Februari-2014
Lancering nieuwe Website www.glind.nl
Binnenkort de lancering van de vernieuwde website www.glind.nl . Het is een website voor,
maar vooral door iedereen uit De Glind. !!! Zodra deze in de lucht is sturen we u een extra
bericht om u te verwelkomen! Feestje op 14 maart a.s ! ( zie agenda)
Nieuws en oproep vanuit de Belangenvereniging De Glind




Aanstelling Dorpscontactpersoon. De BLV is
voornemens om Jetteke Keuken hiervoor aan
te stellen. Meer info volgt nog.

Afscheid van ambtelijk secretaris en voorzitter Belangenvereniging
In november heeft Linda van de Deure afscheid genomen als ambtelijk secretaris
van de BLV. De verwachting over de invulling van de functie en de samenwerking
kwam niet overeen met de wensen van het bestuur.
Na een proefperiode van een jaar is Gidia Kap gestopt als voorzitter. Zij is tot de
conclusie gekomen dat zij beter tot haar recht komt als zij met bewoners (jong en
ouder) en organisaties kan samenwerken rondom een aantal activiteiten. Zij denkt
met plezier terug aan o.a. het organiseren van de bewonersraadpleging en het
binnenhalen van de subsidies voor de Gangmaker (dorpscontactpersoon) bij de
provincie Gelderland en het Oranjefonds en wil hierbij dan ook iedereen bedanken
voor het vertrouwen. Als bewoner zal zij actief blijven voor 100 jaar De Glind, de
jongerenparticipatie en woningbouw.

OPROEP:
Als Belangenvereniging De Glind zijn wij nu op zoek naar een nieuwe voorzitter en
ambtelijke secretaris. Voor meer info / profielschets Myra Steens 0342-450157
Clubcard Spar /Schouten in Achterveld
Het is mogelijk om via de Belangenvereniging De Glind een gratis clubcard te krijgen
waarmee je bij aanschaf bij onze plaatselijke Spar geld spaart voor het dorp. Zo sponsort
de Spar ons dorp! Dat is natuurlijk super. De verschillende organisaties ( o.a kerk, ijsbaan,
zwembad) uit ons dorp doen hieraan mee. Tijdens de Algemene ledenvergadering van de
BLV ( indien de kas gevuld is) beslist u mee in de verdeling van deze gelden onder de
deelnemende organsiaties.
Verzoek is aan een ieder die regelmatig bij Spar boodschappen doet een pasje aan te
vragen. Dit doe je door een mailtje te sturen naar Herman. Wij bezorgen deze dan bij u
thuis. Graag zuinig zijn op de pas ( de BLV heeft er geld voor betaald).
Ook tijdens de Dorpsborrel op 14 maart a.s vertellen we er meer over
en kunt u zich ook tegelijk hiervoor aanmelden.

Voortgang Kunstgrasveld
Afgelopen week vergaderde de raadscommissie over 3 zaken die De Glind aangaan:
1. om € 90.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van een kunstgras speelveld
2. een restant bedrag te behouden voor de volgende jaren tbv De Glind
3. Geen nieuwe of aanvullende exploitatiesubsidies beschikbaar te stellen voor het
zwembad De Glind en Glindster.
De raadscommissie leden reageerden positief op het voorstel van het college van B e W.
Dit betekent een stapje verder. Dinsdag 25 februari vergadert de gemeenteraad over het
voorstel en hopen wij op een positief besluit.
Jongeren betrokken bij aanleg kunstgrasveld
Alvast in aansluiting op bovenstaand bericht participeren een 8-10
tal jongeren in het traject om een kunstgrasveld in de Glind aan te leggen. Voor het einde
van het jaar bezochten 8 jongeren een veldje in de Maat in Voorthuizen. Daarnaast wordt
gekeken welke locatie in het dorp het meest geschikt wordt geacht. Hiervoor zijn een
aantal plussen en minnen geformuleerd. Donderdag 20 februari zijn de locaties door
jongeren, vertegenwoordigers van de gemeente en de Rudolphstichting (beide eigenaar
van de locaties waaruit gekozen moet worden) bezocht en zijn de plussen en minnen
besproken. Als vervolg hierop wordt een afspraak gemaakt met wethouder van Daalen om
onze motivatie toe te lichten.
Jongeren die ook graag mee willen doen kunnen contact opnemen met Gidia Kap of T
435306/M 0650578900.
2014 is het jaar van het eeuwfeest van jeugddorp De Glind
We vieren met elkaar het 100-jarig bestaan van het jeugddorp! Er wordt 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 en
Annemarie van der Velde (Rudolphstichting).

