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‘Voet is nogal eens het
ondergeschoven kindje’
Karin Lenting en Jannie
van Ravenswaaij zijn
allebei pedicure. Ze gaan
verder dan het verzorgen
van mensenvoeten. Na
een opleiding zijn ze
allebei medisch pedicure.
Door Jan Boer
WAGENINGEN - Karin Lenting:
“Wij zijn de eerste medische
pedicures in Wageningen.
We werken gespecialiseerd
met mensen met indicaties.
We verhelpen ruitertenen
met ortheses, hulpmiddelen om een klacht draaglijk te maken. We werken
samen met huisartsen en
politherapeuten”. Jannie en
Karin werken met oncologiepatiënten, die door chemokuren problemen met de
huid en nagels hebben. Jannie van Ravenswaaij: “Een
vooroordeel is, dat pedicures veredelde nagelknippers
zijn. Dus niet! Wij werken
met nagelbeugels van staal
en kunststof tegen ingroeiende nagels. Die ontstaan
door verkeerde schoenen
en verkeerd knippen. Hulpstukken (ortheses) maken
wij zelf. Bij diepe wonden
passen we antidruktechnieken toe. Is een nagel voor
een deel eraf, dan brengen
we gelnagels aan. Ook verhelpen we kloven, verwijde-

Karin Lenting (links) en Jannie van Ravenswaaij zijn medische
pedicures. Op vrijdag 18 oktober wordt er open huis gehouden.

ren we schimmelnagels en
bouwen we een nagel weer
helemaal op”. De twee vrouwen maken nog wel eens
mee, dat mensen er moeite
mee hebben om naar de
pedicure te gaan: “Vooral
mannen! We hebben echt
alle soorten voeten al voorbij
zien komen. Er is zoveel aan
te corrigeren. Sommige dingen zijn erfelijk. We kijken
in de stad regelmatig naar
hoe mensen lopen. Vaak heb
je dan verkeerde schoenen:
synthetisch, die dus niet
ademen. Dat is slecht wanneer je last van zweetvoeten
hebt. Dat werkt schimmelvorming in de hand. Ook
dragen mensen vaak te kleine schoenen”. Voeten verdienen als thermometers van
het lichaam de nodige zorg.
Karin Lenting: “De voet is

nogal eens het ondergeschoven kindje. Die stop je weg.
Nee, het is juist belangrijk,
dat je er volop aandacht aan
besteedt. Wij geven ook vaak
schoenadviezen”. Karin en
Jannie werken met een speciaal computerprogramma.
Karin: “Daar kunnen onze
cliënten heel nauwkeurig
hun eigen ontwikkeling volgen”. Op vrijdag 18 oktober
(09.00u – 11.30u) houden
Jannie van Ravenswaaij en
Karin Lenting open huis
in de praktijk van Jannie.
Praktijk Jannie van Ravenswaaij, Ritzema Bosweg 36,
Wageningen, 0651902205.
Praktijk Karin Lenting: Voet
& Zo Wageningen, Oude
Diedenweg 14, Wageningen,
0615142651
www.jannievanravenswaaij.nl en www.
voetenzo-wageningen.nl

Foto-expositie
in pand Markt 17

Dorpsplein Wolfheze
krijgt steeds meer vorm

WAGENINGEN - Van 17 sep-

tember tot 19 november exposeert Johanna Cuelenaere
met foto’s in Markt 17. Dit is
het Wageningse Inloopcentrum. “Bewust kiezen voor
beeld, compositie en licht,
en dan een foto maken die
‘lukt’. Dat is voor mij het
mooie van fotograferen”,
vertelt Johanna, die ook als
vrijwilliger in het Wageningse inloopcentrum actief is.“ Ze legde zich toe op
fotografie door er veel over
te lezen en tips uit boeken
in de praktijk toe te passen.
Ook volgde zij cursussen
bij ’t Venster en workshops
van de organisatie Buitenkunst Verder leerde ze bij
door goed te kijken hoe een
professionele fotograaf bij
sessies opereert. Johanna
Cuelenaere
fotografeert
bij voorkeur natuur, landschappen en mensen in het
voorbijgaan. De expositie in
Markt 17 bestaat uit foto’s
die door haar in 2008 en
2009 werden gemaakt tijdens wandelvakanties in de
Ierse regio’s Kerry en Beara
en in Picardië in het noorden van Frankrijk. De foto’s
zijn te zien op de dagen dat
het inloopcentrum geopend
is: dinsdag, woensdag, vrijdag van 15.00 uur tot 21.00
uur en op zondag van 15.00
uur tot 18.00 uur. Het inloopcentrum wordt gerund
door vrijwilligers. Het is een
plek waar iedereen op verschillende momenten in de
week terecht kan voor wat
gezelligheid of een praatje.

