
Zaterdag 08-07-2017 

 Vandaag is het eindelijk zo ver! We gaan weer naar de Glind met 34 deelnemers en 10 begeleiders! 

Nadat de eerste twee groepen in Noordwijk en Sassenheim waren opgehaald was het even heel 

spannend. De deuren van de bus gingen in Hillegom niet meer dicht en er moest zelfs een monteur 

aan te pas komen. Al met al viel het gelukkig mee, rond half vijf werden we verwelkomd op het 

terrein van de Glind.  

Eerst koffie, thee en een koekje om bij te komen. En daarna koffers uitpakken. Voor het avondeten 

werden de nieuwkomers officieel voorgesteld en daarna hebben we lekker een broodje shoarma en 

patat gegeten. Na het eten was er een klein momentje van rust en daarna hebben we de film Alice 

in Wonderland gekeken. Een mooie afsluiting van de eerste dag.   

 

Zondag 09-07-2017 

 Op zondag gaan we naar de kerk, niet met een boek vol zilverwerk, maar wel allemaal verkleed in 

het thema. Dat was dit jaar soms best lastig, want jezelf verkleden als een bordspel is erg vreemd. 

Gelukkig zijn er een hoop creatieve Glinders en zo liepen er kaartendames, een schaakbord, dokter 

Bibber en nog veel meer mee.  

In de kerk heeft Berty een mooi stukje voorgelezen voor Willem, die helaas niet meer bij ons is. Met 

een lach en een traan hebben we afscheid genomen van onze lieve Willem. Verder hebben we de 

zondagmiddag besteed met het mooi maken van de zaal.… knippen, plakken en schilderen. Er is van 

alles mooi gemaakt en de zaal is weer een feestje. Ook hebben we voor Willem een speciale 

sjoelbak gemaakt… vanaf nu heet het sjoelen in de Glind "Willem Bom’s Glind Sjoelspektakel". 

Het avondeten was heerlijk Hollands: hachee, rode kool, aardappelpuree en appelmoes.Daarna 

togen we naar de zaal voor het schrijven van de kaartjes en voor een spannende quiz tussen de 

jongens en de meisjes. Dit jaar was het Pim Pam Triviant. Spannend tot het einde maar uiteindelijk 

wonnen de jongens. De avond afgesloten met nog even lekker dansen en ook na deze tweede dag 

ging iedereen moe maar voldaan naar bed.   

Maandag 10-07-2017  

 Dagje uit naar Spakenburg 

Vol  verwachting stapte een 7 tal deelnemers vanochtend om 11.00 uur in het busje naar de nog 

onbekende bestemming. Toen we vlakbij waren wisten ze natuurlijk al snel dat we naar Spakenburg 

gingen en was iedereen razend enthousiast. Eerst zijn we neergestreken op een terrasje waar we 

wat hebben gedronken met gebak erbij.  
  

Hierna zijn we in het zonnetje (25 graden) naar de haven gelopen, waar we op de boot zijn gestapt 

naar De Eemhof. Daar hebben we gepicknickt en na het eten zijn we uitgezonderd 2 deelnemers en 

1 begeleiding (die bleven lekker in het zonnetje liggen) naar de kinderboerderij gegaan, voordat we 

weer terugvoeren naar het vaste land. 

  

Bij Intertoys zijn weer leuke cd’s gekocht van K3, jammer genoeg hadden ze geen hardrock-cd’s, 

maar dat mocht de pret niet drukken. We zijn gewoon lekker een ijsje gaan eten met z’n allen. We 

hadden nog wat tijd over, dus zijn we nog naar het klederdracht- en visserijmuseum gegaan waar 

we een rondleiding kregen en een film hebben gekeken over hoe klederdracht gemaakt werd. 

  

Daarna was het wel weer tijd voor de terugreis naar de Glind. We kwamen hier mooi op tijd voor het 

avondeten weer thuis. Iedereen heeft genoten van deze zonnige dag. 

  



Uitstapje naar Binky in Malkenschoten 

Om 11 uur vertrok een ander busje ook met onbekende stemming. In dit busje werd al snel geraden 

waar we naar toe gingen. Aangekomen in het park hebben we eerst koffie met wat lekkers 

genomen, het was grote pret toen we ontdekten dat de het derde busje met deelnemers er ook 

waren. 

Na de koffie zijn we naar de waterfietsen gegaan, dat was erg leuk. Enkele deelnemers  stapten er 

samen op en het was wel zoeken naar het roer om te sturen wat leuke momenten opleverde en er 

waren ook heel veel vissen. Iemand dacht dat het piranha’s waren, wat gelukkig niet zo was.  

