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Jeugddorp De Glind naar volgende ronde Kroonappels
Jeugddorp De Glind is door in de race naar een Kroonappel. Het Oranjefonds heeft bekend gemaakt
dat dit initiatief in de categorie ‘Jeugd’ de meeste stemmen kreeg in de gemeente Barneveld.
JOOZT, de Rudolphstichting en Belangenvereniging De Glind hebben Jeugddorp De Glind
voorgedragen voor een Kroonappel, als een bijzonder maatschappelijk initiatief op het gebied van
jeugd. Bijna 100 jaar worden uithuisgeplaatste kinderen in De Glind opgevangen en krijgen de
kinderen een kans in het normale dorpsleven mee te draaien. De organisaties bedanken de bewoners
van de gemeente Barneveld en De Glind die op dit initiatief hebben gestemd.
In de tweede stemronde van 20 tot en met 27 maart stemmen de lokale winnaars op elkaar. Zij
brengen hun stem uit op medekandidaten in hun eigen categorie, maar in een andere regio. Op 28
maart maakt het Oranje Fonds de 60 landelijke finalisten bekend. Zij strijden op 18 april om de titel
Oranje Fonds Kroonappel.

Geen Kroonappel maar eervolle vermelding Jeugddorp De
Glind
Jeugddorp De Glind heeft de Oranje Fonds Kroonappel niet gewonnen. Na een spannende finale
heeft de jury vandaag de winnaar bekend gemaakt. Helaas hoort Jeugddorp De Glind hier niet bij.
Wel kreeg De Glind een eervolle vermelding voor het bijzonder maatschappelijk initiatief voor
jeugd. Tijdens de finale presenteerden alle finalisten hun inzending aan de jury bestaande uit
medewerkers en bestuursleden van het Oranje Fonds. Jeugddorp De Glind werd hierbij
vertegenwoordigd door Aad Knetsch en Duncan, een jongere die in het dorp woont. Met veel
enthousiasme vertelden zij wat zo uniek is aan De Glind. In een vraag-en-antwoordgesprek gaven

zij een indruk van de kinderen en jongeren die in het jeugddorp worden opgevangen en wat het dorp
met alle voorzieningen en faciliteiten voor hen betekent. JOOZT, onderdeel van LSGRentray, de Rudolphstichting en Belangenvereniging De Glind hebben Jeugddorp De Glind
voorgedragen voor een Kroonappel, als een bijzonder maatschappelijk initiatief voor jeugd. Al bijna
100 jaar worden uithuis geplaatste kinderen opgevangen in De Glind en krijgen deze kinderen een
kans in het normale dorpsleven mee te draaien. “Helaas heeft Jeugddorp De Glind de Kroonappel
niet gewonnen. Maar wij zijn blij met de eervolle vermelding en zijn trots op de bewoners voor het
fantastische werk waar iedereen zich voor inzet” aldus Aad Knetsch.
Over Kroonappels
Jaarlijks reikt het Oranje Fonds de Appeltjes van Oranje uit aan maatschappelijke initiatieven. Ter
ere van de inhuldiging van prins Willem Alexander organiseert het Oranje Fonds dit jaar een
zoektocht naar een Kroonappel. Maatschappelijke organisaties maken kans op een geldbedrag van €
50.000.- én een Kroonoranje. De Kroonappels zijn organisaties of initiatieven die een bijzondere
inspanning leveren voor de jeugd, de buurt of de helpende hand bieden aan anderen.

Klusdag BP in De Glind
Op 23 april a.s. steekt BP in het kader van maatschappelijk ondernemen de handen uit de mouwen
in Jeugddorp De Glind. De medewerkers gaan allerlei klussen uitvoeren in o.a. de gezinshuizen en
leefgroepen en bij het zwembad. Een groot deel van de medewerkers helpt ook bij de sportdag van
de Donnerschool en de sportactiviteiten van de Nationale Sportweek. De klussen bestaan onder
meer uit tuinwerkzaamheden, picknickbanken in elkaar zetten of opknappen en
schoonmaakwerkzaamheden.

Opening Donnerschool

Op woensdag 24 april wordt ons mooie nieuwe Donnerschool gebouw officieel geopend. Tussen
15.30 uur en 17.00 uur zijn belangstellenden uit de Glind van harte welkom om het schoolgebouw
te komen bekijken.
Locatie: Schoonderbekerweg 45 , De Glind

