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GRAVE De N324 tussen Grave en Nederasselt was zaterdag-
avond rond 19.00 uur afgesloten na een frontale botsing. Een
auto kwam vanuit Grave door nog onbekende oorzaak op de
verkeerde weghelft terecht en raakte een andere auto. De be-
stuurder van die wagen moest naar het ziekenhuis. FOTO SK-MEDIA

BOTSING 

NIJMEGEN Vervoerder Arriva gaat
in het hele land de incheckpalen op
stations vervangen door snellere
exemplaren. Dat moet opstoppin-
gen op perrons bij het in- en uit-
checken met de ov-chipkaart voor-
komen. De Maaslijn van Roermond
via Mook-Molenhoek naar Nijme-
gen is als eerste aan de beurt. De
klus begint op het station Heyen-
daal bij de universiteit in Nijmegen.
Het is een van de drukste stations
op de lijn.

Momenteel heeft Arriva in 
Limburg nog veel incheckpalen
staan die uit andere regio’s komen.
Zo staat op het station in Susteren
een paal met stickers van de Vecht-
dallijnen, een concessie die Arriva
rijdt in Drenthe en Overijssel. In

Roermond staat een paal met de
sticker van de Gelderse vervoerder
Breng, ook een onderdeel van Ar-
riva.

Reizigers klagen over de trage re-
actie van de palen. Ook zouden ze
onvoldoende geluid maken, waar-
door niet snel duidelijk is of je je
goed hebt aangemeld met je ov-
chipkaart. 

De vervoerder, die dochter is van
Deutsche Bahn, heeft sinds kort
een nieuw, internationaal logo. De
bestaande bussen en treinen in
Limburg blijven echter in de kleu-
ren van de Limburgse concessie 
rijden, laat een woordvoerster we-
ten. Het donkerblauw en de Lim-
burgse leeuw blijven op het mate-
rieel staan.

Arriva: sneller inchecken
op de lijn naar Roermond

De snelweg A73 is zaterdag ter
hoogte van Ewijk enige tijd afge-
sloten geweest vanwege een
brandende auto. Omdat het voer-
tuig midden op de weg stil kwam
te staan, besloten politie en
brandweer om de weg af te slui-
ten. Nadat de brandweer het
vuur gedoofd had, kon het voer-
tuig van de weg gehaald worden.
Korte tijd later werd de snelweg
vrijgegeven. Voor zover bekend
raakte niemand gewond bij de
brand.

EWIJK

Snelweg A73 dicht
wegens brandende auto

Bij een inbraak in een tankstation
aan de Breestraat in Sint Antho-
nis is in de nacht van zaterdag
op zondag een grote partij siga-
retten buitgemaakt. De inbrekers
sloegen vermoedelijk rond 05.40
uur toe, want op die tijd ging het
inbraakalarm af. De toegesnelde
agenten constateerden dat een
ruit was geforceerd. Een flinke
hoeveelheid sigaretten was uit
de schappen gehaald. De ver-
dachten wisten te ontkomen. De
politie heeft camerabeelden.

SINT ANTHONIS

Grote partij sigaretten
buitgemaakt bij inbraak

Chrisje, zo heet het dochtertje
van Marc en Cecil. Het meisje
overleed twee dagen voor
haar geboorte. Marc Vorsten-
bosch over het verlies van zijn
kind.

Jacqueline van Ginneken
Nijmegen

Op de dag dat hij terugkomt van
Alpe d’HuZes vertelt Cecil: ‘Ik
ben zwanger’. Het is zomer 2012
en Cecil en Marc Vorstenbosch
zijn dolgelukkig. Ze hebben
haast – ze zijn beiden de 40 ge-
passeerd.

Als ze in september naar het
ziekenhuis gaan voor de 20-we-
kenecho, blijkt dat het niet goed
is. Het kindje heeft een chromo-
somale afwijking. Dit kindje zal
nooit een kans hebben. Het is

een schok. ,,We waren al echt
bezig hoe ons leven eruit zou
zien, bezig met een toekomst
met ons drieën. Ik had haar wil-
len leren fietsen en zoveel
meer’’, zegt Marc.

De kans dat Chrisje levend ge-
boren zou worden, was klein. En
als dat wel het geval zou zijn, zou
ze hooguit twee weken leven.
Abortus, dat zou voor alle par-
tijen het beste zijn, dacht Marc
voordat het hem zelf raakte. Ra-
tioneel. Marc is anatoom.

