
 “Trots op mijn moeder”   
 Persfoto    Milou Litjens: "Alpe d'Huez was geweldige ervaring."   
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 BinckBank Tour 
Venray zoekt 
vrijwilligers
    VENRAY |  De BinckBank Tour, 
de enige meerdaagse World 
Tour-wielerwedstrijd van Ne-
derland en België,   komt op    
dinsdag 14 augustus   weer naar 
Venray. Die dag staat een tijd-
rit gepland over 12,7 kilometer 
met vertrek en aankomst in het 
centrum van Venray. De Stich-
ting Wielerpromotie is voor de 
organisatie van dit wielerspek-
takel op zoek naar een groot 
aantal vrijwilligers. 
   
          “Vorig jaar hebben we zo’n 170 
vrijwilligers gehad die ons die 
dag geholpen hebben met het in 
goede banen leiden van de etap-
pe. Daar hebben we veel steun 
aan gehad. Het mooie is dat een 
groot aantal verenigingen voor 
deze vrijwilligers heeft gezorgd 
en daar een � nanciële vergoe-
ding voor kreeg”, legt voorzitter 
Maurice Ambaum van de Stich-
ting Wielerpromotie Venray uit. 
“Dit jaar hebben we een tijdrit 
met in de ochtenduren een ploe-
gentijdrit voor wielerliefhebbers. 
Die rijden op hetzelfde parcours 
als de profs. Dit betekent dat we 
op 14 augustus weer heel veel 
vrijwilligers nodig hebben voor 
allerhande werkzaamheden, van 
gastvrouw tot verkeersregelaar”, 
aldus Ambaum.
           
           Vergoeding 
        Verenigingen die vrijwilli-
gers willen en kunnen leveren, 
maar ook individuele vrijwil-
ligers zijn van harte welkom. 
Zij kunnen zich aanmelden via

vrijwilligers@binckbanktourven-
ray.nl.
           
          Mensen die zich in clubverband 
aanmelden, ontvangen 5 euro 
per persoon per uur voor de club-
kas. Ook via Facebook @binck-
banktourvenray en de website 
www.binckbanktourvenray.nl is 
aanmelden mogelijk.
           
          Vooral mensen met een techni-
sche achtergrond zijn welkom 
(verleggen/afdekken van kabels, 
en algemene ondersteuning 
mochten er technische defecten 
ontstaan). “Voor de vrijwilligers 
is het een prachtige dag waarbij 
ze deel uitmaken van een een 
sportevenement met veel wereld-
toppers. En wij zijn daar zeer mee 
geholpen.”
           
          Kijk voor meer informatie, ook 
over sponsormogelijkheden, op 
de website www.binckbanktour-
venray.nl.         

 Uitslagen 
ATV Venray

    MAASTRICHT | Maastrichts Mooi-
ste 10 Engelse Mijl: 125e Alge-
meen: Ingrid Rongen 1.32.45
     
    Stadstriatlon Weert. Afstand: 
750m zwemmen, 18km � etsen, 
5km hardlopen
    Dames (2e Divisie Zuid): Team 
10e van de 26 (Tussenstand 
14e): 32e Suzanne van der Wijst 
1.16.05; 33e Anne Reintjes 
1.16.08; 53e Karin Bouten 1.19.48; 
94e Mieke Reintjes 1.31.53
    Heren I (3e divisie Zuid): Team 
6e van de 24 (Tussenstand 5e): 
12e Marcel Martens 1.04.25; 13e 
Frank Timmermans 1.04.28; 49e 

Jos Hebben 1.09.15; 52e Ludy 
Verstappen 1.09.55
     
    Heren II (4e divisie Zuid). Team 
16e van de 28 (Tussenstand 25e): 
39e Hugo Nijssen 1.11.43; 40e 
Stef Bruins 1.12.13; 49e Martien 
Dupont 1.13.15; 103e Geert Becks 
1.27.43
     
    Agenda: 30 juni: Merselo Merse-
loop. Uden Competitie Junioren 
C/D.
     
    Op de foto staan Marcel Mar-
tens,Ludy Verstappen, Frank 
Timmernas en Jos Hebben.
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  Afscheidsreceptie 
Toon Hendriks  
  OVERLOON |  Toon Hendriks 
neemt als voorzitter van VDB/
LO afscheid na 25 jaar. ‘Als ini-
tiatiefnemer en oprichter van 
deze lokale politieke partij 
heeft hij zich zeer verdienste-
lijk ingezet’, meldt VDL/LO in 
een persbericht.  
   
    Voorheen was Toon Hendriks al 
actief in de lokale politiek van de 
toenmalige gemeente Vierlings-
beek. Na de samenvoeging tot de 
gemeente Boxmeer bleef hij zich 
onverminderd inzetten als voor-
zitter en daarnaast enkele jaren 
als raadslid.
     
    Eerst voor VDB: Vijf Dorpen Be-
lang voor het belang van de vijf 
dorpen van de voormalige ge-
meente Vierlingsbeek, later aan-
gevuld met LO Lijst Overloon.

    ‘Campagne voeren deed hij met 
plezier en enorme inzet. Toon 
wist veel mensen enthousiast te 
maken voor de politiek en het 
betrekken van jongeren bij de 
politiek was één van zijn speer-
punten. Hij vind de teamgeest 
binnen de partij belangrijk. On-
der zijn voorzitterschap groeide 
de partij groeide uit van 0 naar 
3 zetels. De partij maakt onder-
deel vanaf 1992 deel uit van de 
coalitie. Uit dankbaarheid voor 
alles wat Toon voor de partij be-
tekend heeft, willen het bestuur 
en de fractie van VDB/LO Toon 
een warm afscheid aanbieden’, 
aldus het bestuur van de partij. 
     
