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Dag van de Dialoog
Op 5 november j.l zaten er 6 inwoners uit de Glind met elkaar in Dialoog. Het gesprek
werd enthousiast geleid door Jeanet de Vries uit Barneveld.
Het onderwerp was "Waar komt jouw passie vandaan? ". Gepassioneerd kan je de zes
inwoners uit de Glind wel noemen. Hobby's als Half edelstenen slijpen, vogelen,
videofilmen, macrobiologische voeding, Cadillacs, jongeren, architectuur, vormgeving,
clownerie. Deze inwoners wisten hun passie ook terug te laten komen in hun beroep...een
inspirerende zoektocht lag hier vaak aan ten grondslag.
Een gesprek met elkaar van twee uur is dan eigenlijk tekort. Wat een inhoud en wat een
vertrouwen dit met elkaar te delen. Wil u volgend jaar ook een tafel tijdens de Dag van de
Dialoog organiseren?
Meer info op www.barneveldindialoog.nl
Geslaagde ondernemersborrel
Op vrijdag 8 november heeft in Glindster een succesvolle ondernemersborrel
plaatsgevonden. 25 Glindse ondernemers kwamen bij elkaar onder het genot van koffie en
lekker appelgebak van Glindster.
De ontmoeting zorgde voor kennismaking en uitwisseling. Leuk om te zien hoe een klein
dorp als De Glind zoveel ondernemingsgeest in zich heeft.
Na de kennismaking zijn we aan de gang gegaan met enkele ideeen die geopperd zijn in
het kader van het feestjaar 100 jaar jeugddorp de Glind dat in 2014 zal plaatsvinden.
Onderwerp van gesprek waren het ontwikkelen van een Glindse product, de veiling en de
Open dag.
Tevens is gesproken over de ontwikkelingen rondom de nieuwe website voor De Glind. Dit
leidde tot een boeiend gesprek en goede voorstellen.
Tot slot werd geconstateerd dat we dit soort ontmoetingen meer moeten doen, dat het veel
inspiratie en samenwerking oplevert, hetgeen resulteerde in de afspraak dat we in februari
2014 een volgende ondernemersborrel organiseren.
Na het officiële gedeelte werd onder het genot van nog wat drankjes en het toezingen van
een jarige job, de avond gezellig afgesloten.
Arjan Gerritsen, Gidia Kap en Rikus Marring.
11 November: jong en oud ook dit jaar weer op pad om St. Maarten te vieren!

Situatie Glindster
De afgelopen tijd is er veel aan de hand in en rondom Glindster. Een en ander zal niet
ongemerkt aan jullie als dorpsgenoten voorbij zijn gegaan. Voor mij springen er 2
zaken uit:
1. De exploitatie van Glindster verkeert in zware tijden en
2. Flinke wijzigingen bij de medewerkers.
Als bestuur van Glindster hebben we op dit moment onze handen vol om één en ander
draaiende te houden en om te onderzoeken hoe een (nieuwe) toekomst voor Glindster in

