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Suiker
e zijn met haar en die
rotziekte meegegroeid,
vriendin S. en ik. We weten niet beter of H. stroopt midden
in het restaurant na het toetje haar
trui een stukje omhoog om een injectiespuit in haar buik te planten. Het controleren van haar
bloedsuikerspiegel met een kastje
waar een naald uit schiet, hoort
net zo bij H. als het stiften van
haar lippen met blauwe Labello.
Ze vindt het verschrikkelijk.
Sinds ze als tiener de diagnose diabetes type 1 kreeg, staat haar hele
leven in het teken van eten. Van
veel eten, minder eten. Van suikers
tellen. Of de energieverbranding
uitrekenen, bijvoorbeeld na het
sporten. Van alcoholeenheden
verwerken. Van pieken en dalen
vermijden. Van spuiten, bijspuiten. Van bij-eten.
Als S., H. en ik een weekendje op
pad zijn, vinden we H. ’s ochtends
wel eens op een balkon terwijl
ze hele rollen met druivensuiker
naar binnen werkt omdat ze een
lage bloedsuikerspiegel heeft. Met
de druivensuikers die ze er in ruim
dertig jaar doorheen heeft geknaagd, kan ze met gemak een
wedstrijdzwembad vullen. Alles
om maar niet door
de ondergrens te
zakken en in de
nachtmerrie van
elke diabetespatiënt te belanden:
een hypo.
Zo’n hypo is

W

erg angstaanjagend. Een van mijn
eerste vriendjes had er vaak een.
Na twee maanden verkering nam
hij extra insulinespuiten mee voor
in mijn koelkast. Mocht hij bewusteloos raken van een hypo dan
moest ik die spuit in zijn been zetten en sinaasappelsap in zijn keel
gieten. Niet bepaald een actie waar
ik met vertrouwen naar uitkeek.
Ook niet na de zoveelste cursus
naald inprikken. Godzijdank bleef
mijn aanstaande medische misser
ons bespaard toen de relatie op de
klippen liep. En godzijdank voor
hem -en alle andere diabetespatiënten zoals mijn vriendin H.- is
er intussen veel verbeterd.
Zo heeft H. inmiddels een insulinepomp die automatisch door
haar opgegeven hoeveelheden insuline afgeeft. De dag dat ze die
naald niet meer standaard in haar
buik of been hoefde te zetten,
moest ze huilen van geluk. Ook
heeft ze nu permanent een apparaatje op haar arm dat met een
bluetooth-verbinding data doorgeeft. Zo kan ze precies zien waar
schommelingen zitten. En die kan
ze dan weer instellen op die pomp.
Ondertussen wordt de kans dat ze
die rollen druivensuiker voorgoed
links kan laten liggen een klein
stukje groter. Want misschien,
heel heel heel misschien is er een
kans op genezing, maakten wetenschappers laatst bekend. Als dat
echt zo is trakteert H. iedereen op
suikerspinnen, heeft ze al laten
weten.
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Nat pak na vlucht
voor politie
Een nat pak en een forse
boete: dat was in de
nacht van maandag op
dinsdag de straf voor een
jongen die tijdens het
stappen op het Stratumseind in Eindhoven agenten beledigde. Hij riep
‘kankerwouten’ en ging er
vandoor. De agenten zetten de achtervolging in.
Bij de Dommel sprong de
jongen het water. Agenten visten hem uit het
water. Hij kreeg droge
kleren en een boete.

Op de Loeswijk in Mierlo
is maandagmiddag een
hennepknipperij en 75
kilo hennep gevonden.
De politie controleerde
een Volkswagenbusje en
roken een sterke hennepgeur. Na onderzoek
bleek het busje uit de
Loeswijk te komen. Daar
werd in een schuur een
ingerichte hennepknipperij gevonden. Twee mensen zijn aangehouden.
Het busje bleek gestolen.

