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Partijding
Uitgave van de
kiesvereniging SGP Elburg

Doornspijk, Oostendorp, Elburg, ’t Harde, Hoge Enk

Grondige discussie

agrarische sector
Natuurlijk is de agrarische sector belangrijk in en voor de

ranciers, terwijl andere partijen, soms onverwacht, daar toch nog niet

Elburgse omgeving. Dan, koste wat kost de agrariër in zijn

aan willen. We hebben onze milieutaak echter wel in te vullen!”

bedrijfsvoering de ruimte geven? De SGP-fractie wil voor zijn
belangen opkomen, maar weegt altijd af tegen verantwoorde-

De SGP thema-avond over de agrarische sector noopt de fractie ech-

lijkheid. Deze ParTijding belicht beide kanten.

ter weer tot een nieuwe grondige discussie. Krooneman: „We willen
onze agrariërs niet in de kou laten staan. Als zij om bedrijfstechnische

„We hebben binnenkort ons eerste overleg over het verkiezings-

redenen, maar ook door allerlei opgelegde maatregelen, hun bedrijf

programma voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen”, plaatst

van 80 naar 120 koeien willen laten doorgroeien, willen wij bekijken of

fractievoorzitter Jan Krooneman de discussie in de tijd. „We hebben het

we daar, verantwoord, ruimte aan kunnen bieden. De bestemmings-

jaar van de duurzaamheid nog niet eens achter de rug. We zullen de

plannen lijken daar vooralsnog het enige gemeentelijke middel.”

kernen weer intrekken en het is aan de kiezer, dus ook aan onze leden

De fractievoorzitter acht de agrariërs zelf in staat om de technische

om zaken warm te krijgen die voor hen een aangelegen punt vormen.

middelen zó in te zetten, dat ze voldoen aan de milieunormen. Ik denk
daarbij aan maatregelen als verbeterde stofverminderingssystemen

Wij hebben het nog niet zo lang geleden ‘aangedurfd’ om de discussie

en het aanbrengen van beschermingsdoek. Via saldering (elders

ten aanzien van windmolens in onze gemeente nog eens aan te zwen-

compenseren), overheveling van meststoffen naar gebieden waar ze

gelen. Wij zien wel mogelijkheden voor deze duurzame energieleve-

daaraan tekort hebben moet veel bereikt kunnen worden. Wat we
ook doen: we zullen dat moeten doen in relatie met de roeping die we
hebben, ten aanzien van Gods schepping. Wat dat betreft moeten we
tot onze schande ook vaststellen dat onze achterban het milieu wel
eens als een ‘ondergeschoven kindje’ heeft achtergelaten”.

Agenda
Elburg
5/10, 28/10, 2/11, 23/11, 14/12,
Raadsvergaderingen Gemeentekantoor (Zuiderzeestraatweg Oost 19)

Tip!

Op deze vergaderingen heeft u volop
gelegenheid om mee te praten en uw
wensen of zorgen te delen met de frac-

De fractie is van plan volgend jaar een

tie. Locatie en tijd delen we u op een

aantal van onze vergaderingen te beleg-

later tijdstip nog mee. Wij zien uit naar

gen in de diverse gemeentelijke kernen.

uw komst!

Vanuit het bestuur

De SGP haalde afgelopen tijd vaak de landelijke pers.
De partij kwam meerdere malen in het nieuws met
reacties op het onredelijke belastingverschil tussen

Meditatie

Vanuit de fractie

Waken bij de akker

een- en tweeverdieners. Rond het onderwerp ‘voltooid

‘Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden

leven’ diende Van der Staaij zelfs een motie van afkeu-

verderven.’ (Hooglied 2:15a)

ring in. Onze partij maakt zich sterk voor de beschermwaardigheid van het leven. De positie van de agrariërs

Geen enkele wijngaardenier of landbouwer wenst dat zijn arbeids-

geniet eveneens prioriteit bij de SGP.

werk, waaraan zoveel tijd, moeite en geld is besteed, verwoest zal
kunnen worden door mensen of dieren. Allerlei maatregelen wor-

Het bestuur heeft aan deze laatste groep aandacht willen

den genomen om schade aan het gewas zoveel mogelijk te voorko-

geven tijdens het tweede deel van onze ledenvergadering.

men of te beperken. In korte tijd is immers de gehele oogst aange-

We hebben immers veel agrariërs in onze omgeving. Met

tast.

meer dan honderd belangstellenden was de grote zaal van
Ons Huus op de Hoge Enk erg goed gevuld.

