5 februari 2021

DORPSRAAD GORSSEL
Aan de slag, met elkaar en voor elkaar
Dit jaar wil de werkgroep Zorg & Welzijn Gorssel ac ef aan de slag vóór en met inwoners.
Juist ook vanwege de lockdown is een beetje extra aandacht voor elkaar belangrijk.

Voor 2021 hebben we ideeen
maar voor de uitvoering zoeken
we versterking! Iets voor jou?

Wat gaan we doen?
Ac viteiten in Gorssel; er
was van alles , maar wat
precies?
Er werd voor corona van
alles georganiseerd in
Gorssel. Wat zou het jn
zijn, als we inzicht hebben
in het aanbod van deze
(vrijwillige-) ac viteiten.
Dus vrijwilligers,
organisatoren en
deelnemers laat van je
horen! Wij zijn benieuwd
wat er werd georganiseerd
voor de inwoners, door
wie en wanneer. Een
overzicht helpt ons om
straks, na de lockdown,
een helpende hand te
bieden zodat we diverse
ac viteiten weer op
kunnen starten.

Enthousiaste fondsenwerver
Misschien is het voor jou een
kwes e van een paar
telefoontjes plegen, voor ons is
het een taak apart. Een fondsenwerver is dan ook van harte
welkom in onze werkgroep Zorg & Welzijn.
We hebben wat nanciële ruimte nodig om ac viteiten op
te kunnen ze en. Jouw hulp zou super jn zijn! Wil je meer
weten of heb je interesse?
Bezorgers van het goede nieuws!
Een paar keer per jaar zal de werkgroep Zorg & Welzijn
huis-aan-huis post afgeven.
Ben je graag in beweging, in de buitenlucht én heb je oog
en oor voor je buurtbewoners? Ben jij de persoon die het
nieuws brengt? Dan ben je meer dan welkom bij onze
werkgroep. We starten vóór het rondbrengen met ko e en
zo sluiten we ook af!

Aandacht voor
elkaar
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We vinden het als werkgroep
Zorg & Welzijn belangrijk dat
er voor inwoners die daar
behoefte aan hebben een
luisterend oor is, een hulp.
Heb jij behoefte aan contact,
of denk je aan iemand bij jou
in de buurt voor wie een
bezoekje gewenst of nodig is?
De komende maanden kun je
contact opnemen met Lieke.
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De werkgroep Zorg & Welzijn, wie zijn
we?
Juist in deze jd willen we er zijn voor de inwoners.
Daarom zijn we gestart met de nodige voorbereidingen om
straks weer met ac viteiten aan de slag te gaan. Als je zin
hebt om mee te doen en je hebt bepaalde kennis die ons
kan helpen, welkom!
‘Gorssel bloeit’ zoekt groene
vingers
De wens bestaat om het
centrum van Gorssel en de
aanlooproutes te verfraaien
met kwalita ef hoogstaande
bloembakken. Zijn er
inwoners van Gorssel met
groene vingers die er plezier
in hebben deze bakken te
vullen met een collec e
planten en daar de
verzorging voor op zich te
nemen? Het is de bedoeling
dat we een enthousiast
groepje kunnen vormen en in
de jd het aantal bakken
kunnen uitbreiden. Laat
weten als het je wat lijkt.

We hopen van je te horen! Groet,
Alex Broekman (project ondersteuning) , Judith van
Harmelen (secretariaat) , Marije Alma (voorzi er), Lieke
Schlatmann (contactpersoon en coordinator Zorg & welzijn
Gorssel)
Voor antwoorden, ideeën, behoe en, luisterend oor en
contact , bel of mail
Lieke Schlatmann 06-22965116, info@liekeschlatmann.nl

HART VOOR
GORSSEL!

BEPAAL MEE
OVER JOUW
GORSSEL!
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DENK EN DOE MEE
DORPSRAAD GORSSEL