Jongerenparticipatie
Willem Moeleker (Gezinshuisouder aan de Postweg 51) en Gidia Kap zijn als bewoner
actief met jongeren in contact om aantal zaken die jongeren belangrijk vinden handen en
voeten te geven.
Een 3-tal jongeren is met Willem bezig om zaken rondom de organisatie van de soos te
bespreken met Re'act. Een 8-tal jongeren zijn in afwachting van de wijkagent om
binnenkort mee te doen aan een lasergun controle ivm te hard rijden op de Postweg.
Daarnaast zal binnenkort een aantal jongeren bezig gaan om de verlichting te verbeteren.
Jongeren en volwassenen die mee willen doen kunnen contact opnemen met Willem
Moeleker M 0641707780 of Gidia Kap M 0650578900 / T 435306.

Glind op TV 6 maart a.s 21.30 uur Ned 2
Het programma Andere Tijden (NTR) maakt een uitzending over jeugddorp De Glind in de
jaren 40-45. Dit n.a.v. een tip van een oud-bewoner, deze wordt al op 6 maart
uitgezonden! Naast de tip van deze mevrouw die hier van haar 4-16 e jaar heeft gewoond,
speelde ook de actualiteit van de transitie jeugdzorg een rol om hier een programma over
te maken.Een mooie kans die zomaar in het jubileumjaar voorbij komt!
De afgelopen tijd hebben de programmamakers al met diverse personen die destijds in het
jeugddorp woonden of werkten gesproken, is het archief van de gemeente Barneveld
uitgespit, etc. Het doel van de uitzending is om de verandering te schetsen: hoe was het
toen en hoe is het nu in het jeugddorp. Dit wordt gedaan aan de hand van interviews met
mensen van toen en sfeerbeelden van nu in het dorp. Daarvoor is een gezinshuis bereid
gevonden waar gefilmd mag worden (via Intermetzo). De Donnerschool is ingelicht en
heeft toestemming gegeven dat er (onherkenbaar) gefilmd mag worden bij het schoolplein.
De kerkelijke gemeente is door de redacteur/regisseur gevraagd om ook een bijdrage te
leren. De filmdagen in De Glind hebben inmiddels plaatsgevonden.
MHC Barneveld organiseert 14 maart een Bingo opbrengst naar De Glind
Viering Koningsdag 26 april
Een oproep!
Op zaterdag 26 april vieren we Koningsdag.In dit jaar dat de Glind 100 jaar bestaat willen
we deze dag extra koninklijk aankleden! In de geschiedenis staat beschreven dat we
vroeger in de Glind een kasteel gehad hebben. Kasteel de Glinthorst.Dit kasteel, dat ten
zuidwesten van het dorpje De Glind was gebouwd, bestond uit een vierkante toren en
enkele vleugels, omgeven door een muur.Het kasteel werd in 1797 gesloopt.Op deze
feestelijke dag willen we met elkaar het kasteel herbouwen, d.w.z. dat iedere straat een
eigen vleugel bouwt!!
Daarnaast is er voor deze dag de dresscode: Koninklijk!
Uiteraard strijden we weer om de felbegeerde wisselbeker, die inmiddels alweer is
opgepoetst! We hadden nog een dorpsmaaltijd tegoed! Daarom nodigen we iedereen uit ,
mee te eten op deze avond. De Glindster zal een koninklijk maal voor ons serveren.
Opgeven is wel verplicht. Afhankelijk van het aantal opgaves kunnen we kijken of de
gehele maaltijd in het budget past of dat er nog een kleine bijdrage wordt gevraagd. Echter
deze dag kan niet door twee mensen georganiseerd worden, we hopen dat de
Glindenaren massaal naar het feest komen.
Daarom zoeken we nog hulp voor de volgende onderdelen:


bouwers voor de toren! We willen de 26e de basistoren al hebben staan, waar
iedere straat zijn vleugel op Koningsdag dan aan kan bouwen,



het organiseren van een avondspel/quiz o.i.d. voor alle leeftijden, dit zal in de
sportzaal van de Glindster plaatsvinden,



de straatcoördinatoren om de mensen van een straat met elkaar te verbinden!?