VALKENSWAARD

Godzijdank bleef mijn
aanstaande medische
misser ons bespaard

Mishandelde tbs’er
had veel op kerfstok
DEN BOSCH Jack S., de ex-tbs’er
die twee weken terug werd mishandeld door Mario H., komt voorlopig niet op vrije voeten. Zijn advocate vroeg gisteren ook geen vrijlating uit voorarrest: de man is dakloos, gewond en ‘kan geen kant op’.
In maart moet hij voor de rechter
komen.
Het OM verwijt hem heel wat
oudere zaken,
waaronder online stalking en
smaad van het
toen 14-jarige
dochtertje van
zijn ex. Volgens
officier Christa
Molle heeft hij
in april vorig
jaar het Instagram- en Facebookaccount van haar overgenomen en
daar zelf foto’s en teksten op geplaatst. Ook maakte hij nep-accounts op haar naam en plaatste advertenties op sekssites. Bij een huiszoeking vond de politie ruim 3000

foto’s van het meisje. Toen hij tijdelijk werd vrijgelaten na de arrestatie
in die zaak, liep hij in augustus door
Luyksgestel. Een inwoner vond dat
hij zich vreemd gedroeg en sprak
hem aan, waarop Jack S. hem mishandeld zou hebben. Ook toen
volgde een arrestatie, met daarna
vrijlating. In november moest hij
voor de rechter verschijnen, maar
hij kwam niet
opdagen.
Terwijl de politie hem zocht,
ging hij in de
fout met de
dochter
van
Mario H. Hij
deed zich op internet voor als
een leeftijdsgenoot. H. spoorde de
man op en mishandelde hem. Jack
S. bedreigde hem: hij ‘bofte dat hij
geen vuurwapen bij zich had’.
Die laatste zaak is nog in onderzoek; op 21 maart komt alles voor de
rechter.

Het OM verwijt
Jack S. online
stalking, smaad en
mishandeling

‘Ik kan wel

Langer vast na
steekpartij
De 22-jarige man die in
de nacht van vrijdag op
zaterdag werd opgepakt
na een steekpartij in café
Barcode op de Markt in
Valkenswaard, wordt verdacht van poging tot
doodslag, meldt het
Openbaar Ministerie. Hij
blijft nog twee weken in
de cel. In het café werden twee mannen neergestoken, waaronder de
eigenaar van Barcode. Bij
één van hen, een 17-jarige jongen, zou een pees
van zijn hand zijn doorgesneden. De eigenaar van
Barcode maakt het naar
omstandigheden goed.

door de grond zakken’

Na een woningsluiting wegens een
drugsvondst mogen veel mensen
helemaal niet meer naar huis. Hun
huurcontract wordt opgezegd en een
koophuis kan worden afgepakt.
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Busje leidt naar
hennepknipperij
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maanden. Ze logeert zo lang met woonde begreep er echter niet zo
haar zoon bij haar moeder. Na drie veel van. Hij is zwakbegaafd en
maanden mogen ze hun huis weer staat onder bewindvoering. Hij gaf
in. Inmiddels heeft de woning- aan benadeeld en bedreigd te zijn,
bouwvereniging echter lucht ge- daarom had hij de hennepplantage
kregen van het voorval en wil in zijn woning toegestaan. Tien jaar
daarom het huurcontract ontbin- geleden had een soortgelijk inciden. Dat kan na een drugsvondst. dent plaatsgevonden, destijds met
Angelique stapt wéér naar de rech- het afsluiten van contracten op zijn
ter, wederom zonder resultaat. Een naam. Ook hij moest zijn woning
half jaar later staan zij en haar zoon verlaten van de burgemeester.
Angelique is inmiddels weer bij
definitief op straat.
De zaak van Angelique en haar haar moeder ingetrokken met haar
zoon staat niet op zichzelf. Vorig zoon. Het is een klein huisje met
jaar werden in Zuidoost-Brabant 92 één kamer op de eerste verdieping.
huizen gesloten door burgemees- Oma slaapt beneden, Angelique
ters. Daar woonden zeker niet al- boven. Haar zoon heeft zijn intrek
leen grote drugscriminelen, maar genomen in het tuinhuisje. Een anook hele ‘gewone’ mensen met kin- dere huurwoning zit er niet in voor
deren. De burgemeesters zetten vo- Angelique. ,,Je bent natuurlijk blij
rig jaar 27 minderjarige kinderen dat je opgevangen wordt, maar het
uit huis na een drugsvondst in de is niet prettig om bij je moeder te
moeten wonen. Mijn zoon wil niet
woning.
Na een sluiting van een paar dat de mensen op school weten dat
maanden kunnen zij lang niet altijd we bij oma zitten. Hij heeft het niemand verteld.
terug
naar
Vroeger was het
huis. Woningbij mij echt een
bouwcorporazoete
inval,
ties ontbinden Burgemeesters
maar nu komen
over het algeer nooit meer
meen een huur- zetten vorig jaar 27
vriendjes.”
contract wan- kinderen uit huis na
De
zaak
neer een burgemaakt Angemeester
een een drugsvondst
lique nog steeds
woning sluit.
Juridisch gezien mag dat. Boven- emotioneel. Zij is haar geliefde huis
dien worden de huurders die uit kwijt waar ze al zestien jaar
huis gezet worden, geregistreerd. woonde terwijl haar ex – de schulDaardoor krijgen ze bij alle aange- dige – enkel een taakstraf heeft hoesloten woningcorporaties in de re- ven uitvoeren. Deels schaamt ze
zich voor wat er is gebeurd. ,,Ik ben
gio jarenlang geen woning meer.
Maar ook huiseigenaren lopen er wel heel eerlijk over. Maar ik kan
een aanzienlijk risico. Banken mo- wel door de grond zakken op somgen eisen dat een huiseigenaar in mige momenten. We hebben ook
één keer de hypotheek afbetaalt zo’n grote sticker op het raam gewanneer er drugs in de woning had.”
Het sluiten van woningen is niet
worden gevonden. Is de eigenaar financieel niet in staat om dat te als straf bedoeld voor de bewoners,
maar als maatregel om de rust in de
doen, wordt het huis geveild.
Wie zich in de 92 woningsluitin- straat te herstellen. Een drugspand
gen in de regio over 2016 verdiept, kan een aanloop van allerlei crimistuit op bijzondere gevallen. Zo nele lui veroorzaken. Maar voor een
werd in Nuenen een hennepplan- aantal gevallen blijft de vraag: staat
tage met 85 planten gevonden. De het belang van een woningsluiting
stroom werd illegaal afgetapt, heel in verhouding tot het persoonlijke
gevaarlijk allemaal. De man die er leed dat ermee wordt veroorzaakt?

