, de net-
werkvergoedingen, de energiebelastingen, vast-
recht en ga maar door. Deze rekening is het bedrag 
dat ik betaal voor drie maanden gebruik van schoon 
water. Dan denk ik aan de ruim 1 miljard wereldbur-
gers voor wie dat niet gewoon is. Water, de essentie 
van ons bestaan?

Lent heeft iets met water.
We zijn niet alleen lokaal goed in watermanagement. Door het 
water te beheersen ontwikkelde dit land zich tot topniveau. Onze 
koning voorop als koning Watermanagement. Onze waterbouw-

Lentgenoten,
ingenieurs, die met allerlei waterwerken, dijken, havens en brug-
gen de wereld niet alleen veiliger maar ook mooier maken. Daar 
hoort ook Lent bij. Water is voor ons dorp letterlijk een verrijkend 
element.

We krijgen er recreatieplassen bij zoals de Waaijer en de Spie-
gelwaal. En wees eerlijk, wie woont er nu niet graag aan het 
water, zoals bij de Groene Oevers of op eiland Laauwijck of Veur 
Lent, waar prachtige huizen onze dorpshorizon alsmaar fraaier 
maken? Straks, als plan Hof van Holland klaar is, misschien 
prachtige betaalbare woningen met zicht op de Waal?

De Wadi’s in de woonwijken, die een extra dimensie geven aan 
speelweides en speeltuinen.

Vroeger moesten wij als kinderen het doen met een verontrei-
nigde sloot, of met de  dode rivier, een oude niet gedichte tak van 
de Waal die overbleef na aanleg van de eerste Waalbrug. Maar 
snel verder gemijmerd, in het verleden gebeurt niets meer. Het 
verleden is niet voor niets verleden.

Kijk nu eens naar die nieuwe brug, de Oversteek. Het is toch 
een juweeltje, waar ze vanuit de hele wereld naar komen kijken. 
‘The Skyway to Lent.’ Of wandel eens door het prachtige Park 
Lingezegen (u kunt bij mij een wandelkaart ophalen). Kortom: 
laten we onze zegeningen waarderen in het mooiste dorp van de 
Waalsprong.

Als oude, nieuwe Lentenaar heb ik er vertrouwen in dat we het 
dorp met ons allen nog mooier en aantrekkelijker gaan ma-
ken. Ik eindig met een oude wijsheid die ik ooit hoorde op een 
congres van geografen in Florida: ‘Let your past make you better, 
not bitter.’ 

 TEKST TON PENNINGS, VOORZITTER WIJKRAAD LENT

Water, 
Waal, 
Wadi, 
Waaijer, 
Wa ...
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Konijnen vaccineren in April 
 Bescherm uw konijn tegen konijnenziekte en 

myxomatose 

Inloop vaccinatie spreekuur 
 Dinsdag 12 April  

van 15.00 tot 16.00 uur 
 Donderdag 14 april  

van 19.00 tot 20.00 uur 
 En op afspraak 

Vaccinatie geeft een jaar bescherming ! 

(32,50 per konijn, gratis 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 

 

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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Tuindersverhalen

Eigenlijk was het bedrijf te klein om 
twee gezinnen te onderhouden. De 
afspraak werd gemaakt dat beide broers 
zouden uitkijken naar een andere baan. 
Degene die de best betaalde baan zou 
krijgen zou vervolgens vertrekken. Dat 
werd Albert en hij vertrok dus. Maar 
het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan, Albert kreeg spijt van zijn beslis-
sing en keerde na anderhalf jaar terug 
in de moederschoot. Aart vertelt: “We 
hebben toen kritisch gekeken naar de 
economische vooruitzichten. Dat bete-
kende dat we de runderen er uit gedaan 
hebben en het aantal kippen hebben 
uitgebreid van 1800 naar 8200. Het 
areaal fruit (pruimen, appels en peren) 
hebben we ook uitgebreid van 3.0 naar 
10.5 hectare. 

