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De 14-jarige Rembrandt
Bruil uit Elst (foto) is op
de tweede plaats geëin-
digd bij het Nederlands
kampioenschap jeugd-
schaak tot en met 16 jaar
in Assen. Gedurende
zeven dagen stond er da-
gelijks een wedstrijd op
het programma. Rem-
brandt behaalde een
score van 5 uit 7 en kwa-
lificeerde zich met zijn
tweede plaats voor het
Europese kampioen-
schap in Letland. Van 19
tot 30 augustus verte-
genwoordigt Bruil Neder-
land in Riga. 

ELST

Schaaktalent
naar Letland

De kolk bij Doornik in
Bemmel is vanaf 7 juni
acht avonden en twee
ochtenden het decor van
theatervoorstelling Door-
nik, het verdronken dorp.
Theatergroep Spaanse
Peper uit Nijmegen-Lent
zorgt voor een voorstel-
ling op en rondom het
water, in de Bemmelse
Waard. Het uitgangspunt
van de voorstelling is ge-
baseerd op een histori-
sche gebeurtenis uit
1799, toen de dijk brak en
veertien huizen verdwe-
nen. Voor meer informa-
tie: spaanse-peper.nl.

BEMMEL 

Theatervoorstelling
in Bemmelse Waard 

Landgoed Heerlijkheid
Hemmen staat 2 juni vol
met kraampjes. Van 11.00
uur tot 16.00 uur is er een
streekmarkt op het ter-
rein van Brasserie Heer-
lijkheid. In de kramen een
keur aan producten, die
veelal biologisch zijn. Op
de streekmarkt zijn
groenten, kaas, honing en
yoghurt te koop, maar
ook bitterballen en bier.
Om het landgoed verder
te ontdekken liggen er
gratis wandelkaarten en
een speurtocht klaar. 

HEMMEN

Streekmarkt bij
de brasserie
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HUISSEN Een mooi ver-
haal of gedicht over Lin-
gewaard? Schrijftalenten
kunnen meedoen aan de
schrijfwedstrijd van Bruna
Huissen. De winnaar
draagt tijdens het Huis-
sens Boekenbal eigen
werk voor.
De wedstrijd is voor alle
schrijftalenten uit de ge-
meente. Een jury, met
onder anderen de Bem-
melse auteur Michel Bon-

gers, beoordeelt de tek-
sten. Tijdens het Huissens
Boekenbal op donderdag
24 mei in De Buitenpoort
is ook Hugo Borst aanwe-
zig. Het bal is georgani-
seerd omdat Bruna Huis-
sen het 25-jarig bestaan
viert. Deelnemers hebben
tot 14 mei de tijd om hun
stuk van maximaal 2.000
woorden in te sturen naar
bruna8606@
brunawinkel.nl.

Schrijftalenten opgelet!

Een winkelwagen vol bloe-
men rolt naar buiten. Jo-
landa Lozekoot (54) uit Elst

houdt hem stevig vast. „Deze
bloemen heb ik gekocht voor mijn
moeder en schoonmoeder. Voor
Moederdag”, zegt Lozekoot. „Maar
dat lampje heb ik voor mezelf ge-
kocht”, zegt ze lachend, terwijl ze
wijst naar de oplaadbare buiten-
lamp in de kar.

Lozekoot wandelt graag. „Ik
wandel twee avonden in de week.
Een avond met mijn zus en een
avond met mijn buurvrouw. Dan
kletsen we en lopen we 5 à 6 kilo-
meter in anderhalf uur.” 
Ze heeft twee keer de Vier-
daagse gelopen. „Ik wil hem nog
een keer lopen, maar dan wel 30
kilometer. Daarvoor wacht ik nog
even tot ik 60 ben.”

Winkelen voor Moederdag
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� Jolanda Lozekoot 
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� De vrijwilligers pakken de wagens in. FOTO GERARD BURGERS

Zeven fourwheeldrives van
Stichting 4WD.CARE zijn deze
ochtend vertrokken naar Bos-
nië. Vrijwilligers verzorgen al
twintig jaar zo’n humanitair
transport. 

Sanne Peters
Bemmel

„In Bosnië leven mensen in om-
standigheden die wij al honderd
jaar niet meer kennen”, zegt op-
richter Hans Saris van Stichting
4WD.CARE.  De mensen zijn arm
en kunnen net voorzien in hun da-
gelijks levensonderhoud. Geld om
hun in de oorlog verwoeste wonin-
gen op te knappen, is er niet. 
Zestien vrijwilligers van de stich-
ting vertrokken deze ochtend om
vijf uur uit Valburg. In Bosnië hel-
pen zij gezinnen met het opknap-
pen van huizen, zoals het een keu-
ken plaatsen.
Afgelopen zaterdag zijn de zeven
aanhangwagens gevuld met kle-
ding, meubels en hulpmiddelen,
zoals rollaters. Allemaal gekregen
van inwoners van Overbetuwe. 
In een van de aanhangwagens lij-
ken wanden te liggen. ,,Dat zijn on-
derdelen van de koelcel’’,  zegt Saris.
,,De koelcel gaat naar Stichting Em-
maus, een verzorgingstehuis.
„Voorgaande jaren maakten wij
tandartspraktijken in Emmaus, vol-
gend jaar komt de vijfde van de
grond.’’
Hans Saris zette in 1998, na de

oorlog in Joegoslavië, het humani-
tair transport op. Dit deed hij sa-
men met enkele klanten van zijn
4x4-autobedrijf. „In Bosnië verke-
ren de mensen in armoedige om-
standigheden en dat moet niet
kunnen in een land dat zo dichtbij
ligt.’’
Nu, twintig jaar later, bestaat de
groep uit zo’n twintig vrijwilligers.
Dit jaar zijn het er zestien en alle-
maal rijden ze met hun eigen
fourwheeldrive. De reis, van 900
euro, bekostigen ze zelf.

Klussen
Saris vertelt dat de groep genoeg
mensen telt die goed kunnen klus-
sen. Toch is een koelcel in elkaar
zetten wel wat anders dan een bad-
kamer opknappen. ,,Gelukkig zijn
er twee mannen in de groep die
voor een project alle informatie tot
zich nemen die ze maar kunnen
vinden’’,  zegt mede-organisator Jo-
lande Cornelissen. ,,Zo kunnen ze
hun kennis gebruiken om iets in el-
kaar te zetten. Uiteindelijk kunnen
mensen veel meer dan ze denken.’’
De vrijwilligers krijgen gezinnen
aangewezen om langs te gaan, dit
jaar zijn dat er elf. Deze zijn in kaart
gebracht tijdens een voorberei-
dende reis. Ook gaan ze tijdens die
reis op bezoek bij families van voor-
gaande jaren om te zien hoe het nu
met hen is en of ze nog hulp nodig
hebben. 
Over negen dagen keert de groep
terug naar Nederland.

Humanitair
transport 
naar Bosnië


