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Glindhorsterpad is eerste Foodwalk
Glindhorsterpad eerste Foodwalk van de provincie Gelderland. In het landschap is genoeg lekkers te
vinden, zeker in de nazomer en herfst: bramen(puur of in jam), vlierbessen (sap), sleedoornbessen
(likeur) en natuurlijk paddenstoelen. Met het project Lekker Landschap willen we iedereen in
Gelderland uitnodigen om al het eetbare in het landschap te ontdekken. De komende twee jaar gaan
we vijf ‘Foodwalks’ ontwikkelen waarlangs heerlijke lekkernijen te vinden of te koop zijn. Een
Foodwalk is een wandelroute (zoveel mogelijk gecombineerd met bestaande en nieuwe
Klompenpaden) waarbij je zelf, eventueel met behulp van een recept, alle ingrediënten van een
maaltijd verzamelt. Dit zijn wilde, eetbare planten aangevuld met lokale producten van boeren,
fruittuinen, etc. Aan het einde van de route heb je genoeg ingrediënten om bijvoorbeeld een salade
met geitenkaas en waterkers, een taart van tamme kastanjes of een zevenbladpesto te maken. Op
www.lekkerlandschap.nl vindt u vanaf 24 september de eerste Foodwalks. En dus ook de route van
het Glindhorsterpad met drie leuke en lekkere recepten. Lekker Landschap is een landelijk project
van Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met Stichting wAarde en mogelijk gemaakt
door de Nationale Postcode Loterij.

Wereld Reflexologie Week
De week van 23 tot en met 28 september a.s. is door de International Council of Reflexologists
uitgeroepen tot ‘Wereld Reflexologie Week’. Wereldwijd zullen in die week duizenden
(voet)reflexologen geïnteresseerden op allerlei manieren kennis laten maken met de ‘helende kunst
van het werken met voeten’. In Nederland geven leden van de Bond van Europese Reflexologen,
afdeling Nederland (BER) op diverse locaties gratis een kennismakingsbehandeling en uitleg over
deze eeuwenoude therapie. Het doel van deze week is om meer bekendheid te geven aan deze
natuurgeneeswijze en aan de positieve effecten van een behandeling op het welzijn van de mens. In
ons omringende landen, zoals bijvoorbeeld Denemarken, is voetreflexologie een door de overheid
erkende behandelmethode waarvan door vele Denen gebruik wordt gemaakt bij allerlei klachten.
Eeuwenoud
De voetreflexologie is al 4400 jaar oud en werd reeds toegepast in het oude China, in Egypte en bij
bevolkingsgroepen van Noord- en Zuid-Amerika. De reflexologie is gebaseerd op de gedachte dat
lichaam en geest met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen. Op de voeten wordt in zones het
lichaam geprojecteerd. Door het geven van een impuls op deze reflexzones gaat er een stimulerende
werking naar het corresponderende orgaan of lichaamsdeel. Door de voetreflex behandeling wordt
de zelf-genezende kracht van het lichaam geactiveerd. U kunt via mail of telefonisch een afspraak
maken voor zo'n gratis kennismakingsbehandeling in deze week met Cunera Greveling, Ringlaan
29. cgreveling@gmail.com 06-46573416/0342-846547

Dorpscontactpersoon
Vrijdag 13 september 2013 is de definitieve aanvraag voor een dorpscontactpersoon door de BLV
naar de provincie Gelderland gestuurd. Het plan wordt ondersteund door de gemeente Barneveld en
de Zorgpartijen in De Glind. Als de subsidie wordt toegekend, zal de BLV starten met de sollicitatie
procedure voor de dorpscontactpersoon. De voorkeur gaat uit naar iemand die bekend is met De
Glind en ervaring heeft in het initiëren van activiteiten. Iedereen die graag meer informatie wil over
het plan en/of de functie kan contact opnemen met Gidia Kap, gidiakap@gmail.com.

13 December Dorpsmaaltijd van de Kroonappelgelden
De €2.500 euro van de Kroonappels gaan besteed worden aan een Glindse Dorpsmaaltijd. De
dorpsmaaltijd zal worden gecombineerd met de Winter Foor die dit jaar op 13 december staat
gepland.
De succesvolle dorpsborrel van 30 augustus heeft Joozt, in samenwerking met de Rudolphstichting
en de BLV, geïnspireerd om dit geld te besteden aan een gezamenlijke maaltijd voor alle inwoners
van De Glind en zal door Glindster worden verzorgd. Houd deze datum alvast vrij in je agenda!
Meer informatie volgt in een volgende Bazuin.