Digitale enquête vrije tijd en sport!
Zoals in de Glindse Bazuin van afgelopen februari al te lezen was, ben ik bezig met een onderzoek
naar de mate van tevredenheid over vrije tijd en sport in De Glind. Om uw ervaringen met vrije tijd
en sport in De Glind in beeld te krijgen heb ik een enquête opgesteld. Hierbij wil ik u vragen om
deze enquête in te vullen. Enquête vrije tijd en sport De Glind
Met uw antwoorden kan ik samen met de mensen die betrokken zijn bij de oprichting van de
omnivereniging het vrije tijd- en sportaanbod in De Glind nog beter afstemmen op uw wensen en
behoeften!
Alvast bedankt voor uw medewerking, ik ben erg benieuwd naar de resultaten!
Vriendelijke groet, Koen Vosmeijer, student Calo

1ste editie Nationale Sportweek ‘’De Glind’’!
In de week van 20 april tot 27 vindt de Nationale Sportweek plaats in Nederland plaats. De Glind
doet hier actief aan mee en organiseert gratis sportactiviteiten en proeflessen gedurende deze week
voor kinderen en volwassenen!
Klik hier voor het hele programma

Koninginnedag 2013 wordt Kroningsdag, ook in de Glind een
gezellig feest!

Dit jaar vieren we de dag “klein”, d.w.z. dat we een activiteit hebben van 10.00 uur tot 12.00 uur.
We gaan met elkaar een speurtocht maken en lopen. Dus eerst maak je een speurtocht voor een
ander, en daarna loop je er een van een ander! In verband met de voorbereidingen horen we graag
wie er meedoet deze ochtend.
Graag opgeven bij Monique Gösgens, 06-53258030 of mgosgens@lsg-rentray.nl Omdat die
ochtend ook de abdicatie en de kroning is, zal de Glindster ervoor zorgen dat de beamer klaarstaat
om dit gezamenlijk te kunnen kijken, onder het genot van een oranjebitter ? Dus een activiteit voor
de jongeren en een gezellig samen kijken voor de ouderen. Heb je je vergeten op te geven, mag je
uiteraard altijd binnen komen wandelen!

Rijksmuseum??? Je eigen kunstwerk in Glindster!
In Glindster willen we ‘kunstwerken’ van (jeugdige) bewoners uit De Glind exposeren. Vind je het
leuk om je eigen tekening of schilderij ten toon te stellen in de gang van Glindster? Lever hem dan
in bij Theo of een van de andere medewerkers van Glindster. Wij zorgen voor een mooie lijst.
Je kunstwerk moet ongeveer A2 formaat (dit is ongeveer 60 x 42 cm.) zijn. Achterop de tekening
graag je naam en adres vermelden, want de tekening blijft van jou en je krijgt hem weer terug als hij
wordt verwisseld. We hebben 10 wissellijsten. We hopen dat deze snel gevuld zullen zijn en dat er
ook regelmatig gewisseld kan worden met nieuwe kunst! Veel succes met het maken van je
kunstwerk!

Bestuur van Stichting Glindster is vernieuwd
Op donderdag 14 maart nam Stichting Glindster feestelijk afscheid van twee bestuursleden van het
eerste uur: de heer Tijn Barendrecht en mevrouw Stieneke Toerse. Zij hebben, met name achter de
schermen, bijgedragen aan de ontwikkeling van multifunctioneel centrum Glindster in jeugddorp

De Glind.

Het afscheid stond in het teken van de belangeloze en onvermoeibare bijdrage van beide
bestuursleden. Theo Herweijer, manager: “Door de inzet van zowel Tijn als Stieneke is Glindster
gegroeid en is bepaald welke weg we moeten volgen om van ons mooie multifunctioneel centrum
een succes te maken.”
Vernieuwd bestuur'
Tegelijkertijd zijn er ook drie nieuwe bestuursleden verwelkomd. Namelijk Rikus Marring wonend in De Glind, Gusta Cirkel – wonend in Nijmegen en Bernadette van Vliet - wonend in
Veenendaal. Het bestuur van Stichting Glindster is daarmee weer compleet en bestaat naast deze
drie personen uit Jacques Gordijn, directeur van de J.H. Donnerschool en Gerard de Jong, directeur
van de Rudolphstichting.