Hierna zijn we allemaal over een hele hoge wiebelbrug gegaan, best spannend was dat. We waren 

erg trots op enkele deelnemers die eerst niet durfde maar het toch hebben gedaan. Hierna hebben 

we gepicknickt aan het water, lekker en gezellig en ook nog een waterschildpad gezien. We zijn 

verder gewandeld en naar de kinderboerderij geweest, we hebben heel veel dieren gezien, een groot 

varken en kangoeroes, kippen en nog veel meer. Er heeft er een een klein geitje vastgehouden, dat 

vond ze heel bijzonder. Bij het restaurant wat gedronken of een ijsje gegeten. Er was ook een show 

met Binky het varken, dansen en zingen. We zijn nog met Binky op de foto geweest, gaaf hoor. Er 

reed een open busje rond in het park, we mochten met z’n allen mee van de chauffeur, super! 

We hebben een leuke, gezellige dag gehad en heel veel gelachen .    

 

 De thuisblijvers: 

Nadat we de drie busjes hadden uitgezwaaid zijn we naar de grote zaal gewandeld en hebben 

heerlijk in het zonnetje koffie en thee gedronken. Er waren nog een hoop creabea activiteiten te 

doen en ook de sjoelcompetitie is van start gegaan. 

 

Met de lunch vielen we met onze neus in de boter. We hadden broodjes filet americain, zalm en zelfs 

nog loempia’s. Heerlijk! Daarna zijn we terug naar de grote zaal gegaan, Thea is met een groepje 

gevulde eieren gaan maken. En er zijn al wat voorbereidingen voor het avondprogramma gedaan. 

Om acht uur was de grote zaal weer gevuld, het thema van de avond was Ganzenborden. De twee 

dames waren verkleed als gans en waren de weg naar het zuiden kwijt. Er werden vijf verschillende 

groepjes gemaakt en uiteindelijk heeft de Oranje Ganzen groep gewonnen!  

Daarna was er nog tijd voor een uurtje disco! 

 

Dinsdag 11-07-2017 
Uitstapje naar Garderen  

Vandaag is het eerste busje om 10.3O uur vertrokken naar Garderen voor een bezoek aan de 

zandsculpturen. Toen wij daar aankwamen begon het pijpenstelen te regenen. 

Het thema was gezelschapsspellen. Wij zijn eerst het eerste gedeelte gaan bekijken. Daarna was er 

tijd voor koffie/thee met gebak, dat was smullen! Er was een puzzeltochten en aan de beelden 

moest je kunnen zien welk spel er uitgebeeld werd. Wat was het goed dat er een van de nieuwe 

deelnemers bij was, hij wist heel veel! 

  

Hierna was het tijd voor ons lunchpakket, iedereen had heel veel trek, alles ging op, er bleef niets 

over! Daarna was het tijd voor het laatste gedeelte. Iedereen vond het prachtig. Tja, en dan is het 

weer tijd om onze bus op te zoeken. 

Op de terugweg nog even langs Scherpenzeel gereden, langs de ijssalon, waar we allemaal een 

heerlijk ijsje hebben uitgekozen! Thuisgekomen werden wij verrast door onverwacht bezoek van 

Peter en Ans Schoonens. Het was een hele gezellige dag! 

  



Uitstapje naar Spakenburg 

Als enige groepje gingen wij vandaag naar Spakenburg. Toen iedereen in het busje zat zijn we 

vertrokken richting Spakenburg met de hoop dat de regen ons niet zou bereiken. We moesten een 

toeristische route rijden omdat het centrum van Spakenburg door wegwerkzaamheden moeilijk te 

bereiken was. Eenmaal aangekomen zijn we natuurlijk door de langere reis eerst even wat gaan 

drinken met een heerlijk gebakje.  

Ondanks de donkere wolken zijn we naar de veerboot gegaan en naar de Eemhof gevaren. Daar 

aangekomen wilde we heerlijk picknicken, maar door de regen moesten we naar binnen verhuizen 

om te lunchen. 

Na de lunch zijn we weer terug gegaan naar Spakenburg om nog wat leuke souvenirs te kopen. En 

voor we de bus instapten even afblussen met een heerlijk ijsje.  

Moe, voldaan en met een gevulde buik zijn we naar De Glind gereden. 

  

Uitstapje naar Garderen 

Het derde busje ging ook naar de zandsculpturen in Garderen. 

Het thema van het overdekte gedeelte was BORDSPELLETJES! Dit was wel heel toevallig, alsof het 

voor ons gedaan was. We konden door middel van spelletjes raden een puzzel oplossen, best 

moeilijk en zo mooi gemaakt. Gelukkig konden we daar naar binnen toen het heel hard begon te 

regenen. 

De tuin met de sculpturen was gemaakt met het thema “uitstapjes in Holland”. Uiteraard hebben we 

ook koffie gedronken met gebak. Er zijn er ook nog in de monorail geweest. 