Op het adres Steltsestraat 18 wonen Carla (1949) en Aart (1945) den Hartog. De grootvader van Aart 
startte eind 19e eeuw een gemengd landbouwbedrijf aan de Laauwikstraat dat door de vader van 
Aart werd overgenomen. Vanwege de aanleg van de Lentse Lus werd het bedrijf verplaatst naar de 
Steltsestraat. In 1967 ging het bedrijf over naar kleinzoons Albert en Aart.

gesplitst
“Ook maakten Albert en ik de af-
spraak dat als we economisch gezien 
uit elkaar konden, dat we dat dan ook 
zouden doen,” vertelt Aart. En zo is 
het gebeurd. De grond werd verdeeld 
en Albert verhuisde in 1974 naar de 
Zaligestraat. Op de 2 hectare die al in 
het bezit was van hun vader werden 
een woonhuis en schuren gebouwd. 
Bovendien kocht Albert er nog een ker-
senboomgaard bij van 2 hectare. Naast 
zijn fruitbedrijf ging ook hij kippen 
houden. Inmiddels is er weinig meer 
van over door de Waalsprong. Albert 
stopte in 2002 en verhuisde naar Maas-
bommel, maar woont sinds december 
weer in Lent. Toen Aart het grootste 
deel van zijn grond in 1999 kon ver-
kopen aan  een projectontwikkelaar is 
ook hij ermee gestopt. Zijn riante tuin 
herinnert nog aan vroeger. Er staan 

 TEKST jK BEELD jN

Drie generaties Den Hartog. 
V.l.n.r.: Aart, Ties, Jibbe en Boy

kersen-, appel-, peren- en pruimenbo-
men. Twee pony’s en een tiental kippen 
vormen de levende have. Het houden 
van kippen is nog niet zo eenvoudig, 
vertelt Aart: “Regelmatig kregen we de 
vos op bezoek. In onze oude pruimen-
boomgaard hier vlakbij had hij een 
nest. Ik heb daar wel eens twee kleine 
vosjes zien spelen. De kippen moet ik 
’s nachts opsluiten voor hun veiligheid. 
Van de vijf ganzen is er nog maar één 
over, die geniet nu van zijn oude dag in 
het dierenweitje.”

Volgende generatie
Halverwege het interview schuift ook 
zoon Boy (1979) aan. ‘De appel valt 
niet ver van de boom’ zegt het spreek-
woord en dat geldt letterlijk voor Boy, 
want hij woont met zijn vrouw Sandra 
(1980) en kinderen Jibbe (2011) en 
Ties (2013) naast zijn ouderlijk huis 
op nummer 18a en is dus de buurman 
van zijn ouders. Zijn huis is in 2013 
gebouwd, voordien woonde hij in de 
oude pastorie in Lent. Hij vertelt over 
zijn beroepskeuze: “Graag had ik ook 
een boerenbedrijf gehad, maar mijn 
vader raadde het af, er zou hier geen 
toekomst in zitten. Na de Mavo heb ik 
een hoveniersopleiding gevolgd. Eerst 
heb ik voor een baas gewerkt, maar 
sinds drie jaar ben ik zelfstandig. Met 
mijn bedrijf ‘Den Hartog Tuincreaties’ 
ben ik actief als ontwerper/hovenier.” 
Zo krijgt de groene traditie van drie 
voorgaande generaties toch nog een 
vervolg en zal de naam Den Hartog nog 
in lengte van dagen in Lent voortleven. 
Dochter Claudia (1975) ruilde Lent in 
voor Sambeek en is daar bezig met het 
opzetten van een Bed and Breakfast 
en een mini-camping, samen met haar 
man Marcel (1972) en kinderen Niek 
(2008) en Meike (2010).
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Lents Allerlei

Lent Sport zoekt vrijwilligers!
Ben jij een organisator, draag je 
sportende jeugd een warm hart toe 
en wil je mensen met elkaar in contact 
brengen, dan zoeken we jou voor 
diverse activiteiten die Lent Sport 
organiseert. Mail voor informatie naar 
info@lentsport.nl

Karakteristieke foto’s van  
Oud Veur Lent gevraagd
Voor het project ‘Verleden verbeeld’ 
zoek ik foto’s uit het nabije of verre 
verleden van wonen, leven, werken en 
vertier in Veur Lent. Heeft u zo’n foto 
van familie, bedrijf, feest of verdwenen 
gebouwen, dan kom ik graag langs om 
een kopie voor het project te maken. 
Frans Mikx. T 3244531,  
E lent800@hotmail.com

