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Subsidie aanvraag Dorpscontact persoon
Begin september is vanuit de BLV de subsidieaanvraag voor de dorpscontactpersoon naar de
provincie verzonden. Daarna is de aanvraag ook naar het Oranjefonds gestuurd. We beginnen nu
een beetje de dagen af te tellen voor de reactie van beiden. Naar verwachting zal eind oktober of
begin november bekend gemaakt worden of onze subsidieaanvraag gehonoreerd gaat worden. We
duimen volop voor een goede afloop!!

Werkconferentie over toekomst Jeugddorp De Glind
Op 30 september hebben diverse afgevaardigden namens hun organisatie gesproken over de
toekomst van ons Jeugddorp. Met de transitie Jeugdzorg gaat De Glind een onzekere toekomst
tegemoet. Het doel van de bijeenkomst was tweeledig:

• iedereen informeren over de komende ontwikkelingen m.b.t. de Jeugdzorg en de mogelijke
gevolgen voor De Glind
• schetsen en uitbeelden van 3 scenario’s over de toekomst om een idee te krijgen voor welk
perspectief de aanwezigen willen gaan.
Er zijn 3 toekomstperspectieven onderkend:
1. De Glind zonder Jeugdzorg, en wordt een woonkern zonder dominante jeugdzorgfunctie
2. De Glind als woonkern met een jeugdzorgfunctie voor omliggende gemeentes (zoals wij nu
een provinciale functie hebben)
3. De Glind als Jeugdzorg dorp met een regionale en landelijke functie, met een landelijk
kenniscentrum en netwerk voor gezinshuizen.
Meest belangrijke boodschap was dat gemeenten taken krijgen overgeheveld van de provincie met
daarbij een fikse korting (15-20% minder budget). Daarnaast krijgen gemeenten een integrale
verantwoordelijkheid (onderwijs en jeugd) met de focus op preventie. Voor De Glind betekent dit
dat de bestaande pijlers wegvallen: de subsidie relatie met de provincie en de indicatiestelling valt
weg.
Dit vraagt tijd om met elkaar stil te staan, opnieuw een focus aan te brengen en met elkaar antwoord
te vinden op diverse vragen. De aanwezigen neigden om te kiezen voor scenario 3, waarin de
leefbaarheid en het behoud van voorzieningen een belangrijke reden is. Een vervolgbijeenkomst is
gepland op 3 december, waarbij alle partijen teruggaan naar hun achterban om een 7-tal vragen voor
de 18e november met elkaar te beantwoorden.

Uitnodiging bewonersbijeenkomst 5 november over de
toekomst van De Glind
Op dinsdagavond 5 november nodigt de Belangenvereniging De Glind alle bewoners van De Glind
uit in Glindster. De avond wordt als voorbereiding gehouden voor de werkconferentie van 3
december die gaat over de toekomst van ons Jeugddorp De Glind. Als uitgangspunt is scenario 3
gekozen: De Glind als Jeugdzorg dorp met een regionale en landelijke functie, met een landelijk
kenniscentrum en netwerk voor gezinshuizen. Er zullen jongeren blijven die gezinsvormen nodig
hebben en vragen om een beschermende, veilige omgeving om op te groeien, erbij te horen,
vertrouwen te winnen en perspectief voor het vinden van een eigen levenswandel. De Glind met
haar voorzieningen en faciliteiten blijkt van grote waarde voor kinderen met een kapot en/of
bedreigend ouderlijk netwerk. De kinderen kunnen afkomstig zijn uit het hele land. Belangrijke
voorwaarde voor succes om toe te werken naar scenario 3 is de bereidheid van andere
belanghebbenden (jullie) in en nabij de Glind om hierin met elkaar op te trekken en samen te
werken. Daarom wordt iedereen uitgenodigd om op deze avond haar/zijn mening te geven.
Het beantwoorden van een 7-tal vragen moet bijdragen om te komen voor een breed gedragen
toekomstvisie voor ons dorp. Wat is er in het dorp nodig om dit te realiseren?
1. Welke randvoorwaarden zijn er nodig
2. Welk belang heeft jouw organisatie bij het toewerken naar het gewenste toekomstbeeld
3. Wat doet je organisatie al om het gewenste toekomstbeeld te bewerkstelligen, of welke
mogelijkheden zie je voor je eigen organisatie om het gewenste toekomstbeeld te
bewerkstelligen?
4. Wat zou je organisatie/anders extra kunnen/willen doen om naar het gewenste toekomstbeeld
toe te werken
5. Wat heb je hierbij nodig van anderen / wat verwacht/vraag je daarbij van anderen
(specificeer naar wat en wie)

