Januari 2014
Beste Wensen voor 2014
U heeft hem vast gemist. Eind december verscheen er geen Glindse Bazuin. Melis van
Deelen, jarenlang de beheerder van de website www.glind.nl is, heeft het beheer van
website en Glindse Bazuin overgedragen aan Belangenvereniging De Glind. Excuses voor
de vertraging. Paulien Jansen heeft ook na vele jaren inzet als redactielid besloten te
stoppen. Het was altijd een hele klus om alle kopij te verzamelen, te redigeren en aan te
leveren. Heel veel dank, Paulien en Melis, voor jullie jarenlange inzet.
Oproep redactieleden nieuwe website www.glind.nl
Er komt een nieuwe website www.glind.nl die hier vanuit ook de uitgave van de Glindse
Bazuin gaat verzorgen. De site is mogelijk gemaakt door sponsoring van de
Rudolphstichting maar zal door de Belangenvereniging worden beheerd. De lancering zal
begin maart zijn. We houden u op de hoogte!!
Voor deze website zijn we op zoek naar redactieleden. Na instructie van het programma
Wordpress (heel gebruiksvriendelijk) kan je ons dan helpen om de website up-to-date te
houden. Aanmeldingen/ Meer info bij Myra
Glindster volop in beweging
Samen met het activiteitenteam vanuit Glindster en de leerafdeling worden er wekelijks
veel vrijetijdsactiviteiten georganiseerd. De naschoolse sport en cultuur activiteiten vinden
in de middag en avond plaats in en rondom Glindster. Petra de Fauw is druk bezig met
haar Taekwondo lessen en sinds deze maand ook 4 gratis lessen kinderyoga. Op 23
december tijdens de kerstvakantie deden 8 kinderen vanuit de hele gemeente mee met
een weerbaarheidstraining in samenwerking met de combinatiefunctionaris van de
gemeente Barneveld.
Voetbalschool
De Voetbalschool onder leiding van 2 Calo studenten vanuit het leerhuis maakt ook veel
jongeren enthousiast. Wekelijks op woensdagmiddag sporten gemiddeld 25 jongeren uit
De Glind en uit dorpen van de gemeente Barneveld.
Fitness
Vanaf maandag 3 februari start Glindster met het aanbieden van fitness. Op maandag,
woensdag en donderdag van 17.00-21.00 uur kan er gesport worden. Er wordt
gewerktmet een 10 ritten activiteitenkaart voor € 25,- Deze kunt u kopen in Grand Café
Glindster. Inwoners, medewerkers en andere sportievelingen kunnen fitnessen onder
begeleiding in de ingerichte fitnessruimte. Voor ouders is het mogelijk om op het zelfde
moment te sporten als de kinderen, tijdens het fitnessen vinden er zowel sport als cultuur
activiteiten plaats voor de kinderen.
De Glind Battle
Wil je samen plezier maken met muziek, spel en sport kom dan eens een kijkje
nemen.Ook als je maar 1x mee wil doen, ben je van harte welkom. Maandag 20 januari