Openingstijden Glindster
Met ingang van 1 oktober worden de openingstijden van Glindster voor de herfst- en winterperiode
aangepast:
• Op maandag en zaterdag: gesloten.
& Dinsdag t/m vrijdag en zondag: geopend van 10.00 tot 17.00 uur. & De keuken sluit een half uur
voor sluitingstijd. Uiteraard wijkt Glindster af van de reguliere openingstijden als u een
vergadering, een feestje of andere bijeenkomst wilt organiseren. Neem contact met ons op voor
meer informatie.
Bericht namens bestuur Glindster
Helaas is Theo Herweijer al een aantal weken ziek. Zoals het er nu naar uit ziet zal Theo binnen
afzienbare termijn terugkomen om te re-integreren. Wel heeft hij aangegeven niet meer de
eindverantwoordelijkheid van Glindster te willen dragen. Ook heeft hij aangekondigd eind van het
jaar zijn functie neer te leggen en elders te willen gaan werken. Dit is reden geweest voor het
bestuur van Glindster om op korte termijn een interim bedrijfsleider aan te trekken: Marie-José van
Erp. Zij heeft ruim zeven jaar werkervaring in een horecabedrijf met veel leerwerktrajecten. MarieJosé start volgende week woensdag met haar werkzaamheden.

Dorpsborrel smaakt naar meer!
Op 30 augustus hebben veel inwoners van De Glind genoten van de eerste dorpsborrel. De opkomst
was enorm, meer dan 100 bewoners (jong en oud) hebben gezellig bijgepraat onder het genot van
koffie met lekkere appeltaart, drankjes en heerlijke hapjes. De reacties van een ieder waren zo
positief dat we hebben besloten hiermee door te gaan. Ik ben blij dat de gelden van de Kroonappels
besteed worden aan een dorpsmaaltijd tijdens de winterfoor. Begin volgend jaar zullen we een
volgende dorpsborrel organiseren, waarvoor iedereen natuurlijk weer van harte welkom is. De
uitnodiging volgt nog. Rikus Marring, voorzitter Glindster.

Dansavond in het Grand Café van De Glindster in De Glind
In het Grand Café van De Glindster in De Glind wordt zaterdagavond 19 oktober 2013 opnieuw een
gezellige muziek- en dansavond gehouden. Er wordt een gevarieerd programma gebracht met liveen disco dance muziek. Er is voor elk wat wils. PopEye-The Band, speelt naast eigentijdse
popmuziek ook muziek uit vorige decennia. Voor velen muziek om (jeugd)herinneringen bij op te
halen, om mee te zingen en op te dansen. De meiden van de “Sing In” treden op en deze keer zal DJ
Manuel speciaal voor de jongeren een muziekmix draaien. De toegang is gratis. De zaal is om 20.00
uur open. Er is voldoende parkeerruimte. Voor informatie over PopEye-The Band zie de website
www.popeye-theband.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). Glindse ondernemers
zullen binnenkort via de mail een uitnodiging ontvangen.

Gezinsviering met speciale aandacht voor mensen met een
verstandelijke beperking
Op zondag 6 oktober om 9.30 uur ben je van harte welkom in de St. Jozefkerk in Achterveld
Hessenweg 325. De viering staat in het teken van dierendag. Wie was de heilige Franciscus en wat
leert hij ons over Jezus. Je mag je dierenknuffel meenemen. Voorgangers Pastor Antoinette
Bottenberg en Martha Smink. Het koor De Vlindertjes zal de viering muzikaal begeleiden. Heb je
vragen of wil je meedoen kun je bellen of mailen met Tekla Tijmensen: 0342-451824/
j.tijmensen@xmsnet.nl Bruna Kleter-0342-452724/ bruna.kleter@kpnmail.nl