6. Hoe ziet het gewenste toekomstbeeld er zo concreet mogelijk uit (kan ook in beelden, foto's
worden vormgegeven), denk aan doelgroep, infrastructuur, gewenste inrichting
Het bestuur van Glindster stelt het Grand Cafe gratis ter beschikking. De koffie en thee is op kosten
van de Belangenvereniging. De zaal is open op 19:45 uur. De bijeenkomst start om 20 uur.

Voetbalschool De Glind groot succes
Woensdag 9 oktober 2013 is er in De Glind een eigen voetbalschool gestart! Deze voetbalschool
wordt verzorgd door vrijwilligers en studenten. Door het wegvallen van SV De Glind kunnen een
hoop kinderen niet meer voetballen in De Glind. Voetbalschool De Glind is tot stand gekomen, door
initiatief van sportcoördinator Wilco Huisman en CALO studenten Elwin Doornebosch en Sven
Slop. “Het zou zonde zijn als de kinderen in het dorp de populaire sport voetbal, niet meer kunnen
beoefenen”, vertelt Wilco Huisman!
•
•
•
•
•
•
•

Wil je graag je balcontrole en techniek verbeteren?
Wil je sterker worden in duels?
Wil je beter leren samenspelen?
Wil je beter presteren tijdens de wedstrijd?
Ben je tussen de 6 en 16 jaar? (F t/m B)
Ben je speler of speelster?
Dan ben je van harte welkom! Je kan je inschrijven:

Stuur een e-mail met jouw naam, achternaam en leeftijd naar voetbalschool.deglind@outlook.com
Elke woensdagmiddag in twee verschillende groepen:
Groep 1: 6-10 jaar 15.00 uur – 16.00 uur
Groep 2: 11-16 jaar 16.00 uur – 17.00 uur
•
•
•
•
•

De voetbaltraining worden ondersteund door sportpedagoog Jetteke Keuken
Enthousiaste voetbaltrainers en vrijwilligers.
Op het voetbalveld van SV De Glind.
Plezier en beter worden in voetbal.
Gratis deelname!

Sport voor iedereen
De eerste 2 woensdagen was een groot succes, maarliefst 25 deelnemers per keer deden actief mee
aan de trainingen en partijtjes. Iedereen uit De Glind en omgeving kan meedoen aan deze
naschoolse sportactiviteit, aanmelden vooraf kan maar gewoon op woensdag naar het veld komen is
ook goed!

Werkbezoek SGP fractie
Woensdagmiddag 9 oktober 2013 brachten 6 fractieleden van de SGP Barneveld een werkbezoek
aan De Glind. De bijeenkomst was een initiatief van de Rudolphstichting in samenwerking met
Intermetzo, de Donnerschool en de Belangenvereniging De Glind. Tijdens het gesprek waren 3
thema’s onderwerp van gesprek:
• de transitie jeugdzorg
• het onderwijs in De Glind

& wonen en leefbaarheid in De Glind De middag werd afgesloten met een bezoek aan een
gezinshuis. Alle aanwezigen hebben de bijeenkomst als zinvol ervaren.