De Glind eruit kan zien.
Om met het eerste te beginnen, de exploitatie van Glindster loopt dit jaar niet zoals
verwacht. De omzet valt tegen, ten gevolge van de economische crisis en de teruggang in
activiteiten op jeugdzorg gebied. Ook is het Glindster afgelopen jaren niet voldoende
gelukt om een actieve functie in het dorp te vervullen en blijvend nieuwe klanten aan te
trekken, waardoor nieuwe omzet uitblijft.
Het tweede punt is de personele bezetting. Na de zomer heeft het team van Glindster
enkele gevoelige tikken gekregen door het vertrek van kok Roald en langdurige ziekte van
de manager Theo en medewerkster Joke. Dit betekende dat Masha als enige overbleef.
Om Glindster draaiende te houden hebben we als bestuur besloten om tijdelijk een
manager van buitenaf aan te stellen (Marie Jose van Erp) en om meer met invalkrachten
te werken. Ook hebben we besloten om de openingstijden te beperken in de
winterperiode.
We zijn middels diverse gesprekken met deskundigen op gebied van horeca en
dorpshuizen aan het onderzoeken welke functie Glindster wil en kan vervullen in de
toekomst. Hierover willen we eind 2013 een aantal knopen doorhakken. Het bestuur van
de Rudolphstichting heeft zich positief ondersteunend naar Glindster opgesteld, door een
extra subsidiebedrag beschikbaar te stellen.
We hopen ondanks alles de aankomende tijd als Glindster toch een bijdrage te kunnen
leveren aan de sfeer en leefbaarheid in De Glind, o.a. door het organiseren van activiteiten
zoals dorpsborrels en de Glindse Foren.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Rikus Marring (voorzitter).
WinterFoor 13 december 17.00-21.00 uur
Op vrijdag 13 december is er weer een WinterFoor. Het speelt zich af in Glindster aan de
Rudolphlaan , op het plein en in de Kerk .
Publiek is van harte welkom van 17.00-21.00 uur. De ingrediënten zijn weer de
kraamhouders met verkoop van sfeervolle artikelen, kerstbomen en kramen met ander
lekkers. Er zullen weer twee koren een voorstelling geven en ook de kinderen van de Sing
Inn zullen van zich laten horen. Glindster heeft een stamppottenbuffet, vanaf 18.00 uur .
Belangrijk : Van te voren aanmelden !!! Dit kan tot uiterlijk 10 december.
Volwassenen betalen 9 euro , kinderen tot 12 jaar 6 euro. Dit is inclusief een heerlijk toetje.
Opgeven via info@glindster.nl ( o.v.v. aantal volwassenen/kinderen) www.glindster.nl
Wilt u ook nog een kraam huren? ( 15 euro, 4 meter breed)
Info en opgave tot 2 december bij Myra, email: msteens@xs4all.nl
Gratis dorpsmaaltijd tijdens de Kroningsdag in 2014
Tijdens de Kroningsdag in 2014 zal er een gratis Dorpsmaaltijd aan alle inwoners uit De
Glind worden aangeboden.
Deze gaat dus niet plaats vinden tijdens de komende WinterFoor.
Woningbouwplannen in De Glind
We wijziging van het bestemmingsplan (loskoppelen woningbouw op terrein
Besselaarschool en het stopzetten van de ontwikkeling van het kunstgrasveld) heeft meer
tijd gekost om daadwerkelijk te kunnen starten met woningbouw op het terrein van de
Besselaarschool.
Inmiddels is de voorbereidingstijd met alle onderzoeken afgelopen en heeft de gemeente
een ontwikkelaar gevraagd om met een plan te komen voor 5 a 6 woningen. Als de
ontwikkelaar en de gemeente tot afstemming komen, duurt het ongeveer 3 weken voordat
het plan ter inzage wordt neergelegd. Afhankelijk van de reacties op het bestemmingsplan

kan het dan nog een klein half jaar duren voordat er gebouwd gaat worden.
Voorstel inzetten kunstgrasvelden De Glind
De gemeente Barneveld heeft besloten dat zij anders wil omgaan met het voorstel om de
kunstgrasgelden te gaan inzetten voor diverse sportactiviteiten in De Glind.
Concreet betekent dit dat zij alles wat op dit moment in De Glind speelt in zijn geheel
willen bespreken: het voorstel, de uitkomst van de werkconferentie en de situatie rondom
het zwembad en Glindster. Binnenkort zal een delegatie uit De Glind worden uitgenodigd
om met 2 a 3 wethouders in gesprek te gaan.
Glinds Lied
Een van de ideeën in het kader van het vieren van het 100 jarig bestaan Jeugddorp De
Glind is het maken en zingen van een Glinds Lied. De Glind heeft veel mensen die op een
of andere manier met muziek bezig zijn, en samen muziek maken versterkt de
saamhorigheid. Gea Elferink is bereid gevonden om de tekst te schrijven. Zij heeft twee
vragen aan ons: 1. Welke (bekende) melodie vinden jullie geschikt om te gebruiken? 2.
Wat moet er aan tekst/inhoud in het lied komen? Je reactie kan je sturen naar
Elferinkhoeve@online.nl
Lever je bedrijfsgegevens aan voor nieuwe www.glind.nl
Achter de schermen werken we nog steeds hard aan een nieuwe website voor De Glind.
We willen zoveel mogelijk organisaties, verenigingen en ondernemers op de website
vermelden, met een doorlink mogelijkheid naar de eigen website. Zo wordt de
dorpswebsite een complete site over alles wat er in ons dorp te vinden is. Wilt u met uw
organisatie, vereniging of bedrijf op de website vermeld staan, geef dan de volgende
gegevens aan ons door:
•
•
•
•
•