Iemand die de toetjesopdracht voor zijn/haar rekening neemt



onafhankelijke juryleden!

Wil je hiervoor opgeven, dan mailen naar Monique , bellen mag ook: 0653258030
De indeling van de dag zal ongeveer als volgt zijn:



13.30 uur :

Bijeenkomen van alle straten op het Glindsterplein rondom de toren,
uitleg van de bouwopdracht en evt. andere opdrachten !!



14.00 uur:

Start bouwen ed.



15.30 uur:

Pauze en ludieke opdracht



16.45 uur :

Vleugels moeten aangebouwd zijn!!



17.00 uur:

Dorpsmaaltijd ( Glindster)



18.30 uur:

Presentatie v.d. Koninklijke toetjes



19.00 uur:

Presentatie vanuit de vleugels!



19.45 uur:

Avondspel



20.45 uur:

Einde avondspel



21.00 uur:

Prijsuitreiking

Samen blij zijn , viering voor mensen met een beperking
Zondag 16 maart is er een Woord-& Gebedsviering in de Rooms katholieke kerk in
Achterveld voor mensen met een beperking.Tijdens de viering gaan we met zijn allen iets
maken. Hoe voelt dat als iedereen een steentje bijdraagt, als iedereen meehelpt?
En hoe voelt het als iemand in het licht staat. Wat valt je op?
Het zijn allemaal vragen die in mij opkomen tijdens het voorbereiden van deze viering.
Ben benieuwd wat jullie vragen en ervaringen zijn.
Hoop jullie allemaal te ontmoeten. Voorgangers Hank Beermann en Martha Smink, Koor
Vivente
Heb je vragen of wil je meedoen kunnen jullie terecht bij: Bruna Kleter, Hessenweg 259a,
3791 PH te Achterveld. Voor meer info website
Nieuwe bewoners rond het Schateiland
Op woensdag 5 februari opende wethouder Hans van Daalen het Schateiland van de
Glind met het uitzetten van vissen ( Forel !) . Hij deed dit samen met Duncan. Het mooie
van het dorp De Glind is de kracht van alle inwoners. Peter de Fauw is namelijk liefhebber
van vissen en gaat workshops organiseren met jongeren uit De Glind. Hoe maak ik mijn
dobber en haakje goed vast, maar ook echt samen vissen in de vijver. Tijdens de
zomermaanden zal er dus fanatiek gevist worden in De Glind.
Veel Sportief nieuws !


Fitness

Op 3 februari is de fitness van start gegaan in Glindster, iedere maandag, woensdag en
donderdag van 17.00-21.00 uur kan er gesport worden. Er wordt gewerkt met een 10
rittenkaart van € 25,- Deze kaart is verkrijgbaar in Grand Cafe Glindster. Kom ook eens
gratis kennis maken met fitness, er is begeleiding aanwezig die u graag van dienst zijn.


Voetbalschool

De voetbalschool heeft de afgelopen weken veel PR gehad in de Barneveldse krant, erg
leuk. Compliment voor het activiteitenteam en de studenten Sven en Elwin. Momenteel

zijn er ook 2 vrijwilligers uit het dorp opgestaan om op woensdagmiddag te helpen, dit is
weer een mooi voorbeeld van de gezamenlijke kracht die aanwezig is in het dorp. Juist
naast de professionalsis het erg belangrijk dat vrijwilligers en studenten ons ondersteunen
bij het organiseren van activiteiten. Hierdoor ontstaan er duurzame activiteiten.


Kippenren

Op zaterdag 12 april zal in Barneveld de jaarlijkse kippenren plaats vinden. Vanuit het
activiteitenteam willen wij graag met jong en oud uit De Glind gaan deelnemen aan de
ren.Sven en Elwin gaan proberen met de Voetbalschool deel te nemen aan de ren. Hierbij
telt de Olympische gedachte, meedoen is belangrijker dan winnen. Als er fanatieke
hardlopers zijn uit de Glind horen wij dat graag, dan kunnen we alvast een wekelijkse
trainingsavond
 Dynamic Tennis?
A.s donderdag Gratis kennismaking 20.00 uur Sporthal Glindster !!
Dynamictennis (vroeger Dutch tennis) wordt binnen op een badmintonveld gespeeld met
een speciaal licht racket en een softballetje. Er kan 1 tegen 1gespeeld worden en dubbel.
Deze sport is voor volwassenen zeer snel te leren (de regels zijn als van tafeltennis). Het
net hangt op tennishoogte. Op een relatief klein en goed beloopbaar speelveld is de kans
op blessures dan ook laag. Voor meer informatie over deze relatief nieuwe sport, kijk eens
onder http://www.dynamictennis.nl/
Komt u ook ? Materialen zijn aanwezig, alleen sportkleding meenemen is voldoende.
Meer informatie of interesse neem contact op met Wilco.


