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Onze E-paper en onze tarievenkaart

Bezorgklachten? 
Bel naar 0492-371120.
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deHilverbode
de Hilverbode is een uitgave van          A en C Media B.V.

Kempen Pers uitgaven:

De Schakel 8.100

Veldhovens Weekblad 25.500

Oirschots Weekjournaal 13.500

De Leije 7.700

Nieuwsklok 14.700

Kempener Koerier 32.000

De Kempenaer 30.400

De Hilverbode 13.500

Parel van Brabant 10.600

Totale oplage 156.000

Inzenden advertenties:
tot dinsdag 8.00 uur,

Kempen Pers BV
Industrieweg 23 - 5527 AJ Hapert

Postbus 3 - 5527 ZG Hapert

Telefoon 0497-361361 - Telefax 0497-361301

advertenties@kempenpers.nl

Achter ’t Raadhuis 2,
5081 BA, Hilvarenbeek  
T 013 - 505 06 63
E info@elckerlyc.nu
I www.elckerlyc.nu
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AGENDA 2014

KARNAVALSKUZZERT - HARMONIE CONCORDIA 1839
vr 21 feb / 20.11 uur / € 10,00 
(kinderen tot 16 jaar € 5,00)

.................................................................

VOORLEESUURTJE
za 22 feb / 10.30 uur / gratis / bibliotheek

.................................................................

LEERLINGEN THEATERKLAS PULZ
za 22 feb / 19.30 uur / € 2,50

.................................................................

KARNAVALSKUZZERT - HARMONIE CONCORDIA 1839
zo 23 feb / 14.11 uur / € 10,00 
(kinderen tot 16 jaar € 5,00)

MAET HOUT STAET - MEDEA
vr 14 mrt / 20.00 uur / € 12,50

.................................................................

MAET HOUT STAET - MEDEA
za 15 mrt / 20.00 uur / € 12,50

.................................................................

UITREIKING SJEF ROBERTS KHC STUDIEBEURS
vr 21 mrt / 18.30 uur / gratis

MUSICAL PRINSES OP DE ERWT
zo 6 apr / 13.30 uur

.................................................................

MUSICAL PRINSES OP DE ERWT
zo 6 apr / 15.30 uur

Februari

Maart

.................................................................

.................................................................

April

Flitsdiscriminatie

In mijn nu bijna twintigja-
rige carrière als automobi-
list heb ik uiteraard flink
wat bekeuringen bij elkaar
weten te scoren: vijf in to-
taal liefst, waarbij een ui-
termate criminele actie
voor parkeren zonder ver-
gunning in een compleet
lege woonwijk en vier dui-
zelingwekkende snelheids-
overtredingen van 54 tot
56 per uur op plekken
waar je maar 50 mag. En
meestal ook nog ’s avonds
na elf uur. Braaf betaal ik
iedere keer mijn boetes,
maar ik voel me wel eens
gediscrimineerd. Zoals af-
gelopen week. 
Bij ons in de straat staat
een flitskast op een vrij be-
roerde plek. Brede beton-
baan, alle ruimte, maar je
mag er maar 50, omdat je
net de bebouwde kom
binnenrijdt. Opletten dus! 
Na een dagje hard werken
moest ik vlug naar huis
voor het kroost omdat
vrouwlief nog een verga-
dering had op school.
Zonder problemen thuis
aangekomen. Even later
op de bank de Olympische
Spelen voorbijzappend een
Formule 1-geluid en niet

op televisie. Een na de
flitskast optrekkende race-
wagen, komt met dik 120
per uur ons huis voorbij
gestoven. Ik roep ‘malloot’
en hoop dat ie vierhon-
derd meter verder de ver-
raderlijke bocht over het
kanaal mist en de bosjes
inrijdt.
Niets van dat alles. Ander-
half uur later wel een cha-
grijnige vrouw die thuis-
komt van de vergadering
met de mededeling dat
het een duur avondje is
geweest: ik had haar met-
een door. De afrekening
hebben we inmiddels

thuis. In de haast met 56
voorbij de paal in onze
straat geraasd: vijftig euro
lichter.
Twee dagen later. Ik kom
met twee opgewonden
kampioenen, die hun kik-
kerdiploma hebben gekre-
gen, terug van de zwem-
les, maar ondanks de hec-
tiek heb ik de flitsende
spaarpot in de gaten. In
mijn binnenspiegel zie ik
echter honderd meter ach-
ter me een busje naderen.
“Die heeft niks in de
gaten”, lach ik me al een
breuk De achtervolger na-
dert supersnel, scheert me
voorbij en raast met zeker
90 per uur vlak voor mijn
neus voorbij diezelfde paal
die amper 36 uur eerder
ons arme gezin de kosten
van een etentje, negen
pakketjes biologische kipfi-
let of honderd snoepballen
uit de automaat van het
zwembad door de neus
boorde. Maar waar ik me
verheug op een prachtige
foto van het veel te hard
rijdende busje, gebeurt er
niks. De camera slaapt. 
Ik ben klaarwakker. Over
flitsdiscriminatie gespro-
ken…

Dennis Kroonen

KroontjesPen
dkroonen@kempenpers.nl

NLdoet 
Hilvarenbeek - Het Oranje
Fonds houdt op vrijdag 21 en
zaterdag 22 maart, samen
met duizenden organisaties in
het land, NLdoet, de grootste
vrijwilligersactie van Neder-
land. NLdoet zet vrijwillige in-
zet in de spotlights en stimu-
leert iedereen om een
dag(deel) de handen uit de
mouwen te steken. Vorig jaar
in maart waren 310.000 Ne-
derlanders actief bij meer dan
8.400 klussen, een record-
aantal. 

