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REGIO – Valerie Aben (22) is een heel 
speciale jonge vrouw. Ze praat open 
en vrij over haar autisme en zit boor-
devol artistieke talenten. Een soort 
van ‘wat ze ziet dat kan ze’.

Door Freddy Klooté

“Ik ben geboren in Gouda, maar van die 
tijd weet ik bijna niets meer. Al vrij snel 
verhuisden we naar Cuijk”, vertelt Valerie. 
“Door mijn autisme kwam ik in het speci-
aal onderwijs terecht. In Nijmegen en later 
in Eindhoven. Van daaruit kwam ik in een 
voormalig klooster in Heesch te wonen. Na 
6 jaar kon ik verhuizen naar een kamer 
van ‘A-part wonen’. Hier heb ik mijn plaats 
waar ik thuis ben als ik niet ga werken op 
de zorgboerderij in het stiltegebied vlakbij 
camping De Heische Tip. Ik word 4 dagen 
per week opgehaald en teruggebracht van 
de boerderij naar mijn kamer hier in de 
woning”. Dorien Makkinga is eigenaresse 
van de woning, een voormalig tuincen-
trum: “Ik begeleid de deelnemers in hun 
dagelijkse bezigheden. We hebben momen-
teel 8 mensen in huis, in leeftijd variërend 
van 20 tot 74 jaar. Onze mogelijkheden zijn 

heel breed. Van de verzorging van de die-
ren, we hebben paarden, schapen, varkens 
en kippen, tot creatieve uitdagingen zoals 
schilderen, fotografie, houtbewerking en 
mozaïek. En ja, we hebben nog plaats voor 
nieuwe deelnemers”. 
De Graafse Trudy Pieters kwam toevallig 
met een wandelclubje langs, was nieuws-

gierig en mocht binnenkomen. En zo is het 
begonnen. Het verhaal van wat meer struc-
tuur in de avontuurlijke creatieve werk-
zaamheden van Valerie die geleid hebben 
tot een expositie op 22 mei in de woning op 
de Langenboomseweg 117 in Zeeland.

>> 3

Omwonenden varkensstal Lage Heide 
Escharen blijven strijdbaar

ESCHAREN – Omwonenden van een varkensstal aan de Lage Heide in Escharen moeten een lange adem hebben in 
hun poging om de uitbreiding van het agrarische bedrijf tegen te gaan. Het gaat om een nieuwe varkensstal voor 1000 
varkens. Aan de orde is de leefbaarheid in het buitengebied. Leefbaarheid, zeker, maar het verhaal van de omwonenden 
is technisch: het gaat over luchtwassers, staldering, milieuvergunningen en bouwbelangen.

Door Annelies Graafsma

In de basis is het de omwonenden maar om 
één ding te doen: een goed woon- en leef-
klimaat in het buitengebied van Escharen. 

Woordvoeder van de omwonenden Hans de 
Groot: “We zijn ongerust en voelen ons niet 
gehoord in de bezwaren die we al jaren naar 
voren brengen. We zijn ongerust over wat 
het betekent te leven met zoveel uitstoot 

van ammoniak, stikstof en fijnstof. Wie 
de meeste last van de stank heeft, hangt af 
van de windrichting. De var-
kensboer lijkt gewoon zijn 
gang te kunnen gaan.” >> 4 

Valerie Aben exposeert bij A-part wonen in Zeeland

Aangepaste buslijn 99 vanwege 
afsluiting Graafse brug 14 mei

GRAVE - Vanwege wegwerkzaamheden op zater-
dagavond 14 mei wordt de John S. Thompsonbrug 
in Grave afgesloten. Hierdoor rijden de Arriva-bus-
sen van lijn 99 die dag vanaf 20 uur om waardoor 
een deel van de haltes vervalt en de reistijd langer 
kan zijn. Reizigers kunnen tijdens deze afsluiting 
in- en uitstappen bij de noodhalte Mgr. Borre-
tstraat in Reek en de halte Rijdtsestraat in Alverna. 
De volgende haltes vervallen tijdens de afsluiting: 
Mgr. Borretstraat (Reek)-Binckhof (Velp)-Generaal 
de Bonsweg (Grave)-Stoofweg (Grave)-Busstation 
(Grave)-Eindsestraat (Nederasselt). Reizigers moe-
ten rekening houden met langere reistijd. Be-
staande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd 
worden. De hele reis, van deur tot deur, kan vooraf 
worden gepland, geboekt en betaald via de glim-
ble-app van Arriva. Of plan de reis op Arriva.nl.
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