Vrijwilligers gevraagd voor  
de Avond4daagse
(Groot)ouders, buren en andere 
betrokkenen die niet meelopen, zijn 
welkom als vrijwilliger vóór én tijdens 
de Avond4Daagsewandeltochten. We 
hebben uw hulp nodig ook als u slechts 
één dagdeel beschikbaar bent, o.a. bij 
inschrijvingen, verkeersbegeleiding, het 
uitdelen van startkaarten en de versna-
peringen onderweg. Aanmelden via  
info@avondvierdaagse-nijmegennoord.nl

Damesgilde Lent
Op dinsdagavond 19 april presenteert 
Kees Terlouw in ‘Het Witte Huis’ in Lent 
een diapresentatie over ‘Ierland, het 
groene eiland vol verrassingen’ met in de 
pauze prachtige Ierse Muziek. Aanvang: 
20.00 uur. Leden gratis, gasten € 4,- p.p.

Nieuwe wijkmanager
Eric van Ewijk heeft zijn werkzaamhe-
den als wijkmanager beëindigd. Hij gaat 
voor de gemeente Nijmegen een aantal 
projecten binnen de afdeling Maat-
schappelijke Ontwikkeling aansturen. 
Uw aanspreekpunt in Nijmegen-Noord 
is nu Inge van den Hoogen  
(i.van.den.hoogen@nijmegen.nl of  
06-15903975).  Het is nog niet duide-
lijk hoe de taken van de wijkmanager 
definitief zullen worden overgenomen 
en daarom zal Michiel ten Dolle op de 
achtergrond ad interim beschikbaar zijn. 
Lentse lucht dankt Eric voor zijn inzet.

Jongerencentrum bij De Ster
Met een meerderheid van stemmen 
is gekozen voor de naam: JC Lent. De 
ruimte is niet alleen voor jongeren be-
stemd maar is buiten de jongerenuren 
multifunctioneel inzetbaar. Voor wijk-
gerichte activiteiten geldt een nultarief, 
daarnaast gelden welzijnstarieven en 
zakelijke tarieven.  
Info: p.reuling@tandemwelzijn.nl

Wijkinitiatieven:  
‘Wij zijn Nijmegen’
Om nieuwe initiatieven mogelijk 
te maken stelt ‘Wij zijn Nijmegen’ 
in 2016 menskracht, kennis en geld 
beschikbaar. Wie een idee of droom 
heeft voor een socialer, innovatiever of 
mooier Nijmegen kan voor de realisatie 
daarvan om hulp vragen. Een team 
van stadsbewoners buigt zich over de 
aanvragen en doet toekenningen. De 
eerste ronde was dinsdag 1 maart, maar 
ideeën kunnen voor de volgende twee 
rondes nog ingediend worden op  
www.wijzijnnijmegen.nl

Buurt- en straatfeesten
Organiseert u een buurt- of 
straatfeest in Lent of heeft u buurt 
een actieve vereniging? De Wijkraad 
en het Wijkmanagement willen deze 
activiteiten gaan inventariseren. Graag 
melden via e-mail: info@wrlent.nl

Toneelvereniging  
‘Nieuw leven’ brengt:
‘Hebben…Hebben…Hebben’ op de 
planken. Na het overlijden van tante 
Mientje leidt het openen van het 
testament tot komische taferelen. 
Speldata zijn 16 en 23 april, aanvang: 
20.00 uur. Reserveren is noodzakelijk via 
www.toneelnieuwlevenlent.nl of bel  
024-3225748 op 31 maart, 14 of 21 april 
tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Vergeet 
uw donateurskaart niet. 

Zondagmiddag 24 april om 
14.00 uur speelt ‘Nieuw Leven’ 
voor Zonnebloem Lent. 
Alle Zonnebloemgasten ontvangen een 
uitnodiging. Verzamelen in de hal van 
Huize: ‘St. Jozef’ om 13.15 uur. Het Vierdaagsebos:

een wandeltocht door afwisselende 
landschappen én een monument. 
In Park Lingezegen krijgt het 
Vierdaagsebos, dat in 2014 tijdens de 
Boomfeestdag werd aangeplant, een 
eigen wandeltocht met vier afstanden in 
de vorm van een klavertje vier. De routes 
zijn 5, 7, 13 en 15 km en te combineren 
tot een tocht van 40 km. Ieder jaar 
zullen de Vierdaagse-deelnemers - op 
de Dag van Elst - door dit nieuwe park 
lopen. Niet alleen ervaren wandelaars 
maar ook gezinnen zullen de tochten 
een uitdaging vinden. Tijdens de eerste 
wandeltocht op zondag 17 april wordt 
om 11.00 uur een kunstzinnig naambord 
feestelijk onthuld. Basisschoolkinderen 
die meedoen aan de 100ste Vierdaagse 
mogen het monument 'uitpakken'. Meer 
informatie vindt u op www.4daagse.nl 