SGP fractie bezoekt Jeugddorp De Glind
Op woensdag 9 oktober brengt de SGP fractie Barneveld een werkbezoek aan de Glind. Dit bezoek
is tot stand gekomen op initiatief van de Rudolphstichting, in samenwerking met de zorgpartijen.
De presentatie wordt verzorgd door Gerard de Jong, directeur van de Rudolphstichting. Daarnaast is
er een overlegmoment met Jacques Gordijn, directeur van de Donnerschool en een afvaardiging van
de BLV.
Een vertegenwoordiger van Intermetzo (voorheen Joozt/LSG Rentray) en een pleegzorgouder zijn
aanwezig voor uitwisseling en het beantwoorden van vragen. De komende tijd zullen meerdere
raadsleden, wethouders en ambtenaren die belast zijn met de transitie jeugdzorg de Glind bezoeken.
Op 21 november brengt de gemeenteraad van Ede een werkbezoek aan de Glind.

Wijnproefavond Glindster
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

100 jaar Jeugddorp de Glind
De stuurgroep 100 jaar jeugddorp de Glind (Annemarie vd Velde Rudolphstichting, Marc Vrugt
Intermetzo en Arjen Gerritsen inwoner/agrarier, Rikus Marring inwoner/Glindster en Gidia Kap,
inwoner/BLV) heeft een aantal plannen/ideeën uitgewerkt om het 100 jarig bestaan dorps breed te
gaan vieren. Op dit moment wordt onderzocht of en hoe deze plannen kunnen worden gerealiseerd.
Om een tipje van de sluier op te lichten:
• Het organiseren van een veiling waarin iedereen zijn/haar spullen kan brengen en
diensten/producten kunnen worden aangeboden door Glindse ondernemers. Het idee is om
de opbrengst te kunnen inzetten voor diverse activiteiten die zullen worden georganiseerd
om het 100 jarig bestaan dorps breed te gaan vieren;
• Het organiseren van een reünie, voor oud bewoners en medewerkers en
inwoners/medewerkers die zich nu betrokken voelen met Jeugddorp de Glind;
• Een aantal Glindse activiteiten (o.a. Koningsdag, LEF!, Glindse Foor) een extra 100 jarig
tintje te geven;
• Het organiseren van een Open Dag waarbij Glindse ondernemers/bedrijven/zzp'ers hun
diensten/producten op eigen locatie kunnen aanbieden.

Glindster in beeld !
Een logistieke uitdaging om 8 kinderen onder begeleiding in de fotostudio van Hilma,
www.kunstmeel.nl te krijgen.
Op een druilerige woensdagmiddag wist zij, in krap een uurtje, van 8 kids totaal 400 plaatjes te
schieten.
De foto's worden uiteindelijk gebruikt om Glindster nog beter in beeld te krijgen bij haar bezoekers.
Hoe dat er precies uit gaat zien ???, ....nog even geduld....

Jongeren uitgenodigd voor “ pizza bijeenkomsten”
Op verzoek van de Rudolphstichting ben ik “pizza bijeenkomsten “ aan het organiseren voor
jongeren. De Rudolphstichting wil graag meer jeugdparticipatie in lopende en komende projecten.
Tot nu toe onderneemt de Rudolphstichting vaak activiteiten zonder veel inspraak van degenen die
het betreft: de jongeren. Bij het opknappen van het schateiland hebben de jongeren een belangrijke
rol vervuld. Dat is de Rudolphstichting erg goed bevallen. De Rudolphstichting zou daarom graag
zien dat de jongeren veel meer betrokken raken bij haar activiteiten. Daarover wil de
Rudolphstichting in gesprek. Volgens een eerder participatieonderzoek (2004) wil 51% van de
jongeren meer te zeggen hebben in de Glind.
Om een beeld te krijgen wie van de jongeren graag inbreng wil geven in de Glind, ga ik bij alle
woongroepen en gezinshuizen langs om persoonlijk in contact met de jongeren te komen. Daarbij
wil ik jongeren uitnodigen voor deelname aan deze ”pizza- bijeenkomsten”. Mocht je bij voorbaat
al interesse hebben in een plek bij een van deze meetingen mail dan je gegevens naar
[mailto;tacomarring@gmail.com tacomarring@gmail.com] om een afspraak te maken. Taco
Marring

