5 februari 2021.
Vanochtend om omstreeks 10.30 uur arriveerde een autotransporter van de Firma Herwers met 4
spiksplinternieuwe elektrische deelauto’s bij het Brouwersnös. De nieuwe auto’s zien er te gek uit en
zijn duidelijk herkenbaar aan de Achterhoekse vlag op het dak en een GAON bele ering op de
achterpor eren. Ook het Groenkracht logo ontbreekt niet.
Hoewel er i.v.m. corona geen uitnodigingen waren verstuurd, waren er toch nog een 20-tal
belangstellende aanwezig waaronder veel pers en een cameraploeg van TV Gelderland en de ZSOM.
Aan het woord is de apetrotse Groenkracht voorzi er Wil van Lith. Iedere ochtend als ik ga
wandelen zie ik hele wijken vol staan met geparkeerde personenauto’s en busjes. Zelfs voortuintjes
worden tegenwoordig getransformeerd in parkeerplaatsen. Er is nauwelijks nog ruimte voor spelende
kinderen, etsers en groen. Zoiets doet zeer, maar mensen hun auto afpakken kan natuurlijk niet. Een
alterna ef bieden dat kan wel. Daarom ben ik heel blij dat Groenkracht vandaag kan starten met 3
elektrische deelauto’s. Modern, stoer, hip, spor ef, elektrisch, dus schoon en s l. Bijkomend
voordeel, het gebruik van een deelauto is veel voordeliger dan het hebben van een eigen auto. Je
betaalt alleen wanneer je de auto gebruikt. Alles inclusief: Afschrijving, onderhoud, schoonhouden,
verzekering ja zelfs de brandstof stroom.
Bij voldoende belangstelling kunnen we later dit jaar opschalen naar 8 elektrische deelauto’s.

Op de foto v.l.n.r. Olivier Wen nk, Sylvia Sonderen, Jacques Hofstede, Wil van Lith. (The A Team)
Om kennis te maken met onze elektrische deelauto’s is iedereen van harte uitgenodigd om een gra s
proefrit te maken. Bel of stuur een Whatsapp naar 06 83 82 46 63 of een mailtje naar
deelauto@groenkracht-groenlo.nl De tarieven zijn zeer aantrekkelijk, namelijk: € 4,50 per uur
(maximaal € 50,- per dag) plus € 0,20 per km.
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Het hele weekend staan de auto’s op de markt voor bezich ging. Voor belangstellende is er een
informa efolder en een leuke a en e.

