
Giro d’Italia 
in Lent
Even kleurde Lent roze vanwege een groot en meeslepend wielerspek-

takel dat het dorp drie keer op rij doorkruiste. Het mag een wonder he-

ten dat de Giro, die bekend staat om zijn bergachtig parcours, de eerste 

drie dagen van de editie 2016 onze vlakke delta aandeed. Het heeft iets 

potsierlijks dat de Spanjaard Omar Fraile, die net voor onze landgenoot 

Maarten Tjallingii de Van Randwijckweg in Beek als eerste slechtte, 

later die middag gekroond werd tot bergkoning. Pukkelprins zou in dit 

verband een betere benaming zijn. Overigens zette Maarten Tjallingii 

de zaken de volgende dag weer recht door op de Posbank als eerste 

boven te komen en zo het bergkoningschap over te nemen van Fraille.
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Lentse 
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Aanvankelijk was het de bedoeling dat alleen de proloog hier 
verreden zou worden, maar door de overtuigingskracht van 
Gelderse gedeputeerde Jan Markink is het een driedaags 
spektakel geworden. Het weer was van Italiaanse allure 
en het was natuurlijk helemaal fantastisch dat de roze trui 
gedragen werd door Tom Dumoulin. Hij is onze grootste 
wielerbelofte en maakte zijn faam in Apeldoorn tijdens de 
proloog helemaal waar. Zijn kwaliteiten werden vorig jaar 
al zichtbaar in de Vuelta, de ronde van Spanje. Hij versloeg 
toen bergop de tourwinnaar Chris Froome en pakte daar ook 
nog eens de leiderstrui. In ieder geval beheerst Tom Du-
moulin de disciplines tijdrijden en klimmen. Dit maakt hem 
buitengewoon geschikt om in de toekomst grote rondes te 
winnen. Hij kan met zijn talent in de buurt komen van Eddy 
Merkx, die naast bovengenoemde disciplines ook nog eens 
goed kon sprinten. Dat maakte hem tot de beste wielrenner 
aller tijden. 

• TEKST JK BEELD mJ
Tom Dumoulin is onze grootste 
wielerbelofte en maakte zijn 
faam in Apeldoorn tijdens de 
proloog helemaal waar

 Sluitingsdatum kopij: 9 juni 2016

Eric Breukink
Als je het over de Giro hebt dan schiet me onmiddellijk de 
naam van onze landgenoot Eric Breukink te binnen. In 
1988 beleefde hij zijn hoogtepunt. Hij won toen een van de 
zwaarste etappes ooit. In het hooggebergte werd het peloton 
overvallen door sneeuwstormen. Eric wist te ontsnappen 
en kwam als eerste over de meet. Dat jaar werd hij tweede 
in het eindklassement. Dezelfde Eric Breukink stond 
zondag 8 mei om 15.35 uur voor zijn ouderlijk huis aan de 
Zutphensestraatweg in Spankeren waar op dat moment 
de Girokaravaan passeerde. Dat brengt me terug naar 
eind jaren zestig. Ik ben op bezoek bij mijn grootouders in 
Spankeren. Ze wonen tegenover de familie Breukink.  

}
Van de webredactie

Wist u al dat u op www.lentselucht.nl heel 
gemakkelijk zelf een bericht kunt plaatsen?

• Ga eerst naar het blauwe kadertje  
met de tekst ‘Bericht plaatsen’.

• Maak een keuze voor het soort  
bericht dat u wil plaatsen.

• Typ (of plak) de inhoud van uw bericht 
en druk op de blauwe knop met de tekst 

‘Opslaan’ om het bericht te plaatsen.

Via ‘Beheer berichten’ kunt u later altijd nog 
besluiten om het bericht te wijzigen of te 

verwijderen! Vanzelfsprekend moet u voor 
dit alles wel éénmalig een inlog hebben 

aangemaakt en zijn ingelogd.

Opa Breukink was directeur van de Gazellefabriek in Dieren. 
De vader van Eric, Wim Breukink, zou hem later opvolgen. 
Nog zie ik de kleine Eric voor zijn huis op zijn driewielertje 
rondcrossen. Daar werd de basis gelegd voor zijn grootse 
wielercarrière. Later kwam ik hem tegen in de heuvels rond 
de Posbank. Ook ik had een tijdje de illusie wielrenner te 
worden. Ik had een speciale fiets laten bouwen in de Gazelle-
fabriek uitgaande van een tweedehands frame van het merk 
Joco. Als klimmer kon ik met de besten mee, maar ik kwam 
er al gauw achter dat tijdrijden en sprinten mij minder goed 
afgingen. Wel heb ik veel recreatieve tochten gefietst van 
vaak meer dan 200 kilometer. Het hele parcours van de Giro 
in Gelderland is mij dan ook bekend, overal heb ik ooit wel 
eens gefietst. Het is een genoegen om in de mooiste provincie 
van Nederland te wonen, al was het alleen maar omdat je er 
zo mooi kunt fietsen. Het is helemaal mooi als de organisatie 
van de Giro daar ook zo over denkt. Ik heb in ieder geval ge-
noten van de drie doorkomsten in Lent. Zoiets maak je maar 
eens in je leven mee.

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

InformatIe & colofon

Lentse Lucht wordt door vrijwilligers 
gemaakt en maandelijks gratis in Lent 
huis aan huis bezorgd. Abonnement 
buiten Lent: € 35,- per jaar.  
Opzegtermijn: twee maanden. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
om kopij niet te plaatsen of in te korten.
Reacties:
024-3221095 / redactie@lentselucht.nl

Donaties en advertenties: 
advertentie@lentselucht.nl 
banknummer: NL69 RABO 0127 9961 33
Lentse Lucht niet ontvangen?
024-3221076 / bezorging@lentselucht.nl

Redactie: Martin Bos, Alphons Backx, 
Kim Dings, Joop Koopman, Ben Schilder, 
Léonie Schuijt-Overgoor

Webredactie: Kim Dings, Rein Koning
Opmaak & vormgeving: Rick Reijntjes 
Fotoredactie: Jeroen Naus, Lenny Rijken, 
Marc Jeuken, Roos d’Hont
Tekstcorrecties: Marijke Munnichs, 
Ineke Zaalmink
Illustraties: Yvonne Bussche, Hans Spaans
Drukker: Drukkerij Van der Weerd
Oplage: 3.650 exemplaren
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Lent kleurde een weekend roze. Mijn 
kleur is het niet. Bij de gedachte aan dat 
fluorescerende hoofdpijnkleurtje spelen 
beelden van My Little Pony, het songfes-
tival, en tante Til door mijn hoofd. Maar 
misschien ben ik wel bevooroordeeld 
en is het gewoon een kleur die je moet 
leren waarderen. Zoals spruitjes. Laat 
ik roze met een open geest tegemoet 
treden en haar beter leren kennen. Wat 
betekent het woord eigenlijk? De naam 
'rose' is afgeleid van het Franse woord 
voor roos (rose) en dit is later het huidige 
'roze' geworden. Dat is sympathiek. 
Minder sympathiek vind ik dat het zo’n 
rolbevestigende kleur is. Of toch niet? 
Op de webpagina van HP/De Tijd lees ik 
dat onze (over)grootvaders graag roze 
kleren droegen in hun jonge jaren. Roze 
werd gezien als een passievolle kleur. 
Sterker nog: een catalogus uit 1918 

Met pensioen
Juf Els Scholten
Na een 38-jarige loopbaan in het onderwijs gaat Els Scholten 
met pensioen en heeft zij met inzet en deskundigheid 28 jaar 
lang deel uitgemaakt van het team van de Geldershof. Warm 
en enthousiast was ze voor de kinderen die bij haar de eerste 
stappen op de onderwijsladder hebben gezet. Natuurlijk laat 
Lent haar niet zo maar gaan. Daarom nodigen wij u uit om 
deze mooie loopbaan af te sluiten op woensdag 29 juni van 
16.00 tot 18.00 uur op de Geldershof. Mocht u haar iets wil-
len geven, dan maakt u haar blij met een bijdrage voor een 
kindertehuis in Peru.

Rector Karel de Waal
Na een mooie en afwisselende loopbaan in het onderwijs 
gaat Karel de Waal met pensioen. Hij heeft negen jaar leiding 
gegeven aan het Citadel College en de school zien groeien van 
een schooltje met 75 leerlingen tot een grote brede scholen-
gemeenschap met 1400 leerlingen in een prachtig nieuw ge-
bouw aan de Griftdijk. Lent is hem dankbaar voor zijn inzet. 
Wilt u bij zijn afscheid op 23 juni zijn, mail dan voor 15 juni 
naar: afscheidkareldewaal@citadelcollege.nl

• TEKST EN BEELD GeLDeRshOF

• TEKST LsO BEELD m. Van huIJsTee

• TEKST mBO ILLUSTRATIE YVOnne BussChe

Roze

raadde blauw aan voor meisjes en roze 
voor jongens. Misschien is de Giro wel de 
start van de Roze Revolutie. Jongetjes 
die het genot van een passievol roze 
wielrenshirt hebben geproefd breiden 
langzamerhand hun collectie uit: roze 
schoenen, roze sokken, roze onderbroek. 
Er komt een roze doorbraak die de 
verschillen tussen man en vrouw, hetero 

en homo, allochtoon en autochtoon, rijk 
en arm wegspoelt. We zijn immers allen 
roze! En als deze paradijselijke toestand 
is bereikt, moet u nog maar eens terug-
denken… het begon allemaal tijdens een 
weekend in mei. 
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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

  (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

Lease je e-bike!
 vanaf €1,50 all-in per dag

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

WEGENS SUCCES VERLENGD

Indien u nu een voetbehandeling BY ILSE boekt, 

kunt u tegen een meerprijs van slechts € 5,00 

uw teennagels laten voorzien van shellac!! 

