
Van: Uitgeverij D 11 Marken <dem.uitgeverij@outlook.com>
Aan: d11m.nieuwsbrief@outlook.com <d11m.nieuwsbrief@outlook.com>
Onderwerp: Nieuwsbrief De Elf Marken 2021 nr. 06a
Datum: 25.03.2021 13:06:39 (+01:00)

25 maart 2021

Almense Mummies

In nieuwsbrief 2021 nr. 6 schreven we over de Almense Mummies die daar al sinds de 18e en 19e 
eeuw liggen.  Wie in meer details geïnteresseerd is verwijzen we naar het boek “Uit Gorssel’s 
verleden” van J. de Graaf, secretaris van de gemeente Gorssel. Hij heeft de in 1849 
dichtgemetselde grafkelder in 1918, toen deze in verband met werkzaamheden tijdelijk open was, 
bezocht en heeft allerlei details vastgelegd waaronder wie hier begraven liggen.    

Recent is vastgesteld dat de grafkelder door specialisten schoongemaakt moet worden. Ook moet 
er onderhoud aan de houten kisten worden verricht. Daarvoor is dringend geld nodig. In 
Nieuwsbrief 2021 nr 06 nodigden wij u uit om hiervoor een bijdrage over te maken op de 
bankrekening van De Elf Marken. Inmiddels is voor dit doel de bankrekening van kerkelijkbeheer 
Almen NL13RABO0301401810 opengesteld. Als u geld wilt doneren vermeld dan: grafkelder.  

Mensen die reeds geld op de rekening van De Elf Marken hebben overgemaakt danken we 
hiervoor hartelijk. Wij zullen ervoor zorgen dat dit ter bestemder plekke komt. 

Atlas van de IJssel 

In maart is bij WBOOKS een zeer interessant boek verschenen “Atlas van de IJssel”. 
Het boek vertelt aan de hand van historisch kaartmateriaal en hedendaagse dronefoto’s de 
ontstaansgeschiedenis van een grote diversiteit aan gebieden die samen de IJsselvallei vormen.

Atlas van de IJssel vertelt aan de hand van 
 historisch kaartmateriaal en hedendaagse dronefoto’s de ontstaansgeschiedenis van een grote 
diversiteit aan gebieden die samen de IJsselvallei vormen. Of het nu gaat om de IJssel van 
vroeger of van nu de atlas bevat vele unieke beelden die voor het eerst in 
 onderlinge samenhang worden getoond.

Het boek is in de reguliere boekhandel te koop. Voor meer informatie ga naar: 
https: //wbooks.com/winkel/regionaal/overijssel/atlas-van-de-ijssel/ 



Tot slot 

Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen naar aanleiding van 
deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.     

Met vriendelijke groet,    

Gerrit Groot Wassink    
Redactie Nieuwsbrief    

Uitschrijven:  

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com. 
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