Damocles in de regio
Burgemeesters
mogen huizen en
panden sluiten als
er drugs worden
aangetroffen. Hoe
pakt deze Wet
Damocles uit in de
praktijk? Vandaag
deel 3 van een korte
serie artikelen.

ngelique uit Valkenswaard vertelt het verhaal van de avond dat
haar leven flink op
zijn kop kwam te
staan. ,,Ik kom rond kwart over 10 ’s
avonds thuis en zie een politiewagen staan. Ik stap uit, de politieagenten ook. Ze lopen achter me
De week daarna legt Angelique
aan en vragen of de recherche onderzoek mag doen in huis, vanwege een verklaring af op het politiebureau. Ze vertelt hoe de zaak in elkaar
drugs.”
Natuurlijk stemt ze in. Angelique zit: ze had geen flauw benul van de
houdt zich niet bezig met drugs, drugs, want die waren van haar ex.
dus er is toch niks te vinden. Samen Ook haar ex geeft ruiterlijk toe dat
met haar 15-jarige zoon mag ze bin- hij fout zat en dat Angelique er niks
nen wachten terwijl de recherche mee van doen heeft. Angelique
haar huis doorzoekt. Het duurt niet krijgt een brief van de officier van
lang voordat er een tasje uit de kast justitie waarin staat dat ze niet
in de woonkamer wordt gevist. Er wordt vervolgd. Haar ex wel, die
zitten twee XTC-pillen en 129 gram krijgt een taakstraf.
Dan begint de ellende voor Angehennep in.
De ex-partner van Angelique is lique. Ze krijgt een brief thuis van
diezelfde dag opgepakt. De politie de burgemeester. Hij wil haar woning voor vier
houdt hem al
maanden sluieen tijdje in de
ten vanwege de
gaten op verdrugsvondst.
denking
van De ex geeft ruiterlijk
Burgemeesters
drugshandel.
zijn op basis van
Op vrijdagen is toe dat hij fout zat, en
hij altijd bij An- dat Angelique er niets de Wet Damocles bevoegd om
gelique in huis
dat te doen. Ze
om op hun zoon mee van doen heeft
neemt een adte passen terwijl
zij aan het werk is. Ze vond het al vocaat in de arm, maar het mag niet
gek dat hij haar deze vrijdag niet is baten. De burgemeester blijft bij
komen halen van het werk, wat wel zijn standpunt en de rechter geeft
de afspraak was. Daarna zou hij zijn hem gelijk: de woning moet op slot.
spullen pakken – waaronder het Uiteindelijk sluit de burgemeester
tasje – en naar zijn eigen huis gaan. het huis van Angelique voor drie
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IJssculpturen maken, koud kunstje
Een kunstwerk maken van een
vijftig kilo zwaar ijsblok. Die opdracht zorgde de benodigde
temperatuur onder het vriespunt voor blosjes op de wangen
bij de TU-studenten die de
workshop ijssculpturen volgde
in het Gaslab. Hulp kregen ze
van ijskunstenaar Wim Vos.