Lentse Koningsfeesten
Op 26 april vindt het Koningsnachtfeest 
plaats op het DVOL-evenementenveld. 
Vanaf 20.00 uur zal Request Live een 
show met livemuziek, verzoeknummers 
en animaties verzorgen. Kaarten zijn 
vanaf 31 maart verkrijgbaar bij dinercafé 
‘Altijd Lente’. Informatie en voorverkoop 
van kaarten via www.oranjelent.nl. 
Op 27 april zal het alom bekende 
Koningsdag-evenement plaatsvinden. 
Zie ook www.oranjelent.nl

Opbrengst plaatselijke collecte 
van de Hersenstichting
Van 1 tot 6 februari is door de 
collectanten ruim € 1.400,- opgehaald. 
Deze opbrengst wordt besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek en 
voorlichting, om zo een betere toekomst 
voor mensen met hersenaandoeningen 
mogelijk te maken. Meer informatie 
vindt u op www.hersenstichting.nl

The Walk of Fame
Avond4daagse Nijmegen-Noord:  
7 juni t/m 10 juni. De Avond4Daagse 
Nijmegen-Noord staat dit jaar in 
het teken van films. Op dinsdag en 
woensdag is de start bij De Ster en 
donderdag en vrijdag bij De Klif. 
Op de laatste draaidag worden de 
hoofdrolspelers in de spotlights gezet. 
Kijk voor inschrijving op onze website: 
www.avondvierdaagse-nijmegennoord.nl



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.
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Lentse Wolkjes

Tuinontwerp: moeite met het lezen en dus vertrouwen 
van een tuintekening? Wandel via een 3D filmpje digitaal 
mee in uw nieuwe 3D tuinontwerp! U ziet in één 
oogopslag hoe uw tuin er uit komt te zien: geen twijfels 
meer. www.hetbuitenland.nl of bel 06-23677572.

Ayurvedische massage in Lent. Deze massage van 
lichaam en hoofd met warme olie werkt ontspannend, 
ontgiftend en verbindend, brengt lichaam en geest in 
balans. Duur van de massage ongeveer 5 kwartier.  
Er worden traditionele ayurvedische oliën gebruikt.  
Meer info: 06-44338221 of hellavandonk@outlook.com 

Te Koop bordspellen € 7,50; bordspellen kinderen € 5,00; 
cadeauboekjes € 5,00. Informatie: 06-28833313.

Wil je een onvergetelijk feest geven waarbij alle gasten 
zich vermaken en jijzelf ook in het zonnetje staat? Kijk op 
www.muziquest.nl of bel Simone Kiekebosch 06-15500129.

Nieuw: Relatiecursus in Lent. Samen (weer) meer 
geluk en plezier! Vijf avonden onder leiding van ervaren 
relatietherapeut. Vertrouwde sfeer, kleine groep. 
Praktisch én verdiepend. Aandacht voor onder meer 
goede communicatie en oplossen van conflicten. Info en 
aanmelding: www.therapie-supervisie.nl of bel Annelies 
Zwart, 024-3239043.

Stichting Hulpdienst zoekt vrijwilligers in Lent. Heeft u 
een paar uurtjes in de week tijd om met een oudere een 
wandeling te maken, te helpen met boodschappen of 
samen een uitstapje te maken, neemt u dan vrijblijvend 
contact op met Stichting Hulpdienst, 024-3228280.  
Meer info: www.hulpdienstnijmegen.nl

Schoenmakerij Tweehuysen: al meer dan 80 jaar 
het adres voor reparatie van schoenen en andere 
lederwaren. Deskundig advies. Ruim assortiment aan 
onderhoudsproducten. In de Betouwstraat 42, Nijmegen. 
www.schoenmakerijtweehuysen.com