Organiseren vanaf Glindster ( Cultuur, dans en muziek)

Samenwerking Er gebeurt veel in het dorp, we zijn samen erg actief op het gebied van
sport, cultuur en andere vrijetijdsactiviteiten. We willen vanuit het activiteitenteam veel
mensen in beweging krijgen zowel uit De Glind maar ook deelnemers uit de omliggende
dorpen. Naast inzet van medewerkers, vrijwilligers en studenten is samenwerking met
andere organisaties van groot belang om een breed aanbod aan activiteiten aan te bieden
voor de jeugd en volwassenen. Als u ons wilt ondersteunen of ideeën heeft om nieuwe
activiteiten op te zetten laat het ons weten! Neem voor meer informatie contact op met
sportcoördinator Wilco Huisman of 0615823140 Vanuit Glindster worden er diverse
vrijetijdsactiviteiten aangeboden voor inwoners van De Glind en omgeving.Glindster wil
zoveel mogelijk activiteiten aanbieden van sport tot cultuur en van dans tot muziek, voor
zoveel mogelijk mensen. mailto:w.huisman@glindster.nl
Keurmerk Gezinshuizen Rudolphstichting / Opbrengst Bingo


In jeugddorp De Glind ontvingen begin februari de eerste drie gezinshuizen het
certificaat van Keurmerk Gezinshuizen. Het Keurmerk stimuleert de
professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis.
De gecertificeerde gezinshuizen onderstrepen het belang van kwaliteit door hun
werkwijze zo transparant mogelijk te maken. Zie website Rudolphstichting



Op 14 maart organiseert de Mixed Hockey Club een Bingo. Aanvang 19.30.
Bingokaart kost 5 euro. Mooie prijzen. Opbrengst gaat naar Rudolphstichting
meer info

LeF ! 7 juni Lentefestival in De Glind
Op 7 juni is er weer het LeF festival. Binnenkort meer nieuws vanaf onze vernieuwde
website. We zijn nog op zoek naar sponsors voor ons festival. Info bij Rikus .We zijn ook
nog op zoek naar heel veel likes op onze facebook pagina en vrienden op ons Twitter
account.
Studenten Windesheim Hogeschool stellen zich voor.
Wij zijn Annelous Pennekamp en Maurits Westerbeke. Wij zijn
studenten van de Christelijke hogeschool Windesheim te Zwolle
en gaan het komende half jaar bij de Glindster stage lopen. Onze
stage opdracht is om in de komende periode de nationale
sportweek te gaan organiseren in de Glind.Deze sportweek zal
gaan plaatsvinden van 22 tot en met 26 april. Wij zullen in dit
proces begeleidt worden door Sven Slop en Elwin
Doornebosch.Annelous is 19 jaar en woont in een studentenhuis in Zwolle. Zij heeft een
aantal jaar aan volleybal gedaan, maar is wegens de verhuizing naar Zwolle gestopt.
Naast volleybal verzorgt Annelous de Aquafitlessen die worden aangeboden bij Respoc
(fitnesscentrum) en sport ze hier zelf ook actief. Maurits is 20 jaar en afkomstig uit Zwolle.
Hij is nog steeds woonachtig bij zijn ouders. Verder is Maurits op sportief vlak erg actief.
Hij voetbalt 2 keer in de week in een vriendenteam en is verder regelmatig in de
sportschool te vinden. Wij zien het als een mooie uitdaging om de nationale sportweek te
gaan organiseren in de Glind en hebben er erg veel zin in!
Nieuws uit de keuken van Glindster
Pannenkoeken en de Mc Glindster burger voor maar 4.50 Euro
• Elke eerste woensdagmiddag van de maand kun je pannenkoeken komen eten .
• Elke laatste woensdagmiddag van de maand kun je de Mc Glindster burger bij ons
bestellen.
• Een workshop 'pannenkoeken versieren': dit kunnen wij voor groepjes op afspraak
verzorgen. Ook leuk voor een verjaardag!
Nieuwe menukaart met nieuw stoer formaat bij Glindster
Onze nieuwe kok Arthur heeft nieuwe menu's op de kaart gezet. Natuurlijk met regionale
biologische streekproducten bereid door onze leerwerktrajecters. Ook heeft de kaart zelf
een stoer formaat gekregen.
Kom gauw langs!
Nieuws vanuit bestuur Glindster
Het bestuur Glindster heeft na een periode van analyse en heroverweging een aantal
ideeen over de toekomstige exploitatie van Glindster. Deze wil zij graag met een aantal
mensen in het dorp bespreken en kijken of er nog andere ideeen en voorstellen zijn. Het
bestuur zal eind maart een bijeenkomst plannen om met hen, die hebben aangegeven op
de werkconferentie eind 2013 iets met Glindster te willen, in gesprek te gaan. Hierbij ligt
de focus op de maatschappelijk functie, dorpshuis rol van Glindster. Tevens zal ook door
Glindster met het bestuur van de Rudolphstichting worden gesproken over de toekomst.
Wordt vervolgd, Rikus Marring (voorzitter Glindster).