    De afscheidsreceptie is op zater-
dag 14 juli 2018 vanaf 19.00 uur 
in gemeenschapshuis De Pit in 
Overloon.   

 GEIJSTEREN | Donderdag 7 juni 
was de dag van Alpe d’HuZes, het 
jaarlijks terugkerende evene-
ment waarbij deelnemers hard-
lopend, wandelend of � etsend 
de legendarische Alpe d’Huez 
beklommen om zo veel mogelijk 
geld in te zamelen in de strijd 
tegen kanker. Veel mensen uit 
de agrarische sector zetten zich 
ook in voor deze strijd. Zij heb-
ben zich verenigd in BIG Chal-
lenge, farmers against cancer. 
Onder hen ook de uit Geijsteren 
afkomstige Milou Litjens. Zij 
heeft samen met meer dan 200 
BIG Challengers haar krachten 
met de berg gemeten.
     
    Tijdens een indrukwekkende 
en emotionele bijeenkomst op 
dinsdag 5 juni kwamen � etsers, 
lopers, supporters en vrijwilligers 
van BIG Challenge op de top van 
de berg bijeen om hun dierbaren 
te gedenken. Milou was een van 
de sprekers daar. Zij vertelde over 

haar moeder die vier jaar geleden 
op 51-jarige leeftijd aan de gevol-
gen van galwegkanker overleed. 
“Ik ben trots op mijn moeder en 
ik hoop dat zij ook trots is op mij”, 
zo sloot Milou haar aangrijpende 
en indrukwekkende verhaal af. 
Milou vertelde eerder dat ze van 
plan was drie keer lopend de Alpe 
d’Huez te gaan trotseren. Dat ging 
ze doen met niet alleen haar moe-
der maar ook andere dierbare fa-
milieleden die overleden zijn aan 
kanker, in gedachten.
     
    Het is het tiende jaar dat BIG 
Challenge acte de présence geeft 
op Alpe d’HuZes. In al die eerdere 
jaren is de bijdrage van BIG Chal-
lenge aan onderzoeksgeld voor 
KWF aanzienlijk. Ook 2018, het 
jubileumjaar van BIG Challenge, 
wordt weer een succes. Tijdens 
de bijeenkomst op dinsdag 5 juni 
werd de tussenstand bekend ge-
maakt. De BIG Challengers heb-
ben deze tiende editie samen al 

een bedrag van € 1.001.664 bijeen 
gebracht voor onderzoek naar 
kanker. De voorlopige opbrengst 
van Alpe d’HuZes 2018 in het to-
taal is meer dan 11 miljoen. Dat 
is 1 miljoen meer dan in 2017. 
Omdat de acties doorlopen zal dit 
bedrag nog verder oplopen. Don-
derdag, om half vijf ‘s ochtends, 
ging Milou op pad voor haar eer-
ste beklimming: 21 bochten, stijl 
omhoog, veertien kilometer lang. 
Het was nog donker, het regende 
en het was mistig. Na drie uur en 
zes minuten kwam Milou voor de 
eerste maal over de � nish. Ver-
volgens ging ze met de kabelbaan 
weer naar het dal om daar te bus 
te nemen naar het startpunt. Ook 
de tweede klim volbracht Milou in 
net iets meer dan drie uur.
     
    Milou: “De eerste beklimming 
ging echt fantastisch, de tweede 
was iets zwaarder maar nog goed 
te doen. Het was zo’n geweldige 
ervaring, de ontmoetingen en ge-

sprekken onderweg. Het was zo 
mooi. Maar toen moest de laat-
ste beklimming nog komen. En 
die derde en laatste beklimming 
was heel erg pittig, zowel fysiek 
als emotioneel. Ik wilde perse die 
drie keer volbrengen, maar het 
was zo zwaar. Die laatste beklim-
ming heb ik echt op wilskracht en 
met ons mam in gedachten uit-
gelopen. Wat hielp was dat mijn 
vriend Ton, vanaf bocht achttien 
naast me heeft ge� etst en me zo 
naar boven heeft gepraat.”
    Ook de familie van Milou was 
naar Frankrijk afgereisd om Milou 
te ondersteunen en samen van 
dit bijzondere moment te genie-
ten. Dinsdag zei Milou nog dat ze 
hoopte dat haar moeder trots op 
haar zou zijn. Daar zal na vandaag 
bij niemand nog enige twijfel over 
bestaan.
     
    Aan het begin van de week had 
Milou in totaal al 7832,87 euro bij-
een gelopen.   

 Turnsters in 
de prijzen

    VENRAY |  Turnsters van gym-
nastiekvereniging St. Christof-
fel uit Venray namen afgelopen 
weekend in Breda deel aan de 
districts� nale voor de D1- en 
D2-turnsters van Zuidwest Ne-
derland.  
   
    In wedstrijd 1 turnden Renske 
Versteegen en Maura van Bom-
mel (instap D2) een stabiele wed-
strijd en dat resulteerde in een 

tweede plaats voor Renske en een 
vijfde plaats voor Maura.Sill van 
Dijk (pupil 2 D1) turnde in wed-
strijd 3. Zij liet voor het eerst een 
streksalto op sprong zien en turn-
de op alle toestellen een stabiele 
oefening en eindigde op een ne-
gende plaats. In wedstrijd 4 turn-
de Adalina van Stelten (jeugd 1 
D1). Met een sterke brug- en bal-
koefening mocht zij het zilver in 
ontvangst nemen.
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