Ontspan, herstel & geniet. Soepele spieren, rust in je 
hoofd, los komen van stress, beter slapen; en zo zijn er 
meer voordelen van een ontspanningsmassage. Ook 
bevordert het herstel na het sporten! Extra relaxed is een 
massage bij je thuis. Praktijk aan huis: Goethestraat 33 
Lent, 06-4545818,  www.dotheextramile.com 

Les in Afrikaanse muziek. Wilt u privéles in Afrikaanse 
muziek, zoals elektrische en akoestische gitaarles en 
zangles, neem dan contact op met Layba Diawara.  
E-mail: layba10@hotmail.nl

Vanaf 13 mei start het Popkoor voor Volwassenen. Houd 
je van zingen en wil je dat het liefst samen doen? Geef je 
dan op voor deze introductiecursus! Ervaring en noten 
lezen niet noodzakelijk. Een beetje stem kunnen houden 
en een hoop gezelligheid wel!  
Info: www.mirjamverheem.nl/agenda 

Leer je intuïtie gebruiken! Kom op zaterdag 9 april 
binnenlopen bij cursuscentrum Intuïtief Traject voor 
een gratis reading, introductieles en informatie over 
intuïtieve ontwikkeling. Open dag van 13.00-16.00 uur, 
Planetenstraat 30 Nijmegen.Zaterdag 9 april hebben we weer een authentiek Indisch 

Buffet in De Open Hof. De zaal is open om 18.00 uur, buffet 
om 18.30 uur. Kosten € 19,50. Graag reserveren via tel  
024-3235421 of 06-2371 6161 of  Facebook De Open Hof 
Lent Gld. Adres Pastoor van Laakstraat 40, 6663 CA Lent.

Meijer en Ten Hove Uitvaartverzorging, Uitvaartcen-
trum Lent. Betrokken, Respectvol, Eerlijk. Ook met een 
uitvaartverzekering elders kunt u toch gebruik maken van 
ons ‘Uitvaartcentrum Lent’, Steltsestraat 1 (oude biblio-
theek). Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:  
06-34045001 of www.uitvaartverzorgernijmegen.nl 

Dinsdag 19 april van 21.00-22.00 uur is het weer zover! Er 
start een nieuw dansseizoen @ De Ster. Kom naar onze 
proefles en maak kennis met Caribische ritmes als de 
Merengue, Montuno, Bachata en de populaire Salsa.  
Info: lentsesalsa@gmail.com t.a.v. Juan of via facebook 
Lentse Salsa. Tot de 19e!!!

Optreden ‘Salonorkest Symphonia’ op maandag 11 april 
om 19.00 uur in ‘Plein Lent’, woonzorgcentrum St. Jozef, 
Lentse Schoolstraat 29 in Lent. Zij spelen licht klassieke 
muziek en meezingers. Entree € 7,50 incl. koffie/thee en 
een drankje. Iedereen is welkom.

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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www.studiekunst.nl 

Huiswerk –  en studiebegeleiding 
Griftdijk Zuid 131 Lent  

06 1205 7059  
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Een jaar of acht geleden nam 
een groepje Lentse vrouwen 
het initiatief om basketbal te 
gaan spelen op recreatieve basis. 
Inmiddels hebben de mannen 
het overgenomen, hoewel dat 
niet wil zeggen dat vrouwen niet 
meer welkom zijn. Lentse Lucht 
sprak met twee leden over deze 
edele sport: Marcel Naus en Joris 
Habraken.

Hoe bedrijven jullie de basketbal-
sport?
“We zijn een recreatief vriendenclubje. 
We spelen fanatiek, maar nemen geen 
grote risico’s. We hebben nu negen 
leden, maar we willen doorgroeien naar 
twaalf tot vijftien leden. Officieel wordt 
de sport met vijf tegen vijf gespeeld. 
Omdat niet altijd iedereen kan, spelen 
we meestal vier tegen vier. Als er meer 
dan acht mensen komen wordt er regel-
matig gewisseld.”

Wie kunnen er lid van jullie club 
worden?
“Zowel mannen als vrouwen kunnen 
lid worden. Mensen van alle leeftijden 
zijn welkom. Het jongste lid is dertig, 
terwijl de gemiddelde leeftijd rond de 

veertig ligt. Enige basketbalervaring 
is handig maar niet noodzakelijk. Bij 
onze leden zitten mensen die hebben 
gevoetbald en wat anders wilden. Ook 
zijn er leden die sinds hun middelbare 
schooltijd niet meer hebben gebas-
ketbald. Als je lang bent is dat prettig, 
maar het is niet per se noodzakelijk. 
We hebben leden van rond de 1.70 
meter, maar die compenseren dat met 
snelheid en doen vervolgens niet onder 
voor de lange leden.”