Gegarandeerd minimaal 6 weken 
lang mooie teennagels!!

Deze aanbieding is geldig tot 1 augustus 2016

Oudedijk 2, 6663 KT Lent, tel. 06 24 170 150
www.schoonheidopmaat.nl
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...dinke met u mee
“Goh djèrn, wa hendig hè, dajje nou eiges alle bodschappe kan 
skenne; nou sien we lekker vlug kloar en kunnen we nog un 
bakkie doen op ut terras ien de zon opte diek.”
“Da’s un goed idee Anna. Ik kan wel un bekske troost gebruuke 
en dan kan ik je geliek effe um road vroage want ik zit erregus 
mee.”

“Zo, we sien d’r. Fijn hè, da de boel hier zo lekker opgeruumd is; 
al die hoge bergen klei stoan hier in Lent nie. Ma wa wou je mien 
nou eigelik vroage Gé?”
“Kiek, ut zit zo: Theet wil wel met mien noar de fillum woensda-
goavund, mar nou kumpt ut: Hij wil dan wel sien bioskoopboks 
oan. Wa vien jij doar nou van?”
“Sien wat? Bioskoopboks? Doar he’k nou nog nooit van ge-
heurd. Is da soms un neijerwetse uutviending?”
“Nee, die hettie al heeeel lang.”
“Is ut soms un korte sommerboks Gé? Die vien ik hum eigelik 
nie stoan. Of is ut soms sien mollevelseboks mit die wieje piepe 

die die ok oanhad bij ut optrede van de Rolling Stones?”
“Nee, Anna, want die boks is wied oan de piepe en van bove 
strak. Mar bij zo’n bioskoopboks is ut juust presies andersum.”

”Gé, nee, bah. Ut is toch gin vieze boks? Da ha’k nou nooit ach-
ter die Theet van jou gezoch. Mar ajje un bar gezellige oavund 
wil hebbe, dan goa mar lekker wel mit hum mee noar de bios.”
“Nou Anna, wa un fijn antwoord. Da vien ik nou un echt goeje 
tip; doar kan ik wel wa mee. Mar nou goa ik op huus oan, want ik 
mot sien neije sokke veur Voaderdag nog afbreije. Ajuus.”

Deze x is d’r gin verkloarende woordenliest, mar wel un oproep 
veur onze neije rubriek: Anna en Gé dinke met u mee. Want Gé is 
heus nie de enige die erregus mee zit. Dus zit je erreges mee en 
zuuk je dringend un oplossing veur je kwestie?  Mail dan gerust 
noar de Redactie van de Lentse Luch en Anna en Gé zullen met 
de grootste zorgvuldigheid al uw vragen discreet behandelen en 
prebiere op te lossen.

Bruce
Ik zat net lekker rustig de krant te 
lezen met een bakkie koffie, me voor 
te bereiden op de zware zaalvoetbal-
wedstrijd met de DVOL Herengymclub 
35+ die avond, toen Diana gehaast de 
woonkamer binnenrende. “Wil je snel 
komen, er is een Engelse Bull en die is 
heel benauwd!” Ik sprong op van mijn 
stoel en rende mee naar achteren. En 
inderdaad, deze hond kreeg nauwelijks 
nog lucht. Terwijl ik direct de zuurstof 
aansloot, stelde ik een paar vragen aan 
de ongeruste eigenaar. Er was eigenlijk 
niets geks gebeurd, maar een aantal 
weken geleden had Bruce ook al eens 
zo’n aanval gehad. Bruce was zichtbaar 
angstig en benauwd. Intussen legde 
ik de man uit wat de oorzaken zouden 
kunnen zijn van deze acute benauwd-
heid. Dat deze kortsnuitige honden 
vaak last hebben van het Brachycep-
hale luchtwegsyndroom bijvoorbeeld. 
De neusgaten zijn vaak te klein, de 
neusgangen onderontwikkeld, het 
zachte gehemelte regelmatig te lang 
en de luchtpijp is vaak ook in verhou-
ding wat smal, kortom: een heleboel 
mogelijke oorzaken van snurkgeluiden 
en snelle vermoeidheid. 

De eigenaar was zichtbaar emotioneel 
en vertelde het verhaal van Bruce. Hij 
had Bruce min of meer gered toen die 
twee jaar oud was. Bruce werd zwaar 
verwaarloosd en zat altijd alleen buiten 
in een stenen tuintje. Hij heeft zich 
toen over Bruce ontfermd en ze waren 
inmiddels zeer aan elkaar gehecht. Wel 
had Bruce altijd al veel gesnurkt en 
was hij snel moe, maar hoe dat kwam? 

de dIerendokter

• TEKST hans DeKKeR ILLUSTRATIE hans sPaans

Intussen was Ellen er weer en die heeft 
Bruce onder narcose gebracht omdat 
hij maar niet rustig werd.
Terwijl Diane en Ellen met Bruce bezig 
waren, vertelde de man verder. Hij 
had zijn hele leven hard gewerkt en 
veel gerookt, en had nu zelf COPD, een 
longaandoening, waardoor hij goed 
snapte hoe Bruce zich nu moest voelen. 
Hij was gescheiden, had een zoon die 
een aantal jaren geleden zelfmoord had 
gepleegd. Daarnaast had hij zelf ook 
last van depressies… Ook dit, luisteren 
naar mensen en naar hun verhalen, 
hoort bij ons vak en geeft er zeker een 
verdieping en meerwaarde aan in mijn 
ogen.
Met Bruce liep het slecht af. Na het 
maken van een röntgenfoto bleek dat 
Bruce een tumor had in zijn borstholte. 
In overleg met de eigenaar heb ik Bruce 
toen laten inslapen; dat ging mooi en 
rustig. Bij het weggaan vertelde de man 
mij dat hij toch blij en opgelucht was 
dat Bruce niet meer hoefde te lijden en 
dat hij blij was, hoe raar ook, dat hij 
weer emoties voelde, iets wat hij al een 
hele tijd kwijt was…
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“Het begon allemaal tien jaar geleden 
toen de buurman van mijn oom me 
een keer meenam om te snoekbaarzen. 
Vanuit Asten, daar woonde ik toen, 
nam hij me mee naar de Waal. Hij 
was een goed visser en wist precies de 
goede stekken te vinden tussen Nijme-
gen en het begin van de Merwede. We 
visten dan op snoekbaars met levende 
visjes. Als het donker werd gingen 
we over op wormen om op paling te 
vissen. Ik herinner me nog goed dat 
de buurman van mijn oom eens een 
meerval ving van 40 centimeter. Het 
leek wel een aquariumvis, zulke felle 
kleuren had hij. Een half uur later had 
ik beet, net of er een enorme dreun op 
de hengel neerkwam. Toen ik ophaalde 
was mijn eerste idee dat de haak achter 
een steen was blijven hangen. Toch 
bewoog er iets waardoor ik wist dat het 
een vis was. Ik zag dat het een meerval 
was van rond de twee meter. 

Na een worsteling van twintig minuten 
brak de lijn en zwom hij weg. Het vis-
virus heeft me nooit meer losgelaten en 
ik doe nu mee aan wedstrijden. Dit sei-
zoen ben ik begonnen met gericht vis-
sen op meervallen. Je moet dan actief 
vissen, dus steeds bewegen met je aas. 
Meervallen zien heel weinig, maar voe-
len des te meer. Eerst heb ik veel vanaf 
de kant gevist, later ben ik met mijn 
vismaten vanaf een bootje gaan vissen. 

Sommigen laten hier hun hond uit 
of komen kanoën. Anderen zetten 
een struinroute uit of wroeten in de 
bodem. Deze keer betrapten we Lars 
Martens uit Nijmegen. Vanuit een 
klein bootje gooide hij een hengeltje 
uit tussen de kribben in Lent.