Naam bedrijf/vereniging/organisatie
Logo
Website –adres
E-mailadres
Naam contactpersoon

De vermelding op de website is gratis. Stuur deze informatie naar
a.vandervelde@rudolphstichting.nl.
Herhaalde oproep: redactieleden voor www.glind.nl gezocht
We zijn ook op zoek naar redactieleden van de website voor de onderdelen:
• Nieuws
• Vraag & Aanbod
• Dorpsagenda
Lijkt het je leuk om mee te werken aan een website waar alle info over ons dorp is te
vinden? Meld je dan aan als redactielid bij a.vandervelde@rudolphstichting.nl.
Nieuwsbrief en website Glindster
Bernadette van Vliet bedankt voor je inzet!
Zij heeft afgelopen periode de nieuwsbrief van Glindster gemaakt en de website
onderhouden. Vanaf nu neem ik dat stokje van haar over. Mijn naam is Esther van
Veldhuizen en ik werk al 8 jaar voor de Rudolphstichting als secretaresse. En omdat ik
dicht bij het vuur zit, heeft Bernadette mij gevraagd dit van haar over te nemen. Dit ga ik
met veel plezier doen!
Om een nieuwsbrief te vullen heb ik natuurlijk informatie nodig. Heb je nieuws, vragen,
ideeën of suggesties mail dan naar info@rudolphstichting.nl. Ook kan je op de website
van www.glindster.nl op de activiteiten button klikken. Daar kan je zelf een activiteit

aanmelden.
Groeten Esther van Veldhuizen
Introductie studenten De Glind
Dit jaar lopen er een aantal (buitenlandse) studenten stage in Het Leerhuis De Glind. Bij
deze willen wij ons graag voorstellen, uitleggen wat we doen en wat onze verwachtingen
zijn. Wij hebben er in ieder geval veel zin in.
Damian Ptak
Hi,
I am 22. I completed two years ago technical forest (I lived for four years in a boarding
school). Eight years ago I finished music school in the piano. I am also an organist in
several churches Lutherans. Until now I lived with my parents and my sister (20 years old)
in a small village not far from city. Father is retired and my mother takes care of the
house. I applied here because I have many interests and I do not know what to take in my
future. I am friendly and compromise, interested in sports and music.
Lisa Hartung
Hoi allemaal,
I am Lisa, 18 years old and grown up in Munich, Germany.
I am going to work this year in two different Gezinshuizen and help with taking care of the
children and with the household. This year I graduated high school and before I start going
to university, I wanted to take a gap year to gain some experience in the social care sector
and learn a new language.
I am looking forward to meeting the village community and helping to organize events.
Tot ziens
Ilse Bosman
Mijn naam is Ilse Bosman, ik ben 24 jaar en zit in mijn vierde en laatste jaar van de
opleiding SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) op Windesheim te Zwolle. Ik loop
mijn jaarstage bij Gezinshuis.com. Drie dagen in de week loop ik stage in een gezinshuis
in Vroomshoop, ik begeleid hier de kinderen en help de gezinshuisouders bij alles wat er
te doen is in hun gezinshuis zowel praktisch als organisatorisch. Na twee volle maanden in
het gezinshuis in Vroomshoop kan ik worden ingezet in andere gezinshuizen die een crisis
hebben of een paar extra handen nodig hebben. Eenmaal per week ben ik op kantoor in
het Leerhuis in De Glind. Hier werk ik aan opdrachten en onderzoeken vanuit
Gezinshuis.com ook zal ik mee gaan helpen met het organiseren van activiteiten in
jeugddorp De Glind. Ik verwacht dat ik gedurende mijn stageperiode bij Gezinshuis.com
veel leer over de kinderen die in gezinshuizen wonen en hoe ik ze zo goed mogelijk kan
begeleiden. Ook verwacht ik veel te leren over de organisatie Gezinshuis.com.
Elwin Doornebosch
Mijn naam is Elwin Doornebosch, ben 22 jaar oud, studeer Sport Management aan de
CALO in het derde jaar en kom dit jaar stage lopen in de Glind. Vorig jaar liep ik samen
met Sven Slop al stage in de Glind. Dit jaar houd ik mij bezig met onderzoek binnen het
dorp, samen met Sven Slop zou ik een voetbalschool proberen te realiseren in het dorp en
we zullen de volgende Nationale Sportweek coördineren.
Ik zit samen Met Sven Slop in een kantoor in het leerhuis. Wij staan hier altijd open voor
vragen. Verder hoop ik een leuke tijd tegemoet te gaan en mijn steentje binnen he dorp bij
te kunnen dragen.
Sven Slop
Beste inwoners van de Glind,