Thema avonden ‘Leven na de dood?..!’ dinsdag 29 en
donderdag 31 oktober
Ieder jaar organiseert de protestantse gemeente De Glind/Achterveld een gespreksavond over een
thema dat te maken heeft met geloof, met keuzes die we maken in het leven. Dit jaar is het thema

‘Leven na de dood ?..!’
We kennen allemaal de radiospotjes die het Humanistisch Verbond uitzond: Ik geloof in een leven
voor de dood! Ze wekken de indruk, dat leven na de dood iets is dat christenen meer bezig houdt
dan leven voor de dood. En dat het leven voor de dood meer het terrein is voor bijvoorbeeld
humanisten.
Klopt dat?
Tijdens onze avonden staan we bij de volgende vragen stil:
Waar sta jij als het gaat over ‘leven na de dood’ en welke gevolgen heeft dat voor hoe jij nu leeft en
welke keuzes je maakt? Wat betekent voor jou ‘opstanding uit de dood’? Teksten uit de bijbel, de
genoemde tekst van het radiospotje, maar ook liederen laten zien hoe mensen in de loop van
duizenden jaren daar antwoord op hebben proberen te geven. Ze helpen ons om helder te krijgen
hoe we hier zelf in staan, en om met elkaar in gesprek te gaan. Op dinsdag 29 en donderdag 31
oktober zijn er bijeenkomsten. Je kunt kiezen voor de datum die je het best uit komt. De avonden
zijn bij gemeenteleden thuis. Ben je geïnteresseerd en wil je weten waar je welkom bent, neem dan
contact op met ds. Mieke Groen:hkgroen@kpnmail.nl of 0342-450802

Dag van de Dialoog: 5 november 2013
Van 13.30 uur-15.30 uur ontmoeten in Glindster negen inwoners van De Glind elkaar in een
gesprek in dialoogvorm. Aan tafel vormen zij een bonte mix en niet eerder spraken zij zo met
elkaar. Mieke en Myra, beide inwoners uit De Glind organiseren deze Dialoog middag . Zij hebben
een prikkelend thema gekozen, dat dicht bij ons zelf staat. Het gesprek wordt geleid door Jeanette
de Vries uit Barneveld (dat deed zij ook al in 2011). We zijn benieuwd wat voor verhalen deze
ontmoeting, waarin luisteren en respect naar elkaar centraal staan, zal opleveren. Vol passie opent
Glindster haar deuren op 5 november. Dank voor jullie gastvrijheid ! Wil jij volgend jaar zelf
meedoen en/of een tafel organiseren??
Meer info : www.barneveldindialoog.nl

Ondernemersborrel 8 november in Glindster
Vrijdagavond 8 november wordt door Glindster in samenwerking met de stuurgroep 100 jaar

Jeugddorp De Glind een ondernemersborrel georganiseerd. Naast elkaar ontmoeten en netwerken
zal onderzocht worden of de Glindse ondernemers/zzp'ers mogelijkheden zien om te gaan
deelnemen aan een 3-tal activiteiten die in het kader van het 100 jaar Jeugddorp worden
georganiseerd (Veiling, Open Dag en samenstellen van een Glinds Product). In het weekend van 1920 oktober zijn de uitnodigingen per mail verstuurd. Omdat niet alle mailadressen bekend zijn, kan
het zijn dat je geen uitnodiging hebt ontvangen. Je kan dit bericht als uitnodiging beschouwen. Je
mailadres en tel nummer kun je naar mij sturen.
Met vriendelijke groet, Rikus Marring (voorzitter Glindster) 0610252331, rikus.marring@gmail.com.

