
 
Zaterdag 19 Juli 
 
Eindelijk is het dan weer zover. We hebben er een jaar lang naar uitgekeken en naartoe 
gewerkt. Het was een verrassing dat we de oranje bus van “Soldaat van Oranje” (Musical) 
 hadden. Het leek wel alsof de busonderneming wist wat ons thema zou zijn dit jaar.   
De eerste deelnemers stappen in Noordwijk op, vandaar naar Sassenheim en toen naar 
Hillegom voor de laatste deelnemers. Hier nam Berty afscheid van ons om morgenavond weer 
bij ons aan te sluiten.  
 
Eenmaal in “De Glind” aangekomen werden we verwelkomt door het personeel met koffie, 
thee en limonade. Hierna de koffers uitgepakt en om 18.00 u aan tafel voor een heerlijk diner. 
Hier stelden ook de nieuwe deelnemers zich voor. Ook zijn we heel blij dat we een nieuwe 
begeleidster mochten verwelkomen. We sluiten de avond af met een drankje en gaan rond 
23.00u naar bed!!!!!!!!! 
 
Zondag 20 Juli 
 
De tweede dag van De Glind … traditie getrouw begonnen we deze dag met een bezoekje aan 
de kerk en natuurlijk allemaal verkleed … Elvis, Bassie en Adriaan, K3, Gerard Joling, 
Jimmy Hendrix en zelf een van de alpenzusjes liep mee … 
 
Na de kerk lekker koffie gedronken en in de middag de zaal in voor de crea bea middag, er 
zijn veel mooie dingen gemaakt zoals muzieknoten en echte moderne kunst geschilderd met 
microfoons en nog veel meer … 
 
In de avond was er een echte muziek quiz, de heren tegen de dames, na heel veel vragen en 
muziekfragmenten en een spannende strijd werd het gelijk spel en iedereen had dus gewonnen 
en kreeg een mooi tijdschrift van 100 % NL. 
 
Daarna werd nog tot in de late uurtjes lekker gedanst en gesjanst onder het genot van een 
hapje en een drankje … dit wordt een top week !!!  
 
Maandag 21 Juli 
 
Deze dag is een groepje gaan midgetgolfen.  
Eenmaal daar aangekomen was het alweer tijd voor de koffie. Helaas was de keuken nog 
gesloten dus kreeg iedereen in plaats van een warme wafel een lekker koekje bij de koffie. Na 
de koffie was het dan echt tijd om te beginnen met het midgetgolfen. Iedereen begon vol 
goede moed en de eerste hole in one’s werden al geslagen dus dat beloofde een interessante 
middag te worden. Helaas ging het al vrij snel regenen. Daardoor moesten wij voor straf terug 
naar het restaurant om daar heerlijke warme wafels met slagroom te eten, nu was de keuken 
namelijk wel geopend. Daarna werd het gelukkig droog en konden wij weer verder. Er 
werden hele goede scores neergezet, maar de bal vloog ook een paar keer helemaal over het 
hek heen.  
 
Na het midgetgolfen lekker lunchen en na de lunch was er gelukkig nog even tijd om te 
shoppen in Barneveld.  
 
 



Dagje uit naar de dierentuin 
 
We zijn vandaag eens naar een hele nieuwe dierentuin geweest. We zijn naar Ouwehand 
dierenpark in Rhenen geweest. Maar dat was niet alles. We gingen vandaag ook nog eens met 
twee busjes. We waren dus met een hele grote groep.  
 
Erik had al stiekem een plan om een aantal deelnemers bij de apen achter te laten. Omdat het 
altijd van die apenkoppen zijn. 
Helaas gooide de regen af en toe roet in het eten. Gelukkig hebben we nog heel veel 
verschillende dieren kunnen zien. Olifanten, pinguïns, slangen, apen, vogels. Maar ook hele 
gekke beesten met hele gekke namen. Maar vooral de muziekjes die ze maakte waren heel 
leuk. Als laatste zijn we bij de tijgers geweest. Het was wel heeeel goed zoeken. Want ze 
hadden zich verstopt. Maar we hebben witte en oranje gezien. Maar het meest vieze was wel 
die oerang oetang. Gadsie wat was die vies aan het doen!!!! 
 
Thuisblijvers: 
Thuis blijven is beslist geen straf! 
 
We hebben eerst lekker koffie gedronken. Daarna zijn we gaan knutselen. We hebben hele 
mooie beestjes gemaakt van bolletjes stof en saté prikkers. Een paar hebben er geholpen met 
overheerlijke brownies te maken. 
Na de lunch werd het gelukkig droog en zijn we gaan wandelen. We zijn ook nog naar de 
kinderboerderij geweest, daar hadden ze heel veel jonge dieren. 
Helaas begon het weer te regenen en zijn we kletsnat geworden. 
Thuis gekomen weer aan de koffie met een heerlijk koekje en nog even relaxen. 
 
Na het avond eten en een uurtje rust op naar de zaal. 
Daar werd een spel gedaan. Er werd gezocht naar een nieuwe zuster Clivia. Er werden zes 
spelletjes gespeeld door zes groepjes. De uiteindelijke winnaar was het team van zuster 
Willem! Bij de koffie hebben we de heerlijke brownies gegeten die in de ochtend gemaakt 
waren. Daarna was er disco en hebben we gedanst. 
 
 
Dinsdag 22 Juli 
 
Na een dag met regen was het vandaag weer heerlijk zonnig de hele dag. We zijn met een 
groepje naar het museum “Beeld en Geluid” geweest in Hilversum. 
  