Zo klinkt Christus’ oproep, als de Hemelse Landman, tot Zijn wijngaardeniers die aangesteld zijn om Zijn wijngaard te bewaken. Dat

Krachten bundelen
kosten beperken!

De drie sprekers wisten een aansprekend verhaal te hou-

zijn in het bijzonder de leraren en opzieners, maar ook zij die aan-

den. Ze poneerden prikkelende stellingen, die spontane

gesteld zijn om als overheden en bestuurders tot Gods dienaresse

reacties vanuit de zaal opriepen. Voor een kort verslag van

te zijn. Wat een appél om dan op zulke vooraanstaande plaatsen

het daaropvolgende debat verwijzen we u graag naar onze

waakzaam te zijn tegen alle mogelijke gevaren en bedreigingen die

website (www.elburg.sgp.nl).

Zijn erfdeel kunnen verwoesten. Maar ook om de reeds ingeslopen

Agrariërs in de omgeving Elburg doen er goed aan krachten

der andere een uitstekende kwaliteit, klimaat, bodem, strategische

kwade zaken gevangen te nemen en uit te werpen. Om getrouw

te bundelen. „Aan de inkomstenkant valt niet veel te sleute-

ligging, logistieke infrastructuur zijn prima. Ik adviseer: weet welke

Komende tijd staan er werkbezoeken gepland, die we sa-

te zijn op alle terreinen waar wellicht de wasdom van Zijn Naam

len. Aan de kostenkant wel degelijk”, zegt Nico van de Brake

kosten u kunt beïnvloeden! Wen je aan positief te denken. Zoek en

men met de fractie zullen doen. Ook worden er voorbe-

en zaak onder druk staat. Ook die kleine vossen, die ogenschijn-

bedrijfsleider bij Kokalf, een organisatie van Veluwse eco-

bedenk kansen. Praat eens met een akkerbouwer, die weet al veel

reidingen getroffen voor onze nieuwe website en staan er

lijk onschuldige en lieflijk ogende zaken waar bijna niemand kwaad

boerderijen. Agrariërs stemmen in, maar lijken op initiatief

langer wat schommelende inkomens betekenen! Werk samen op

diverse vergaderingen op de agenda. Dit alles Deo Volente

in ziet, maar toch wel degelijk afbreuk doen aan Gods akkerwerk.

te wachten.

gebied van mechanisatie en nu er boeren stoppen: bekijk mogelijke

en vanuit het besef dat ‘zo de HEERE het huis niet bouwt,

Hoe noodzakelijk om getrouw, en overeenkomstig Zijn onfeilbare

de bouwlieden tevergeefs daaraan arbeiden’.

Woord, waakzaam te mogen zijn!

samenwerking op het gebied van het leasen van fosfaatrechten” alWie staat er op en zet zich in voor een gezamenlijke inkoop van

dus de agrarisch adviseur.

machines, grondstoffen en andere benodigdheden voor het boeNieuw bestuurslid

Dat kan slechts als we zelf tot Gods akkerwerk, tot Gods gebouw ge-

renbedrijf? Er lijkt een wereld te winnen in de omgeving van Elburg.

Volgens Kees Bonestroo, met 90 melkkoeien en 60 stuks jongvee

Tijdens het officiële gedeelte van de ledenvergadering ver-

maakt zijn. Dan zijn we aan de gevaren van buiten, maar veelmeer

„Ik zou het toejuichen. De vraag is: wie zet ons bij elkaar?” vertelt

boer in Nunspeet, tegen Elburg aan, zijn de agrariërs in zijn omge-

welkomden we een nieuw bestuurslid. De vacature van

van binnen ontdekt. Aan de verwoestende kracht van de zonde die

Wim Bonestroo van Melkveebedrijf “Lage-Bijssel en IJsboerderij

ving nog niet zover om de koppen bij elkaar te steken. „Je moet het

Aalt van het Goor is namelijk opgevuld door Joop de Pater.

