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Genealogische dag 2022 

Op zaterdag 12 november 2022 van 10.00 tot 16.00 houdt de werkgroep Genealogie van de 
Historische Vereniging ‘De Elf Marken’ te Gorssel haar jaarlijkse Genealogiedag. Belangstellenden 
zijn van harte welkom in de Kerk aan de Hoofdstraat in Gorssel. 

De stamboom Korenblik (en Korenblek) staat deze dag centraal. De stamboom en wat verder over 
deze familie bekend is, is in een boek vastgelegd. Dit boek is op de genealogische dag te koop. De 
werkgroepleden genealogie zullen de familie-informatie zoals gebruikelijk op een prachtige manier 
aan de bezoekers presenteren. Hieronder vast een klein voorproefje.  

Werkgroepleden zijn druk met de voorbereidingen (foto’s van een eerder jaar)  



Evert Jan Korenblik (1870), zijn vrouw (1861) met kinderen en kleinkinderen 

Verhuizingen A.W. Korenblik & Zn. 



Opoe Korenblik en dochter Mina. Mevrouw Korenblijk, Zandweg 288 te Gorssel gaat met haar tijd 
mee. Ze vindt elektrisch koken uitermate gemakkelijk en zindelijk: ‘Ik heb nagerekend dat elektrisch 
koken me absoluut niet duurder komt dan vroeger met olie. Het bevalt me uitstekend.’ 

Iedereen is op deze dag tussen 10 en 16 uur van harte welkom. Ook al kent u de familie Korenblik niet, het is toch interessant 

om hier een kijkje te komen nemen. Bovendien zullen er ook diverse standhouders aanwezig zijn, oude 
bekenden en ook nieuwe gezichten zullen hun opwachting maken. Er valt deze dag dus ook 
nieuwe genealogische kennis op te doen.

Tot slot 
Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan 
naar {d11m.nieuwsbrief@outlook.com.  

Met vriendelijke groet,             
De Elf Marken Gorssel  
Redactie Nieuwsbrief  
Gerrit Groot Wassink             



Uitschrijven:

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