Enquête vrijetijdsbesteding De Glind
Afgelopen voorjaar is onderzoek gedaan, door student Koen Vosmeijer van de Hogeschool
Windesheim uit Zwolle, naar de huidige wijze van vrijetijdsbesteding in De Glind en de wensen en
behoeften van De Glind op het gebied van vrije tijd en sport. Via ‘De Glindse Bazuin’ zijn de
inwoners van De Glind en de mensen die werkzaam zijn in De Glind op de hoogte gesteld en
gevraagd om via een enquête hun medewerking hieraan te verlenen. Aan het onderzoek hebben in
totaal 37 mensen meegedaan.
Uitkomsten
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste mensen tijd besteden aan vrijetijds- en
sportactiviteiten. Als activiteiten worden genoemd muziek, schilderen, voetbal en badminton. Over
de aanwezige accommodaties in de Glind zijn de geënquêteerden tevreden, wel zou er winst te
behalen zijn op de verscheidenheid aan activiteiten op zowel vrijetijds- als sportactiviteiten.
Vrijwilligers geven aan eventueel vaker als vrijwilliger actief te willen zijn in De Glind.
Het bundelen van krachten van diverse organisaties, waarbij de organisaties elkaars kwaliteiten
benutten, met als doel het aanbod van vrijetijds- en sportactiviteiten in De Glind te verbeteren en
deelname hieraan te stimuleren wordt als zeer positief beoordeeld. Het gemiddelde cijfer over de
tevredenheid op het gebied van vrijetijdsbesteding ligt op 6,2. Het onderzoek helpt ons om de
vrijetijdsbesteding binnen De Glind op een goed niveau te brengen voor inwoners en gebruikers uit
de omgeving. Door het onderzoek is ook gebleken dat accommodaties nog beter benut kunnen gaan
worden. Een mooie uitdaging om dat met elkaar te gaan realiseren!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilco Huisman, w.huisman@glindster.nl

Ontwikkeling omni-vereniging
Het afgelopen jaar zijn intensief de mogelijkheden verkend om te komen tot een omni-vereniging
De Glind. Deze verkenning was gekoppeld aan de ontwikkeling van een nieuw kunstgrasveld. In
het kader van die verkenning zijn de nodige contacten gelegd, onderzoeken gedaan en activiteiten
georganiseerd. Parallel aan de verkenning van de omni-vereniging is Glindster gestart met
“gezamenlijk programmeren” om de samenhang te versterken tussen gebruikers en hun activiteiten.
Er bleek daarbij een grote overlap tussen partners betrokken bij de omni-ontwikkeling en die bij
“gezamenlijk programmeren” In juni kwam de onverwachte mededeling dat SV De Glind zich gaat
opheffen. Daarmee vervalt een belangrijke pijler onder een toekomstige omni-vereniging. Daarnaast
zijn de bezuinigingsontwikkelingen binnen Joozt de afgelopen maanden in een versnelling gekomen
en zullen deze effect hebben op de vrijetijdsbesteding. De bijeenkomsten van gezamenlijk
programmeren bleken daarnaast meer aan te sluiten bij de behoeften van de bewoners en
organisaties in het dorp De Glind.
Voortbouwend op de inzichten en ervaringen vanuit de omni-verkenning is besloten om onder de
paraplu van Glindster door te gaan met “gezamenlijk programmeren” en om verder te investeren in
de versterking van coördinatie van sportactiviteiten op dorpsniveau. Wilco Huisman zal de
aankomende tijd als sportcoördinator optreden. Met betrekking tott coördinatie van sportactiviteiten
wordt gedacht aan activiteiten dorps breed, voor jong en ouder, voor bewoners en medewerkers. Bij
de uitvoering van de activiteiten wordt samenwerking gezocht met Joozt, het recent opgerichte
leerhuis, combi functionarissen van gemeente Barneveld, en sportverenigingen uit de nabije
omgeving. Intentie is om vanaf september al een aanbod van sportactiviteiten te realiseren.
Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Gerard de Jong of Rikus Marring.

Bach en het Concerto, 28 september in Dorpskerk De Glind
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoerenden barokorkest Eik en Linde
Solisten Franc Polman, viool
Pieter Dirksen, klavecimbel
Locatie Dorpskerk, Postweg 78, De Glind
Datum zaterdag 28 september 2013
Aanvang 20.00 uur
Toegang € 15,00 voor volwassene, € 5,00 voor jongeren tot 18 jaar en studenten
Reserveren & www.oudemuziekbarneveld.nl
Informatie 0342-400878