Gemeenteraad besluit 12 november over besteding gelden
kunstgrasveld
Op 12 november bespreekt de gemeenteraad de begroting, waarin het voorstel dat vanuit diverse
partijen in De Glind is geschreven staat geagendeerd. De gemeenteraad heeft eerder de gelden
geoormerkt aan SV De Glind en het kunstgrasveld. Met het opheffen van de voetbalvereniging is
het kunstgrasveld komen te vervallen. Het voorstel omhelst het aanwenden van de gelden voor ons
Jeugddorp ten behoeve van een aantal sportvoorzieningen. Om het voorstel kracht bij te zetten is het
idee om met een grote delegatie uit De Glind het voorstel te ondersteunen en de gemeenteraad laten
zien dat wij er met elkaar voor staan. De raadsvergadering begint om 19:30 uur. Mensen die met
elkaar willen reizen kunnen om 19 uur bij Glindster gezamenlijk vertrekken. De vergadering van
het WPF vervalt die avond en wordt verplaatst naar een andere avond.

Evaluatie Gezamenlijk Overleg Platform (GOP)
Op vrijdag 6 september 2013 heeft een evaluatie van het GOP plaatsgevonden. Unaniem was men
van mening dat het GOP een overleg is waarin partijen (zorginstellingen, agrariërs en bewoners)
elkaar informeren. Dit heeft overlap met een aantal andere overlegvormen in De Glind. De wens
werd uitgesproken om te onderzoeken om het aantal overleggen zo efficiënt mogelijk te gaan
invullen.
Momenteel worden de diverse overlegvormen (GOP, Wijk Platform Overleg, BLV en Gezamenlijk
Programmeren) in kaart gebracht. Aan de hand van de uitkomst hiervan zal een voorstel worden
uitgewerkt waarbij het aantal overlegvormen zoveel mogelijk zal worden beperkt en overlap wordt
voorkomen. Op 15 november wordt het voorstel tijdens het GOP besproken.

Wijnproefavond Glindster : Vrijdag 15 november
Wijn moet je proeven, daarom organiseert de World Servants groep Barneveld haar jaarlijks
terugkerende wijnproefavond op vrijdagavond 15 november. De avond zal geleid worden door
Niels de Koogel van het gerenommeerde wijnbedrijf Vinifins uit Almere. U wordt deze avond
meegenomen in de wereld die wijn heet. En onder het genot van een hapje kunt u zeker de lekkerste
wijnen proeven.
De opbrengst van deze avond gaat naar World Servants Barneveld. Een aantal mensen uit deze
groep zal volgend jaar weer op project gaan in Afrika, Zuid Amerika of Oekraïne. Die keus moeten

we nog maken, op de wijnavond kunnen we daar meer over vertellen. Als er nog mensen zijn die
ook wel eens op project willen, neem gerust contact met ons op!
•
•
•
•
•

Aanmelden : hans.luigjes@upcmail.nl
Wanneer: Vrijdagavond 15 november 2013
waar : De Glindster , Rudolphlaan 2, de Glind
aanvang : 20.00 uur
(on)kosten : €7,50 per persoon

Kookworkshop Lunchgerechten in Kookstudio de Riet
Uit het hele land hebben mensen al in onze kookstudio gekookt (ook Glinders hoor!) nu voor u de
kans om dit ook eens te doen en wel op zaterdag 16 november. Monique van Moniques Lunch enzo
verzorgt dan een kookworkshop Lunchgerechten maken. Er wordt in stellen gekookt en daarna
gezellig samen gegeten. De afwas wordt voor u gedaan.
•
•
•
•

WAT : kookworkshop Lunchgerechten maken
WAAR : Kookstudio De Riet, Asschatterweg 233 (net buiten De Glind )
TIJD
: aanvang 11.00u tot 15.30u
KOSTEN : € 45,= bij aanvang koffie/thee, koken, samen eten (tijdens eten sap melk
karnemelk. Alcoholische dranken op nacalculatie)

Informatie over het menu of andere vragen mail naar info@kookstudioderiet.nl of bel 0342-451375
ook om u direct spontaan aan te melden.

