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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 Café, 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.

LEF zoekt bestuursleden
In juni heeft weer een spetterende versie van het LEF festival plaatsgevonden. Volgend jaar 7 juni is
er weer LEF 2014. Echter 2 bestuursleden, waaronder onze penningmeester gaan met hun
vrijwilligerswerk stoppen.
Daarom heeft LEF nieuwe mensen nodig. Iets voor jou? Je werkt in een klein team van 7 gedreven
Glindenaren, die LEF volgend jaar weer tot een succes willen maken. Wat is er nodig m.b.t. de
nieuwe penningmeester? Kennis van financiën, boekhouding en Excel. Daarnaast ervaring met het
uitbetalen van artiesten, aanvragen subsidies, humor en Zin in LEF!!! De hoeveelheid tijd die het
kost is beperkt. We vergaderen ongeveer 8 keer per jaar. Daarnaast moet je de begroting opstellen,
de boekhouding bijhouden en stel je zelfstandig het financieel jaarverslag op.

Als je interesse hebt neem dan contact op het Rikus Marring (06-10252331 of
rikus.marring@gmail.com).

Blijven voetballen in De Glind
Zoals wij allen weten is SV De Glind als vereniging ontbonden. Voor het dorp De Glind heel erg
jammer omdat voetbal erg populair is onder de inwoners en met name onze jeugd. Samen met
Wilco Huisman van de Omnivereniging en Paulien van Triest van Joozt zijn er plannen om te
blijven voetballen op onze voetbalaccommodatie. Momenteel zijn er diverse gesprekken gaande
met andere verenigingen om te kijken waar samenwerking kan liggen. Naast training zou er zelfs
aan competitie meegedaan kunnen worden.
Zomervakantie
Het streven is om in september de mogelijkheden om verder te voetballen kenbaar te maken, zodat
we ook direct kunnen starten. Wij houden jullie op de hoogte.
Ondersteuning
Wil je meedenken of meehelpen om het voetballen weer op te starten neem dan contact op via
w.huisman@glindster.nl of PvanTriest@lsg-rentray.nl Ook voor meer informatie kan je bij Wilco of
Paulien terecht.

Stand van zaken Besselaarschool
De BLV heeft onlangs een gesprek gevoerd met de Gemeente Barneveld over o.a. de toekomst van
het terrein van de Besselaarschool. De sloop van de school is gekoppeld aan nieuwe ontwikkelingen
op deze locatie. Op het terrein is, door de gemeente, een onderzoek gestart naar de aanwezigheid
van vleermuizen en dit onderzoek is nog niet afgerond. Ook wordt het terrein door de gemeente
regelmatig gecontroleerd op ongewenste activiteiten als vandalisme. Mocht je ongewenste
activiteiten rondom de Besselaarschool bespeuren, neem dan vooral contact op met de politie via
het alarmnummer (112).
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de procedure voor een nieuw bestemmingsplan. Voor zover nu
bekend, zal het ontwerpbestemmingsplan na de zomer de eerste (inspraak)ronde in gaan. De
ontwikkelingen rondom (het terrein van) de Besselaarschool houdt de BLV nauwlettend in de gaten
en worden in de Glindse Bazuin geplaatst.

Dorpsagenda
Donderdag 11 juli is er weer een overleg geweest over Gezamenlijk Programmeren. Dit is nog
volop in ontwikkeling. In dit overleg is gesproken over wat ons bindt, wat ons drijft en alle
veranderingen die er op het dorp afkomen bv. vanuit de jeugdzorg, maar ook de ambities en wensen
die we zelf met ons mooie dorp hebben. Wat we daar merken is dat ons dorp bruist en leeft van de
activiteiten.
Als eerste resultaat daarvan is een eerste versie van een dorpsagenda vastgesteld. Dit biedt een kans
aan alle bewoners en ondernemingen haar doorgaans publieke dorpse activiteiten, naast de agenda
van de Glindse Bazuin, kenbaar te maken aan een nog groter publiek. Ook kun je nu je nieuw te

