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4daagse lopers uit de Glind kwamen 19 juli weer thuis.
We werden hartelijk ontvangen door ouders en verzorgers. Het was weer een hele leuke, geslaagde
week. Zo lekker friet eten en dan de intocht in De Glind!
Ben je benieuwd naar de blarentabel?
Kijk op www.loopmeemetdeglind.nl

Van Glindster: zichtbaarheid en informatie
Het zal maar weinigen ontgaan zijn dat in de zomer het gebouw Glindster meer uitstraling en
herkenbaarheid heeft gekregen. Te vaak hoorden we dat passanten in De Glind niet wisten dat je
hier (o.a.!) ook een kop koffie kunt drinken. Op de gevel van het Grand café staan nu kleurig het
logo en de letters: Grand café. Naast de ingang van Glindster is een groot info-bord geplaatst waar
de plattegrond van Glindster en veel van wat Glindster te bieden heeft, op vermeld staat. De kleuren
op de terrasschermen zijn al goed vanaf de weg te zien. Alle onderdelen zijn gemaakt en geplaatst
door Iwaarden Artwork uit Barneveld. Ook staat op het plein voor Glindster al een aantal jaren een
informatiebord. Dit informatiebord is er ook voor U! Achter de kunststof ruiten is het zelf plaatsen
van een bericht of interessant artikel /persbericht mogelijk. Wilt u dit dan met de aanwezige
magneten ophangen met respect naar de andere aankondigingen? Als uw evenement niet meer
onder de aandacht hoeft haalt u het zelf weer even weg.

GlindseFoor op 28 september in de agenda?
Al genoteerd in uw agenda??
Op zaterdag 28 september van 15.00 uur tot ongeveer 21.00 uur staat er weer een feestelijke tent
naast Glindster. Het start 's middags met een gratis kinderprogramma (creatief met vilt en
schminken). Ook is er weer een kleedjesmarkt. Aanmelden niet noodzakelijk.

Vanaf 17.00 starten we de borrel en om 18.00 is er een gezamenlijke maaltijd met diverse
streekproducten Voor de maaltijd is het belangrijk van te voren te reserveren . Graag een mail naar
info@glindster.nl We hebben een maximaal aantal couverts!!! De kosten voor dit avondvullende
programma is 15 euro voor volwassenen. Kinderen hebben een eigen menu en dat kost 10 euro p.p.
Rond de maaltijd speelt Semmy Prinsen live DJ 78 toeren Jazz. De verhalenvertellers Da Fhili
zullen ons verrassen met twee geïmproviseerde verhalen. Meer info voor het totale programma van
28 september zie de agenda op www.glindster.nl

Nieuws van Très Jolie
Door de warme zomerdagen zijn de bessen mooi gerijpt en hangen de takken vol met de trossen. De
oogst is dan ook in volle gang. Graag willen we via deze weg laten weten dat je welkom bent om
bessen te komen plukken (voor jezelf, je toetje of om zelf jam te maken etc), de zogenaamde
zelfpluk. Dat kan op elke dinsdag en zaterdag. Plukken mag alleen na overleg met een van ons.
Naast de aalbessen, zijn er momenteel ook blauwe bessen rijp en beginnen de bramen al te komen.
Frambozen zullen we dit jaar, vanwege de nieuwe aanplant, niet veel krijgen.
Maar we kunnen ook nog wel wat helpende handen gebruiken. Misschien zijn er nog jongeren die
nog wat vakantiewerk willen doen, of vind je het zelf leuk om een middagje of ochtendje mee te
helpen, graag! Alle hulp is van harte welkom. Laat het ons weten via frambozenrood@gmail.com of
kom even langs op de tuin, we zijn er bijna dagelijks. hartelijke bessengroet, Theresia en Juliette