Verslag overleg Gezamenlijk Overleg Platform (GOP)
gehouden op 15 maart 2013
Aanwezig: allen, te weten: Arie Blom, Arjan Gerritsen, Henk Bouw, Richard van Dijk, Heralt
Hogeboom, Jacques Gordijn, Aad Knetsch, Janneke Kuipers. Bernadette van Vliet, verslaglegging.
Het afgelopen overleg is onderstaande aan de orde geweest:
• Agrariërs: Bestemmingsplan buitengebied: Antwoord ontvangen van gemeente op
ingediende zienswijzen. Bestemmingsplan is nu opgesteld zoals het huidige gebruik is.
Zowel agrariërs als RS zijn hiermee tevreden.
• Bewoners: Omnivereniging: eerst volgend overleg met alle belanghebbenden vindt 2 april
a.s. plaats. Er zijn een aantal varianten van een omni aan allen voorgelegd. Over
kunstgrasveld en woningbouw afgelopen periode niets van gemeente vernomen.
• Zorgpartijen:
• Rudolphstichting: Intensieve samenwerking tussen Joozt, RS, gezinshuis.com en
Donnerschool loopt. Er komen een gezinspiratieplein ( Kenniscentrum) en een
leerhuis in De Glind.
• Donnerschool: Op woensdag 24 april a.s. om 13.30 uur vindt de officiële opening
plaats van het nieuwe en verbouwde schoolgebouw.
• Joozt: Rapport van de inspectie Jeugdzorg geeft gezinshuis.com een dikke plus! Er is
veel belangstelling voor gezinshuizen. Gezinspiratieplein biedt ondersteuning aan
gezinshuizen. Per 1 april a.s. stopt Aad als directeur Joozt en gaat voor LSG RentrayZonnehuizen centraal werken met als aandachtsgebieden vastgoed/huisvesting en
mobiliteit/personeel.
Volgend GOP-overleg: 17 mei 2013
Mocht u na het lezen van dit verslag een vraag of opmerking hebben dan kunt u deze mailen naar
Bernadette van Vliet, bfvanvliet@ziggo.nl of rechtstreeks aan een deelnemer van het overleg
stellen.

Financieel overzicht 2012 Belangenvereniging de Glind
Wilt u het financieel verslag lezen, klik dan hier

Kursus in Achterveld: Elke dag telt
Op donderdag 2 mei start een nieuwe kursus in de Moespot aan de Jan van Arkelweg 6 in
Achterveld: “Elke dag telt”’-Zelf uw somberheid overwinnen. De kursus is bedoeld voor oudere
mensen die last hebben van sombere gevoelens. Als men niets doet aan deze gevoelens, kunnen de
klachten erger worden en ontwikkelen in depressieve gevoelens. Door het delen van gevoelens en
ervaringen voelen mensen zich al vaak beter. De opzet van de groep, kleinschalig met een
professionele begeleider, biedt een vertrouwde sfeer voor de deelnemers.
Een van de gedachten bij deze kursus is dat wanneer iemand zich goed voelt, deze ook meer gaat
ondernemen en daardoor plezier kan ervaren in het leven. Meer specifiek, wanneer iemand zich
somber voelt, dan gaat deze zich vaak terugtrekken uit de omgeving. Hierdoor ontstaat een
negatieve spiraal: mensen gaan zich eenzaam voelen, krijgen meer sombere gedachten, de
stemming verslechtert en gaan zich uiteindelijk nog meer isoleren. In deze kursus leren de
deelnemers deze negatieve spiraal te veranderen in een positieve spiraal.
‘Elke dag telt’ wordt gegeven door Zsofie Logemann-Molnar uit Achterveld, psycholoog en stresscounsellor (ingeschreven bij beroepsvereniging ABvC).
De kursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 uur, er kunnen per groep maximaal 4 personen
deelnemen. Start do 2 mei 10.30 uur. De kosten zijn € 60 inclusief koffie, thee, werkboek en
mindfulness CD. Kijk voor eventuele vergoeding in de polis van uw zorgverzekering.
Meer informatie en aanmelden: Informatiepunt de Heelkom, 0342-451333 (ma-wo-vr 8.30-12.30),
informatiepunt@heelkom.nl. Tel Zsofie Logemann 06-31743584

Avondvullend concert Gospelkoor Say Yes

Ze verleenden al enkele malen medewerking aan vieringen in de Dorpskerk van De Glind, nu geven
ze een concert op vrijdag 31 mei 2013
Onder leiding van dirigente Wilma Bouwman brengen zij een repertoire van Engelstalige en
Nederlandstalige gospelliederen. Dat doen ze op een aanstekelijke en overtuigende manier, waarbij
we als luisteraars ook een paar keer zullen worden uitgenodigd om mee te zingen. De kerk is open
vanaf 19.30 uur Het concert begint om 20.00 uur.
Prijs volwassenen € 7,50
Kinderen t/m 14 jaar € 2,50
Reserveren via info@glindster.nl, of telefonisch tussen 10.00 uur en 18.00 uur: 0342-459000

Gezocht: schoonmakers voor de hokjes, winkeltje en het
kassahok van het zwembad.
Er kan gezamenlijk schoongemaakt worden, maar ook als je zelf tijd hebt, dan zorgen we dat je
binnen kunt. Breng je eigen schoonmaakspullen mee.
Geplande data:
• Dinsdag 7 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur,
• Woensdag 8 mei van 13.00 uur tot 16.00 uur,
• Vrijdag 10 mei van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Indien nodig kunnen we in de week erna ook nog aan de slag. Opgeven graag bij Monique Gösgens,
0653258030 of m.gosgens@upcmail.nl