Wat heeft iemand nodig om goed te 
kunnen basketballen? 
“Spelinzicht is het belangrijkste. Het 
gaat er om op het juiste moment op de 
goede plaats te staan. Verder is inzet 
van belang. Dit zijn de twee belangrijk-
ste voorwaarden om op dit niveau te 
spelen. Ervaring is meegenomen maar 
is beslist geen must. We spelen met 
grote inzet, maar overdrijven het niet. 
Daar zijn we inmiddels te blessurege-
voelig voor. Basketbal is wel één van de 
meest intensieve teamsporten. Je bent 
dus veel in beweging. Een beginners-
fout is dat je te veel beweegt. Dat is niet 
handig, je moet het juist doseren. Op 
de goede momenten moet je wegsprin-
ten, altijd maar rennen is niet nodig.”

Kunnen jullie nog nieuwe leden 
gebruiken?
“Zoals gezegd willen we doorgroeien 
naar maximaal vijftien leden. Iedere 
dinsdagavond spelen we in de gymzaal 
van De Ster, van 21.00 uur tot 22.00 
uur. Na afloop blijven we vaak nog 
even hangen. Laten we zeggen dat een 
biertje aan de bar tot de mogelijkhe-
den behoort. Iedereen kan spontaan 
binnenlopen, het is niet nodig dit van 
tevoren te melden. Mocht het bevallen, 
dan kan gratis meegedaan worden tot 
aan de zomervakantie.”
Meer weten? Mail r.klimsop@upcmail.nl 
(Raymond)

 TEKST JK BEELD LR

SPORTLENT

Basketbal, puur voor 
de ontspanning en de 
gezelligheid, met een 
vleug fanatisme

vlnr: Joris Habraken (springend), Peter Frehe (springend),  

Joris van Neijenhof (staand / achtergrond), Caspar Derksen (springend) 

Het gaat er om op 
het juiste moment 
op de goede 
plaats te staan
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Te koop

Verassende ruime, lichte tussenwoning vlakbij winkels en scholen, in een groene-, 
waterrijke omgeving en op 10 minuten fietsafstand van het stadcentrum Nijmegen.
De woning is in 2008 gebouwd, perfect geïsoleerd en voorzien van een moderne 
inrichting. Op de begane grond is een zeer luxe ingerichte woonkeuken met diverse 
inbouwapparatuur. Op de eerste verdieping is de grote lichte woonkamer met zonnig, 
overdekt terras. Op de tweede verdieping zijn drie slaapkamers en de badkamer.
Deze woning is verassend groot en door de vele ramen aan de zuidkant is het een 
lekkere lichte ruime woning die je zo kunt betrekken. 
Buiten makelaars en taxateurs, Edith Piafstraat 110, 6663 MA Lent
I: www.buiten.nu -- E: info@buiten.nu -- T: 024-3888958

Vraagprijs € 224.500,-- k.k.

Lent
Notenlaantje 4
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Deze keer aandacht voor mossen en 
korstmossen. Beide groepen komen 
overal voor en hoewel ze klein van stuk 
zijn, zijn ze niet te missen. Er is geen tuin 
in Nederland waar ze niet voorkomen. 
Zelfs binnenshuis zijn mossen vaak te 
vinden: in bloempotten. Mossen beho-
ren tot het plantenrijk. Het zijn groene 
planten en ze planten zich voort door 
middel van sporen. Korstmossen zijn, 
hoewel de naam anders doet vermoe-
den, geen mossen. Het zijn eigenaar-
dige dubbelwezens opgebouwd uit een 
schimmel en een alg. Als duo helpen 
ze elkaar want de schimmel zorgt voor 
het vocht terwijl de alg met behulp van 
CO2 en zonlicht de energieleverancier 
is. Ze onderscheiden zich van schim-
mels doordat er altijd een plantlichaam, 
ofwel thallus, aanwezig is. Van de mos-
sen verschillen ze door het gemis van 
sporenkapsels en het ontbreken van 
frisgroene kleuren, een kenmerkend as-
pect van mossen. Korstmossen zijn vaak 
grijs, groenachtig grijs, geel of bruin. De 
vorm kan variëren, uiteenlopend van 
korstachtige plakkaten tot fijn vertakte 
struikvormige structuren. Rendiermos 
is hier een voorbeeld van. Het wordt 
veel gebruikt in kerststukjes en groeit in 
Europese bossen. 