Je kunt dan veel gerichter vissen, want 
we hebben een sonar aan boord en 
daarmee kun je de vissen opzoeken. Op 
13 december van het vorig jaar hadden 
we drie uur gevist zonder resultaat. Ik 
wilde het toch nog één keer proberen. 
Na het ingooien voelde ik meteen een 
enorme dreun op de hengel. Bijna 
werd ik uit de boot getrokken. Het was 
onbeschrijfelijk, je weet niet wat je 
meemaakt. Een klein uur was ik bezig 
de vis binnen te halen. Mijn grootste 
doel was hem uit de hoofdstroom te 
houden want dan zou hij ontsnappen. 
Uiteindelijk kon één van mijn maten 
hem bij de bek pakken en met heel veel • TEKST JK BEELD ROBeRT KneeFeL

Het was 
onbeschrijfelijk, 
je weet niet wat 
je meemaakt

Lars Martens

moeite kregen we hem aan boord. We 
zijn toen naar een strandje gevaren en 
hebben foto’s gemaakt. Ik was volledig 
kapot, mijn spieren waren verzuurd. 
Nadat we de haak losgemaakt hadden 
hebben we hem weer losgelaten. De 
foto heeft de eerste prijs gehaald in een 
fotowedstrijd van een hengelsportsite. 
De meerval woog 70 kilo en was 2.03 
meter lang. Het was één van de oudste 
meervallen die er zitten, minimaal 
twintig jaar oud, schat ik. Het gevolg 
van deze vangst is dat het vangen van 
een snoek of snoekbaars me niet zoveel 
meer doet.”
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Kerkkoor Young at Heart 

Het initiatief voor de oprichting werd in 1966 genomen door 
de toenmalige pastoor Borghuis. Hij wilde de jonge generatie 
op deze manier meer bij de kerk betrekken. De uitkomsten 
van het Tweede Vaticaanse Concilie speelden hem in de 
kaart. André Maassen: “Vóór die tijd werd er uitsluitend 
Gregoriaans gezongen door kerkkoren. Het Concilie stond 
toe dat er ook in het Nederlands gezongen werd. Het was 
de tijd dat jongerenkoren begeleid werden door een combo 
en dat er zogenoemde beatmissen werden gehouden. Naast 
de traditionele kerkliederen werden er ook popliedjes ten 
gehore gebracht, al of niet voorzien van een Nederlandse 
tekst. Young at Heart heeft de tand des tijds doorstaan en 
is altijd een kerkkoor gebleven terwijl veel kerkkoren zijn 
gestopt of zich omvormden tot popkoren, zoals bijvoorbeeld 
de Anthony Singers en Multivox uit Nijmegen.” 

Repetities
Er wordt iedere week gerepeteerd in De Open Hof. Het 
begeleidend combo heeft plaatsgemaakt voor pianist Peter 
Wigmans. Er zijn 36 zingende leden: zes mannen en dertig 
vrouwen. Sinds 1972 wordt het koor met een onderbreking 
van vijf jaar gedirigeerd door Peter Rohde. Jan: “Bij de 
aanstelling van Peter Rohde als hoofdonderwijzer aan de 
toenmalige jongensschool, nu de Geldershof, was mede be-
paald dat hij het koor onder zijn hoede kreeg.” Het koor mag 
best nog wat groeien, zeker wat betreft het aantal mannen. 
Saskia: “Nieuwe leden zijn van harte welkom. Naast gezel-

Dit jaar viert kerkkoor Young at Heart zijn vijftigjarig jubileum. Het koor werd in 1966 als jongerenkoor opgericht 
en heeft zich sindsdien als Parochiekoor in Lent verdienstelijk gemaakt. Lentse Lucht sprak met koorleden Jan en 
André Maassen (lid sinds de oprichting), Bernadette Toonen-Rutjes (lid sinds 1971), Anja Kuster (lid sinds 1973) en 
Saskia Hendriks (lid sinds 1994).

ligheid proberen we natuurlijk ook kwaliteit te leveren als 
we zingen. Meestal lukt dat, te merken aan de reacties die 
we krijgen.” Een aantal commissies is actief als smeerolie 
binnen het koor. De repertoirecommissie is bijvoorbeeld 
verantwoordelijk voor de muziekkeuze. Anja Kuster vervult 
in deze commissie een sleutelrol, wat niet altijd meevalt. 
“Ze doet het toch maar iedere keer, terwijl je nooit iedereen 
tevreden kunt stellen” zegt een bestuurslid.

Ontspanning
Young at Heart besteedt veel aandacht aan het sociale as-
pect. Naast de routine van repetities en optredens wordt er 
veel energie gestoken in ontspanning. Zo is er een kamp-
commissie actief die ieder jaar een koorkamp organiseert. 
Daarnaast organiseert de evenementencommissie om de 
paar jaar een buitenlandse reis. Dit jaar gaat de reis naar 
Luxemburg en Duitsland.

Jubileum
Aan het vijftigjarig jubileum wordt aandacht besteed met 
twee optredens. Het eerste is een concert op 4 juni samen 
met muziekvereniging St. Theresia. Het tweede is op 9 okto-
ber in de vorm van een Eucharistieviering met aansluitend 
een groot feest. De sociale functie van het koor is groot; 
het koor zal ongetwijfeld blijven bestaan als de kerk ooit 
zou sluiten. De redactie wenst Young at Heart een mooi 
jubileum jaar toe!

• TEKST JK BEELD LR

CuLtuur
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Het koor mag best 
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zeker wat betreft 
het aantal mannen
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Kapper de Krul
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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
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L
Donderdag 2 juni
Info over boek ‘Ode aan Lent’
Het Witte Huis, 20.00 uur

Zaterdag 4 en zondag 5 juni
Expositie in De Dorpsschuur 
Van een viertal kunstenaars met als 
thema ‘natuurlijk dromen‘

Zaterdag 4 juni, 20.00 - 21.00 uur
Theatergroep Voyage  speelt 
het toneelstuk ‘Walvismuziek’
Iewan, Karl Marxstraat 101

Zaterdag 11 juni, 20.00 - 21.00 uur
Theatergroep Voyage  speelt 
het toneelstuk ‘Walvismuziek’
Iewan, Karl Marxstraat 101

Zaterdag 11 juni
Open dag Nijmeegse Stadstuinen
Van 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 18 juni
Vintage Dance
Sprok, 20.30 uur

Dinsdag 28 juni
Optreden koor ‘Cantemus’
Locatie St. Josef, 19.30 uur

Voor de actuele agenda per maand,
kijk op www.lentselucht.nl

Mail de oplossing vóór de sluitingsdatum (zie colofon) onder vermelding 
van de fotonummers en de plaats waar volgens u de foto is gemaakt naar: 
redactie@lentselucht.nl 
Onder de goede inzendingen wordt een dinerbon van €25,- verloot, beschikbaar 
gesteld door Dinercafé Altijd Lente, Lentse Schoolstraat 61 te Lent.

Juni

De oplossing FotoLent Mei 2016
1: Historische Tuin
2: Oprit Verlengde Waalbrug, het Bastion, westzijde
3: Appartementencomplex in de Oasisstraat
4: De Doorlaat, op de Oudedijk

Er is slechts één oplossing binnengekomen, gelukkig een goede:
Martijn van Kempen, Griftdijk Zuid 99, 6663 BC, Lent

Dit keer gaan we voor het groene Lent!

• BEELD mJ

1 2

3 4

Volg ons ook op social media!

t @lentselucht

` facebook.com/lentselucht
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Rob Stoof in Sokoto

Hoe kwam je in aanraking met het Noma-project?
“Ik ben opgeleid als stedenbouwkundig ingenieur en vond 
mijn passie in het ontwikkelingswerk. Daardoor heb ik 
veel in het buitenland, met name West-Afrika, gewoond en 
gewerkt en goede contacten met ontwikkelingsorganisaties 
opgebouwd. Artsen Zonder Grenzen had een projectleider 
nodig voor de procesbegeleiding in een Noma-ziekenhuis en 
al ben ik niet meer een van de jongsten, toch durfde ik het 
vanwege mijn ervaring aan. Ik kon me als zelfstandige wel 
een jaar vrijmaken én, dat is natuurlijk wel een voorwaarde, 
het thuisfront stond erachter.”

Wat houdt het project in?
“De Noma-behandeling in Sokoto startte in 1995, nadat 
Duitse en Nederlandse artsen in West-Afrika met deze kin-
derziekte werden geconfronteerd. Er is toen met steun van 
de Dutch Noma Foundation een gespecialiseerd ziekenhuis 
gebouwd. Vanaf 2014 is Artsen Zonder Grenzen hierbij 
betrokken. De Noma-infectie valt onder de Neglected tropi-
cal diseases. Op televisie zijn bijna nooit beelden van deze 
patiënten te zien, zo ernstig zijn de gezichtsverminkingen. 
Gespecialiseerde artsen, anesthesisten en verpleegkundigen 
nemen een maand verlof om patiënten in Sokoto te opereren 
en te begeleiden.”

Wat kunnen de hulpverleners daar doen?
“Noma is een bacteriële, niet besmettelijke mondinfectie 
die bij ondervoede, niet-weerbare kinderen ernstige ge-
zichtsverminkingen kan veroorzaken. In het beginstadium 
kan de infectie goed met antibiotica worden bestreden, 
maar in combinatie met bijvoorbeeld mazelen is het dode-
lijk. De Noma-patiëntjes worden van oudsher uitgesloten 
en daardoor hebben we geen goed beeld van aantallen. Er 
wordt nog te weinig aandacht besteed aan preventie, terwijl 
het noodzakelijk is dat de ziekte in een vroeg stadium wordt 

Dorpsgenoot Rob Stoof werkte afgelopen maanden als ontwikkelingswerker in een ziekenhuis 
van het Noma-project in Sokoto (Noord-Nigeria). Hij is nog maar net terug of Lentse Lucht ziet 
hem alweer meedenken in de Wijkraad, participeren in Het Lents Draagvlak en gastgezin zijn bij 
de Eritreeërs. Het wordt tijd om deze sociale en actieve Lentenaar te interviewen.

herkend. Om alle patiënten in kaart te brengen, te zorgen 
dat misplaatste schaamte verdwijnt en de juiste maatregelen 
worden genomen, zal er nog veel moeten gebeuren. Om meer 
mensen te bereiken worden er al wel radioboodschappen 
uitgezonden en gezondheidsposten voorgelicht en bevraagd. 
Dat vraagt van hulpverleners kennis van cultuur en van 
omgangsvormen.” 

