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RUURLO I~e komst van Museum
~M®RE naar’.hét kasteel -‘Huize
:Ruurlo hiddt de~ gemoeder
bezig:’
vanheb
het
~- flink
museum
voorude,
de opening
deur’staat,

~f~o

0
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g-worden met schitter~nde foto’~”~
van anry Schip orst en poëtisc-he:
teks en ~ian argriet~ van ‘Laa,r.
r is bewust gekozen voor rust in
het boekje doâr veel’ ‘producten’
en’ weinig mensen te fotograferen.
edere-pagina ~ bovendien gelijk
opze.
Nâa~ het boekje ores’enteerde
STAR
ee nieuwe fietsroutes.’
Een van ~ km van’ uurlo naar
Gor sel en een tweede van 4 km
van Gorssel na. Ruurlo via een’
ande e weg ui eraard Ook hier
is du heel nadrukkelijk d ve
binding tussen• ORE en Ruurlo
gezocht. D ou es ijn egen een
kleine vergoeding bij de STAR in
• uurlo te verkrijgen.
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ben de ondern~mers in’ Ruurlo~
‘in samenwerking met de STAR
•(Stichting Toeristische Activiteiten
Ruurlo) in slechts zes weken tijd
een initiatief ui de: ond estam
dat tot doel heeft de verbinding te
verstevigeri. tussen e museum en
•~het dorp.
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DborRob Weeber

n Gorssel ~ al bekend dat Mu
seum M0
neer dan honderd
duizend bezoekers per jaar tre
0 e locatie ervan, midden in het
céntrum, is natuurlijk jaloersma
kend voor iedere andere.plaats.
De grote.vraag was dus hoe ,on~
‘‘:der1~me~ Ruurlo optimaal kaû
• profiteren van de bezoekers van
• het kasteel. D e oplossing is in eer
St- instantie gezoch in het boekje
ooi in Ruurlo, een g~iii~ infor
.matieboekj- met wandelro e,
over winkels, horeca e attracties.
Woensdagavond werd het officieel
gepresenteerd.
Een van d- initiatiefnemers is
• Rdb Teunissen, eigenaar van de
gelijkn~mige modezaak in het
• dorp. “Via René Swienink van
STA~ in tiurlo hoorden we,dat.
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Idet voormalig- kastee van de
familie an Heeckeren wordt als
een v. de mooiste astelen van
ederland génoemd. Mooi is ook
Werkgroepleden Rob Teunissen r) en Sven Bonsel (‘m) bieden het eerste exemp(o~r v~n
da het-park weer wordt terugge
Mooi in Ruurlo aan schrijfster Margrieta van Laar (1) aan. Foto: Rob Weéber
.rach in d aloûde staat, zoals
ei~ om dez ~f~ta •figuurlijk” destijds~ d 19e eéu, ontworpen
Andre Midoe oop vén base6 een
derge ij boe1~e voor Go ssel had en letterlijk e overb uggen m-t door Zochers. Ook dit zal weer zijn
eigen publiek kken. Kortom, het
gemaakt. Dat idee sprak
erg een ~antrekkelijk aanbod voor de
lijkt
een
oktvoll envooral ook
bezoekers
van
MORE.
Door
he
,aan en we ‘hebben . ect contac
en ousiasme van iedereen zijn prettige samenwerkin: e worden
opgenomen en en werkgroe
gvo d me Sven Bonsel, Wilgar we erin geslaagd om het boe e in ‘tussen he museumen het dorp. .1
Mar~man’en Anja Labohm. Er ligt slechts zes wç en tijd e produc
wil je ‘nog ORE?
•ren. De verwachting is aathetmu
een 1cm afstand tussen~het kastee
et boekje is gratis te verkrijgenen ons centrum, gekscherend ook seurii het eerste jaar zo’n 25.000
~rel de green miie geno-md, dus. bezoekers trekt, dus”haast was - bij de ondèr.nen~iers in Ruurlo, bij~
en inhet museum..
gebqden. et is bij~onder fraai dwe zochten naar een ogehj
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