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Landelijke Opschoondag goed bezocht in de Glind!
Ondanks het slechte weer was er een goede opkomst op de zaterdagochtend, ruim 25 personen,
volwassenen en veel kinderen trokken door de Glind. De oranje hesjes!, ter plekke tot strings
omgedoopt! gingen door het dorp. Handschoenen aan en de prikkers in de handen. De regen hield
niemand tegen. Een groepje jongeren vertrok in de voorlader van Cees (Folda) richting de Ringlaan,
anderen gingen naar de Glindhorst, Schateiland en naar de Postweg. Na anderhalf uur hadden we
weer heel wat vuilniszakken gevuld!
Nat maar tevreden werden we in de Glindster verwend met koffie en thee en wat lekkers, deels van
de gemeente, maar omdat er veel meer mensen kwamen dan van tevoren opgegeven waren heeft
Theo spontaan nog appeltaart getoverd! Met trots kunnen we zeggen dat we het dorp weer schoner
hebben gemaakt,
Monique

Stichting Zin organiseert opknapdag Schateiland

Vrijdag 15 maart wordt er door medewerkers van Legal en General Nederland via Stichting Zin
flink de handen uit de mouwen gestoken in de Glind. De medewerkers krijgen eerst een mooie
rondleiding met een huifkar door het dorp en gaan daarna de hele dag aan de slag bij het
Schateiland. Ze gaan daar een aantal dingen opknappen. Het bruggetje op het eiland en het
koek/zopiehuisje worden vernieuwd.

Op diezelfde middag vrijdag 15 maart om 16.00 uur is de opening van het nieuwe bruggetje en het
huisje op Schateiland. Jullie zijn allemaal van harte welkom om naar het eindresultaat te komen
kijken! Daarnaast kunnen alle jongeren tussen 16.00-17.00 uur broodjes komen bakken bij
Schateiland op open vuur.
We sluiten zo de dag gezellig af met een drankje en iets lekkers. We hopen op een grote opkomst!

Help jeugddorp De Glind aan een kroonappel!
Stem dit weekend op Jeugddorp De Glind, zodat we kans maken om een Kroonappel te winnen! Ga
naar www.kroonappels.nl en geef uw stem. Jeugddorp De Glind vindt u onder de gemeente
Barneveld, in de cateorie Jeugd. Roep via Facebook en Twitter uw vrienden, buren en anderen op
om hetzelfde te doen. Of stuur deze Glindse Bazuin aan hen door.
De Rudolphstichting, Belangenvereniging De Glind en JOOZT hebben Jeugddorp De Glind
voorgedragen voor een Kroonappel, als een bijzonder maatschappelijk initiatief op het gebied van
jeugd. Omdat al bijna 100 jaar uithuisgeplaatste kinderen in De Glind worden opgevangen en een
kans krijgen in het normale dorpsleven mee te draaien.
Een Kroonappel is een ‘kroon’ op ons unieke dorp en het werk dat wij met ons allen verrichten voor
de opgenomen kinderen en jongeren.

Zondag 17 maart: Speciale Viering in Achterveld
Omdat er in Achterveld mensen met een beperking wonen, organiseren we 2 keer per jaar een
viering waarin we hen betrekken.

In deze viering wordt de boodschap van God op een eenvoudige manier verteld. Door mensen met
een beperking een rol te geven in de viering gaat de boodschap voor hen leven. Ze beelden een
bijbel verhaal uit samen met kinderen van de basisschool, ze helpen met collecteren of brood te
delen samen met mensen uit de geloofsgemeenschap. Het gaat om het ervaren van verbondenheid.
In de voorbereiding vragen we steeds andere mensen om zo frisse ideeën te houden en meer mensen
te bereiken.
In deze viering is IEDEREEN welkom, het gaat om vieren MET ELKAAR Eerstvolgende viering is
zondag17 maart om 9.30 uur Voorganger Pastor Ben Piepers, koor Vivente In deze viering worden
ook de doopschelpen uitgedeeld aan de ouders van kinderen die het aflopen jaar gedoopt zijn.
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen dan kunt u met mij contact opnemen. Bruna Kleter,
tel:0342-452724, email: bruna.kleter@kpnmail.nl

Nieuw logo BLV De Glind:
Het logo van de Belangenvereniging is geheel belangeloos opnieuw gestyld en nu in kleur
uitgevoerd door Arjan Priekaar van PRIEKAAR bRANDS AND dESIGN. We zijn er erg blij mee!

Subsidieregeling Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen
De provincie Gelderland heeft een subsidie regeling Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen.
De Belangenvereniging is momenteel druk bezig met het aanvragen van een subsidie, de
Toekomstvisie ‘De Glind naar 2020’ wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt. Drie punten uit de
Toekomstvisie worden in activiteiten uitgewerkt:
1. versterken van de sociale samenhang;
2. in stand houden van het voorzieningen niveau;
3. verbeteren gebruik van communicatiemiddelen (o.a. website).
De deadline van het indienen van de subsidie is 15 april 2013. Wordt vervolgd ....