Is antibiotica toedienen de enige oplossing?
“Nee, de chronische ondervoeding, de grootse boosdoener, 
moet worden opgelost. Er is niet alleen een tekort aan me-
dicijnen, het probleem is ook dat de bevolking nog onvol-
doende wordt bereikt. Kinderen moeten een goede conditie 
en immuunsysteem kunnen opbouwen. Nu sterven kinderen 
of raken gezichten ernstig misvormd, terwijl we dat eigenlijk 
kunnen voorkomen door goede voorlichting. De specialis-
tische kaakchirurgie is momenteel de enige manier om de 
verminkte patiëntjes weer te laten eten, kauwen en slikken. 
Die techniek is gelukkig voorhanden en ook de plastisch chi-
rurgen doen wonderen met huidtransplantaties, maar als we 
de ziekte voor zijn, dan zijn al die operaties niet nodig.”

Hoe groot zijn de teams? Zijn er ook Nigerianen bij het 
ziekenhuis betrokken?
“Het project loopt nu zo’n anderhalf jaar en daar is veel in 
geïnvesteerd. Ons team bestond uit één Fin, twee Britten, 
twee Congolezen en een twintigtal Nigeriaanse stafleden in 
dienst van Artsen Zonder Grenzen. Er werd uiteraard nauw 
samengewerkt met de Nigeriaanse overheidsstaf van het 
ziekenhuis zelf. Ik had nog geen ervaring met plastische chi-
rurgie en wist weinig van Noma, maar werd snel ingewerkt. 
Als teamleider hield ik me bezig met het in elkaar passen van 
alle onderdelen in het proces, van voorbereiding tot nazorg. 
Ik was daar negen maanden en tijdens die periode heb ik 
twee keer een nieuw medisch team mogen begroeten.”
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Welke kennis en hulp kunnen westerse ontwikkelings-
werkers aan Noma-patiënten bieden?
“Er moeten veel voorwaardenscheppende maatregelen 
genomen worden, zodat de medische teams, de verpleegafde-
lingen en het laboratorium adequaat kunnen functioneren. 
Basisvoorzieningen zoals schoon water en elektra moeten in 
orde zijn. Patiënten moeten op tijd zijn voor de operatie en 
materialen en medicatie op het juiste moment op de juiste 
plaats. Niet alleen de voorbereiding van de behandelingen 
vraagt veel aandacht, ook de nazorg. Het is een enorm trau-
matiserende en pijnlijke ziekte. Soms hebben kinderen door 
onkunde en behandelingen van traditionele genezers extra 
nare ervaringen achter de rug. Daarom heeft het ziekenhuis 
ook een psychosociaal team in huis.”

Hoe was het contact met de bevolking?
“De noordelijke regio, waar wij werkten, is arm en dunbe-
volkt, het klimaat is er droog en men leeft grotendeels van 
de veeteelt. Het zuiden van Nigeria is dichtbevolkt en rijker 
door de olie-inkomsten, maar die welvaart bereikt, zoals 
in veel oliestaten, niet iedereen. De mensen zijn open. Dat 
werkt prettig. De voertaal op de compound is Engels, maar 
de bevolking heeft een eigen taal (Hausa) en is grotendeels 
islamitisch. Het gebied rond Sokoto had gelukkig weinig last 
van de fundamentalistische Boko Haram. Er is wel regelma-
tig strijd tussen de veetelers uit het noorden en de landbou-
wers uit Midden-Nigeria, vanwege de grazende dieren; ook 
daar hebben wij weinig van gemerkt.”

Hoe is het leven daar voor westerlingen?
“Het werk is heel confronterend maar het geeft ook voldoe-
ning. We hebben keihard gewerkt. Veel organisaties trekken 
zich om veiligheidsredenen terug uit Noord-Nigeria. Het 
grootste gevaar is kidnapping door criminelen die buiten-
landers verkopen aan fundamentalistische groeperingen 

Pagina 12:
operatie van een Noma-patiënt;
voedselvoorlichting

Pagina 13:
voorbereiding van de reis naar 
Afrika; het team van Rob Stoof

in Mali of Niger, die hen dan vervolgens gijzelen. Daarom 
zijn er weinig Franse hulporganisaties in deze regio actief. 
Daarvan is immers bekend dat zij een goede losprijs betalen. 
Artsen Zonder Grenzen is nu nog de enige organisatie die in 
deze gebieden werkt. We waren voortdurend alert en leefden 
volgens een streng veiligheidsprotocol. We mochten bij-
voorbeeld niet de compound uit. Dat gaf wel een opgesloten 
gevoel.”

Ik zag jou bij een bijeenkomst voor onze Eritrese dorps-
genoten. Kijk jij nu anders naar deze jongens?
“Nee, niet anders, maar door mijn jarenlange verblijf in het 
buitenland begrijp ik wel beter waarom mensen vluchten, 
weg van die voortdurende oorlogsdreiging en dictatuur, weg 
van armoede en ziektes. Maar de oplossing moet gevon-
den worden in het land zelf. We moeten dáár helpen om de 
levensomstandigheden te verbeteren.”
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Zoals jullie weten zijn we als vrijwilligers belangeloos bezig voor 
de Lentse gemeenschap. Zoals velen van jullie weten bereiken 
we heel wat. We moeten niets en doen veel. Graag zou ik wat 
dieper in willen gaan op drie zojuist gebruikte woorden:

Belangeloos
Als je belangeloos bezig bent heb je dan nergens belang bij? Bij 
ons ligt dat ff anders. Het belang dat we dienen, of nastreven, is 
vaak het belang van een groep of een individu. Mensen die ge-
holpen willen worden en ons het vertrouwen geven om iets tot 
een goed einde te brengen. Wat wij dus bedoelen met belange-
loos, is dat wij ons eigen belang niet laten prevaleren boven het 
belang van een ander. Kortom, we doen ons werk ‘om niet’, pro 
deo, onbezoldigd en op vrijwillige basis, niet op politieke basis 
maar in het directe belang van de samenleving.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor onze samenleving onmisbaar geworden. 
Wanneer mensen uit vrije wil, en zonder daar een vergoeding 
voor te krijgen, werk verrichten ten dienste van de samenle-
ving, dan noemen we ze vrijwilligers. Zij schragen samen met 
de werkenden onze economie en verdienen evenveel respect 
als werkenden. Hoe vaak zie ik op werkdagen niet grijze kuiven 
gezellig achter de kinderwagen lopen of als oppas bij het speel-
tuintje de raarste capriolen uithalen, dit opdat de kids plezier 
hebben en paps en mams centjes kunnen verdienen. Niet alleen 
de opa’s en oma’s, ook vele anderen, waaronder jongere ouders 

die in hun spaarzame vrije tijd in het verenigingsleven actief 
zijn of mensen die door omstandigheden geen betaald werk 
hebben, zetten zich vaak in voor de veiligheid en het welzijn van 
anderen, zoals jongeren, ouderen, gehandicapten, schoolgaan-
de kinderen etcetera. Dat brengt ons bij het derde woord.

Gemeenschap
De gemeenschap Lent bestaat uit vele groepen, zoals school-
gaande jeugd, ouderen en ook hulpbehoevenden, gehandicap-
ten, recreanten en sporters. Zonder uitputtend te zijn stel ik dat 
we voor veel groepen in onze Lentse gemeenschap open staan 
en dienstbaar willen zijn. Van een crossbaantje, een mooier 
Dorpsplein, een veiliger omgeving tot een recreatieplas.  
Samen kregen we het voor elkaar. Daarom aan u een dringend 
appèl. Het bestuur bestaat momenteel 
nog maar uit drie vrijwilligers. We zoe-
ken versterking, juist ook van jongere 
mensen die zich dienstbaar willen ma-
ken voor Lent.

Interesse?
Stuur me een mail of bel: 
a.a.pennings@kpnmail.nl 
024-3578838

Want, de Wijkraad is er voor u!
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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

  
 

✓ 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 

 

Laauwikstraat 20 Lent T. 024 360 64 22 

 
 
 
 
 

 
 

Gezond op vakantie, gezond weer thuis 
 
Hondsdolheid, niesziekte, bordetella, chip, 
paspoort, teken, zandvliegjes, 
vossenlintworm, hartworm, kennelhoest, 
vlooien, Leishmania, reisziekte….??? 
 
Bel ons voor een gratis vakantie check,   
als u met uw hond op vakantie gaat, of als  
uw hond of kat uit logeren gaat tijdens uw 
vakantie. 
 
Neem ook eens een kijkje op onze webshop 
www.dierenklinieklent.nl 
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CuLtuur

Kun je jezelf even voorstellen?
“Mijn naam is Paul Breuker. Ik ben documentaire-fotograaf. 
Boeken maken is voor mij het summum van fotografie. De 
mens staat altijd centraal bij mij: de kleine en grote gebeur-
tenissen in het leven, het alledaagse, en daar het onverwach-
te van. Rare, vreemde, hilarische en ontroerende momenten 
waar schoonheid en triestheid dicht bij elkaar kunnen 
liggen.” Paul wijst naar de omslag van zijn boek ‘Bruiloften 
1992-2014’ waarop een bruidspaar stijfjes glimlachend 
poseert langs de kant van een landweg, terwijl een derde 
persoon een band verwisselt van hun door panne getroffen 
bruidsmobiel: keeping up appearances.