om 19.30 uur in de gymzaal van De Glindster starten we met het indelen van de teams.
Om 21.00 uur sluiten we af met een spannend eindspel. Voor iedereen van 10 tot 99 jaar.
Zoals u leest is De Glind volop in beweging, momenteel zijn we nog bezig met het
kennismaken met Dynamic Tennis en willen we mensen jong en oud in beweging krijgen
om mee te doen met de Kippenren in Barneveld op zaterdag 12 april. Wie hierin samen
met het activiteitenteam iets wil betekenen kan contact opnemen met sportcoördinator
Wilco Huisman op 615823140 Wilco Huisman
2014 is het jaar van het eeuwfeest van jeugddorp De Glind
Het jaar 2014 nadert met rasse schreden, het jaar waarin we met elkaar het 100-jarig
bestaan van het jeugddorp gaan vieren! In een eerdere Glindse Bazuin heb je al kunnen
lezen dat er op 26 april een Koningsfeest wordt georganiseerd (meer informatie bij
Monique Gösgens). Verder wordt er achter de schermen gewerkt aan een kennisfestival
en een reünie voor iedereen die in De Glind heeft gewoond en gewerkt. De reünie is op
zaterdag 11 oktober. Ben je actief op facebook? Like dan de pagina ‘Reünie Jeugddorp De
Glind’ https://www.facebook.com/glindenreunie) dan kun je alvast in contact komen met
andere oud-Glindenaren! Wil je meer weten over de activiteiten in 2014, heb je een leuk
idee of wil je helpen in de voorbereiding/organisatie van één van de activiteiten? Neem
dan contact op met de werkgroep 100 jaar jeugddorp De Glind. In de werkgroep zitten
Marc Vrugt (Intermetzo), Arjan Gerritsen (agrariër), Rikus Marring (Glindster), Gidia Kap
(BLV) en Annemarie van der Velde (Rudolphstichting).
Koningsdag 26 april
Wie heeft er leuke ideeën voor de Koningsdag. Stuur een mail aan Monique
Winterfoor 2013 een terugblik
Een sfeervolle markt met kramen, livemuziek en een gezamelijke maaltijd in en rondom
Glindster. Tot volgend jaar!
Opbrengst kerstmarkt Achterveld voor ons Jeugddorp !!!
De kerstmarkt van de Ger. Kerk aan de Achterstraat heeft het mooie bedrag van € 8000,00
opgeleverd. Velen hebben zowel op vrijdagavond als zaterdag overdag de kerstmarkt
bezocht. Veel waardering was er opnieuw voor de wijze waarop de kerstmarkt was
ingericht. Er is dan ook veel tijd ingestoken. Aan het einde van de markt waren alle
kerststukken, het fruit, het kerstgebak, de erwtensoep en de oliebollen uitverkocht. Alle
medewerkers hebben met elkaar een geweldige prestatie geleverd en zijn dan ook dik
tevreden met de opbrengst. Het goede doel is het jeugddorp De Glind in Barneveld en
deze kan in elk geval op een mooi bedrag rekenen. ( Dank namens het Jeugddorp)
Twitter berichtje 17 januari :
ATC De Glind is één van de twee projecten die benoemd zijn tot invulling van het
Actieplan Jeugdwerkloosheid 2014 van de #FoodValley . Financiële bijdrage en
daarmee de projectbegroting 100% gedekt, imago versterking, en uiteraard voor
jongeren ondersteuning.

Colofon
De Glindse Bazuin verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Belangenvereniging.
Deze is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de stukken, wel voor het verschijnen van de
Glindse Bazuin. Heeft u ook nieuws over De Glind, stuur een e-mail naar bazuin@glind.nl
De redactie wil waar mogelijk het aanleveren van kopij stimuleren en helpen bij het
opstellen van informatieve teksten. De redactie behoudt het recht aangeleverde kopij in te
korten of niet te plaatsen.

Contactpersonen:
- Myra Steens(redactie)
- Bernadette vanVliet (tijdelijk)
- Arienne Wunderink (Rudolphstichting, tijdelijk)
Dorpsagenda januari/februari 2014
• zie website www.glindster.nl
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Beens to Basic BV

Klaas Beens

0342-452166

IJsbaancomite

Kees van de Werf

0342-452276

Belangenvereniging

Gidia Kap

0342-435306

Je Beter Voelen

Cunera Greveling

0342-846549

Beatrixschool

Heidi van der Kruijf

0342-451458

Kerkelijke Gemeente

Kees van Stokkum

0342-452257

Kinderboerderij

Jacob Bos

0342-451705

Kinderhospice

Wilma Stoelinga

0342-405200

Neus voor Contact

Myra Steens

06 49842616

Buurtbus De Glind

Bert Rijlaarsdam

033-2861481

LSG-Rentray JOOZT LSG

Aad Knetsch

0342-451441

Ons Bedrijf
project ATC De Glind

Heico van den Hudding
Paul Imthorn

06-46130824
06-55955033

Website De Glind

Melis van Deelen

06-49139106

Oude Muziek Barneveld

Jaap Godschalk

0342-400878

De Rudolphstichting

Gerard de Jong

0342–459010

Politieagent

Nico van Maanen

0900-8844

De GlindSter

Marie-José van Erp 0342-459000

s Heeren Loo
Appartementencomplex

Eric van Kooten

0342-451941

De Wijde Mantel

Bas van Dijck

0342-450406

SV de Glind

info@svdeglind.nl

06-34935632

Donnerschool

Jacques Gordijn

0342-452044

Villa Kakelbont

Eric van Kooten

0342-452558

0342-452628

Woningstichting
Barneveld

Reparatielijn

0342-427550

0342-452252

World Servants

Hans Luigjes

0342-423232

Peuterspeelzaal Dribbel
Elferink Hoeve

Gea Elferink

Folda

Cees van de Heuvel 06-51145609

YMCA De Glind

Mario Scibelli

0342-452017

Gem.
Barneveld/Rayonbeheerder

Wilko de Boer

140342

Zorgboerderij Tres Jolie

Juliette Stout

0318-482582

Gezinshuis.com

Gerard Besten

0342-450253

Zwembad

Hans Wessels

0342-452436