Meedoen?

Zowel als organisatie en als
vrijwilliger kan men zich aan-
melden op de site
www.nldoet.nl. 
Voor eventuele vragen kan
men terecht bij ContourdeT-
wern Hilvarenbeek bij Pien
Brouwers, telefoon 013-
5058319 en Tanja Pieters, te-
lefoon 06-83614509.

Mike Jansen zamelt geld in middels Ironman

Aan de Ironman in Berlijn nemen weer veel atleten deel die met hun sportieve prestatie aandacht vragen voor een goed doel.

door Saskia Meijs

Een half jaar na zijn carrière
in het onderwijs werd bij Nico
Jansen, 64 jaar, uit Hilvaren-
beek de zenuw-/spierziekte
Amyotrofische Laterale Scle-
rose (ALS) geconstateerd.
Een grote klap voor hem en
zijn familieleden. Nico wordt
fysiek en mentaal door de
ziekte op de proef gesteld.
‘We doen het sámen’ is het
gezinsmotto geworden. Op
www.mijnpapaheeftals.nl is
te lezen hoe het gezin de
ziekte ALS beleeft.

Wat is ALS?

Amyotrofische Laterale Scle-
rose (ALS) is een neuromus-
culaire aandoening, oftewel

een zenuw-/spierziekte. Het
is een aandoening die leidt
tot het onvoldoende of niet
functioneren van de spieren.
In vijf tot tien procent van de
gevallen is er sprake van een
erfelijke vorm van ALS. ALS is
progressief van aard. Dat be-
tekent dat iemand met deze
ziekte steeds verder achter-
uitgaat. Nederland telt zo’n
1.500 mensen met ALS.

Ironman

Nico is altijd enorm sportief
geweest. Maar door zijn ziek-
te zijn sportieve inspanningen
inmiddels niet meer
mogelijk. Zoon Mike neemt
het stokje van hem over door
op 13 juli deel te nemen aan
de Ironman in Berlijn. Zwem-

men (1,9 km.), wielrennen
(90 km.) en hardlopen (21,1
km.) zijn onderdeel van deze
wedstrijd. Dit gaat hij doen
samen met Maurits de Beer.
Op dit moment zijn ze hard
aan het trainen. Na de in-
schrijving kwamen ze op het
idee om aandacht te vragen
voor de Stichting ALS Neder-
land. Het eerste streven is €
1.000,-. Doneren kan via de
oranje button op www.mijn-
papaheeftals.nl onder het
kopje Ironman/actie. Een do-
natie kan ook rechtstreeks
geboekt worden op reke-
ningnummer NL95 RABO
0148961924 ten name van
Samen tegen ALS.

Trainen

Hardlopen deden Mike en
Maurits al een aantal jaar,
maar dat is slechts een on-
derdeel van de Ironman.
Rond de zomer van 2013 zijn
ze gestart met het maken
van de eerste kilometers op
de fiets. En sinds december
2013 liggen Maurits en Mike
drie keer per week in het
zwembad in Waalwijk. Hier
trainen ze de technische as-
pecten van het zwemmen

HILVARENBEEK - Mike Jansen en Maurits de Beer nemen
deel aan de Ironman in Berlijn op 13 juli 2014. Dit is een
halve triatlon. Ze vragen hiermee aandacht voor hun inza-
melingsactie voor de Stichting ALS Nederland. Onder de ac-
tienaam ‘Ironman voor papa’ hopen ze minimaal € 1.000,-
op te halen.

gecombineerd met kracht,
stabiliteit en snelheid. Hun
trainer heeft een schema ge-
maakt om volledig voorbereid
te zijn op de Ironman: Maan-
dag fietsen, dinsdag zwem-
men, woensdag hardlopen,
donderdag fietsen, vrijdag
vrij, zaterdag fietsen en
zwemmen en zondag zwem-
men gecombineerd met hard-
lopen. Dit schema wordt de
komende tijd op intensiteit
steeds zwaarder. Bovendien
leveren Mike en Maurits nog
meer offers: uitgaan is er niet
meer bij, alcohol is uit den
boze, hun eetpatronen zijn
aangepast en iedere vrije mi-
nuut van de dag zijn ze met
deze sport bezig. Dit moet
omdat de Ironman, letterlijk,
een aanslag op je lichaam is.
Meer informatie over ALS en
de actie staat op 
www.mijnpapaheeftals.nl


