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Het jaar 2022 loopt ten einde
We naderen alweer het einde van het jaar. Het bestuur van De Elf Marken wenst al haar 
leden en vrijwilligers heel fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar. 
Het nieuwe jaar 2023 is voor De Elf Marken een heel bijzonder jaar. Het is namelijk 40 jaar 
geleden dat de vereniging is opgericht. Het is de bedoeling om dit jubileum met alle leden 
en zo mogelijk ook met de 'nog-niet-leden' te vieren. In het nieuwe jaar hopen we u 
hierover uitgebreid te informeren.

Bijzondere expositie in Tramstation 
Sinds enkele dagen is er een heel bijzondere expositie ingericht in ons historische 
verenigingsgebouw het ‘Tramstation’ aan de Van der Capellenlaan in Gorssel. Werk van 
maar liefst drie kunstenaars is hier samengebracht. Het gaat om poppen van mevrouw 
Veeneman en om schilderijen van Klaske de Waal en Lyda te Linde.  

Poppen van mevr. Veeneman 
In de jaren vijftig en zestig zijn door poppenmaakster mevrouw Veeneman uit 
Eefde een groot aantal poppen gemaakt. Haar dochter heeft hiervan circa 50 
poppen aan De Elf Marken geschonken. De poppen zijn inmiddels al aardig op 
leeftijd, maar gelukkig verouderen poppen niet zo snel als mensen. Ze zien er 
nog puntgaaf uit. Alle poppen zijn nu in het tramstation te bewonderen. Ze 
zitten gezellig in kleine groepjes bijeen.  



Schilderijen van Klaske 
Klaske de Waal uit Gorssel is al vijftien jaar lid van de schilderclub Het 
Koerhuis in Gorssel. Ze heeft als insteek: mooi om bezig te zijn met diverse 
items: krijt, acryl en divers materiaal op doek. Het is telkens weer een 
verrassing als het iets wordt.



Schilderijen van Lyda 
Ook Lyda te Linde uit Eefde is lid van schildersclub het Koerhuis. Lyda is haar 
schilderscarrière begonnen met aquarelleren en is in de loop van de tijd 
overgegaan op acrylverf. In het Tramstation hangt wat nieuw en wat ouder 
werk. De titel van haar deel van de expositie is ‘Door de jaren heen’ De 
schilderijen zijn divers van realistisch tot abstract. 

De expositie is te bezichtigen tot eind februari 2023. De openingstijden van het 
Tramstation zijn: dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, donderdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 uur en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. In verband met de feestdagen is 
het Tramstation van 23 december tot en met 9 januari gesloten. Gelukkig zijn de 
schilderijen en poppen ook van buitenaf prima te bezichtigen. Dus maakt u bijvoorbeeld 
een kerstwandeling door Gorssel, ga dan beslist even kijken. Dat kan ook ’s avonds, want 
dan is de expositie verlicht. Dan ziet het er allemaal nog romantischer uit. 

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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