
Gorssel Bloeit zoekt groene vingers!
Samen met andere enthousiaste vrijwilligers ons dorp 
verfraaien door het plaatsen en onderhouden van 
bloembakken op de mooiste plekjes van Gorssel. 

Lees er alles over in deze folder!

| www.dorpsraadgorssel.nl | info@dorpsraadgorssel.nl | 

 O Ja, ik heb belangstelling om mij aan te sluiten bij het 
leukste initiatief van Gorssel.  
 
Naam: ………………………………. ..........
Telefoonnummer: ………………………….. 
Mailadres: ……………..................................

Nieuwsgierig geworden?

Meld je nu aan door inlevering van dit 
formulier bij Bechtle boekhandel, of stuur een 
kort berichtje naar: gorsselbloeit@outlook.com

Na aanmelding word je op onze mailinglijst 
geplaatst en houden we je op de hoogte van de 
eerstvolgende informatiebijeenkomst, waar we 
alles zullen vertellen over Gorssel Bloeit. 

Tot snel!

Inleverformulier

| www.dorpsraadgorssel.nl | info@dorpsraadgorssel.nl | 



De mooiste verhalen en 
ontmoetingen vind je op straat

Als vrijwilliger bij Gorssel Bloeit sta je letterlijk 
en figuurlijk midden in de samenleving. 
Je hebt veel contact met andere enthousiaste 
vrijwilligers en leert mensen van over het hele 
land kennen gezien de vele bezoekers die 
Gorssel jaarlijks trekt. 

Het werken met bloemen en planten in de 
buitenlucht is een ontspannende en gezonde 
bezigheid, maar vooral ook één waar je al je 
creativiteit in kwijt kunt. Het allermooiste is 
natuurlijk dat ons dorp Gorssel hiermee een 
zeer fraaie en aantrekkelijke omgeving wordt 
waar iedereen van kan genieten.

De inspiratie voor Gorssel Bloeit komt uit Twello, alwaar de Stichting 
Dorpsverfraaiing al 60 jaar lang het centrum van Twello decoreert 
met de mooiste bloembakken. Een grote groep zeer enthousiaste 
dorpsgenoten is hier het hele jaar rond bezig met het verzorgen en 
inrichten van meer dan 100 bakken en diverse rotondes. 
Zie Dorpsverfraaiing.nl

Het initiatief Gorssel Bloeit komt vanuit de dorpsraad Gorssel en is bedacht door de 
werkgroep Centrum, die ernaar streeft om het centrum van Gorssel voor zowel inwoner als 
bezoeker tot een levendige en aantrekkelijke ontmoetingsplaats te maken. Het doel is om in 
2021 een start te maken met het vormen van een team vrijwilligers en daarmee de eerste 
bloembakken te plaatsen.

Gorssel Bloeit is van en voor de 
inwoners van Gorssel en wil een hechte 
band creëren zodat het echt een 
onderdeel wordt van onze dorpse 
samenleving. Het verbinden van mensen 
staat hierbij centraal. 

Ook mensen met iets minder groene 
vingers zijn uiteraard welkom om bij te 
dragen aan het ontwikkelen van het 
initiatief, er zijn immers veel manieren
om er gezamenlijk een succes van te 
maken. 

→

Een bruisende en aantrekkelijke leefomgeving


