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Dorpsborrel 14 maart / Lancering website
Hierbij willen we bewoners van het dorp De Glind uitnodigen voor de eerste dorpsborrel
van 2014. Net als vorig jaar willen we in Glindster weer momenten hebben voor
ontmoetingen van alle bewoners in een ongedwongen sfeer. Je bent
welkom vanaf 20 uur en je kunt dan genieten van een kop koffie /thee of
limo met wat lekkers aangeboden door Glindster.
Rond 20.30 uur wordt stilgestaan bij de lancering van de nieuwe
Dorpswebsite van De Glind. Daarna is het weer gezellig borrelen (voor
eigen rekening), lachen, kletsen enz.
Tot ziens, Rikus Marring (voorzitter bestuur Glindster).

Website www.glind.nl
De Rudolphstichting nam het initiatief tot een nieuwe site voor De Glind en maakte deze
financieel mogelijk. Met trots kijken we naar het eindresultaat!
De oude site werd belangeloos 12 jaar lang beheerd door Melis van Deelen met de
laatste jaren Paulien Jansen als trouwe redactrice van de Glindse Bazuin.
Heel erg bedankt daarvoor!!
In 12 jaar tijd wisten zij meer dan 90000 bestanden te verzamelen op de oude site.
Achter de schermen is hard gewerkt aan de invulling van de nieuwe site door een nieuwe
redactieteam.
Vanuit de website blijven wij u maandelijks voorzien van een
Glindse Bazuin ( onze nieuwsbrief) De berichten hierin zullen
vooral bestaan uit berichten die zijn aangeleverd door
dorpsbewoners/ derden. Wij hebben hierbij dus uw informatie
nodig! Al uw kopij (activiteiten, nieuws en prikkers) kunt u
voortaan uitsluitend via de webformulieren op www.glind.nl
aan ons opsturen. Wij plaatsen deze vervolgens op de site en in de Bazuin.
Een wens vanuit het dorp gaat in vervulling om ook eindelijk een echte “Dorps agenda” te
hebben zodat we kunnen zien wat er allemaal in dorp gebeurd.
De nieuwe website is er eentje voor en door bewoners uit De Glind en iedereen die ons
dorp een warm hart toedraagt. We zijn benieuwd van u er van zult vinden.
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Ariënne Wunderink (RS), Patrice de Jonge , Rianne Joosten en Myra Steens (BLV).
E mail redactie@glind.nl
Beheerder van www.glind.nl is Belangenvereniging De Glind.