van nature ons gehele bestaan bedorven heeft. Waar geen vrucht

Bonestroo. „We zijn allemaal ‘koning op eigen erf’. Natuurlijk vind

zien zitten met elkaar. Zelf ben ik er voorzichtig mee begonnen.” Het

Joop is 31 jaar jong en komt uit Elburg. Samen met zijn

meer kon komen, maar waar -door genade- onze akker geheel om-

ik ook, dat de overheden moeten faciliteren in wet en regelgeving

wordt voor de boer in het buitengebied volgens hem steeds moe-

vrouw heeft hij twee kinderen. Het bestuur is erg blij dat

geploegd werd, opdat die Wijnstok Christus geplant kon worden

als het gaat om investeringen en ontwikkeling. Dit geeft behoud van

lijker en noemt een nieuw aspect: „Er komt ook ander, meer ‘stads’

de lege plek weer is ingenomen. Er ligt genoeg (en mooi)

en wij deel kregen aan Zijn werk. Dan kunnen we in beginsel niets

werkgelegenheid en voorkomt leegloop en ‘verrommeling’ van het

volk wonen, omdat bewoning steeds meer wordt toegelaten. Dat

werk te wachten. We wensen hem ook vanaf deze plaats

verdragen wat tegen Zijn wil ingaat, wat Hem bedroeft, Die ons red-

platteland.”

vereist weer nieuwe afstemming op elkaar”, aldus Norel.

Gods onmisbare zegen toe.

de van het gewis bederf en waarvoor anderen eveneens bewaard
Hij vindt de consument hypocriet en wordt daarin bijgevallen door

Jan van Norel, goed voor 1000 vleeskalveren en 90 melkkoeien, vindt

Jasper Timmerman van C3A Agro & Agri Advies, een fullservice ad-

dat de overheden de agrariërs meer de ruimte moeten geven. Ik

Ds. K. van Olst

viesbedrijf. „Er is een hoop stemmingmakerij, de sector heeft een

kán en mág nog uitbreiden, met zo’n 250 kalveren zonder al te veel

Doornspijk

matige lobby, de consument stelt hoge eisen aan dierenwelzijn en

aanpassingen. Wil ik nog verder groeien, dan moet ik fors investeren

landschapsbeheer, maar wil tegelijkertijd een goedkope 2-liter fles

in milieumaatregelen.” Ook hij wijst op het ‘gevaar’ dat steeds meer

halfvolle melk, (folie)kaas en een scala aan toetjes! En ondanks de

burgers bezit nemen van agrarisch gebied.

moeten worden.
Jan van Norel, secretaris

regels over fosfaatrechten, de Melkveewet, ammoniak-, derogatienitraat- en mestwetgeving, de strenge bouweisen, de terughouden-

Van de Brake: „Schaalvergroting gaat ‘m niet worden!

de financiers, het afnemend aantal bedrijven, dreigende vergrijzing,

Wij moeten de handen ineen slaan, onze producten

een mismatch tussen vraag en aanbod, een Retail die marge niet

vernieuwen en vermarkten en daarin prijssetters

eerlijk verdeelt, zijn er kansen voor de onderscheidende melkvee-

worden. Daarvoor is een absolute cultuuromslag

houderij in Nederland”, zegt hij.

vereist. Zo lang we nog zo druk zijn met de eigen koeien en er geen tijd voor nemen, gaat

Timmerman wijst op samenwerking: „Er is groeiende vraag uit Azië,

dat er nog niet van komen. De jongere ge-

Latijns-Amerika, Midden-Oosten en Noord-Afrika. We hebben on-

neratie zal ’t ons waarschijnlijk wel leren!”

Nieuws

Vanuit SGP-staten

Het Baken:

‘Toon inlevingsvermogen!’
Afgelopen september bracht een afvaardiging van fractie en
bestuur een werkbezoek aan locatie ‘De Voord’ van de regionale zorginstelling ‘Het Baken’ in Elburg. Bestuurder, mevrouw
Silvia Timmer, praatte ons uitgebreid bij over de ontwikkelingen binnen het huidige zorglandschap en binnen ‘Het Baken’.
Door de diverse zorgtransities van Rijk naar gemeente is de rol van
gemeenten, dus ook van de plaatselijke politiek, groter geworden.

Nu geen
extra
statushouders

Op de vraag wat de rol van de lokale politiek kan zijn, antwoordt

De SGP vindt dat er meerdere redenen zijn om niet in

zij: „Toon inlevingsvermogen!” Het is helder dat we keuzes moeten

2016, maar in 2017 extra statushouders (asielzoekers

maken, de budgetten zijn niet oneindig. Laten we bedenken dat het

met een verblijfsvergunning) in de gemeente Elburg

gaat om mensen en hun welzijn. Aan ons de schone taak!

op te nemen. Daarmee volgt zij het voorstel van het

Goed om te horen dat de wijzigingen in organisatiestructuur vruch-

college.

ten beginnen af te werpen. Minder lagen in de organisatie en meer

Niet alleen maar
‘links gedoe’

zelfsturende teams en meer verantwoordelijkheden lager in de or-

In april besloot de gemeenteraad nog om nog dit jaar 30

ganisatie.

extra statushouders te huisvesten boven op de 58 die vanuit het Rijk voor 2016 aan de gemeente zijn toegewezen.

