
Van: Uitgeverij D 11 Marken <dem.uitgeverij@outlook.com>
Aan: D11M.nieuwsbrief@outlook.com <d11m.nieuwsbrief@outlook.com>
Onderwerp: Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 14 
Datum: 01.08.2022 08:26:31 (+02:00)
Bijlagen: 220722 Met het oog op Gorssel .jpg (1 pagina), Joppe_Uitnodiging_compleet_14-

07-2022_(2).jpg (1 pagina)

Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 14

Boek: Met het oog op Gorssel 

Op dinsdag 5 juli 2022 heeft Dick van Welzen een bijzonder boek over Gorssel gepresenteerd. Hij 
overhandigde het eerste exemplaar aan burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. Het boek is uitgebracht op 
initiatief de Dorpsraad en de Stichting Gorssels Erve. In het boek worden 50 plekken met historische 
betekenis bekeken door de ogen van beeldende en literaire kunstenaars. Meer dan 100 beeldend 
kunstenaars, schrijvers en dichters leverden een bijdrage aan het boek dat eigenlijk in iedere huiskamer in 
Gorssel thuishoort. Het 200 pagina dikke boek is te koop in de boekhandels in Gorssel, Deventer, Zutphen 
en Lochem en kost slechts € 14,75.  In de bijlage een foto van de omslag.

Film: De trots van Joppe 

Na het mooie boek ‘150 jaar Kerk in Joppe is er nu ook de film ‘De trots van Joppe’. Deze film is eveneens 
gemaakt ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van de unieke kerk van Joppe. Mede door 
coronabeperkingen kon deze tot nu toe niet aan het publiek getoond worden.  Zondagmiddag 14 augustus 
om 16.oo uur is de première van deze film in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Wel graag 
even van tevoren melden dat u komt bij info@taalbureau.com of bel naar 06-51254578. Zie ook de bijlage. 

Tot slot 

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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