Glindse Bazuin mei 2013
13e jaargang, nr. 5. Publicatie van De Glindse Bazuin
Zie ook <<< vorige of aanmelden gratis nieuwsbrief of volgende >>>

Inhoud [Niet tonen]
1 Informatie over het nieuwe kunstgrasveld
2 Jeugddorp De Glind overhandigt petitie aan wethouder gemeente Barneveld
3 Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging
4 Nieuwe voorzitter BLV stelt zich voor:
5 Nationale Sportweek De Glind succesvol
6 8 juni Lentefestival in De Glind (LeF !)
7 Hangt jouw kunstwerk binnenkort in Glindster?
8 Nieuwe kok, Roald Moen, stelt zich voor:
9 De Glindse Foor gaat door!
10 4 mei 2013
11 Aanleg fietspad Aschatterweg vertraagd
12 Glindse mededeling of melding openbare ruimte ??
13 Wie wil ons helpen?
14 Opening seizoen Très Jolie
15 Nieuwe website voor jeugddorp De Glind in de maak!

Informatie over het nieuwe kunstgrasveld
Op donderdag 30 mei 2013 organiseert SV De Glind een inloopavond over het nieuw aan te leggen
kunstgrasveld. Het bestuur presenteert de plannen en u krijgt volop de gelegenheid uw vragen te
stellen. U bent van harte welkom tussen 20.30 en 21.30 uur in de kantine van SV De Glind.

Jeugddorp De Glind overhandigt petitie aan wethouder
gemeente Barneveld
De Glindse organisaties LSG-Rentray & Zonnehuizen, Gezinshuis.com en de Rudolphstichting
overhandigen in de landelijke campagneweek ‘Ieder kind in een gezin!’ van de Alliantie Kind in
Gezin een petitie met ruim 1.500 handtekeningen aan wethouder Van Daalen. In de transitie en
transformatie van de jeugdzorg vragen de organisaties aandacht voor de opvang van kinderen in een
vervangende gezinssituatie, wanneer zij niet bij hun biologische ouders kunnen wonen en
opgroeien. De overhandiging van de petitie is een programmaonderdeel van de bijeenkomst ‘Kijkje
in de Keuken van de zorg voor jeugd’ op donderdag 30 mei. Raadsleden, wethouders en ambtenaren
uit de gemeenten in de regio’s Food Valley en Eemland komen naar het jeugddorp voor een
informatiebijeenkomst over de functie en waarde van gezinshuizen en jeugddorp De Glind in de
transitie jeugdzorg. Er wordt geluncht in de gezinshuizen in het jeugddorp.
De campagne ‘Ieder kind in een gezin!’

In de campagneweek, in de laatste week van mei, nemen wethouders Jeugd van zo’n vijftien
gemeenten, verspreid over Nederland, de petitie met handtekeningen in ontvangst. Partners van de
Alliantie Kind in Gezin vragen met de campagne aandacht voor de pakweg 20.000 kinderen die
momenteel nog opgroeien in een leefgroepen. Ze roepen sleutelfiguren in politiek en zorg op hun
beleid zo in te richten dat zo veel mogelijk uithuisgeplaatste kinderen een plek vinden in een
alternatieve gezinssituatie: een pleeggezin, gezinshuis, pleeg- of jeugdzorgboerderij. De campagne
'Ieder kind in een gezin!' is een van de activiteiten waarmee de Alliantie Kind in Gezin een omslag
wil bewerkstelligen in de zorg voor de jeugd. Kijk voor meer informatie op www.inhuisplaatsen.nu.

Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging
Dit jaar geen rode loper, foto's en taartjes. Na 25 jarig bestaan van vorig jaar was het dit jaar tijd
voor "Ontmoeting & Inspiratie". Aan de hand van een viertal vragen kwamen de gesprekken met
elkaar op gang. Alle ideeën zijn op papier terecht gekomen en wachten op een enthousiast vervolg!
Het verslag van de ALV en alle ideeën zijn terug te lezen op www.glind.nl, onder kopje
"dorpsleven", ALV 240042013. In Glindster namen we dit jaar afscheid van voorzitter Richard van
Dijk en ambtelijke secretaris Bernadette van Vliet. Bedankt voor jullie inzet. Hun taken/functies
worden overgenomen door respectievelijk Gidia Kap en Linda van der Deure.

Nieuwe voorzitter BLV stelt zich voor:
Vanaf 24 april heb ik het voorzitterschap overgenomen van Richard van Dijk. Mijn naam is Gidia
Kap en ik ben getrouwd met Rikus Marring. Sinds april vorig jaar wonen wij met heel veel plezier
aan de Ringlaan 13. Wij hebben twee kinderen: Taco (21 jaar) en Rachel (19 jaar) die sinds kort
allebei weer thuis wonen. Van kinds af aan kom ik al in De Glind, mijn opa had met zijn
bouwbedrijf het onderhoud van de Beatrixschool en een boerderij aan de Helweg. Hier heb ik
mooie jeugdherinneringen aan, zeker nu op dit moment de Pinksterbloemen weer in de weilanden
staan. Toen ik rond 2000 werkte als beleidsmedewerker bij de gemeente Barneveld, werd ik door
een Glindse collega, Ben Delhaas, geattendeerd op het Snorrenhoefpad en heb ik de Glind
'herontdekt'.
Het is daarom heerlijk om nu naast het Glindhorsterpad te wonen, daar Rikus en ik van wandelen
(en ook fietsen) houden. Ik vind het belangrijk om een deel van tijd in te zetten voor De Glind, en
als voorzitter van de BLV mijn bijdrage te leveren. Hierbij vind ik het belangrijk dat ik voor
iedereen toegankelijk ben. Daarnaast vind ik het fijn om samen met anderen leuke dingen te doen
die een positieve bijdrage hebben voor ons mooie, bijzondere dorp.

