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Nieuwsbrief De Elf Marken 2023 nr. 01 

 

Nieuwjaarswens 
Het bestuur van De Elf Marken wenst al haar leden en in het bijzonder de vele vrijwilligers die zich enorm voor onze vereniging
inzetten een voorspoedig en gezond 2023. 
 

De Elf Marken viert 40-jarig jubileum 
De Historische Vereniging De Elf Marken is op 27 september 1982 opgericht. Dat is in 2023 dus precies 40 jaar geleden. Het
nieuwe jaar is dus een echt jubileumjaar. Daarom heeft het bestuur besloten om het hele jaar uit te roepen tot jubileumjaar.  
 
Hoogepunten van het jubileumjaar zullen zijn de feestelijke avonden in elk van de vijf dorpen. Deze avonden zullen bestaan uit
een presentatie over de geschiedenis van het betreffende dorp, met aansluitend een gezellig samenzijn onder het genot van
een hapje en een drankje. 
 
Daarnaast zullen we in maandelijkse afleveringen de geschiedenis van onze vereniging in enkele lokale weekbladen belichten.
De eerste aflevering met als onderwerp ‘De Oprichting’ kunt u deze of volgende  week al in enkele weekbladen lezen. Hierin
kunt u ook lezen dat het de Carnavalsvereniging in Gorssel was die in 1983 de aanzet tot de oprichting van een historische
vereniging heeft gegeven. De afleveringen zullen ook in ‘Ons Markenboek’ worden opgenomen. 

 
 
 

William Hurrell na 78 jaar begraven 
Eind oktober scheven we in Nieuwsbrief nr. 22 in het kort iets over de begrafenis van William Hurrell, de Britse piloot die op 26
september 1945 aan de Scheuterweg in Eefde neerstortte. In ‘Ons Markenboek’ dat eind januari zal verschijnen kunt u
hierover een uitgebreid verslag lezen. Inmiddels zijn er ook een tweetal Youtube-filmpjes op internet te bekijken. Het eerste
filmpje gaat over de hele voorgeschiedenis en de opgraving van het vliegtuig in 2019 met daarin de resten van de piloot. Het
tweede filmpje gaat over de indrukwekkende begrafenis op begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen.    
Link naar deel 1: https://rtvideaal.nl/deel-1-þ#documentaire-britse-piloot-þ$hurrel-uitgezonden/
Link naar deel 2: https://rtvideaal.nl/þ&terugkijken-documentaire-þ'britse-piloot-hurrel-deel-2/  
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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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