
dinsdag 5 april 2011 www.destentor.nl

www.destentor.nl/zutphen regio | 27

De politie heeft zondagnacht in
Brummen een 31-jarige Arnhem-
mer aangehouden voor drugsbezit.
Agenten zagen de man rond 3.30
uur in volle vaart langs een snel-
heidscamera in Voorst rijden. De
agenten dachten eerst aan een
spoedrit naar het ziekenhuis en be-
sloten de auto te volgen. Toen de
auto doorreed richting Brummen
werd de bestuurder aan de kant ge-
zet en aangehouden. Hij vervoerde
vuilniszakken met hennep.

Een 25-jarige vrouw uit Zutphen is
zondagmiddag tegen de lamp gelo-
pen toen zij in een supermarkt in
Warnsveld afslankproducten stal.
De winkeldiefstal vond omstreeks
16.35 uur plaats in een supermarkt
aan de Runneboom in Warnsveld.
Een winkelmedewerker betrapte
de vrouw toen zij een aantal af-
slankproducten wegnam, waarna
de politie werd ingeschakeld. Na
verhoor is de vrouw met een pro-
ces-verbaal op zak weer vrijgelaten.

Frieda te Lindert is afgelopen week-
einde uitgebreid in het zonnetje en
in de bloemetjes gezet door toneel-
vereniging T.A.O in de Wilden-
borch (Vorden). Voorzitter Frits
Pladdet deed dat na afloop van de
uitvoering van de klucht Zieken-
huis aan de race, die T.A.O. vrijdag
en zaterdag in de Kapel op de plan-
ken bracht.
Frieda te Lindert is vijftig jaar lid
van T.A.O. en daarmee vanaf het be-
gin bij de vereniging betrokken. Ja-
renlang stond ze zelf op het toneel,
maar sinds enkele jaren neemt ze
de regie voor haar rekening. Ook
verzorgt ze de keuze van de stuk-
ken die de vereniging speelt.

ZUTPHEN – Het uitzicht vanaf het
Talamini-terras in Zutphen is de-
zer dagen anders dan gebruikelijk.
Dit komt door de vervanging van
de bocht Groenmarkt-Lange Hof-
straat bij de Wijnhuistoren.
Deze klus is gisteren begonnen.
Een van de werklieden zei te ver-
wachten dat de klus in de loop
van woensdag geklaard is. De ver-
vanging van de bestrating is nood-
zakelijk omdat er door vrachtwa-
gens geregeld stenen uit het weg-
dek worden gereden. De nieuwe
stenen worden in elleboogverband
op zand gelegd. Dit moet een her-
haling van de problematiek voor-
komen. Alle winkels en woningen
zijn tijdens de werkzaamheden te
voet of per fiets bereikbaar.

ZUTPHEN – In het kader van de
Maand van de Filosofie komt filo-
soof Hans Achterhuis morgen
naar Zutphen om over zijn boek
‘De utopie van de vrije markt’ te
vertellen. Achterhuis vertelt het
verhaal achter de financiële crisis;
hoe een van de hoofdrolspelers,
voormalig Fed-voorzitter Alan
Greenspan, vanaf zijn jeugd onder
invloed stond van filosofe Ayn
Rand. Deze goeroe-achtige vrouw
predikte het rauwste egoïsme.
Haar boek ‘Atlas Shrugged’ is voor
de meeste Amerikanen het belang-
rijkste boek na de bijbel. De lezing
in Luxor Zutphen begint om
20.00 uur. Kaarten: 0575-513512.