Subsidieaanvraag BLV voor dorpscontactpersoon
De Belangenvereniging dient voor 15 september een subsidieaanvraag in bij de provincie
Gelderland. Eind oktober verwachten wij een besluit van de provincie. Als de subsidie wordt
toegekend, zal voor een periode van 2 jaar een dorpscontactpersoon worden aangesteld. De
dorpscontactpersoon heeft tot taak de leefbaarheid in De Glind te vergroten. Zijn/haar taak zal
vooral bestaan uit het verbinden van bewoners, verenigingen en lokale ondernemers, het opstellen
van een gezamenlijk activiteitenprogramma, waarbij nieuwe activiteiten op het gebied van sport,
cultuur, welzijn en vrije tijd worden ontwikkeld die de samenhang versterken, het initiëren van een
Programmaraad, het aantrekken van stagiaires en vrijwilligers, het initiëren en het verbeteren van
diverse communicatiemiddelen en het generen van financiën (aanvragen subsidie bij fondsen) ten
behoeve van de activiteiten.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die afkomstig is uit de (nabije omgeving) van De Glind. Een
ondernemend en creatief persoon, enthousiast, een netwerker en verbinder met een breed netwerk in
en buiten De Glind. In de subsidie aanvraag staan de taken en het profiel uitgebreid beschreven.
Mocht je belangstelling hebben voor de subsidieaanvraag of voor de functie van
dorpscontactpersoon, dan kun je contact opnemen met Gidia Kap (vz. BLV)
via gidiakap@gmail.com

Oproep: geef je mening en 3 minuten van je tijd
Peiling informatiebehoefte www.glind.nl en Glindse Bazuin
In de Glindse Bazuin lees je iedere maand verschillende nieuwsberichten over activiteiten en
ontwikkelingen in De Glind. Op www.glind.nl vind je nu alle basisinformatie van voorzieningen,
verenigingen en organisaties in De Glind. De werkgroep voor de vernieuwde dorpswebsite is
benieuwd welke informatiebehoefte lezers van de Glindse Bazuin hebben en welk soort informatie
je graag wil lezen op www.glind.nl en in de Glindse Bazuin. Daarvoor is een korte vragenlijst
opgesteld. Wil je deze invullen? Ga naar: korte vragenlijst. Hartelijk dank alvast!

Eerste dorpsborrel De Glind
Beste dorpsgenoten, jullie worden van harte uitgenodigd in de Glindster voor de 1e dorpsborrel De
Glind op vrijdag 30 augustus om 20 uur. De dorpsborrel is een nieuw initiatief om elkaar als
dorpsgenoten te ontmoeten, met elkaar te praten, te lachen, te genieten. Ook kunnen de
dorpsnieuwtjes worden gedeeld en kun je met je dorpsgenoten de (hopelijk) heerlijk zomer
uitwuiven. Dit allemaal onder het genot van een drankje en een hapje. Het is voor jong en oud,
daarom is naast het Grand Cafe, ook de Soos open en zullen er activiteiten voor de kids
georganiseerd worden. Glindster heeft wat lekkers voor jullie in petto en de koffie, thee en limo
voor de kids is gratis. Deze keer is het eerste drankje gratis. De andere consumpties zijn op eigen
kosten.
Ik hoop jullie allemaal te zien en ik hoop dat we deze borrel tot een terugkerende iets kunnen laten
worden. Fijne zomer, Rikus Marring, voorzitter Glindster.

Fakkeloptocht vredesweek 21 september
De katholieke geloofsgemeenschap Achterveld en de Protestantse Gemeente De Glind/Achterveld
staan ieder jaar samen stil bij (de start van) de Vredesweek. Dit jaar is dat op zaterdag 21 september.
We beginnen met een korte viering in de Dorpskerk van De Glind. Het thema is ‘Gelukkig wie
vrede sticht’. Pastor Fred Kok zal daarin vertellen over zijn recente ervaringen in Israël en met de
beschietingen van Syrië.
Kinderkoor De Vlindertjes werkt mee, en kinderen van de basisscholen uit Achterveld schrijven een
gedicht. De viering begint om 19.00 uur. Voor de kinderen tot 4 jaar is er kinderoppas. Aansluitend
is er een fakkeloptocht, via de Schoonderbekerweg, naar de St. Jozefkerk in Achterveld. Daar
sluiten we af met een kop koffie/thee/limonade.