Verder zagen we dat er actief gewerkt is aan het creëren van een

Dat gebeurde vanuit de ambitie om een bijdrage te leve-

open sfeer binnen de afdelingen, zodat de bewoners een stuk

ren aan de vluchtelingenproblematiek.

vrijheid blijven ervaren. De bewuste keuze om de eigen keuken in
stand te houden maakt het mogelijk dat er direct contact kan zijn

Asielzoekerscentra zaten overvol, zodat doorstroom zeer

tussen bewoners en kok en geeft flexibiliteit richting eventuele fa-

gewenst was. Het college acht deze extra ambitie in 2016

milieleden die blijven eten.

echter niet uitvoerbaar. Daarnaast is de instroom in asiel-

SGP-statenlid Bennie Wijnne zegt

min of meer af te pakken. Die zouden dan

leerde knelpunten moeten we eerst goed

geschrokken te zijn van de teneur in

ook onder het regime komen van ‘tegelij-

monitoren. Fijnstof in de kippensector

de provincie Gelderland als het om de

kertijd iets terug doen voor de natuur en

is zo’n probleem, waarvan overigens is

Fijn ook, dat blijkt dat er nog zoveel vrijwilligers zijn die zich inzetten

agrarische sector gaat. „Aan de ene

dierenwelzijn’. Door middel van een door

vastgesteld dat bij vrijlopende kippen 13

voor hun oudere medemens, alhoewel hier met het oog op de toe-

kant krijgt de sector snel de schuld,

de SGP ingediende motie is dat voorko-

keer zo veel fijnstof vrijkomt als bij de

komst wel een zorgpunt ligt.

maar aan de andere kant moet de sec-

men, maar de seinen voor uitbreiding

vroegere batterijkippen. Fijnstof is ook

schuiven’ naar 2017 en/of 2018. Hoewel de SGP nog

tor ook zichzelf kritische vragen durven

staan binnen de kortste keren op ‘rood’.”

slecht voor de agrariërs zelf. Daar kennen

steeds volledig achter het besluit van april staat, gaat de

we inmiddels de schrijnende voorbeelden

fractie mee met het collegevoorstel. Directe plaatsing van

Wijnne maakte iets dergelijks mee in de

van. Het lost niets op door de aantallen te

statushouders in een reguliere woning, midden in de sa-

Wijnne zit nog niet zo lang in de Provinci-

discussie over de grondwaterkwaliteit. „De

blokken. Het stalsysteem moet beter. Er

menleving, is, wat ons betreft, de meest optimale situatie.

ale Staten, maar heeft toch al gemerkt dat

provincie heeft ruim 100 meetpunten. Er

moet weer evenwicht gevonden worden

het imago dat de agrarische sector heeft,

lijkt zich een lichte verbetering af te teke-

tussen dierenwelzijn en mensenwelzijn.”

beter kan. „Partijen als Groen Links, SP en

nen, maar een partij als Groen Links wees

Partij voor de Dieren zetten de sector al

van het nog aanwezige deel aan vervuiling

Problemen ontkennen is volgens het

snel in de beklaagdenbank. Ik maakte het

heel snel de agrarische sector aan als

Statenlid zeker ook de weg niet. Wijnne:

mee in de discussie over de plannen van

veroorzaker. Men spreekt generaliserend

„We hebben te bouwen en te bewaren.

het Rijk om in verband met de fijnstof-

over landbouwgif. Deels heeft men daar

De sector mag ook kritische vragen stellen

problematiek de dierenaantallen terug te

gelijk in, maar een flink deel wordt ook

aan zichzelf en aan de tot nu toe gebruikte

brengen en de groei van bedrijven in te

veroorzaakt door de industrie. De vinger

methoden van landbouw bedrijven. In

perken. Dat moet dan middels bestem-

wordt snel in één richting gewezen”, aldus

onze kring leeft nog wel eens de ge-

mingsplannen worden afgedwongen en

Wijnne.

dachte dat kritiek op de sector alleen te

schuiven naar 2017. Het werd overigens unaniem aange-

maken heeft met ‘links gedoe’, maar dat

nomen.