Daarna zijn we nog even gaan winkelen in Scherpenzeel en hebben we een heerlijk ijsje gegeten op 

een terrasje. Het was weer een mooie en gezellige dag. 

  

De thuisblijvers 

Net als alle uitgaanders hadden de thuisblijvers ook een prima dag. Traditioneel begonnen met 

koffie en gebak bij de Glindster, om daarna naar de zaal te gaan waar we van alles leuks hebben 

gedaan. Twee reuze schilderijen, de nodige kleurplaten en een dobbelstenenpak nodig voor de bonte 

avond werden gemaakt. Bij de lunch kregen we een lekker saucijzenbroodje en toen de uitgaanders 

terugkwamen stond er koffie met koek klaar.  

In de avond was er een echte ‘get the picture’ show met aan het eind een paar wervelende 

optredens van een aantal leiding. Tijdens de karaoke helemaal aan het eind van de avond liet 

iedereen zich horen.  

Na een wederom mooie dag vertrok iedereen moe maar voldaan haar of zijn bed in. Op naar de 

sport- en speldag van morgen.  

 

Woensdag 12-07-2017  

Sport- en speldag dag coördinatie (Mario & Luigi) 

Vanmorgen iedereen begroet bij het ontbijt als Mario & Luigi (zo waren wij verkleed). Wij begonnen 

de sport- en speldag met ‘Levend memory’, dat we twee keer hebben gespeeld. Bijvoorbeeld: mag 

ik van jou ‘kaarten’, nee die heb ik niet. Dan mag de persoon aan een ander team, daar een teamlid 

van, vragen welke spelkaart hij of zij heeft. 

 

Daarna hebben wij nog groot vier-op-een-rij gespeeld. Ook nog een spel waar ik de naam niet van 

weet: met twee touwtjes proberen om een balletje omhoog te trekken zonder dat deze in een van 

de lege gaten valt. Patricia was hier de beste deelnemer in met 225 punten! 

  



In de middag hadden wij bij de lunch een kaaskroket. 

Wij hebben verder nog gespeeld: hoofd-panty-hockey. Houtblokjes omgooien met je panty met 

tennisbal erin. Hilarisch was dit! Moet je bij geweest zijn. Er werden ook nog twee liedjes gezongen. 

Maar dit kon niet gelijk, er moest eerst door iedereen met losse zinnen een heel lied compleet 

gemaakt worden. Beren botje ging uit varen. Op een grote paddenstoel. Daarna hebben wij nog de 

film ‘Planes’ gekeken. Dusty won een wereld vliegrace, erg spannend! 

 

In de avond hadden wij opnieuw een optreden van (is al een keer eerder geweest met succes) Arno 

uit Ochten. Hoop meezingers met veel polonaise en veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers. 

Avondvullend! Het was weer een topdagje! 

  

Donderdag 13-07-2017 

Na een vermoeiende dag van sport en spel met spierpijn in de benen zijn we weer vertrokken naar 

leuke dagjes uit. 

 

IJsboerderij in Voorthuizen 

De eerste groep is naar de IJsboerderij in Voorthuizen geweest. Na de regenachtige dag van gister 

scheen vandaag vrijwel de hele dag heerlijk de zon. Er was van alles buiten te doen. Er stond een 

trampoline waar een iemand bijna niet vanaf te halen was. Kon er op een skelter gereden worden, 

met een speer darten in hooibalen en met een wc-borstel in een toiletpot gegooid worden. Ook was 

er een vier persoons skelter waar we een stuk mee konden rijden.  

De deelnemer die het gekst is van dieren mocht helpen met gras bij elkaar rapen en de koeienstal 

uitmesten. Uiteraard werd er afgesloten met een heerlijk ijsje die huisgemaakt was door de 

boerderij zelf. Er was nog tijd over om te shoppen in Barneveld. Het was de donderdag met de 

jaarlijkse traditionele markt. Hier hebben de deelnemers nog een leuk souvenir meegenomen. 

 

Museum van Oude Ambachten 

De twee andere busjes zijn naar het Museum van Oude Ambachten gereden. 

Daar aangekomen hebben de groepjes zich bij elkaar gevoegd en gezamenlijk zijn we aan de hand 

van een speurtocht langs alle oude ambachten gelopen. Dit was enorm leuk, aan het begin van de 

tentoonstelling werden we ontvangen door een accordeonist en ook omdat dit als winkels ingericht 

was en je mocht bijna overal wel aankomen. Zo werd er plaats genomen op de stoel van de barbier 

en met het juist invullen van de speurtocht-vragen en de daaruit komende zin heeft iedereen een 

kleurplaat een ballon en aldaar gedrukte kaartjes gewonnen. 