Mijn naam is Sven Slop. Ik ben 21 jaar oud en kom uit het dichtbijgelegen Amersfoort. Ik
studeer de opleiding Sport & Bewegen (Sportmanagement) op Hogeschool Windesheim.
Afgelopen half jaar heb ik stage gelopen in het dorp De Glind, samen met Elwin
Doornebosch. In die tijd zijn wij bezig geweest met de eerste Nationale Sportweek in De
Glind.
Dit jaar ga ik de focus leggen op drie verschillende aspecten. Het bedenken van een plan
om de sport en vrijetijdsactiviteiten zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Het
opstarten van een voetbalschool in De Glind en de begeleiding van de tweede Nationale
Sportweek in De Glind.
Graag kom ik jullie tegemoet en sta ik altijd open voor vragen vanaf jullie kant. Jullie zullen
mij dus vooral terugvinden op het gebied van sport en vrije tijd. Ik heb er in ieder geval
veel zin in! Tot snel langs de sportvelden.
Glindster organiseert 'dynamic tennis' voor 50 plussers
Wie wil ons ondersteunen bij de opzet? Wat is Dynamic Tennis?
Dynamic tennis (vroeger Dutch tennis) wordt binnen op een badmintonveld gespeeld met
een speciaal licht racket en een soft balletje. Er kan 1 tegen 1 gespeeld worden en dubbel.
Deze sport is geschikt voor alle leeftijden en 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/
Ben je boven de 50 jaar en heb je zin gekregen in het spelletje, neem dan contact op met
sport coördinator Wilco Huisman. Samen gaan we kijken op welk moment van de week
deze nieuwe tak van sport opgezet kan worden in sporthal Glindster. Er kan gestart
worden met dynamic tennis als er minimaal 2 of 4 personen enthousiast zijn om deel te
nemen. Meer informatie of interesse om mee te helpen bij de opzet neem contact op met
Wilco Huisman w.huisman@glindster.nl 0615823140
Handjes gezocht voor Voetbalschool De Glind!
Beste inwoners en/of medewerkers van De Glind. Op 9 oktober 2013 is er Voetbalschool
De Glind opgestart in de Glind, door sport coördinator Wilco Huisman en de studenten van
het leerhuis, Sven Slop en Elwin Doornebosch. Voetbalschool De Glind biedt de kinderen
van de Glind iedere woensdag middag voetbaltraining aan, na het wegvallen van SV de
Glind. Deze trainingen zijn voor de kinderen van 6 t/m 16 jaar. De voetbaltraining staat in
het teken van ‘Beter worden in voetbal’ en uiteraard is plezier een belangrijke factor.
Inmiddels hebben wij al 21 vaste deelnemers en dit kan alleen nog maar groeien!
Vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag een handje willen helpen bij
Voetbalschool De Glind. Wij zijn van mening dat voor de continuïteit van Voetbalschool De
Glind, het erg belangrijk is dat ook inwoners en/of medewerkers in De Glind betrokken zijn
bij Voetbalschool De Glind. Wij zijn op zoen naar vrijwilligers die af en toe willen helpen bij
de begeleiding van de jongeren, of de training wil verzorgen op woensdagmiddag. Zo kan
er een voetbalschool opgebouwd worden, die over een aantal jaar nog steeds de
voetbaltrainingen kunnen verzorgen voor de kinderen.
Heeft u interesse om op wat voor manier dan ook betrokken te zijn bij Voetbalschool De
Glind? Dan hebben wij graag een oriënterend gesprek met u over Voetbalschool De Glind!
Stuur dan graag een e-mail naar: voetbalschool.deglind@outlook.com ! Alle handjes
werken