Aktie Schoenmaatjes 6 november 14.00 – 16.00 uur in de kerk
van De Glind
Ook dit jaar organiseren we als kerk van De Glind/Achterveld Aktie Schoenmaatjes. We nodigen
iedereen uit om schoenendozen te vullen met schoolspullen en cadeautjes voor kinderen in arme
landen. Vul de doos met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen. Het mogen nieuwe spullen zijn,
maar je kunt ook iets van je eigen speelgoed weggeven. Kijk goed of alle spullen schoon en heel
zijn.
Neem deze doos op woensdag 6 november tussen 14.00 en 16.00 uur mee naar de kerk; daar gaan
we knutselen: de dozen versieren en aanvullen met nog meer mooie spulletjes. Daar zijn ook lege
schoenendozen die gevuld kunnen worden. Op het verlanglijstje kun je zien wat kinderen in
ontwikkelingslanden leuk vinden om te krijgen, zoals zeep, tandpasta, pennen, schriften en een
knuffel. Het is belangrijk dat je deze spullen in de schoenendoos stopt. Zo krijgen alle kinderen
ongeveer evenveel en dezelfde spullen.
Let op:
• de maximale afmetingen van een schoenendoos: 24 cm x 26 cm x 15 cm
• de doos moet nog open kunnen, dus niet dichtplakken!!
Tijdens de viering op zondag 10 november staan we ook stil bij deze actie.
www.schoenmaatjes.edukans.nl

Dankdag vieren – samen ontbijten, samen vieren
In de eerste week van november staan we in de kerk op twee manieren en momenten stil bij
Dankdag.
• Op woensdag 6 november met Aktie Schoenmaatjes – daarover staat een apart stukje in
deze Bazuin.
• Op zondag 10 november met een gezamenlijk ontbijt in Glindster, om 9.00 uur,
om 10.00 uur gevolgd door een viering in de Dorpskerk. Daarin hebben we aandacht voor de
Schoenmaatjes actie, en hopen we ook op de actieve inbreng van jong en oud rond het thema: ‘Met
wat ons gegeven is bouwen aan een huis voor God en mensen.’ De ‘spelregels’ bij het ontbijt zijn
als volgt: Iedereen neemt een eigen ontbijt mee of een bijdrage in een hoeveelheid waar hij/zij
genoeg aan zou hebben als ontbijt.
Bij binnenkomst in het Grand Café wordt dat op één van de schalen gelegd die klaar staan. Wij
zorgen voor fruit, koffie/thee, (karne)melk, wat boter, beleg etc. De maaltijd begint om 9.00 uur en
duurt tot ongeveer 9.40 uur. Daarna ruimen we samen op en kunnen we naar de kerk gaan. Iedereen
is van harte welkom bij ontbijt en viering

Werkbezoeken gemeenteraadsleden gemeente Ede en regio
Eemland
Donderdagmiddag 21 november brengt een deel van de gemeenteraad van de gemeente Ede een
werkbezoek aan Jeugddorp de Glind. Op vrijdagmiddag 22 november komen gemeenteraadsleden
uit de regio Eemland bij ons op werkbezoek. De werkbezoeken vinden plaats op initiatief van de
Rudolphstichting, in samenwerking met de Donnerschool, Intermetzo, gezinshuisouders en de
Belangenvereniging.
Het programma bestaat uit een rondleiding (vrije tijd, school en gezinshuis), een presentatie over
wat Jeugddorp De Glind biedt en het in gesprek gaan/stellen van vragen aan een opgenomen
jongere, een gezinsouder, een medewerker van Intermetzo en de Belangenvereniging.

