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in het hart van deze krant

Â www.arnhemsekoerier.nl

Woensdag 23 oktober 2013

BREUN HAALT
ZWARTE BAND

FEELIN FINE, LJ
ANTHEM

De 66 jarige Breun Gaasbeek
uit Oosterbeek haalde onlangs
zijn zwarte band bij Aikido.

Arnhemmer Freek Keesen:
‘Binnen een week hadden we
85.000 views’

» 2 en 3

KLIK & WIN ACTIE

Win de nieuwe
thriller van
Deon Meyer

» 16

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Kortingsbon

In actie voor
Eusebius

Onbeperkt
Spareribs
&
Vlaamse frieten

€9,95
026 - 379 99 51
Duizelsteeg 6 Arnhem

Waar vierhonderd voor nodig waren, deden een kleine
tweehonderd enthousiastelingen zaterdag toch een
poging om de Eusebiuskerk te omarmen. Hun motief
was om de vooralsnog 27 miljoen euro kostende
restauratie van de kerk te ondersteunen.

minste vierhonderd voor
nodig waren, volgens een

Ma, di, wo Alle pizza's

& pasta's
75

t/m 9. NU voor
Uw kast op maat
Showroom: Zesweg 174
op afspraak Wijchen
Tel. 06-53540890
www.IP20wijchen.nl

6.

RESTAURANT

PINOCCIO

®

KORENMARKT
026-4432208
www.pinoccio.nl

Koopzondag
van 12.00 tot 17.00 uur

27 oktober
Braderie &
gezellige optredens

65

WILLEMSPLEIN 16, ARNHEM
026 - 711 37 12

WWW.HOVEST.NL

• • • •

‘DE EUSEBIUS IS
BEELDBEPALEND
VOOR DE STAD’

Een kleine tweehonderd man deed zaterdag mee aan de poging de Eusebiuskerk te omarmen, het
foto Marion Keijzer
startsein voor de geld-wervingscampagne.

georganiseerd”, vertelt de
CDA-politica en eigenaar
van Highspots, evenementen organisator. De restauratie van de na de oorlog met
broos afbrokkelend tufsteen
herbouwde kerk kost volgens

ZONDAG

Lees verder op pagina 18

De officiële
mededelingen en
bekendmakingen
van de gemeente
Arnhem vindt
u elders in
deze krant
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Afstandsbediening
en lader cadeau

*5$7,63817(1&+(&.
Broekhuis Arnhem
Veldoven 7
(T) 026 - 369 22 11
broekhuisgroep.nl

A.S.
ZONDAG

OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

27 oktober van 12.00 tot 17.00 uur

OPEN
Intratuin Arnhem
Beverweerdlaan 1. www.intratuin.nl

te brengen. De Stichting
Eusebius hoopt dat het Rijk
de restauratie van het Rijksmonument verder financieel
zal ondersteunen.

=DWHUGDJQRYHPEHURSGH1DWLRQDOH
7HVWGDJELM%URHNKXLV$UQKHP

www.winkelcentrumpresikhaaf.nl

Intratuin Arnhem

de huidige berekeningen 27
miljoen euro. De gemeente
Arnhem heeft 3,5 miljoen
toegezegd en de Provincie
bijna ook. Nu de rest, 16 miljoen nog. De stichting heeft
beloofd zelf 3,5 miljoen op

• • • •

low leidde Ine van Burgsteden de bijna tweehonderd
volgelingen naar buiten om
de kerk te omarmen. Dat
lukte niet, omdat er ten-

berekening van de organisatie. Van Burgsteden ondersteunt met inmiddels zo’n
25 andere Arnhemmers
als ‘fellow’ de actie van de
Stichting Eusebius om zo’n
3,5 miljoen euro bij elkaar te
scharrelen onder fondsen en
bevolking.
“De Eusebius is beeldbepalend voor de stad. En als
zelfstandig ondernemer heb
ik hier ook leuke feestjes

• • • •

ARNHEM - Als Eusebius-fel-

Woning huren of
Woning verhuren?

• • • • • • • • • • • • •

door Herman Spinhof



Poging om de Eusebius te omarmen

WWW.WOONBOULEVARDARNHEM.NL

026-4424910
boerma-arnhem.nl

bij aanschaf elektrisch
Verosol rol- of plisségordijn