Vijver rondom Schateiland uitgebaggerd – startsein door wethouder Van Daalen
Net voor de zomervakantie werden het Schateiland en de winkelkar
feestelijk. Toen was al duidelijk dat de allerlaatste werkzaamheden
waardoor het Schateiland echt aan de wensen en ideeën van de
jongeren voldoet, pas in het najaar kon plaatsvinden. Namelijk het
baggeren van de vijver rondom het eiland. Door de vijver uit te
baggeren wordt het water weer goed geschikt is om te vissen en te
varen en krijgen we straks in de winter mooi glad ijs. Op dinsdag 5 november gaf
wethouder Van Daalen het startsein voor het baggeren door een bak vol slib te lossen in
de vrachtwagen.
Het uitbaggeren is één van de grootste en meest complexe onderdelen van het project,
het wordt uitgevoerd en geregeld door de firma’s Vaarkamp, Teeuwissen Rioolreiniging en
de gemeente Barneveld. Half november zijn de werkzaamheden klaar. Dan wordt het
water teruggepompt en worden de vissen (die veilig zijn verplaatst en tijdelijk elders
verblijven) teruggeplaatst.

Vacature: Gangmaker voor De Glind
De Belangenvereniging De Glind is op zoek naar een dorpscontactpersoon (dcp)
Interesse? Klik hier voor de volledige vacature omschrijving.
Pianosonates in Dorpskerk de Glind
Komende zaterdag, de 23e, komt de jonge Chinees-Amerikaanse
pianiste Shuann Chai naar De Glind. Dit in het kader van haar tournee
waarin zij alle pianosonates van Beethoven ten gehore brengt.
Locatie: Dorpskerk,Postweg78,DeGlind
Datum: zaterdag 23 november 2013
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 15,00 voor volwassenen, € 5,00 voor jongeren tot 18 jaar en studenten
Meer info en kaarten bestellen: www.oudemuziekbarneveld.nl
Via advent naar kerst 1, 8, 15, 22 en 25 december
Vrouwen uit het familiealbum van Jezus/ Voormoeders van Jezus
Hoe gaat het verhaal de eeuwen door
van God onder de mensen?
Waar vindt Zijn liefde weer gehoor
en hoe doorbreekt zij grenzen?
Op 1 december begint de adventstijd. We bereiden ons voor op het feest van
kerst, met een project over vrouwen uit het familiealbum van Jozef, en daarmee
van Jezus.
Iedere zondag horen we hoe Jozef en Maria zich voorbereiden op de geboorte
van hun eerste kindje. We zien het ook, want ze staan voor in de kerk, op het
podium. Het huis wordt gesopt, de wieg klaargemaakt, de kleertjes klaargelegd,
een adreslijst voor de geboortekaartjes gemaakt. Tussendoor hebben ze even tijd

om te zitten, en dan komt het familiefotoalbum van Jozef tevoorschijn. Wie staan daar
allemaal in? Tussen alle bekende mannen, staan ook foto’s van vier vrouwen. Tamar,
Rachel, Ruth, de vrouw van Uria. Wie zijn zij? En waarom staan zij er in? Jozef vertelt
Maria over hen. Het zijn alle vier vrouwen met een bijzonder verhaal, waarvan je niet gelijk
weet of je daar nu trots op moet zijn of niet. Toch geven ze allemaal iets bijzonders mee
aan het levensverhaal van het kind dat geboren gaat worden.
De kinderen nemen het fotoalbum mee naar de kindernevendienst en gaan aan het werk
met wat de ‘voormoeder’ van de zondag meegeeft aan Jezus.
Hun ‘cadeautjes’ worden verzameld in een kraammand. Met kerst wordt die aan Maria en
Jozef gegeven.
In de kerstviering zal het verhaal in een spel door jongeren worden uitgebeeld. Wie horen
er allemaal bij de familie van Jezus?
We nodigen iedereen uit om in de adventstijd met ons op weg te gaan naar kerst.
De vieringen beginnen ’s zondag om 10.00 uur in de Dorpskerk.
Voor meer informatie hkgroen@kpnmail.nl en www.dorpskerkdeglind.nl
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:
- Aart van den Berg (redactie)
- Herman Huissteden (redactie)
- Paulien Jansen (redactie)
- (vacature) (vormgeving en verspreiding)
Dorpsagenda december 2013
• Do 5 dec Sinterklaas
• Zo 8 dec 14:00-17:00 Open middag Kinderboerderij
• Vr 13 dec WinterFoor
• Wo 25 dec 1e Kerstdag
• Do 26 dec 2e Kerstdag
• Di 31 dec Oudjaarsdag