Tussendoor hebben we buiten op het terras geluncht en daarna hebben we nog allemaal leuke oud 

Hollandse spellen gespeeld. Nadat we uitgespeeld waren en wat souvenirs gekocht zijn wij naar 

Scherpenzeel gegaan, waar we nog wat gewinkeld hebben en in het zonnetje een lekker ijsje 

gegeten. Al met al weer een erg leuke dag gehad. 

 

De thuisblijvers 

Ook de thuisblijvers hadden een geweldige dag. Nadat we de busjes uitgezwaaid hadden, hebben we 

koffie gedronken. Tijdens de koffie werd er overlegd wie naar de Barneveldse markt wilde. Eigenlijk 

wilde bijna iedereen mee, dus moest er vervoer geregeld worden. Om half twee werden we 

opgehaald met een hele grote bus, geweldig. 

We hebben heerlijk gewinkeld en over de markt gelopen. Op een terrasje hebben we wat gedronken 

en naar dansen op klompen gekeken. We kwamen ook nog trollen tegen uit Noorwegen?! Erg leuk. 

De bus kwam ons ook weer ophalen, en we hebben ook de andere groepjes nog gezien in 



Barneveld. Lekker gegeten en een spetterende playbackshow gehad. 

Wauw, wat een prachtige optredens, gepresenteerd door meneer dobbelsteen en een boef, die net 

uit gevangenis kwam van het Monopolyspel. De avond was heel erg leuk met al die verschillende 

optredens, iedereen heeft zo z’n best gedaan! We hadden ook nog hele lekkere hapjes gemaakt voor 

de avond, die smakelijk werden opgegeten. 

Het was echt weer een mooie dag met goed weer en leuke activiteiten. 

 

Vrijdag 14-07-2017 

 Alweer de laatste hele dag op De Glind. Zoals altijd gaan er vandaag in plaats van drie, twee busjes 

weg voor een uitje.  

 Indoor boerengolf in Maarsbergen 

Beide busjes zijn vandaag naar Maarsbergen gereden. Het begon helaas weer met regen. Ook 

vandaag wisten de deelnemers niet waar ze heen gingen. Gelukkig gingen ze naar een binnen 

activiteit; indoor boerengolf spelen. Er kan natuurlijk niet gestart worden zonder dat er eerst een 

lekkere bak koffie/thee is gedronken met een gebakje erbij.  

Toen iedereen verzadigd was is startte het boerengolf. Er waren 18 holes. De ene moeilijker dan de 

andere. Maar het ging gelijk op en het belangrijkste was natuurlijk dat iedereen er veel plezier in 

heeft gehad. 

 Nadat de laatste bal geput was zijn de groepjes nog even naar Scherpenzeel geweest om de laatste 

cadeautjes te kopen. En natuurlijk nog een lekker ijsje als afsluiting van de middag.  

 

 De thuisblijvers 

De thuisblijvers hebben vandaag door de regen veel binnen gezeten. Het was weer vrijdag dus 

moest er ook weer een hoop opgeruimd worden. De leiding die thuis was heeft op de achtergrond 

alle spullen weer ingepakt en de deelnemers hebben zich nog prima vermaakt met een potje 

sjoelen, kleuren en met de strijkkralen in de weer.  

Ook heeft een groepje heerlijk gebakken. Er zijn voor de laatste avond zelf kaasstengels gemaakt en 

heeft een groepje heerlijke cake gebakken.  

En helaas moesten de koffers ook weer worden ingepakt ☹. Hier denken we nog even niet aan en 

genieten van de laatste avond. Zoals elk jaar zijn er ook weer twee toneelstukjes voorbereid. De een 

had flink uitgepakt met een grote cast van begeleiding. Er waren weer mooie rollen verdeeld en het 

was een geweldig optreden met  hem natuurlijk als belangrijkste persoon. En ook zij heeft weer een 

eigen versie van haar soap GTST gemaakt. Bijna alle begeleiding en nog enkele deelnemers hebben 

een leuke rol gekregen en wat was deze aflevering weer spannend. We zijn weer reuze benieuwd 

naar de stukjes die ze voor volgend jaar gaan voorbereiden.  

 

 Zaterdag 15-07-2017 

En dan is het weer zover. De vakantieweek is weer tot een einde gekomen. De koffers staan al klaar 

in de gang. De laatste keer een heerlijk ontbijt en dan is het wachten op de bus. Eerst natuurlijk 

iedereen van De Glind bedankt voor de goede zorgen. De bus kwam om 9:30 uur aan en zo kon het 

inladen van de koffers weer gebeuren. En gelukkig ging de deur van de bus dit keer wel in één keer 

dicht. Om klokslag 10:00 uur vertrok de bus met iedereen weer richting de Bollenstreek. Arjan, 

Edwin en Bart zwaaiden samen met het personeel van De Glind de bus uit.  

Tot volgend jaar van 14 juli t/m 21 juli. 

  