WOLFHEZE - Maandag werd
gestart met de herinrichting
van het dorpsplein te Wolfheze. Wethouder Pieter van
Lent kroop in een mobiele
kraan van aannemer Hooijer en lepelde vakkundig enkele grote brokken asfalt uit
de straat. Plots kwam een
stukje geschiedenis boven
drijven in de vorm van klinkers en basaltblokken die
ongeveer dertig centimeter
onder de huidige weg lagen.
Gedurende werkzaamheden, ongeveer acht weken,
ondervindt het verkeer enige
hinder. In Renkum wordt in
deze fase al aangegeven dat
het doorgaande verkeer over
de Telefoonweg gestremd is.
De Wolfhezerweg blijft begaanbaar. De spoorovergang
blijft voor alle verkeer open.
Wethouder Pieter van Lent
stapte parmantig met zijn
fraaie schoenen in het modderige werkgebied waar

aannemer Hooijer veel materieel had verzameld om
de grote klus te gaan klaren.
Na enige uitleg van de machinist dirigeerde Van Lent
rustig de enorme laadbak
met puin op de gereedstaande vrachtauto. Dat zal de
komende weken een vaak
terugkerend beeld zijn in de
voorbereiding tot de nieuwe
inrichting.
Tonnen asfalt zal worden
afgevoerd. De vraag is ook
nog wat er nog meer te
voorschijn zal komen onder de huidige weg tijdens
de
sloopwerkzaamheden
op het gedateerde plein te
Wolfheze. Wolfheze krijgt
een totaal vernieuwd, groter
en veiliger dorpsplein. Door
de vergroting van het dorpsplein krijgt de weg langs
het plein een scherpere
bocht. Deze scherpere bocht
dwingt automobilisten om
langzamer te rijden.

Op deze overzichtsfoto is goed te zien wat de huidige stand van
Foto: Gertbudding.nl
zaken is bij het toekomstige Dorpsplein.

MAATWERK IN PERSONENVERVOER
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Wij hebben zowel klassieke als moderne tapijten

•VERKOOP •INKOOP EN INRUIL •TAXATIE
Uw adres voor tapijt reinigen en herstel van oude tapijten

✔ Een van de grootste Perzische tapijten bedrijven van Nederland
✔ Alle maten, kleuren en dessins, klassiek en modern
(vergeet de afmetingen niet mee te nemen)
Telefoonweg 82 6713 AL Ede

Wij zijn open:

T. 0318-552462 F. 0318-478468

Ma. 13.00-18.00 uur

www.azarperzischetapijten.nl Di t/m do. 10.00-18.00 uur
e-mail: karim339@planet.nl

Vr. 10.00-20.00 uur
Za. 10.00-17.00 uur

WWW.DE-BEIJER.NL
• schoolreisjes • dagtochten • groepsuitjes • bedrijfsuitjes • pendelbusvervoer •
• dagje weg met familie/vrienden of met uw sportvereniging •
• vervoer bij evenementen • dagelijks of wekelijks vervoer •
• busreizen naar het buitenland •
Wij verzorgen uw personenvervoer graag naar al uw wensen en eisen

Knoppersweg 9 - 6668 AT Randwijk • tel. 0488 491503 • info@de-beijer.nl
In- en verkoop van alle merken auto’s • Reparatie en onderhoud (ook lease-auto’s!)
Schadeherstel • APK • Airco onderhoud • Tankstation • Shop • Taxi • Carwash
Verhuur van personenauto’s en busjes, vrachtbussen en aanhangwagens