Hoe kwam je op het idee van dit fotoboek over Lent?
“Ik woon sinds 2006 in Lent. Ik heb een paar jaar in op-
dracht van de Gemeente en de GEM Waalsprong de veran-
deringen in Lent in beeld gebracht. Daarna ben ik zelf foto’s 
blijven maken. Voor mij is 2016, met alle mijlpalen zoals de 
Giro en de opening van het Eiland, een goed moment voor 
zowel oud- als nieuw-Lentenaren om stil te staan bij de 
veranderingen die Lent heeft doorgemaakt van tuindersdorp 
naar stadsdeel met hoogbouw.”

Fotograaf Paul Breuker werkt aan een fotoboek waarin 
hij een ode brengt aan Lent aan de hand van bijzondere 
portretten van landschappen en Lentenaren. Uw verslag-
gever is nieuwsgierig, stapt op de fiets en belt aan bij Paul.

Wat is de opzet van het boek?
“Van alles komt aan bod: de geschiedenis van het dorp, de 
kassen, de nieuwbouw, maar ook toneelgroep Nieuw Leven 
Lent en het tachtigjarige jubileum van DVOL. Een aantal 
mensen worden geïnterviewd, zoals Frans Mikx die veel over 
de historie van Lent weet, en Rob Jaspers die vanaf het begin 
alle veranderingen voor de Gelderlander heeft verslagen. 
De mensen van de GEM Waalsprong komen aan het woord, 
maar ook worden kleurrijke oude en nieuwe Lentenaren in 
beeld gebracht.” Paul schuift me een foto toe en wijst: “Dit is 
Henk de timmerman. Dit is zijn verkoopplek en daarnaast is 
zijn werkplaats. Alles zit onder een dikke laag stof. Hij is met 
pensioen, maar blijft gewoon werken. Er komt nog steeds 
een groepje mannen om daar te timmeren. Een unieke 
winkel.”

Kunnen Lentenaren een steentje bijdragen aan het 
boek?
“Zeker! Mensen die een speciale gebeurtenis meemaken zo-
als een zestigjarig huwelijk of een bijzondere familiebijeen-
komst, moeten mij dit vooral laten weten. En ik wil mensen 
oproepen om hun beste foto van het ooievaarsnest aan de 
Waaldijk (tegenover Sprok) naar me op te sturen. De mooiste 
inzending krijgt een plekje in het boek.”

Wanneer is het boek voor jou geslaagd? 
“Als het er prachtig uitziet en verrassend is. Van tevoren weet 
ik niet wat er uit gaat komen. Ik probeer mezelf ook nog te 
verrassen. Dat is één van de belangrijkste criteria voor mij. 
En zo moet het boek over Lent ook worden.”
Wilt u Paul op de hoogte brengen van een bijzondere gebeur-
tenis of uw mooiste ooievaarskiekje sturen? Mail dan naar: 
info@paulbreuker.nl

• TEKST mBO BEELD PauL BReuKeR

Henk de Timmerman op zijn werkplek

*
Bent u enthousiast en wilt u 
meer weten, of meewerken 
aan de totstandkoming van 

het boek ‘Ode aan Lent’? Kom 
dan naar de informatieavond 

op donderdag 2 juni in het 
Witte Huis om 20.00 uur.
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Hartstichting bedankt 
collectanten en inwoners van Lent
De opbrengst van de collecte is dit jaar 
€ 822,82 en zal worden besteed aan 
onderzoek naar het eerder herkennen 
van hart- en vaatziekten. In het bijzonder 
bedanken we Marjan Jager. Zij is al 25 
jaar vrijwilliger en ontving hiervoor een 
oorkonde. E. leonieschuur@icloud.com

Zonnebloem Lent viert haar 
25-jarig bestaan
De afdeling Lent van de landelijke 
Zonnebloemvereniging is al sinds 
1991 een dynamische organisatie met 
enthousiaste vrijwilligers en een krachtig 
bestuur. Een van die vrijwilligers is zelfs 
al 25 jaar actief. Ouderen, met of zonder 
beperkingen, allen zijn gast en kunnen 
genieten van de vele activiteiten. Samen 
met een vrijwilliger kleine activiteiten 
ondernemen of naar de tuinmiddag, 
lentekriebelmiddag of kerstmiddag 
gaan, allemaal ingrediënten voor een 
geslaagde ontmoeting. Dit jubileumjaar 
moet een hoogtepunt worden en 
daarom starten wij op zondag 22 mei 
het jaarfeest met de Zonnebloemmarkt 
in de Steltsestraat. Geef de Zonnebloem 
een steuntje in de rug en koop een lot 
van € 2,-. Bezoek de activiteiten, word 
vrijwilliger of bestuurslid. Tel. 3606455 of 
3225406.

Bel en Herstellijn
Als u signaleert dat openbare 
voorzieningen (grijs en groen) in uw 
buurt kapot zijn, belt u dan de Bel en 
Herstellijn van Nijmegen (tel. 14024) en 
niet de wijkmanager of wijkbeheerder. 
Na een telefoontje of mailtje worden de 
reparaties zo snel mogelijk verricht.

Bruggenloop Nijmegen 2016
Op woensdagavond 21 september 
starten vanaf de Waalkade om 19.00 
uur de 10 km-lopers en om 19.15 uur 
de lopers voor de 6,9 kilometer. Op 
de 10 kilometer zijn er vijf bruggen in 
het vernieuwde parcours opgenomen. 
Hiermee is het mogelijk over de 
Spiegelwaal via de Lentloper en de 
Zaligebrug naar het nieuwe stadseiland 
Veur-Lent te lopen! Het parcours van 
de 6,9 kilometer met de passage over 
de wiebelende brug en de imposante 
Waalbrug is ongewijzigd. Iedereen 
kan meedoen, zowel beginners als 
gevorderden, jong of oud. Op beide 
afstanden is tijdregistratie aanwezig. Tot 
1 augustus kun je je inschrijven tegen 
het voordelige tarief (zie de agenda op 
centrumnijmegen.nl).

De Kas aan de Vossenpelssestraat
De plannen om De Kas in Lent om te 
bouwen tot een ontmoetingsplek 
met ateliers, overdekte volkstuinen, 
winkeltjes en een café konden vorig 
jaar, door het niet toekennen van 
subsidie, niet worden waargemaakt. 
Toch denken buurtbewoners en 
betrokkenen dat met steun van de 
buurt, crowdfunding en vrijwilligers er 
mooie dingen kunnen plaatsvinden. 
Momenteel wordt onderzocht of er 
voldoende (financieel) draagvlak is, 
want de gemeente geeft Stichting Prima 
Hora alleen toestemming om De Kas 
tot 1 januari 2020 te exploiteren, als de 
stichting in staat is de investeringen 
in noodzakelijke voorzieningen te 
dragen. Graag zouden we willen 
weten of Lentenaren geïnteresseerd 
zijn in een werk-/bedrijfsruimte, 
winkelruimte of overdekte volkstuin. 
Mocht je een ruimte willen huren of 
wil je als vrijwilliger helpen met het 
realiseren van De Kas, mail dan naar 
stichtingprimahora@gmail.com

Correctie: Theatergroep Voyage
Op 4 en 11 juni speelt van 20.00 tot 21.00 
uur Theatergroep Voyage het toneelstuk 
‘Walvismuziek’. De hoofdrolspeelster 
neemt u op humoristische en pijnlijke 
wijze mee op een wilde tocht door 
haar leven, waarbij alle puzzelstukjes 
uiteindelijk op hun plek zullen vallen. 
Locatie: Iewan Karl Marxstraat 101. 
Kosten € 10,-.Reserveren: 
E. ditte.blitz@online.nl

Brei- en Haakcafé in De Ster
Iedere eerste woensdag van de maand 
is er in de koffiehoek van De Ster een 
Brei- en Haakcafé. Loop eens binnen en 
kijk of het iets voor je is. Het gaat om 
gezelligheid en uitwisseling van tips en 
ideeën.

Open Dag Nijmeegse Stadstuinen
Op 11 juni wordt van 10.00 tot 17.00 uur 
de Open Dag Nijmeegse Stadstuinen 
gehouden. Brochures met adressen 
en tuinomschrijvingen zijn voor € 3,- 
verkrijgbaar bij ‘Geknipt voor uw Tuin’. 
In Lent doen drie tuinen mee. Zie ook 
www.nijmeegsestadstuinen.nl

Ophalen van foto’s van Foto-
wedstrijd Oeverspelen 2013,  
2014 en 2015!
Deelnemers aan de fotowedstrijd van de 
Oeverspelen 2013, 2014 en 2015 kunnen 
de vergrotingen van hun foto's die in 
de Dorpsschuur waren tentoongesteld, 
nog ophalen tot uiterlijk 15 juli a.s. op 
Bloemenhof 2, 6663 BL Lent.  
Telefoon: 3600329.