plannen activiteiten op de dorpsagenda afstemmen. Alle activiteiten die plaatsvinden in De Glind
(binnen- en buitengebied!) worden op deze agenda vermeld. Denk aan: Open boerderijendag,
Sportweek, Kunstroute, e.d..
Voorlopig is deze agenda te vinden op de website van Glindster: www.glindster.nl/agenda. Hier
vindt u een overzicht van komende activiteiten in De Glind. In een later stadium zal deze agenda op
de nieuw te ontwikkelen website van De Glind komen.
Als u een activiteit op de dorpsagenda geplaatst wilt hebben, treft u (binnenkort) hiervoor een
invulformulier op de website aan. Voor vragen en opmerkingen: neem contact op met Rikus
Marring (0610252331) of Bernadette van Vliet (bfvanvliet@ziggo.nl).

GlindseFoor
De Glindster komt aan het eind van de zomer met een zomers feest. De GlindseFoor. 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.
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.
Voor hen die ook om 20.00 een concert van Stichting de Oude Muziek willen bijwonen is dit zo een
heerlijk dagje uit. Meer info voor het totale programma van 28 september zie de agenda op
www.glindster.nl

Zorg voor jeugd in FoodValley: van visie naar ontwerp
Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de notitie 'Zorg voor
jeugd in FoodValley: van visie naar ontwerp'. Deze notitie geeft een uitgebreide beschrijving van de
activiteiten die de acht gemeenten ondernemen om eind 2013 een regionaal beleidskader voor de
Jeugdzorg gereed te hebben. Tegelijkertijd zal er op lokaal niveau een vertaalslag plaatsvinden naar
de situatie in de gemeente.
De jeugdzorg staat de komende jaren voor een grote verandering. Gemeenten worden vanaf 1
januari 2015 verantwoordelijk voor de regie op de begeleiding, ondersteuning en zorg aan
kinderen, jongeren en hun ouders. Jeugdzorg valt dan niet langer onder de regie van Rijk en
provincie.
Lokale visie
In februari heeft het college van burgemeester en wethouders de lokale visie 'Zorg voor jeugd in
Barneveld' vastgesteld. Daarmee zijn de uitgangspunten voor de transformatie van de jeugdzorg
voor de gemeente op een rij gezet. Eigen kracht en verantwoordelijkheid voor jeugd en ouders staat
in deze visie centraal. De gemeenteraad heeft in maart de visie definitief vastgesteld.
Gezamenlijk optrekken
Alle FoodValley gemeenten trekken samen op bij de transformatie van de jeugdzorg. In de
regionale visie 'Elke jeugdige telt en doet mee' hebben de acht gemeenten beschreven vanuit welk
gemeenschappelijk vertrekpunt zij de zorg voor de jeugd vanaf 2015 willen vormgeven. Een groot

deel van de benodigde zorg kan lokaal georganiseerd worden, maar een deel zal dermate
specialistisch zijn dat (boven)regionaal ingezet zal moeten worden. In de notitie 'Zorg voor jeugd in
FoodValley: van visie naar ontwerp' gaat het bijvoorbeeld om onderwerpen als het regelen van de
toegang tot (boven) regionale zorg, de juridische kaders en de wijze waarop wordt ingekocht. Zo
worden deze thema’s uitgewerkt naar een regionaal beleidskader dat in december 2013 gereed moet
zijn. De lokale projectgroep jeugdzorg vertaalt het regionale beleidkader naar de lokale situatie. Het
lokale beleidskader wordt eind december voorgelegd aan de gemeenteraad.

Nieuw wandelpad in De Glind

In De Glind zijn verschillende wandelpaden aangelegd en kun je heerlijk wandelen! Op
verschillende plekken zijn de wegen in het dorp via verharde of onverharde paden met elkaar
verbonden.
Nieuw is het wandelpad dat de Geleijnsestraat en de Rudolphlaan met elkaar verbindt. Het is een
onverhard wandelpad van gras. Het pad loopt achter de houtwerkplaats van Ons Bedrijf en de
woning op Geleijnsestraat 5 langs.