HELMOND

Snelheidsduivel
betrapt

Jesper de Vaan

Een 47-jarige man uit
Helmond moest gistermiddag zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te
hard over de A270 reed.
Hij reed 179 kilometer
per uur. 100 kilometer is
daar de maximaal toegestane snelheid.
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Luca Janssen (l) en Yasmin Smit transformeren hun ijsblok tot
Eiffeltoren. FOTO RENE MANDERS/FOTOMEULENHOF

,,IJs is geen lastig materiaal om
mee te werken”, vertelt Wim Vos
voor het Gaslab. ,,Hoogstens een
beetje onhandig.”
En dan zijn de blokken waar de
studenten mee aan de slag zijn,
kinderspel in vergelijking met de
reusachtige massa’s waar Vos nor-

maal zijn beitel – of kettingzaag –
in zet. Een kilo of 500, 600 is niks
geks. Hij is een van de twee Nederlanders die zich professioneel
ijskunstenaar mag noemen. Hij
begon als chef-kok, tot hij in 1984
per toeval op het werk van een Japanse ijskunstenaar in Amsterdam stuitte. Toen bekroop hem
het gevoel: Dat moet ik ook kunnen. Inmiddels is Vos de hele wereld over geweest voor wedstrijden, festivals en demonstraties.
Terwijl het ijsschaafsel door de
lucht danst, krijgen de hompen al
snel vorm. Op de meest linkse tafel houden ze nog even meerdere
opties open. ,,Het wordt een Eiffeltoren of piramide”, vertellen
Yasmin Smit en Luca Janssen.
Ook Iris Buntsma en Birgit van

der Stigchel hebben de opties
opengehouden, zij het onbewust.
Hun ontwerp, een vogel, is op het
allerlaatste moment getransformeerd tot bij. ,,De vleugels zijn
per ongeluk te groot geworden.
Toen iemand zei dat het meer op
een bij leek, zijn we maar op die
voet verder gegaan. Een creatief
proces leidt altijd ergens toe.”
Ted, de beer van Marloes Dijkink en Britt Smeets, lijkt wel.
Met een foto op hun smartphone
als voorbeeld, worden met een
freesmachine de puntjes op de i
gezet. Goedkeurend kijken de
bouwkundestudentes naar hun
werk. Zo secuur als de beer wordt
vormgegeven, zo grof gaat het er
een tafel verder aan toe bij de vrije
vorm van Yasmin en Luca. Gewa-

pend met kettingzaag helpt Vos
de dames met Vos met de contouren van de Eiffeltoren. Die knoop
is doorgehakt, het was kiezen tussen twee kwaden. ,,Kies voor
ronde vormen is onze tip voor beginners”, vertelt Yasmin.
Over tips voor beginners gesproken, hoe komen ijskunstenaars in spe aan een ijsblok? Even
aarzelt Vos. Er was een tijd dat dit
het geheim van de smid was, nu
wil hij het wel vertellen. Hij
maakt zijn eigen ijs. ,,Je moet zorgen dat het water stroomt, bijvoorbeeld door een pomp, zodat
de zuurstof eruit kan. Dat maakt
het ijs glashelder.” Zorgvuldig
worden de kunstwerken voor het
Gaslab neergezet. De Eiffeltoren
krimpt al.

Reusel wil
graag fuseren
REUSEL De gemeenteraad
van Reusel-De Mierden heeft
zich unaniem uitgesproken
voor een bestuurlijke herindeling, bij voorkeur met de
andere vier Kempengemeenten Bladel, Eersel, Bergeijk en
Oirschot. „De vraag is nu of
andere vrijpartners er voor
open staan”, zei waarnemend
burgemeester Jetty Eugster.
De andere gemeenten spreken zich pas later in het jaar
uit over hoe zij hun bestuurlijke toekomst zien. „Ik zie
het zo”, zei Toine Hendrikx
(VVD), „wij geven de aftrap.
Het spel is begonnen.”

