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SV De Glind stopt!
Dinsdagavond heeft het bestuur van SV De Glind het besluit moeten nemen om te stoppen met onze
vereniging SV De Glind. Dit betekent dat we in De Glind niet meer in competitieverband kunnen
voetballen. De regionale krant heeft hier inmiddels ook over bericht. De belangrijkste reden is dat
we te weinig leden hebben. De afgelopen weken zijn er veel seniorenspelers om verschillende
redenen overgestapt naar andere verenigingen. Nu we te weinig leden hebben is het ook niet meer
mogelijk om de vrijwilligerstaken gerealiseerd te krijgen. Daarnaast wordt het financieel heel
moeilijk de vereniging draaiende te houden. Wat betekent dit nu voor onze leden?
Het voetballen onder de vlag van SV De Glind is niet meer mogelijk. Degene die wil blijven
voetballen wordt verzocht op zoek te gaan naar een vereniging in de buurt en zich te laten
overschrijven. De overschrijvingen van de jeugdspelers gaan via het jeugdbestuur: Marjolein en
IJsbrand Zwanenburg.
De overschrijvingen van de senioren gaan via de secretaris: Jan Koolhof. Contact gegevens zijn op
onze site www.svdeglind.nl te vinden.
Om alvast alternatieven te bieden voor onze jeugd en senioren: vandaag heeft ondergetekende
contact gehad met VVB uit Barneveld en VV Scherpenzeel uit Scherpenzeel.
De jeugdvoorzitter van VVB, Jarno van Dijk gaf aan dat de jeugd van SV De Glind van harte
welkom is! Zijn contact gegevens zijn: Jarno van Dijk, Email: jarnogvandijk@gmail.com, Tel:0645056776
Tevens is er contact geweest met VV Scherpenzeel en ook daar is een ieder van ons van harte
welkom. In het bijzonder werden de junioren B en C genoemd, men is nog op zoek naar
enthousiaste spelers! Contact gegevens: Jaap van Donselaar, tel: 033 277 0660, Email:
jaap.vandonselaar@planet.nl
Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Peter Neumann

Avondvierdaagse Pr. Beatrixschool
De Pr. Beatrixschool uit De Glind heeft vol enthousiasme de Avondvierdaagse in Scherpenzeel
gelopen.
Alle kinderen hebben een medaille gekregen, WIJ ZIJN SUPERTROTS OP DEZE KANJERS!!

LEF! Lentefestival groot succes!
Het jaarlijkse LEF! Festival in De Glind was ook dit keer weer een enorm succes! Geboeid raken
door een act, een heerlijk ijsje eten, samen lekker dansen en muziek maken, jezelf kleurrijk laten
schminken om je vervolgens aan het einde van de dag heerlijk te laten masseren in de Verwentent.
Het was er allemaal op LEF 2013!
Fotoimpressie van LEF! 2013
Iedereen ontzettend bedankt...en op naar...LEF! 2014!

Uitnodiging : officiële opening van het heringerichte
Schateiland en de winkel
Meer dan een jaar geleden begon het allemaal met een idee. Een idee dat nu door ons is uitgevoerd.
Wij zijn zeer tevreden, en willen u met trots het resultaat laten zien. Graag nodigen wij u uit voor
een bijzondere middag, die draait om de opening van het heringerichte Schateiland en de opening
van de winkel. De baggerwerkzaamheden zullen in een later stadium afgerond worden. Er worden
op locatie diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een band, springkussens en aan het eind een
DJ. Iedereen wordt door ons getrakteerd op een broodje hamburger/knakworst en drankjes.
Datum en locatie:
Vrijdag 28 juni 2013, bij het Schateiland
Programma:
• 15.30 uur - verzamelen bij Schateiland
• 16.00 uur - opening bij het Schateiland door wethouder Van Daalen
- een woordje door de jongeren voor alle aanwezigen
- aansluitend de gelegenheid voor een rondleiding door de jongeren
• 17.00 uur - start van de band
(Voor u worden ter plaatse heerlijke broodjes hamburger gebakken en staan er
broodjes knakworst klaar.)
• 19.00 uur - DJ-sessie
• 21.00 uur - einde feest
Aanmelden:
Om iedereen goed te kunnen voorzien van een broodje en een drankje, werken wij deze avond met

consumptiebonnen, vinden wij het fijn als u zich aanmeldt via MvanderGoot@lsg-rentray.nl. U kunt
de consumptiebonnen vanaf donderdag 27 juni tot vrijdag 28 juni 13.00 uur afhalen bij de receptie
van JOOZT (Postweg 80). Kunt u er niet bij zijn? Ook dan zijn wij hiervan graag op de hoogte.
Stuur uw reactie vóór 14 juni. Voor vragen kun je terecht bij Monique Gösgens, tel.: 06-53258030
Graag zien wij jullie 28 juni!
Namens het projectteam,
Renate, Romano, Duncan en Dennis en de overige projectteamleden.
Zie ook de sponsorpagina’s van de Rudolphstichting: rudolphstichting.nl/schateiland en
rudolphstichting.nl/sponsoren

Denk mee over de nieuwe website De Glind
In de Glindse Bazuin van januari en mei hebben we je iets verteld over de ontwikkelingen rondom
www.glind.nl. Omdat Melis van Deelen stopt met het beheer en vanwege technische redenen is er
een update nodig.
Er is een eerste aanzet gemaakt met ideeën over wat er op de nieuwe site moet komen te staan aan
informatie en wat de site allemaal moet kunnen. Graag leggen we deze ideeën aan dorpsbewoners,
verenigingen, bedrijven en organisaties voor. En horen we graag aanvullende ideeën en gedachten
om de website mooier en beter te maken! Daarvoor is ieders input nodig! We nodigen je daarom
graag uit om met ons mee te denken!
Wanneer? Donderdag 11 juli van 19.00 – 20.00 uur.
Waar? In Glindster
Het is vroeg op de avond, maar gaan dan vooraf aan een andere vergadering waar verschillende
verenigingen uit het dorp bij betrokken zijn. Hopelijk laat jij je door het tijdstip niet weerhouden!
Wij zorgen dat de koffie en wat lekkers klaar staat.

Help Leerhuis De Glind en daarmee ook de instandhouding
van de voorzieningen in De Glind!
De Glindse organisaties Joozt, de Rudolphstichting, Gezinshuis.com en de Omnivereniging in
oprichting, hebben het initiatief genomen voor het Leerhuis De Glind. Zij zagen een kans om door
samenwerken het mogelijk te maken een inspirerende en aansprekende stage omgeving te maken.
Verder wordt er op meer gebieden samenwerking gezocht tussen organisaties binnen De Glind om
het dorp een aantrekkelijke woonomgeving te maken met goede voorzieningen. Het Leerhuis De
Glind gaat hier een rol in spelen.
Voor het realiseren van het Leerhuis De Glind zijn wij op zoek naar goede spullen om het huis op
Postweg 77 bewoonbaar te maken. Wij zijn o.a. op zoek naar de volgende spullen:
Tafels en stoelen, lampen, banken, bureau’s en bureaustoelen, bedden
Evt. matrassen en beddengoed (moet niet intensief gebruikt zijn)
Wasmachine en droger
Alle andere spullen waarvan u denkt dat ze van meerwaarde kunnen zijn voor het Leerhuis De
Glind. Mocht u spullen hebben wilt u dit dan mailen (liefst met foto) naar: pvantriest@lsg-rentray.nl