Gezinspiratieplein, kennisplatform voor gezinnen met
inhuisgeplaatste kinderen
De Glind, 4 maart 2013 – Al bijna honderd jaar worden in jeugddorp De Glind uithuisgeplaatste
kinderen opgevangen in een gezinshuis. De drie Glindse organisaties Gezinshuis.com, LSG-Rentray
& Zonnehuizen en de Rudolphstichting zijn alle drie betrokken bij deze vorm van opvang. Vanuit
een gemeenschappelijke visie en een jarenlange ervaring, zijn zij het Gezinspiratieplein gestart. Het
Gezinspiratieplein biedt aan professionele ouders (gezinshuisouders, pleegouders) in heel
Nederland opleidingsmogelijkheden, doet onderzoek en organiseert
kennisuitwisselingsbijeenkomsten. De drie initiatief nemende organisaties hebben in de afgelopen
twee jaar al verschillende onderzoeken uitgevoerd, publicaties gemaakt en kennisbijeenkomsten
georganiseerd, die de basis legden voor het ontstaan van het Gezinspiratieplein.
Aanbod van het Gezinspiratieplein
Het Gezinspiratieplein is een kennisplatform met een specifiek aanbod van cursussen, trainingen,
lezingen en opleidingen voor woonvormen, zoals pleeggezinnen, gezinshuizen,
jeugdzorgboerderijen en soortgelijken. Verder doet het Gezinspiratieplein onderzoek naar thema’s
die in deze woonvormen spelen, zoals matching, professioneel opvoeden en het leven met twee
families. Uitkomsten van deze onderzoeken worden gedeeld en toegankelijk gemaakt voor derden
en, indien van toepassing, uitgewerkt tot praktische instrumenten voor professionele ouders. Naast
de professionele ouders, richt het Gezinspiratieplein zich met haar aanbod ook op beleidsmakers en
andere professionals die de opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinsverband
ondersteunen of realiseren.

De pleinfunctie
De praktijk van gezinsvormen vormt de voedingsbodem voor het Gezinspiratieplein. Terugkerende
vragen en thema’s van professionele ouders en/of andere professionals rondom gezinsvormen zijn
de inspiratiebron voor het ontwikkelen van nieuwe opleidingsmogelijkheden en onderzoeken. Het
woord ‘plein’ in de naam van het Gezinspiratieplein staat voor deze ontmoeting en uitwisseling
tussen professionele ouders en anderen. Publicaties van onderzoeken in de afgelopen twee jaar en
het huidige cursus-/trainingsaanbod zijn te vinden op ww.gezinspiratieplein.nl.

Leerhuis De Glind
Het huis op Postweg 77 staat er nu nog een beetje verlaten bij. Als het aan de Glindse organisaties
Joozt, de Rudolphstichting, Gezinshuis.com en de Omnivereniging in oprichting ligt, is dat volgend
jaar heel anders. Het pand moet dan omgetoverd zijn tot Leerhuis. De ontmoetings- en verblijfplek
van studenten die hun stage en onderzoek binnen het dorp de Glind uitvoeren.
Binnen de genoemde organisaties zagen ze een kans om door samenwerking een krachtige en
aantrekkelijke leeromgeving te creëren in De Glind. Het is de bedoeling dat bij de start van het
nieuwe schooljaar het Leerhuis operationeel is. Vanaf dat moment heeft De Glind als leeromgeving
één centrale plek, zowel informatief als praktisch. De aangestelde stagemakelaar beheert alle vraag
en aanbod van stages en onderzoeken. Hij of zij is het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.
Tegelijkertijd is het ook fysiek de centrale plek. Er is ruimte om te verblijven, er zijn werkplekken
en het kan dienen als ontmoetingsplek waar de verschillende studenten hun ervaringen kunnen
delen. Doel is in het eerste jaar 25 stage/leerplekken te realiseren.
Er wordt al op meer gebieden samenwerking gezocht tussen organisaties binnen De Glind om van
het dorp een aantrekkelijke woonomgeving te maken met goede voorzieningen. Het Leerhuis De
Glind kan hier een versterkende rol bij hebben. Door de inzet van stagiaires kunnen voorzieningen
in het dorp makkelijker in stand gehouden worden, hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het
zwembad.
De studenten van het Leerhuis worden ook op andere manieren nadrukkelijk betrokken bij het dorp.
Van studenten zal gevraagd worden zich in meer of mindere mate, afhankelijk van de omvang en
inhoud van de stage, in te zetten bij dorpsactiviteiten. De stagiaires kunnen bijvoorbeeld bijdragen
aan het sinterklaasfeest, de vierdaagse of koningsdag.
Bij het Leerhuis De Glind zullen ook de internationale vrijwilligers betrokken worden die al enkele
jaren naar het Jeugddorp komen. Via het programma van de European Voluntary Service komen zij
hierheen om hier te leren en te werken, cultureel Nederland te leren kennen en vanuit hun eigen
cultuur een bijdrage te leveren aan het dorp. Voor het aankomende jaar zijn er vijf werkplekken
beschikbaar via het Leerhuis bij JOOZT, ’s Heeren Loo en de Kinderboerderij. Ook de vrijwilligers
zullen een actieve rol in het dorp spelen en ervaringen kunnen uitwisselen met de Nederlandse
studenten.
Andere organisaties in De Glind zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het Leerhuis.
Wij verzoeken u om dan contact op te nemen met Paulien van Triest, telefoonnummer 06-13 55 41
14, of per mail naar pvantriest@lsg-rentray.nl

Oproep: Manuel zoekt rommelmarktspullen
Op 30 april sta ik met een kraampje op de vrijmarkt om spullen te verkopen. Ik heb helaas nog niet
genoeg spullen.

Heeft u nog bruikbare rommelmarktspullen en wilt u die weggeven, bel mij dan op nr. 06-46463858
dan kom ik de spullen graag bij u ophalen!
Alvast bedankt,
Manuel Verheul
Schoonderbekerweg 6

Melden bij de Gemeente!!
Alle meldingen Leefomgeving kunnen worden gedaan op tel 140342. U kunt hierbij denken aan
losse stoeptegels,rondzwervend vuil, overhangende, slecht wegdek, kapotte lampen etc...Vermeld u
daarbij zo duidelijk mogelijk de locatie en mogelijke oorzaak Het kan ook digitaal op
www.barneveld.nl/home/melding-leefomgeving_3929