Maar Marc kan het niet, hij kan
Chrisje niet laten weghalen. Het
is al zó hun dochter, het meisje
kreeg haar naam vlak na de 20-
wekenecho. Ze is al een deel van
hun leven. Zijn vrouw Cecil
voelt het precies zo. ,,Ze mag op
haar eigen tijd gaan”, besluit ze.
,,Ze mag blijven zolang ze het

goed heeft in mijn buik.”
Op 14 december wordt Chrisje

geboren, 32 weken oud. Twee da-
gen voor de geboorte is ze over-
leden. Op die laatste echo is te
zien dat ze haar duimpje in haar
mond heeft. Dat beeld geeft
troost, dat ze het goed gehad
heeft in de beschermende buik
van haar moeder.

Huilen 
Marc huilt als hij het vertelt, daar
had hij tevoren voor gewaar-
schuwd. ,,Het kan zijn dat ik
moet huilen als ik over haar
praat.” Maar dat is juist goed,
heeft hij geleerd. Om niet te
vechten tegen het verdriet, tegen
de tranen. ,,Als je ertegen vecht,
gaat je verdriet zijn eigen weg.’’

Hij vertelt hoe ze Chrisje mee
naar huis hebben genomen, haar

Wijs advies: ‘Papa, ga je hechten   

Op de fiets
naar laatste

rustplaats
van Ingrid

Jacqueline van Ginneken
Nijmegen

E
en pientere meid, een
fijn, sociaal mens. Ze
is echtgenote, moeder
van een dochtertje van
7. Toch stapt op een

zomerse zaterdag Ingrid uit het
leven. Het is een paar dagen voor
haar 43ste verjaardag. Haar vader
kan het begrijpen.

Ingrid geeft de moed op. Want
wat heeft ze gevochten. Er alles
aan gedaan. Haar hoofd is een
warboel, zegt ze tegen haar ou-
ders.

Het begint 23 jaar geleden, zegt
Bennie Evers (80), vader van In-
grid. Ingrid is 18 als ze van Kilder
naar Nijmegen verhuist voor een

studie Nederlands. Ze studeert
cum laude af aan de Radboud
Universiteit. Op de middelbare
school, waar ze vervolgens als le-
rares Nederlands aan de slag gaat,
gaat het mis.

Depressief
Ingrid is vrolijk, grappig, een
wervelwind van energie – bij het
maniakale af. Maar er is ook de
schaduwkant. Dan is ze depres-
sief. Borderline, luidt de diag -
nose. Ze wil uit het leven stap-
pen. Neemt medicijnen. ‘God, als
het beter is dat ze sterft, dan is het
goed’, bidt Bennie Evers. Want er
is niks zo erg voor een ouder dan
te zien dat je kind niet gelukkig is.
Vijf dagen ligt ze in coma, ze
overleeft.

Op
Wereldlichtjesdag
steken mensen
wereldwijd kaarsjes
aan voor overleden
kinderen. Bennie
Evers fietst 45
kilometer om
zondag in de
Nijmeegse
Stevenskerk een
licht te laten
branden. Voor 
zijn dochter. 

Als ze opgewekt 
was en blij, dacht ik 
altijd: hoe lang gaat
het goed?
– Bennie Evers 

De politie Beuningen riep giste-
ren getuigen van een aanrijding –
op dinsdag 28 november – op
zich te melden. Op die dag
raakte een 18-jarige fietsster
lichtgewond nadat ze werd ge-
raakt door een auto. De 18-jarige
werd van haar fiets gereden door
een oudere man in een kleine
witte auto. Ze vroeg hem na de
valpartij of hij verderop wilde
wachten om de aanrijding af te
ronden. De man, volgens de poli-
tie een jaar of 80, ging er echter
vandoor. Het ongeval gebeurde
rond 18.30 uur op de rotonde van
de Heemstraweg en de Wilhelmi-
nalaan in Beuningen.

BEUNINGEN

Politie zoekt oude man
die doorreed na ongeluk

Een 20-jarige man heeft zater-
dag onder invloed van alcohol
een eenzijdig ongeval veroor-
zaakt in zijn woonplaats Wijchen.
De automobilist ramde op de
Randweg Noord een verkeers-
bord en kwam in de middenberm
tot stilstand. De Wijchenaar
bleek ruim acht keer meer ge-
dronken te hebben dan is toege-
staan voor een beginnend be-
stuurder. 
Zijn rijbewijs is direct ingenomen
door de politie. De 20-jarige man
krijgt een proces-verbaal thuis-
gestuurd. Voor zover bekend
raakte de bestuurder niet ge-
wond bij het ongeluk.

WIJCHEN

Dronken man
veroorzaakt ongeluk