Wij Zijn Nijmegen (of Lent?)
‘Wij Zijn Nijmegen’ helpt ideeën van 
Nijmegenaren werkelijkheid worden 
door initiatiefnemers met elkaar in 
contact te brengen, zodat zij kunnen 
samenwerken of kennis delen. Maar er 
is ook geld beschikbaar om initiatieven 
van de grond te krijgen. Voor het 
aanvragen van ondersteuning zijn er 
drie deadlines. Voor de eerste 'ronde' 
zijn maar liefst 67 initiatieven ingediend. 
Deze initiatieven zijn beoordeeld door 
groepjes Nijmegenaren, die hebben 
gekeken of het idee Nijmegen op de 
kaart zet, zorgt voor meer cohesie in de 
gemeente of een activiteit is voor een 
bijzondere doelgroep. De tweede ronde 
loopt nu (deadline was in mei). Dus als 
u, uw buurt of uw wijk nog zou willen 
meedoen met de derde ronde, kijk dan 
voor meer informatie op de website van 
Wij Zijn Nijmegen.
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waar schoonheid en triestheid dicht bij elkaar kunnen 
liggen.” Paul wijst naar de omslag van zijn boek ‘Bruiloften 
1992-2014’ waarop een bruidspaar stijfjes glimlachend 
poseert langs de kant van een landweg, terwijl een derde 
persoon een band verwisselt van hun door panne getroffen 
bruidsmobiel: keeping up appearances.

Hoe kwam je op het idee van dit fotoboek over Lent?
“Ik woon sinds 2006 in Lent. Ik heb een paar jaar in op-
dracht van de Gemeente en de GEM Waalsprong de veran-
deringen in Lent in beeld gebracht. Daarna ben ik zelf foto’s 
blijven maken. Voor mij is 2016, met alle mijlpalen zoals de 
Giro en de opening van het Eiland, een goed moment voor 
zowel oud- als nieuw-Lentenaren om stil te staan bij de 
veranderingen die Lent heeft doorgemaakt van tuindersdorp 
naar stadsdeel met hoogbouw.”

Fotograaf Paul Breuker werkt aan een fotoboek waarin 
hij een ode brengt aan Lent aan de hand van bijzondere 
portretten van landschappen en Lentenaren. Uw verslag-
gever is nieuwsgierig, stapt op de fiets en belt aan bij Paul.

Wat is de opzet van het boek?
“Van alles komt aan bod: de geschiedenis van het dorp, de 
kassen, de nieuwbouw, maar ook toneelgroep Nieuw Leven 
Lent en het tachtigjarige jubileum van DVOL. Een aantal 
mensen worden geïnterviewd, zoals Frans Mikx die veel over 
de historie van Lent weet, en Rob Jaspers die vanaf het begin 
alle veranderingen voor de Gelderlander heeft verslagen. 
De mensen van de GEM Waalsprong komen aan het woord, 
maar ook worden kleurrijke oude en nieuwe Lentenaren in 
beeld gebracht.” Paul schuift me een foto toe en wijst: “Dit is 
Henk de timmerman. Dit is zijn verkoopplek en daarnaast is 
zijn werkplaats. Alles zit onder een dikke laag stof. Hij is met 
pensioen, maar blijft gewoon werken. Er komt nog steeds 
een groepje mannen om daar te timmeren. Een unieke 
winkel.”

Kunnen Lentenaren een steentje bijdragen aan het 
boek?
“Zeker! Mensen die een speciale gebeurtenis meemaken zo-
als een zestigjarig huwelijk of een bijzondere familiebijeen-
komst, moeten mij dit vooral laten weten. En ik wil mensen 
oproepen om hun beste foto van het ooievaarsnest aan de 
Waaldijk (tegenover Sprok) naar me op te sturen. De mooiste 
inzending krijgt een plekje in het boek.”

Wanneer is het boek voor jou geslaagd? 
“Als het er prachtig uitziet en verrassend is. Van tevoren weet 
ik niet wat er uit gaat komen. Ik probeer mezelf ook nog te 
verrassen. Dat is één van de belangrijkste criteria voor mij. 
En zo moet het boek over Lent ook worden.”
Wilt u Paul op de hoogte brengen van een bijzondere gebeur-
tenis of uw mooiste ooievaarskiekje sturen? Mail dan naar: 
info@paulbreuker.nl

• TEKST mBO BEELD PauL BReuKeR

Henk de Timmerman op zijn werkplek

*
Bent u enthousiast en wilt u 
meer weten, of meewerken 
aan de totstandkoming van 

het boek ‘Ode aan Lent’? Kom 
dan naar de informatieavond 

op donderdag 2 juni in het 
Witte Huis om 20.00 uur.

lents allerleI
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Hartstichting bedankt 
collectanten en inwoners van Lent
De opbrengst van de collecte is dit jaar 
€ 822,82 en zal worden besteed aan 
onderzoek naar het eerder herkennen 
van hart- en vaatziekten. In het bijzonder 
bedanken we Marjan Jager. Zij is al 25 
jaar vrijwilliger en ontving hiervoor een 
oorkonde. E. leonieschuur@icloud.com

Zonnebloem Lent viert haar 
25-jarig bestaan
De afdeling Lent van de landelijke 
Zonnebloemvereniging is al sinds 
1991 een dynamische organisatie met 
enthousiaste vrijwilligers en een krachtig 
bestuur. Een van die vrijwilligers is zelfs 
al 25 jaar actief. Ouderen, met of zonder 
beperkingen, allen zijn gast en kunnen 
genieten van de vele activiteiten. Samen 
met een vrijwilliger kleine activiteiten 
ondernemen of naar de tuinmiddag, 
lentekriebelmiddag of kerstmiddag 
gaan, allemaal ingrediënten voor een 
geslaagde ontmoeting. Dit jubileumjaar 
moet een hoogtepunt worden en 
daarom starten wij op zondag 22 mei 
het jaarfeest met de Zonnebloemmarkt 
in de Steltsestraat. Geef de Zonnebloem 
een steuntje in de rug en koop een lot 
van € 2,-. Bezoek de activiteiten, word 
vrijwilliger of bestuurslid. Tel. 3606455 of 
3225406.

Bel en Herstellijn
Als u signaleert dat openbare 
voorzieningen (grijs en groen) in uw 
buurt kapot zijn, belt u dan de Bel en 
Herstellijn van Nijmegen (tel. 14024) en 
niet de wijkmanager of wijkbeheerder. 
Na een telefoontje of mailtje worden de 
reparaties zo snel mogelijk verricht.

Bruggenloop Nijmegen 2016
Op woensdagavond 21 september 
starten vanaf de Waalkade om 19.00 
uur de 10 km-lopers en om 19.15 uur 
de lopers voor de 6,9 kilometer. Op 
de 10 kilometer zijn er vijf bruggen in 
het vernieuwde parcours opgenomen. 
Hiermee is het mogelijk over de 
Spiegelwaal via de Lentloper en de 
Zaligebrug naar het nieuwe stadseiland 
Veur-Lent te lopen! Het parcours van 
de 6,9 kilometer met de passage over 
de wiebelende brug en de imposante 
Waalbrug is ongewijzigd. Iedereen 
kan meedoen, zowel beginners als 
gevorderden, jong of oud. Op beide 
afstanden is tijdregistratie aanwezig. Tot 
1 augustus kun je je inschrijven tegen 
het voordelige tarief (zie de agenda op 
centrumnijmegen.nl).

De Kas aan de Vossenpelssestraat
De plannen om De Kas in Lent om te 
bouwen tot een ontmoetingsplek 
met ateliers, overdekte volkstuinen, 
winkeltjes en een café konden vorig 
jaar, door het niet toekennen van 
subsidie, niet worden waargemaakt. 
Toch denken buurtbewoners en 
betrokkenen dat met steun van de 
buurt, crowdfunding en vrijwilligers er 
mooie dingen kunnen plaatsvinden. 
Momenteel wordt onderzocht of er 
voldoende (financieel) draagvlak is, 
want de gemeente geeft Stichting Prima 
Hora alleen toestemming om De Kas 
tot 1 januari 2020 te exploiteren, als de 
stichting in staat is de investeringen 
in noodzakelijke voorzieningen te 
dragen. Graag zouden we willen 
weten of Lentenaren geïnteresseerd 
zijn in een werk-/bedrijfsruimte, 
winkelruimte of overdekte volkstuin. 
Mocht je een ruimte willen huren of 
wil je als vrijwilliger helpen met het 
realiseren van De Kas, mail dan naar 
stichtingprimahora@gmail.com

Correctie: Theatergroep Voyage
Op 4 en 11 juni speelt van 20.00 tot 21.00 
uur Theatergroep Voyage het toneelstuk 
‘Walvismuziek’. De hoofdrolspeelster 
neemt u op humoristische en pijnlijke 
wijze mee op een wilde tocht door 
haar leven, waarbij alle puzzelstukjes 
uiteindelijk op hun plek zullen vallen. 
Locatie: Iewan Karl Marxstraat 101. 
Kosten € 10,-.Reserveren: 
E. ditte.blitz@online.nl

Brei- en Haakcafé in De Ster
Iedere eerste woensdag van de maand 
is er in de koffiehoek van De Ster een 
Brei- en Haakcafé. Loop eens binnen en 
kijk of het iets voor je is. Het gaat om 
gezelligheid en uitwisseling van tips en 
ideeën.