NL Doet 21 maart B&W en jongeren werken in Glindster
Burgemeester werkt mee aan nieuwe uitstraling Grand Café!
De leerwerktrajecters van Stichting Ons Bedrijf gaan met behulp van burgemeester en
wethouders uit Barneveld het interieur van het Grand Café van Glindster een nieuwe
uitstraling geven. Dit gebeurt onder leiding van leermeesters van het schilderbedrijf Guldie
op vrijdag 21 maart. NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd
door het Oranje Fonds.
Rectificatie
In de vorige Bazuin werd abusievelijk de verkeerde kerk genoemd als sponsor van
Jeugddorp De Glind. Dit moest natuurlijk de Gereformeerde kerk in Putten zijn. Nogmaals
veel dank namens alle inwoners van De Glind.
Stand van zaken werkconferenties
Twee werkconferenties zijn op verzoek van het "Gezamenlijk programmeren" door Gerard
de Jong (Rudolphstichting) met ondersteuning van Gidia Kap (oud vz BLV) georganiseerd
om voor de lange termijn een gezamenlijke visie met plan te ontwikkelen. Aan de hand van
input van alle deelnemers (oa BLV, Donnerschool, Glindster, Kerk, Zwembad, Intermetzo,
Rudolpstichting) zijn een aantal thema's geformuleerd. Drie thema's zijn in kleinere
groepen besproken, een aantal thema's zal in de toekomst verder kunnen worden
opgepakt.
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 behoudt het recht aangeleverde kopij in te korten of niet te plaatsen.
Contactpersonen:
 Myra Steens( Redactie, BLV)
 Patrice de Jong (Redactie , Bewoner)
 Arienne Wunderink (Redactie, Rudolphstichting)
 Vacature redactielid
Dorpsagenda
maart 2014
 27 feb 20.00 uur Glindster kennismaking Dynamic tennis


5 maart Pannekoekenmiddag Glindster



6 maart 2014 Glind op tv / Andere Tijden 21.30



13 maart 19.30 uur Verkiezingsdebat in Trefpunt Voorthuizen met o.a toekomst van
De Glind



14 maart 20.00 Dorpsborrel in Glindster, iedereen van harte welkom!!



16 maart Viering samen Blij zijn, St Jozef kerk Achterveld



21 maart NL Doet, opknapbeurt Glindster Grand Café



26 maart Mc Glindster burger smikkelen Glindster

Organisaties actief in De Glind
Contact
Organisatie
Telefoon
persoon

Organisatie

Contact
persoon

Telefoon

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

Ons Bedrijf
project ATC De Glind

Heico van den Hudding
Paul Imthorn

06-46130824
06-55955033

Buurtbus De Glind

Bert Rijlaarsdam

033-2861481

LSG-Rentray JOOZT LSG

Aad Knetsch

0342-451441

Glindmedia

Mario Hoogerheide 0342-450270

Oude Muziek Barneveld

Jaap Godschalk

0342-400878

De Rudolphstichting

Gerard de Jong

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

Woningstichting
Barneveld

Reparatielijn

0342-427550

World Servants

Hans Luigjes

0342-423232

0342–459010

Elferink Hoeve

Gea Elferink

0342-452252

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