Doordat mossen en korstmossen zo 
klein zijn vallen ze meestal niet op. Toch 
komen er honderden soorten voor. Er 
zijn 616 mossoorten bekend in Neder-
land, waarvan iets minder dan de helft 
zeldzaam is. Datzelfde geldt ook voor de 
702 soorten korstmossen die in ons land 
voorkomen. Korstmossen worden in het 
algemeen oud. Ze kunnen ons makkelijk 
overleven, want ze worden soms wel 
eeuwen oud. Een ander kenmerk is dat 
ze langzaam groeien, soms maar een 
centimeter per eeuw. Ze zijn te vinden 
op schaars begroeide terreinen zoals ta-
luds en stenige bodems. Ook op naakte 
rotsen, op basaltblokken en op boom-
schors kunnen ze uitbundig groeien.
In de omgeving van Lent kunnen we 
korstmossen aantreffen op de rivierkrib-
ben en op de Defensiedijk. Vooral op 
het zuidelijke talud doen ze het goed, 
het zijn nu eenmaal zonaanbidders. 
Ook op zonnige plaatsen van ons terras 

Open lucht
Mossen en korstmossen

TELEFOONNUMMErs

van betontegels en op onze dakpan-
nen groeien ze. Sommige plakkaten zijn 
meer dan tien centimeter in doorsnee. 
Mossen zijn meer te vinden op bescha-
duwde vochtige plaatsen. Voor liefheb-
bers van mossen is ons gebied een waar 
walhalla. Allerlei soorten die elders 
niet voorkomen groeien juist hier. Zo is 
windvedermos nog maar twintig jaar 
in Nederland bekend en is nu op iedere 
rivierkrib te zien.

Dat geldt ook voor dwergwratjesmos, 
tien jaar geleden een nieuwkomer en 
nu algemeen voorkomend. De mooi-
ste mossenbiotopen in de omgeving 
komen voor in de zachthout ooibossen 
zoals te vinden in de Bemmelse- en 
Millingerwaard. Geen stam of tak is 
onbedekt. Alle schakeringen groen 
komen voor en bij doorvallend zonlicht 
gefotografeerd levert dit fascinerende 
beelden op. Dichter bij huis is het para-
pluutjesmos te vinden. De soort komt 
in vrijwel iedere tuin voor. Het is een 
levermos, zo genoemd omdat het blad 
gelijkenis vertoont met leverlobben. 
Vanuit het blad groeien kleine ‘para-
pluutjes’ of ‘palmboompjes’. De eerste 
dragen de mannelijke geslachtsorga-
nen, de tweede de vrouwelijke. Ze zitten 
wel op verschillende planten, de soort is 
tweehuizig. Zonder dat u het wist hebt 
u ze waarschijnlijk gratis meegenomen 
van het tuincentrum in de pot van een 
nieuw aangeschafte plant. Ze groeien 
er graag.

 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
STIP Nijmegen Noord 088-0011300

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

Scholen en Kinderopvang
Basisschool De Geldershof 3233510
BSO De Geldershof 3233633
KDV De Geldershof 3296360
Peuterspeelzaal De Geldershof 3233633
Stichting Liz 06-39865179
KDV De Groene Wereld 3225725
Basisschool Het Talent 3604332
BSO Goudwinde 3489984
KDV Goudwinde 3489999
Peuterspeelzaal De Goudwinde 3489980
Basisschool De Verwondering 06-57599674
BSO De Verwondering 06-51729321
KDV De Verwondering 06-83242407
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
Wijkbeheerder 06-52751720
Tandem Regio Noord 3650170
Wat heet oud 3236235
EHBO 0481-463449
Zonnebloem 3606455
Damesgilde 3227981
Wijkraad Lent 06-14833078
Wijkagent 0900-8844
Wijkbeheerder Carline Westen 06-52751720
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In beeld