stellen”, zo stelt hij.

daar is de provincie voor verantwoordelijk.
Tenminste, die toetst de gemeentelijke be-

Hij bepleit dat de verschillende overheden

is natuurlijk ook absoluut niet waar. We

stemmingsplannen. Partijen dreigden de

in gesprek moeten met de sector over

hebben ook een eigen verantwoordelijk-

ondernemers die nu nog ruimte hadden

de problemen die er wel degelijk zijn. De

heid!” aldus Wijnne.

om vrij te kunnen uitbreiden, die ruimte

politicus: „Ten aanzien van de gesigna-

zoekerscentra behoorlijk afgenomen ten opzichte van be-

Advertentie

BIOLOGISCHE
KROKETTEN
tegen inlevering van deze
bon t/m 31-1-2017 voor de

HALVE PRIJS

www.ko-kalf.nl
Jufferenstraat 29 - ELBURG

gin van dit jaar.
Het college stelt nu voor om de extra ambitie ‘door te

Het is namelijk van groot belang dat het integratieproces
zo spoedig mogelijk kan beginnen.
Op dit moment blijkt dat het aanbod van de reguliere
woonruimte niet voldoende is voor de extra ambitie. Dit
laatste, gecombineerd met het feit dat de druk op de azc’s
(tijdelijk) is afgenomen, rechtvaardigt voor ons het besluit
om de ambitie door te schuiven. In de raadvergadering
van 7-11-2016 steunde de SGP een amendement van het
CDA om de ambitie van 30 extra statushouders door te

Jan-Willem Valk

vanuit de jongeren

Vanuit de wethouder

‘Energieopwekking
zal claim op
buitengebied leggen’

Hoi! Mijn naam is Maaike Wielink en
ik woon in Kamperveen. Ik ben 14
jaar oud en zit op de Pieter Zandt
in Kampen, in 4 VWO. Ik ben lid van
SGP-jongeren omdat het belangrijk is dat de standpunten van de

Windmole

SGP-jongeren uitgedragen worden

Daarnaast

vanuit de jongeren!
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Hallo! Mijn naam is Johan van Kolthoorn, 16 jaar oud en ik woon
in Oldebroek tussen de beesten en de groente. In het dagelijks
leven ben ik stratenmaker. Ik heb voor SGP-jongeren gekozen,
omdat ze interessante avonden organiseren en met hun principes voor de dag komen!

We stelden de leden in een chat vier
vragen over de agrarische sector.
Daarna reageerden ze op elkaar.

SGP-Jongeren
uit Elburg/Oldebroek
chatten over de
agrarische sector
Wat zijn de kansen die we moeten benutten als het gaat om de
agrarische sector?
Johan: Zo gauw als mogelijk is en het weer het toelaat, de weilanden
maaien en alles inkuilen! En ow ja, wat de akkerbouw betreft voor goe-

Zijn jullie zelf betrokken (geweest) in de agrarische sector?

de voorzieningen zorgen en op tijd oogsten.

Maaike: Ja! Mijn vader is melkveehouder en daardoor hoor en zie ik

Maaike: Op het gebied van duurzaamheid en milieu liggen nog kansen

veel over de agrarische sector.

voor zowel boer als gemeente, maar ook kunnen de boeren leren van

Johan: Hey Maaike! Ook ik ben betrokken in de agrarische sector! Ik

hun eigen fouten.

heb een paar jaar tussen de koeien en de kippen gewerkt en afgelo-

ELBURG

pen drie jaar tijdens de vakanties bij een groenteboer gezeten en op
de akker gewerkt.

Met betrekking tot wonen in het buitengebied horen we nogal
eens, dat meer flexibiliteit rondom inwoning en mantelzorg zeer
gewenst is. Ideeën rondom dit thema zijn zeer welkom. Het thema
‘seniorenhuisvesting’ in de volle breedte is op dit moment uiterst

Facebook:
SGP-Jongeren Elburg/
Oldebroek

Maaike: Soms! Ik lees ‘de Boerderij’. Soms staan daar veel dingen over

Twitter: @SGPJEO

en voor de agrarische sector in.

