dragen dat die veel moet heffen of maar een beetje
dat kost even veel”

Deze maand zijn we te gast bij Jan en Coby
Brugman in Doetinchem.

Jan heeft de vogels als hobby en Coby schildert
met olieverf en er hingen dan ook enkele mooie
werken in huis die Cobie geschilderd heeft

Doetinchem (Nedersaksisch: Deutekem of
Dörkum) is een gemeente in de Achterhoek, in de
Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente is
genoemd naar de hoofdplaats Doetinchem, telt
56.878 inwoners en heeft een oppervlakte van
79,07 km² (waarvan 0,57 km² water). Daarmee is
Doetinchem de dichtstbevolkte gemeente van de
Achterhoek. De bevolking is voor ruim veertig
procent van protestantse signatuur en voor een
vrijwel gelijk deel van rooms-katholieke afkomst.
Voor de rest bestaat de gemeente onder andere uit
onkerkelijken en moslims.
Jan heeft al vanaf 2002 grasparkieten en heeft
nogal wat successen op zijn naam, zoals de
Kampioen van Nederland in het Kampioenschap
van de Bond in Zutphen in 2005, de groene vogel
die geschilderd is en de grijze pop heeft bij de
GGC meerdere prijzen gewonnen, bij de NGC is
Jan in 2005 hoofdgroep winnaar geworden met een
opaline cinnamon grijsgroene pop toch iets om fier
op te zijn.

Op 1 januari 2005 is de gemeente Wehl opgeheven
en aan de gemeente Doetinchem toegevoegd. Ook
werd het Zelhemse Broek bij de gemeente
gevoegd.
Jan en Coby wonen in een mooi rijtjes huis met een
mooie tuin en achteraan de schuur waar de vogels
verblijven.
Daar het voor de reporter nogal een mooie rit was
van ongeveer 2 uur werd er bij aankomst eerst
maar een lekker kop koffie gedronken vergezelt
van een punt taart, wat er natuurlijk altijd ingaat, al
was het voor de reporter beter van daar af te
blijven, ik moet al met 3 cijfers schrijven, maar ja
wel zullen maar denken” die achteraf de kist moet
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