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Openstelling Tramstation 
Nu de lockdown versoepeld is, zijn alle werkzaamheden van de vrijwilligers weer opgestart en is ons 
clubhuis “Het Tramstation” ook weer opengesteld voor bezoekers. De openingstijden zijn: 
Dinsdagmiddag 14 – 16 uur 
Donderdag 10 - 12 uur 
Vrijdag 10 - 12 uur 

Het Oranje Fonds is een Nederlandse stichting die financiële middelen verstrekt ter versterking van de 
sociale kant van de samenleving. Het fonds werd opgericht in 2002 en was het nationaal huwelijksgeschenk 
aan prins Willem-Alexander en prinses Máxima. Het Oranjefonds organiseert tal van activiteiten op sociaal 
gebied. Een van die activiteiten is de jaarlijkse NL-Doet actie in begin maart. Nederlanders worden op deze 
dag(en) opgeroepen om zich vrijwillig in te zetten voor een non-profit doel. Koning Willem-Alexander en 
Koningin Maxima geven elk jaar het goede voorbeeld. Ook De Elf Marken doet elk jaar mee aan NL-Doet. 
Dit jaar zijn twee activiteiten geselecteerd waaraan ook u kunt meehelpen. 

Zaterdag 11 maart 2022: Werkzaamheden aan en om het Tramstation 

• schuurdeur opschuren en behandelen met houtmenie 
• deur van binnen en buiten aflakken 
• schuur uitruimen en schoonmaken en opnieuw inrichten 
• stoepen ontdoen van onkruid 

Zondag 12 maart 2022: Werkzaamheden op de Begraafplaats Gorssel  

• Restaureren van historische grafstenen inclusief omheining (hekwerk)  
• Betreffende graven ontdoen van onkruid e.d.  
• Opschriften opnieuw voorzien van zwarte tekstverf d.m.v. tamponeren 

De werkzaamheden beginnen beide dagen om 10 uur en duren tot ongeveer 15/16 uur. Wilt u meehelpen 
op een van deze dagen of een deel ervan, neem dan contact op met Henk Hietbrink, tel. 0575-491992 of 
e-mail naar henkhietbrink49@gmail.com.



 Hebt u vragen of opmerkingen 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 dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com

Virusvrij. www.avast.com
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