Instagram: SGPJEO

Johan: Ik lees het blad Agrapower, dus ik blijf redelijk op de hoogte van

www.sgpjeo.nl

Maak gerust een afspraak

Maaike: Ik vind dat de boeren vaak in een negatief daglicht worden
gezet, maar dat is niet terecht. Het zijn ook mensen met liefde voor
hun vak!
Johan: Niet netjes! De melkveeboeren kregen de laatste tijd te weinig
geld voor hun melk!
Maaike: Dat de boeren een lage melkprijs hebben is zo, omdat er ‘te
veel’ melk is nadat het melkquotum eraf is gegaan. Dus wat dat betreft

actueel en wordt uitgewerkt.

Het bestemmingsplan Buitengebied is ondertussen ruim drie jaar oud en toe aan actualisatie. Het zal nog even duren voordat we werken

het agrarische nieuws.
Hoe vind je dat er in Nederland wordt omgegaan met de boeren?
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Flexibiliteit
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Volg je het nieuws over de agrarische sector?

WAT IS DE TOEG
EVO
VAN CHRISTELIJK EGDE WAARDE
E POLITIEK?
Spreker: Tijs van

den Brink

Locatie: Rijsgaa
rdhoeve,
Oostendorperstraa
tweg 22b, Elburg
Inloop: 19.45 uur
Aanvang: 20.15
uur
Toegang gratis

kunnen anderen daar weinig invloed op uitoefenen…
ELBURG/OLDEBROEK

ns

zal energieo

met omgevingsplannen en daarom is het goed
om het bestaande bestemmingsplan op te frissen. Mocht u binnenkort een kleine wijziging

willen van uw bestemming, dan is het misschien
hierin mee te nemen. Maak hiervoor gerust een
afspraak om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Jan Polinder, wethouder

Advertenties

Een machine ontwerpen die de paprika’s op de juiste
volgorde verpakt; wil jij de leiding in het ontwerpproces?
Dan zijn we op zoek naar jou; wij zoeken een

PROJECTLEIDER/
WERKTUIGBOUWKUNDIGE
Fulltime in Barneveld
Voor een engineersbureau zoeken wij een
werktuigbouwkundige die uitgedaagd wordt projecten op
hoofdlijnen te leiden en werknemers de mogelijkheid te
geven hun werk goed te doen.

Kijk voor meer informatie op
www.ecmdialoogbv.nl/partijding
De sollicitatieprocedure wordt
begeleid door adviesbureau ECM
dialoog te Elburg (0525 661 697).

RBG
eklanden’
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op

Uw totaalbeveiliger

• (sier)hekwerken
• automatische toegang
• toegangscontrole
• inbraakbeveiliging
• camerabeveiliging

APK • Onderhoud • Reparatie • Aircoservice
Winterbandenservice • Schadeafhandeling

• brandmeldinstallaties

Moerasstraat 4C, 8082 AJ Elburg, tel. 0525-655418

www.garage-willemsen.nl

Dé specialist in
autoschadeherstel

Broeklandstraat 2, 8082 AE Elburg
T (0525) 63 29 66, www.dickhof.nl

al 15 jaar een begrip

Zuiderzeestraatweg West 24d Doornspijk
T. (0525) 68 53 20 E. info@klompenburg.eu
I. www.klompenburg.eu

TOPSLAGERIJ
HENK VAN DE WEG & ZONEN
• Topslager, dus vleesspecialist bij uitstek
• Eigen inkoop / slachting en worstmakerij
• Organisator van barbecue- en gourmetparty’s

Zwarteweg 24
Zuiderzeestraatweg West 60
Klokbekerweg 160

Zwarteweg 24

Zuiderzeestraatweg west 60
Klokbekerweg 160

Zuiderzeestraarweg 133
Centrumplein 3

Zuiderzeestraatweg 133

8097 PW Oosterwolde
8097 PW Oosterwolde
8085 AG Doorspijk
8085 AG Doornspijk
8081 JJ Elburg
8081 JJ Elburg

8096 BE Oldebroek
8096 BE Oldebroek
8084 AZ ’t Harde

Tel. 0525 - 621278
Tel. 0525 - 62 1278
Tel. 0525 - 661276
Tel. 0525 - 66 1276
Tel. 0525 - 683747
Tel. 0525 - 68 3747

Tel. 0525 - 630053
Tel. 0525 - 63 0053
Tel. 0525 - 760160

www.slagerijvandeweg.nl

Redactie/tekstueel: pro-text.nl

Sponsoren: van den Hardenberg en Zn, Shellstation, v.d. Vegte, Bestratingsbedrijf G. Bekenkamp, Auto’s ‘t Harde, Van den Dragt Bestratingen Doornspijk