Open Dag Nijmeegse Stadstuinen
Op 11 juni wordt van 10.00 tot 17.00 uur 
de Open Dag Nijmeegse Stadstuinen 
gehouden. Brochures met adressen 
en tuinomschrijvingen zijn voor € 3,- 
verkrijgbaar bij ‘Geknipt voor uw Tuin’. 
In Lent doen drie tuinen mee. Zie ook 
www.nijmeegsestadstuinen.nl

Ophalen van foto’s van Foto-
wedstrijd Oeverspelen 2013,  
2014 en 2015!
Deelnemers aan de fotowedstrijd van de 
Oeverspelen 2013, 2014 en 2015 kunnen 
de vergrotingen van hun foto's die in 
de Dorpsschuur waren tentoongesteld, 
nog ophalen tot uiterlijk 15 juli a.s. op 
Bloemenhof 2, 6663 BL Lent.  
Telefoon: 3600329.

Wij Zijn Nijmegen (of Lent?)
‘Wij Zijn Nijmegen’ helpt ideeën van 
Nijmegenaren werkelijkheid worden 
door initiatiefnemers met elkaar in 
contact te brengen, zodat zij kunnen 
samenwerken of kennis delen. Maar er 
is ook geld beschikbaar om initiatieven 
van de grond te krijgen. Voor het 
aanvragen van ondersteuning zijn er 
drie deadlines. Voor de eerste 'ronde' 
zijn maar liefst 67 initiatieven ingediend. 
Deze initiatieven zijn beoordeeld door 
groepjes Nijmegenaren, die hebben 
gekeken of het idee Nijmegen op de 
kaart zet, zorgt voor meer cohesie in de 
gemeente of een activiteit is voor een 
bijzondere doelgroep. De tweede ronde 
loopt nu (deadline was in mei). Dus als 
u, uw buurt of uw wijk nog zou willen 
meedoen met de derde ronde, kijk dan 
voor meer informatie op de website van 
Wij Zijn Nijmegen.

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.
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Bridgen op de dinsdagavond van 19.30 tot 23.00 uur in 
De Open Hof in Lent. Wij zijn een kleine  en laagdrempelige 
bridgeclub, waar het spelplezier voorop staat. Het nieuwe 
seizoen start 6 sept. Geef u op bij de clubsecretaris Hilde 
van Koolwijk 024-3229649.

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

Gun jezelf een moment van rust, ontspanning en aandacht. 
Maak een afspraak, liefst per mail, voor een heerlijke 
massage bij Massagepraktijk Panta Rhei. Je zit daarna 
weer vol energie. www.massagepraktijkpantarhei.nl  voor 
intuïtieve, sport- en ontspanningsmassage (gediplomeerd). 
mieke@massagepraktijkpantarhei.nl of 06-37471979.

20% korting op een tuinontwerp van Het Buitenland! 
Alleen bij bezoek aan mijn Jungletuin aan de Vrouwe 
Udasingel 220 in Lent, tijdens de Nijmeegse Open Tuinen 
Dag op zaterdag 11 juni tussen 10.00 -17.00 uur!  
www.hetbuitenland.nl / 06-23677572

Bootcamp & Bootcamp Boxing in Lent en Oosterhout. 
Lekker buiten sporten! Samen fit worden met afwisselende 
lessen. Motiverend en gezellig. Lessen zowel in de avond als 
onder schooltijd. Alle niveaus welkom. Geen abonnement. 
Gratis proefles! Info: 06-45458178 /  
petra@dotheextramile.com / www.dotheextramile.com

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

Zitdansen Muziek, plezier, gezelligheid en bewegen! Voor 
mensen die door lichamelijke beperkingen niet mee kunnen 
doen met het reguliere volksdansen of line-dance. Meer 
info vanaf 22 juni bij Diny Welling, Rijnwaal Zorggroep 
locatie St. Josef, tel. 024-3813618 of  
d.welling@betuweland.com

Vintage Dance Zaterdag 18 juni 2016. De leukste 
dansavond in de Waalsprong! Tot 22.00 uur salsa, daarna 
vinyl uit de jaren 70 en 80. Voorverkoop bij Sprok en 
Altijd Lente. Kaarten € 5. Aanvang 20.30 uur. Sprok, 
Bemmelsedijk 9.

Per 22 augustus zijn wij op zoek naar een ervaren oppas 
voor de dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 
14.00-18.00 uur in Lent. Bent u ondernemend en vindt u het 
een uitdaging om onze zoons (7 en 4 jaar) na school op te 
vangen? Neem dan gerust contact met ons op.  
Tel. 06-28258735.

Optreden koor ‘Cantemus’ Het koor zingt licht klassieke 
muziek tot pop, maar ook vrijheidsliederen. Dinsdag 28 juni 
om 19.30 uur. Rijnwaal Zorggroep, locatie St. Josef, Lentse 
Schoolstraat 29 Lent. Kosten € 7,50 incl. koffie/thee en een 
drankje.

Je vitaler en energieker voelen? Last van gewrichtsklachten, 
algehele vermoeidheid, emotionele stress, orgaanklachten, 
rugklachten, hoofdpijn of gewoon lekker ontspannen en 
innerlijke rust? Maak dan een afspraak en profiteer van de 
openingsaanbieding van iBlossom in Lent. Anouk,  
www.i-blossom.nl of bel 06-28782419.

Geef eens een cadeaubon t.w.v. een behandeling kado. 
Keuze uit: Shiatsu massage, voetreflexologie, stoelmassage 
en Chi Nei Tsang. Te bestellen bij www.i-blossom.nl, 
Anouk, tel. 06-28782419.

Beste ouders. Ik ben een ervaren oppas, 54 jaar oud en 
ben op zoek naar een oppasgezin. Ik ben flexibel inzetbaar 
en woon in Lent. Mijn telefoonnummer: 06-40881956.

Openingsactie tot en met 30 juni. Onbeperkt eten € 15,90. 
Kinderen 4 tot 11 jaar € 1 per levensjaar. Speelhoek voor 
kinderen aanwezig. Bij Chinees afhalen, maandmenu 
€ 20,50 en keuzemenu € 21,50. Lent Plaza,  
Griftdijk Zuid 125, Lent. Telefoon: 024-3888645.

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

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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Talententeam
sport iN LeNt

Als ik samen met hardlooptrainer Jeroen van Gisbergen het 
appartement van Tsegay binnenloop, ligt er overal popcorn. 
“Het is feest, Eritrees Pasen, het einde van de vastenperi-
ode”, legt Jeroen uit. We gaan zitten in de gemeenschappe-
lijke keuken. Tsegay spreekt goed Nederlands, komt vrolijk 
en onbezorgd over, maar is ook wat terughoudend. Over zijn 
verleden wil hij niet meer kwijt dan dat zijn vader soldaat is. 
“De rest is te ingewikkeld”, zegt hij. Met de thee die Jeroen 
ons voorzet, ontdooit hij. “Vandaag ben ik twee jaar in 
Nederland”, vertelt hij met een glimlach. “In april 2018 wil 
ik de inburgeringscursus halen en dan wil ik automonteur 
worden.”

Volgens Jeroen is Tsegay een supertalent. Onlangs won hij 
de Stevensloop voor jongeren beneden de twintig jaar en op 
27 februari kregen hij en zijn Talententeam de Nijmeegse 
Sportinitiatiefprijs in een volle Jan Massinkhal. “Heeft de ta-
lentenprijs iets opgeleverd?”, wil ik weten. “Voor de jongens 
zeer zeker”, zegt Jeroen. Ze waren supertrots. Ze hadden ook 
nog nooit op een podium gestaan. De Braziliaanse buikdan-
seressen, de living statues, de stuntman op de fiets, alles was 
nieuw die avond. Een aantal jongens heeft nog steeds foto’s 
van die avond boven hun bed hangen.”

Het Talententeam in Nijmegen Noord bestaat uit een tiental Eritrese jongens die sinds vorig jaar in Lent wonen. 
In februari wonnen ze de Nijmeegse Sportinitiatiefprijs onder leiding van Jeroen van Gisbergen. Lentse Lucht 
spreekt met Jeroen en Tsegay, een van de hardlopers uit het team.

Behalve lovende woorden heeft Jeroen ook een kritische 
kanttekening. “Het verschil tussen de inzet van betaalde 
hulpverleners en van vrijwilligers is soms groot. Er wordt 
vaak teveel vanuit regeltjes gedacht en dan mis ik het contact 
en de betrokkenheid die je bij vrijwilligers wel volop aan-
treft.”
Jeroen vertelt dat hij een gesprek zou hebben met iemand 
van Vluchtelingenwerk over Dawit Tes Haile, een vluchte-
ling uit Heumensoord, die hij graag als assistent-trainer 
had behouden voor het team. “Maar Dawit kreeg plotseling 
een telefoontje van het COA dat hij de volgende ochtend 
naar Blauwe Stad in Groningen moest verhuizen. Dat is een 
normale procedure, maar in mijn ogen ga je zo niet met 
mensen om. Je moet je voorstellen dat iemand nog afscheid 
wil nemen van vrienden, kennissen en dan ineens hup zijn 
spullen moet pakken en weg moet.” 