Voor een korte terugblik: met welke smoes werd je in april 
2014 naar de Vereeniging gelokt?
“Een vriend van mij had me uitgenodigd voor een proefrit met 
een Volkswagen Kever. Ik ben gek op auto’s en de Kever is mijn 
favoriet. Voor ons vader- en zoonbedrijf ‘Licht en Geluid’ moest 
er voor Koninginnedag in Arnhem het een en ander opge-
bouwd worden. Het was allemaal een wat krappe planning 
en mijn zoon zei steeds dat we moesten opschieten, want die 
proefrit liet op zich wachten. Toen we bij de Vereeniging aan-
kwamen, ging er nog geen lampje bij mij branden. Zelfs niet 
toen we daar naar binnen gingen. Ik dacht eerst nog dat wij er 
voor iemand anders kwamen…”

Hoe is het nu met de scouting gesteld?
“We zitten nog steeds in een noodgebouw (als gevolg van het 
afbranden van jeugdgebouw - arb)  onderlangs het spoor aan 
de Parallelweg, waar we door de gemeente gedoogd worden. 
Op een vrijdagavond draaien er meerdere groepen: welpen, 
scouts en rowans. Gelukkig is er voldoende aanwas, maar er is 
een tekort aan leiders. De laatste jaren helpen de rowans (15+) 
mee bij de welpen en de scouts. Zelf begeleid ik de jongere 
kinderen van zes tot acht jaar. De doelstelling van scouting 
is het samen spelen en samen doen. De activiteiten variëren 
van werken met touw en kompas in de natuur tot koken en 
communiceren. Gelukkig krijgen we subsidie van de gemeente 
Nijmegen, zodat we onze activiteiten kunnen voortzetten. Ook 
halen we geld binnen met Jantje Beton, het ophalen van oud 
papier (eerste vrijdag van de maand in Oosterhout) en de fles-
senactie in de buurtschappen van Lent.”

 TEKST ANNERIE BUS BEELD Mj

Harry Rikken zet de toon aan met zijn bariton

duizendpoot Harry Rikken
Het mag dan bijna twee jaar geleden zijn dat Harry Rikken (67) een lintje kreeg; 

hij is nog even actief binnen de Lentse gemeenschap als voorheen. De scouting, 
de harmonie en de kerk, allemaal kunnen ze op zijn inzet rekenen.

Waarom oud papier ophalen in Oosterhout en niet in Lent?
“Lent is al vergeven aan DVOL en in Oosterhout zijn er vier ver-
enigingen die daar ophalen, waaronder dus de scouting. Toe-
vallig coördineer ik dat oud papier ophalen voor Oosterhout. 
Iedere maand moeten er twee scoutingleden meehelpen, 
want anders delen we niet mee in de opbrengst. Per wagen 
levert het € 130 op. Er rijden vijf wagens per keer, verdeeld over 
vier verenigingen, dus tel uit onze winst.”

je bent ook actief in de harmonie?
“Van huis uit ben ik opgegroeid met muziek. Vrijwel de 
hele familie zat bij de harmonie. Zelf speel ik bariton. In het 
verleden heb ik de muziekvereniging ondersteund met de 
administratie. Nu nog beheer ik de stoelen, 200 stuks. Aange-
zien ik een vrachtwagen heb, is het voor mij een kleine moeite 
om die stoelen van de ene locatie naar de andere te brengen. 
Bovendien vind ik het mooi om te doen: ik ben gek op rijden 
en heb alle rijbewijzen. Dus als we een optreden hebben, zoals 
carnaval, 4 mei, Vierdaagse, Nijmeegse muziekdag of ons jaar-
concert, laad ik de boel in.”

Houd je nog wel tijd over voor jezelf?
“Ik ben langzaam aan het afbouwen binnen mijn eigen bedrijf 
(accountantskantoor). Daardoor komt er meer tijd en ruimte 
voor mijn vrouw en de (klein)kinderen. Vooral mijn vrouw Ans 
is in de badmintonclub actief, maar ik draag daar ook mijn 
steentje bij. De dinsdag is heilig en voor ons privéleven gere-
serveerd. Aan die dag komt niemand.”

Oproep: 
de scouting is 

naarstig op zoek naar 
leiders en ’t Pluumke 

(badmintonvereniging) 
zoekt sportieve 

badmintonners!