ZUTPHEN/WARNSVELD – D.A. (21)
uit Warnsveld verdwijnt voor
twee weken achter de tralies. De
politierechter in Zutphen legde de-
ze straf op, omdat A. iemand had
bedreigd en geslagen.
Op 9 juni 2010 kreeg A. het aan de
stok met een plaatsgenoot. ‘Ik
maak je af’, zei hij tegen deze per-
soon. Een dag later ging het weer
mis, maar bleef het niet bij woor-
den. A. gaf het slachtoffer klappen
in het gezicht en op zijn borst-
been. Justitie had A. ook nog ge-
dagvaard voor een bedreiging
twee jaar geleden in Doetinchem,
waar hij had gedreigd iemand af te
maken. De officier van justitie eis-
te twee weken cel. De rechter was
het daar mee eens.

Bocht wordt ‘truckproof’ Achterhuis over
utopie van de
vrije markt

Agressieveling
twee weken in cel

ging. Allemaal Cubanen die zelf
iets aan hun situatie willen veran-
deren. Het probleem is dat zij ge-
woon niet weten hoe ze dat moe-
ten doen. Simpelweg doordat ze
nooit de mogelijkheid hebben ge-
had zelf een keuze te maken. Het
ondernemerschap zit niet in hun
genen.”
Ze moeten nu echter wel, want de
situatie in Cuba is zo slecht dat de
regering een miljoen overheids-
ambtenaren heeft moeten ont-
slaan. Er is geen geld voor een
werkloosheidsuitkering. Een groot

probleem in het land is dat er on-
voldoende eten beschikbaar is.
De hulp van de stichting richt zich
op het opzetten van kleine bedrijf-
jes. Boerderijen waar vier of vijf
Cubaanse families hun brood kun-
nen verdienen. Zij houden zich be-
zig met het kweken van groenten
die weer op de markt verkocht
worden. „Het zijn coöperatieve be-
drijven zoals een schapenhouderij,
een kippenfokkerij en een boom-
kwekerij.” Voor het Cubaproject
heeft HAND 2500 euro beschik-
baar gesteld. Van dat geld kunnen

de bedrijven materialen aanschaf-
fen, zoals prikkeldraad, gereed-
schap, bestrijdingsmiddelen en die-
ren om de veestapel uit te breiden.

Erhardt gaat binnenkort weer naar
Cuba. Om zicht te houden of de
donaties besteed worden aan ge-
noemde materialen neemt hij een
aantal (tweedehands) digitale ca-
mera’s mee, die door Foto Drenth
zijn opgeknapt. Met die camera’s
moeten de Cubanen laten zien
waar ze de donaties aan besteden.
Die beelden gaan dan per e-mail

naar Nederland.
Erhardt: „Het is een heel klein
druppeltje op een gloeiende plaat.
We hebben niet het idee dat we
hier de wereld mee kunnen verbe-
teren, maar het begin is er”.

Wie de stichting Hongarije wil hel-
pen met het Cubaproject kan dat
doen met een donatie op rekening-
nummer 113.260.148 tnv Stichting
Hongarije te Zutphen met vermel-
ding van Cubaproject.

www.stichtinghongarije.eu

Wiettransporteur
geflitst en gepakt

Dief afslankproducten
in de kraag gevat

Frieda te Lindert in
het zonnetje gezet

„Cuba maakt nu hetzelfde proces door als
Oost-Europa bij de val van de muur.”

„Het is een heel klein druppeltje op een gloeiende
plaat. We hebben niet het idee dat we hier de wereld
mee kunnen verbeteren, maar het begin is er.”

Laszlo Erhardt van de Zutphense Stichting Hongarije maakt opnames om de afspraken, die hij met de kersverse Cubaanse ondernemers heeft gemaakt,
vast te leggen. Een Italiaanse non, die op Cuba woont, fungeert als tolk.  foto’s Stichting Hongarije

De bestratingswerkzaamheden in de bocht bij de Wijnhuistoren moeten
morgen worden afgerond.  foto Rudi Hofman

Kunstgrasveld
Het nieuwe kunstgrasveld op
het sportcomplex De Wolzak
in Eefde wordt vrijdag offici-
eel in gebruik genomen. De
datum ontbrak afgelopen za-
terdag in het verhaal.

Laszlo Erhardt
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