Nationale Sportweek De Glind succesvol
De 1ste editie van de Nationale Sportweek in De Glind was een succesvolle kennismaking! Een
week lang verschillende sportactiviteiten voor jong en oud. De opening op maandag vond plaats
doormiddel van een naschoolse skateclinic, hierbij was Radio Gelderland live aanwezig voor een
verslag op locatie. Dinsdag stond in het teken van de BP (oliemaatschappij) sportdag in
samenwerking met de Donnerschool. Op woensdagmiddag werd er samen met SV De Glind een
voetbalinstuif georganiseerd voor de jeugd. De donderdag stond in het teken van Freerunning,
zowel voor de Donnerschool als bij de naschoolse activiteiten van RE-ACT. De Beatrixschool kreeg
‘s middags van Kisport een TaeKwondo clinic. ‘s Avonds werd er door een groep jeugdigen en

volwassenen een badminton toernooi gespeeld in sporthal Glindster.
De afsluiting op vrijdagavond in De Glind werd gedaan door een volleybalwedstrijd en een
jeugddisco. In samenwerking met RE-ACT vonden er iedere middag naschoolse activiteiten plaats
en werd er fitness aangeboden in het fitnesscentrum van Glindster. De 1ste kennismaking met de
Nationale Sportweek was succesvol in De Glind. “We gaan met zijn allen voor de 2de editie in
2014” vertelt verenigingsmanager Wilco Huisman. De organisatie bedankt Calo studenten Sven en
Elwin voor het sportprogramma en alle organisaties die zich hebben ingezet tijdens de Nationale
Sportweek!

Invullen enquête
Wij zijn 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 is er 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! Koen Vosmeijer, student Calo. ]

8 juni Lentefestival in De Glind (LeF !)
LeF ! vindt plaats op zaterdag 8 juni aan de Rudolphlaan in De Glind ter hoogte van het terras van
Glindster. LeF ! is een Lentefestival met doorlopende voorstellingen in tenten, dans en muziek. We
richten ons op kinderen tot een jaar of twaalf en op mensen met een (verstandelijke) beperking.
Tussen 13.00-19.00 uur is er van alles te beleven; straattheater, schminken, een verwentent en
spectaculair lekkers uit de buitenkeuken van Glindster. Alle zintuigen komen zo aan bod. Oerol in
het klein in de Gelderse Vallei.
Kijk voor meer informatie op de website www.lefdeglind.nl of volg ons op Twitter en Facebook .
Op het festival betaal je voor de voorstellingen met munten, maar als je alles wil beleven koop dan
voor 5 euro een bandje. Je kunt dan overal gratis in!

Hangt jouw kunstwerk binnenkort in Glindster?
Inmiddels staan er 10 lijsten klaar voor jullie tekeningen of schilderijen. Omdat we hoorden dat het
lastig is aan grote vellen papier te komen hebben wij dit voor jullie geregeld. Als je iets wilt maken,
kom dan even naar Glindster en haal een vel papier op. Je mag zelf weten wat je maakt. Een paar
ideetjes: een portret van jezelf of iemand anders, je huisdier, je kamer, een sport, een droom, of
misschien heb je zelf een veel beter idee! Het maakt niet uit, als jij het maar leuk vindt om te maken
voor Glindster! Iedereen mag mee doen! Lever je kunstwerk weer in bij Glindster en wij hangen
hem op in de gang. We zijn heel benieuwd naar wat jullie gaan maken!

Nieuwe kok, Roald Moen, stelt zich voor:
Ik ben Roald Moen de nieuwe chefkok in Glinster. Ik heb twee kinderen, een dochter Chantal van
15 jaar en een zoon Edwin van 18 jaar. Hij heeft Autisme en PDD-NOS. Ik werk al vanaf mij 15
jarige leeftijd in diverse functies in voeding gerelateerde banen. De reden dat ik hier ben komen
werken is de combinatie van werken in de horeca en het werken met jongeren. In mijn laatste baan
was ik jobcoach op het Ronald Mac Donald Centre in Amsterdam. Ik was coach voor de jongeren
met een beperking die op het Centre werkte. Helaas door een overheidsbesluit is dat traject
afgesloten.
Ik hou zelf van het krijgen van feedback en sta open voor ideeën van anderen. Ik zal mij in de
komende tijd gaan richten op het invullen van de menukaart en uitwerken van partijen en feesten.
Hierbij gebruikmakend van de mooie streekgewassen en producten. Mijn hobby’s zijn; er op
uitgaan met mijn kinderen, zwemmen, fitness, wandelen (zie www.geefliefde.nl)