2014 ….een bijzonder jaar!
In 2014 bestaat het jeugddorp De Glind 100 jaar, vieren we de eerste Koningsdag en staat er weer
een groot feest op de planning. In het kader van het feest ter ere van het 100-jarig bestaan zijn er al
grote lijnen uitgezet. Maar er moet ook nog heel veel werk gebeuren. Hiervoor zoeken we nog een
aantal mensen die graag willen meehelpen met het organiseren van dit feest.
Al jaren gieten we Koning(inne)dag in een stratentoernooi en – wie weet – doen we dat in 2014
ook! Het zou mooi zijn als we komend jaar nog meer mensen - van buiten de (zorg)instellingen kunnen betrekken bij het Koningsdagfeest. Heb je zin om mee te denken of te helpen? Mail of bel
dan naar: m.gosgens@upcmail.nl of 0653258030

Oproep voor spulletjes voor in het leerhuis!!
Zoals U misschien wel heeft gelezen is Postweg 77 sinds eind augustus in gebruik als het Leerhuis,
een huis waar jongeren vanuit Europa wonen om in de Glind een jaartje werkzaam te kunnen zijn.
Verder wonen er ook jongeren die hier stagelopen en waarvoor de reisafstand naar huis s’ avonds
net iets te ver is. Het leerhuis is een initiatief van de Rudolphstichting, samen met Joozt en
gezinshuis.com.
Voor in het leerhuis zijn we nog opzoek naar wat inventaris: We zoeken nog een droger, grotere
bedden (90x2.00 meter) en een grote t.v.! Staat een van deze dingen toevallig bij u in de schuur en
zoekt het een nieuwe gebruiker, dan zijn we hier erg blij mee. Graag contact opnemen met Monique
Gösgens, 0653258030, dan komen we het ophalen.

Spulletjes voor de knutselclub in de Glindster
Voor de knutselclub zijn we opzoek naar spiegels, mooie glazen potten en sigarenkistjes, Heb je dit
toevallig staan, graag contact opnemen met Monique Gösgens, 0653258030

Oproep voor redactieleden vernieuwde www.glind.nl
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe website voor De Glind. Na gesprekken
met personen van verschillende verenigingen/organisaties in De Glind is nog duidelijker geworden
waar de nieuwe website aan moet voldoen. Op basis van deze gesprekken is het plan van eisen
aangepast, zodat de webbouwer en het ontwerpbureau nu ook echt aan de slag kunnen. We houden
je hiervan op de hoogte!
Door de verschillende gesprekken is ook duidelijk geworden dat veel dorpsbewoners en
verenigingen een website wensen die up-to-date is en waar al het nieuws van en over jeugddorp De
Glind is te lezen. Daarvoor zoeken we nog drie redactieleden voor de onderdelen Nieuws,
Vraag & Aanbod en de Agenda. Wil je een actieve rol spelen in het vullen de website, laat dan van
je horen! Het is niet nodig dat je ervaring hebt met het vullen van een website, dat leer je snel
genoeg. Meld je aan bij Annemarie: a.vandervelde@rudolphstichting.nl.
Als je vragen hebt over nieuwe website of wat meer informatie wilt, neem dan contact op met één
van de werkgroep leden: Myra Steens, Bernadette van Vliet en Annemarie van der Velde.

Linde Biobloemen is op zoek naar een kas of serre
Henk Linde van Linde Biobloemen van de Boshuisweg is op zoek naar een kas/serre, of een plaats
waar een kas van bescheiden formaat (ca. 10 m2 - 40 m2) mag staan in of in de buurt van de
Glind. Daar zou ik graag planten, bloemen, kruiden, groenteplantjes e.d. willen opkweken, en waar
ik ook in de winter nog wat aan groente of planten kan opkweken. En waar ik vorstgevoelige
planten in de wintertijd kan plaatsen. henklinde@ziggo.nl 033-4627789/0634306262

Kroningsmokken af te halen bij Glindster Op=Op
Elk kind dat op de basisschool zit heeft met de kroning van Koning Willem Alexander een mok
ontvangen van de Gemeente Barneveld.
Heeft uw kind deze mok gemist of is deze "kapot gevallen tijdens het afwassen" dan is er nog een
kans.
Er is Gratis een mok af te halen bij Glindster. Op =Op!