Hardlopen met Siffan Hassan
“Maar er gebeuren ook mooie dingen”, vindt Jeroen. “We 
hebben al een aantal keren op Papendal mogen trainen, ook 
met Siffan Hassan (de Ethiopisch vluchteling met Neder-
lands paspoort die dit jaar wereldkampioen werd op de 1500 
meter). Dat is voor de jongens en mij heel inspirerend.”
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Jeroen van Gisbergen met zijn Talententeam

We hebben al een aantal 
keren op papendal mogen 
trainen, ook met siffan 
Hassan. Dat is heel 
inspirerend

Nijmegen Noord wint

een busje voor het Talententeam
Jeroen en zijn team zijn geld aan 
het inzamelen voor een busje om 
zo deel te kunnen nemen aan 
hardloopevenementen in heel Ne-
derland. Wil je ook een bedrag do-
neren? Informatie over de crowd-
funding actie kun je vinden bij 
www.talententeam.steundeclub.nl
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Lentse 
Lucht

Op de Waddeneilanden kom je naast 
de schelpenpaden en in de buurt van 
campings regelmatig oude appelbo-
men tegen. Deze bomen zijn niet door 
mensen geplant, maar hoe komen ze er 
dan wel? De verklaring is dat rondfiet-
sende toeristen wel eens een afgekloven 
appeltje weggooiden. De pitjes konden 
dankzij het langzaam wegrottende 
vruchtvlees ontkiemen en vervolgens 
uitgroeien tot een volwaardige appel-
boom. Overigens zijn meer dan tiendui-
zend klokhuizen nodig om een enkele 
zaailing succesvol te laten groeien. Dit is 
nog maar de helft van het verhaal, want 
er is nog een andere factor in het spel 
voor een succesvolle groei. We moeten 
daarvoor teruggaan tot halverwege de 
jaren vijftig, toen een ernstige virale 
ziekte de konijnenpopulatie in Nederland 
drastisch decimeerde. Het was de ziekte 
myxomatose, die de slijmvliezen rond 
de lichaamsopeningen deed opzwellen 
met de dood als gevolg. Vooral de Wad-
deneilanden waren van oudsher rijk aan 
konijnen. Door het ontbreken van vossen 
hadden de konijnen daar vrij spel. Iedere 
keer als er een appelpitje tot ontkieming 
kwam verdween hij net zo snel weer in 
een konijnenmaag.  

Toen de konijnen door de myxomatose 
praktisch uitgeroeid waren, hadden 
de opgroeiende appeltjes ineens weer 
kans. Dat is de verklaring dat we nu op 
de eilanden zoveel oude appelbomen 
zien. Een boswachter op Texel had er een 
mooie naam voor: de hatsikideeboom. 
De appels die wij bij de groenteboer 
kopen stammen af van de Malus sieversii 
uit de regio’s Kazachstan en China. De 
mens is de appel gaan veredelen en zo 
ontstond de Malus domestica, de gedo-
mesticeerde appel. In Europa en Azië ko-

Appels
men nog steeds wilde appels voor. Op de 
Nijmeegse stuwwal, langs enkele beken 
in de Achterhoek en in Drenthe, komt 
de wilde appel ofwel de Malus sylvestris 
nog voor. Het zou gaan om niet meer dan 
600 exemplaren. Ze kunnen tienme-
ter hoog worden. De kroon is dicht en 
koepelvormig waarbij de takken een 
hechte structuur vormen. Momenteel 
bloeit de wilde appel met schermvormige 
trossen aan de top van korte loten. De 
bloemen hebben vijf witte kroonblaadjes 
met een roze waas. Ze zijn gevuld met 
vele gele meeldraden. De appels blijven 
klein, slechts drie à vier centimeter. De 
top en de basis zijn licht ingedeukt. Ze 
zijn groenachtig geel, soms met een rood 
blosje. Wilde appels zijn zuur maar wel 
smakelijk. In Engeland maakt men van de 
appels apple-jelly, die gebruikt wordt als 
vitamine- en mineralenrijke toevoeging 
aan vleesgerechten. In Frankrijk stookt 
men van de vruchten de sterke drank 
calvados.

Wie hier in de buurt appelbomen op een 
ongebruikelijk plaats wil zien hoeft niet 
ver te gaan. Aan de linkerkant van de 
Defensiedijk staan op enige afstand van 
elkaar twee exemplaren. Het zou goed 
kunnen zijn dat de appels daar gekomen 
zijn na het achteloos wegwerpen van 
een afgekloven klokhuis. Ik acht het 
waarschijnlijker dat we hier te maken 
hebben met echte wilde appels. De zaden 
zijn mogelijk meegevoerd met de Waal 
vanuit midden-Europa en bij hoog water 
in de berm van de Defensiedijk beland. 
In ieder geval hebben de bomen alle 
kenmerken van een wilde appel: dicht 
takkenstelsel, koepelvormige kroon en 
een lekker maar zuur appeltje.

• 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
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
Wijkmngr. Inge van den Hoogen 06-15903975
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In beeld

Lentse 
Lucht

Jos Verstappen: “Als bestuurslid van GeWa (Gedupeerden 
Waaldijkverlegging Lent, JK) heb ik me jarenlang ingezet 
voor een goede afwikkeling van de dijkverlegging. Ons motto 
was: ‘als het toch moet, doe het dan zo goed mogelijk’. Het 
oorspronkelijke plan van Rijkswaterstaat vonden we te veel 
gericht op de verre toekomst. Wij ontwikkelden een alterna-
tief plan, de Lentse Warande, dat geaccepteerd werd als een 
volwaardig plan. Het gaf de gemeente toen een argument 
om een vuist te maken tegenover Rijkswaterstaat. Ons plan 
heeft het uiteindelijk niet gehaald, maar het creëerde wel tijd 
om na te denken en het gebied niet alleen waterbouwkundig 
maar ook stedenbouwkundig aantrekkelijk te maken. We 
vonden het een mooi gebaar van de gemeente dat de naam 
van ons plan gegeven is aan wat vroeger ‘de harde kade’ 
genoemd werd. Daarnaast heb ik me ingezet om aandacht 
te vragen voor de kwelwaterproblematiek als gevolg van de 
dijkverlegging. Rijkswaterstaat bagatelliseerde dit probleem, 
maar we konden de toenmalige staatssecretaris Schultz van 
Haegen van onze visie overtuigen en er kwam extra budget 
voor een damwand. Tot slot ben ik als reumapatiënt lokaal, 
regionaal en landelijk actief in belangenorganisaties van 
reumapatiënten. Ik begrijp niet dat ik ooit tijd had om te 
werken. Ik ben vereerd met de onderscheiding en ben erg blij 
met de erkenning.

Op 18 april jl. ging Hans Slavenburg het huis uit op weg naar 
een vergadering in het Nijmeegse Huis van Compassie. Bij 
binnenkomst trof hij echter een geheel andere entourage 
aan. Burgemeester Bruls speldde hem de Zilveren Waalbrug-
speld op vanwege zijn 20-jarige inzet voor Vluchtelingen-
werk Nijmegen. “Voor mij had het niet gehoeven”, zegt hij, 
maar hij geeft meteen toe er toch ook met volle teugen van te 
hebben genoten.

Hans zocht na zijn pensioen als scheikundeleraar een zinvol-
le bezigheid. Hij heeft zich de laatste jaren vooral bezig ge-
houden met de ‘ongedocumenteerden’, vluchtelingen die zich 
niet kunnen identificeren en niet over documenten beschik-
ken waarmee  een status onderbouwd kan worden. Door zijn 
inzet is het menigmaal gelukt om een vluchteling alsnog van 
de vereiste papieren te voorzien. In andere gevallen heeft hij 
zich ingezet voor een zo goed mogelijk begeleide terugkeer 
naar het land van herkomst. Ook is hij het afgelopen jaar 
actief geweest op Heumensoord, maar dat was, geeft hij 
aan, voor een groot deel een goed gedocumenteerde groep 
vluchtelingen. Daarbuiten leidde hij  een gespreksgroep met 
vooral Syriërs en Nederlanders over allerlei levensvragen.

Hij wordt gedreven door een behoefte om te ontmoeten en 
te verbinden, met anderen te spreken over wat hen beweegt 
en zin geeft.  Hij is zelf lid van het Apostolisch Genootschap, 
maar plaatst dat nooit op de voorgrond. “Een goed gesprek is 
belangrijker dan mijn eigen uitgangspunten.”

Vooralsnog denkt hij niet aan stoppen. Nu het werk op Heu-
mensoord gedaan is, zet hij zich weer in voor zijn ‘kanslozen’ 
en voor het project ‘Nijmegen, Stad van Compassie’. Maar 
eerst gaat hij samen met zijn vrouw Janneke op vakantie 
naar Corsica. Welverdiend, zou ik zeggen.

• TEKST JK BEELD LR

• TEKST aB BEELD LR

Deze keer brengen we twee Lentenaren in beeld die 
recent zijn beloond met een onderscheiding vanwege 
hun grote verdiensten voor Lent en omstreken. Jos 
Verstappen werd benoemd tot Ridder in de orde van 
Oranje Nassau en Hans Slavenburg ontving de zilveren 
Waalbrugspeld. Een dubbelportret.