De Glindse Foor gaat door!
Glindster gaat dit jaar nog twee keer een Glindse Foor organiseren. Noteer alvast maar in de
agenda. Zaterdag 28 september en vrijdag 13 december ( de WinterFoor ) De feesten met de
ontmoeting centraal houden, de ingrediënten van muziek, doe activiteiten en een gezamenlijke
maaltijd. Alle informatie kunt u t.z.t. lezen op de website van Glindster: www.glindster.nl

4 mei 2013
Met een grote groep belangstellenden waren we bij het monument in De Glind rond de klok van
20.00 uur. Met de uitgesproken woorden , het gedicht , de muziek en bloemen in oranje teinten
gingen we weer even terug in de tijd. Jong en oud(er) troffen elkaar hier en zien elkaar volgend jaar
weer.

Aanleg fietspad Aschatterweg vertraagd
Voor alle sportieve Glindse inwoners, nog even geduld. zie Leusderkrant.nl

Glindse mededeling of melding openbare ruimte ??
Op het plein voor Glindster staat een mededelingen bord. Heeft u een leuke activiteit dan kunt u
daar zelf een postertje in ophangen. Eenvoudig door te schuiven krijg je toegang tot dit magnetisch
bord ! Als de feestelijke zaken achter de rug zijn graag deze dan weer verwijderen. Zo maakt u weer
plaats voor nieuwe aankondigingen.
Bij een melding over Glindse zaken die de gemeente Barneveld aangaan ( defecte verlichting,
stoepen, wegen etc) graag dit doorgeven aan de gemeente. U kunt bellen met het speciale

telefoonnummer hiervoor: 140342.

Wie wil ons helpen?
Wie kan er bij het bereiden van de avondmaaltijd voor twee personen extra koken? De komende
drie maanden zal ik vanwege darmontstekingen en voedselintoleranties een zwaar dieet gaan
volgen. Het ontbreekt mij aan energie om voor mijn man en zoon dan 's avonds een gewone pot te
koken. Het zou heel erg fijn zijn als ik bij iemand in ons dorp een warme maaltijd voor hen zou
kunnen ophalen, uiteraard tegen vergoeding van de onkosten.
Hartelijke groet,
Rianne Joosten
Schoonderbekerweg 6A
tel. 846173 of 06-40506823

Opening seizoen Très Jolie
Laat is de natuur, met haar beginnende bloemenpracht. De kruisbessen staan in bloei, de blauwe bes
staat op het punt te gaan bloeien, de zwarte bes heeft de knopjes nog als pareltjes in een klein trosje
hangen, de rode bes loopt er achteraan. Laat zijn wij, van Très Jolie, met onze start van het seizoen.
Voor al onze activiteiten zie flyer of op onze website: www.tresjoliefruittuin.nl

Nieuwe website voor jeugddorp De Glind in de maak!
In de Glindse Bazuin van januari heeft u kunnen lezen dat Melis van Deelen stopt met het beheren
van www.glind.nl en dat nagedacht moet worden over opvolging en invulling van deze website.
Daarnaast is ook vanwege technische redenen een update nodig. Op de oproep om mee te denken
over de website, hebben zich twee personen vanuit de organisaties gemeld. Met hen is een eerste
aanzet gedaan om te komen tot een up-to-date website waar iedereen informatie kan vinden over
activiteiten in het dorp, bepaalde ontwikkelingen worden gemeld en nieuwtjes te lezen zijn.
Hoe komt de site eruit te zien?
We weten nog niet hoe de site eruit komt te zien qua kleuren of indeling. Wel hebben we ideeën
over wat er op kan komen te staan en wat de site moet kunnen. Wij denken aan een pagina met
nieuws over activiteiten en van organisaties uit het dorp, pagina’s met weblinks naar alle
verenigingen, faciliteiten en organisaties, een dorpsagenda met een goed overzicht van alle
activiteiten die er in het dorp zijn, een pagina over de historie en een pagina over de zorg voor jeugd
in het dorp. De website heeft zo een functie voor alle inwoners van De Glind, maar ook voor
mensen die meer willen weten over het jeugddorp. Met de komst van een nieuwe site, krijgt ook de
Glindse Bazuin een nieuw jasje.
Meedoen kan nog steeds!
Heeft u bepaalde ideeën over een gezamenlijke website in De Glind of heeft u tips over informatie
die absoluut niet mag ontbreken? Geef het dan nu nog door! Uw bijdrage kan nu nog in de
ontwerpfase door de werkgroep worden meegenomen. Mail naar bfvanvliet@ziggo.nl. Totdat de
nieuwe website er echt is, houdt de werkgroep u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.
We staan altijd open voor suggesties en ideeën van uw kant, dus maak ze vooral kenbaar!
De werkgroep,Wilco Huisman,Annemarie van der Velde,Bernadette van Vliet