Het was er erg groot en we konden een hoop zien en ook doen. Dat was erg leuk. Zo had 
Gerard een optreden gedaan helemaal verkleed en op een podium. Kon je een eigen radio 
uitzending maken en een hoop oude bekende tv momenten/spullen bekijken. Toen we klaar 
waren in het museum zijn we lekker gaan lunchen en heeft een treintje ons een klein stukje 
mee genomen over het mediapark.  
 
Daarna zijn we een heerlijk ijsje gaan eten in Muiderberg. Onderweg zijn we 4x André van 
Duin tegen gekomen en 1x Laura Alberts. Dus toch nog bekende Nederlanders kunnen 
spotten.  
 
 
 



Dagje Spakenburg: 
 
We zijn eerst koffie gaan drinken , met taart uiteraard. 
Daarna zijn we gaan wandelen naar de haven en zijn we met de boot een stukje gaan varen. 
Het was prachtig weer om te varen, en iedereen genoot dan ook met volle teugen. 
De lunch hebben we aan boord genuttigd. 
Eenmaal weer aan wal hebben we natuurlijk gewinkeld. 
Lekker op een terrasje een heerlijk soft ijsje met spikkels gegeten. 
En daarna hebben we een rondrit gemaakt met het treintje. Dat wiebelde en schudde wel heel 
erg. 
Na een lekker glaasje fris op het terras zijn we weer naar De Glind gereden. Het was erg 
warm vandaag , maar ook erg leuk. 
 
Dagje bowlen in Apeldoorn:  
 
Om half elf ging een groepje razend enthousiaste bowlers op weg naar Apeldoorn. De 
bowlingzaal zou pas om twee uur opengaan dus er was nog genoeg tijd om mooie 
souveniertjes te scoren! 
 
Nadat we het busje hadden geparkeerd hebben we heerlijk door het centrum van Apeldoorn 
gewandeld, gewinkeld en een terrasje gepakt. Ook was er nog genoeg tijd om in het zonnetje 
van een ijsje te genieten.  
 
Eenmaal bij de bowlingzaal kwamen speelden de dames tegen de dames en de heren tegen de 
heren. Een uur lang hebben we de sterren van de hemel gebowld.  
 
Op de terugweg heeft Frans een toeristische route uitgestippeld en konden we van de 
prachtige bossen en Barneveltse boerderijen kunnen genieten.  
 
Thuisblijvers 
 
Nadat de drie busjes waren vertrokken naar hun uitjes. Hebben de thuisblijvers ook hele leuke 
dingen gedaan.  
We hebben eerst even lekker van de ochtend zon genoten op het terras. Wat was dat heerlijk 
zeg na die regen van gisteren. We hebben weer een lekker kleurtje opgedaan.  
Na het terrasje hadden we nog even de tijd om wat leuke dingen te doen. Er werd weer 
fanatiek gesjoeld in Willems sjoelhoek. De kleurtjes werden weer uit de verpakking gehaald. 
Maar ook de strijk kraaltjes.  
 
Na de lunch hebben we nog iets lekkers gemaakt voor bij de avond drankjes. Dit is wel een 
geheim!! Lenie heeft hier fantastisch bij geholpen. We hebben de middag lekker rustig aan 
gedaan. Sommige hebben even lekker een slaapje gedaan. Want van al die disco’s word je 
best wel moe. Andere hebben nog lekker gesjoeld, gekleurd. 
En toen de busjes weer terug kwamen werd er een waterspel gehouden. Oooh Oooh Ooooh 
wat was iedereen nat. Ook de leiding die niet wilde. Maar brrrrr wat was dat water koud. 
 
In de avond is zanger Maarten geweest. Deze zong 8 nummers en heeft er een mooi feestje 
van gemaakt. Iedereen heeft heerlijk mee gedanst en gezongen.  
 
 



Woensdag 23 Juli 
 
Zoals elk jaar blijven we op de woensdag thuis voor sport en spel. Alleen dit jaar hebben we 
in plaats van sport en spel een speurtocht door De Glind gedaan. Eerst begonnen we natuurlijk 
met uitslapen. Rustig aan ontbijten en daarna nog een beetje de zaal versieren in het thema 
van de dag “Aprés ski”. Ook zijn er heerlijke kaiserschmarn gemaakt.  
 
Na de lunch zijn we begonnen met de speurtocht. In 4 verschillende teams zijn ze van start 
gegaan. Ze moesten een parcours volgen en tussendoor vragen beantwoorden. Het eerste team 
was “Snelle Jelle”, het tweede team waren “De padvinders”, het derde waren “De 
Zevensprong” en het laatste team waren “De Muzieknoten”.  
 
Het was erg warm wat het lastig maakte om de hele speurtocht te lopen. De teams hebben dit 
goed gedaan en iedereen heeft hem uitgelopen en de vragen beantwoord.  
 
Na het avondeten hebben we de vragen besproken en bleek team “De Muzieknoten” het beste. 
Ze hadden maar liefst 9 van de 10 vragen goed! Hierna hebben we nog wat muziek gedraaid 
en is er gedanst. Het was een lange en warme dag dus is iedereen lekker op tijd naar bed 
gegaan. 
 
 
Donderdag 24 Juli 
 
Een heerlijk zonovergoten dagje Spakenburg.  
 
We gingen vandaag niet alleen varen zoals vaak gebeurd. Maar we hebben veel meer gedaan.  
We hebben eerst even van het zonnetje genoten nadat we de reis hadden gemaakt. Dit hebben 
op het terras gedaan. Toen alles op was zijn we in een flinke pas naar de boot gelopen want 
we waren bijna te laat.  
We zijn naar de Eemhof gevaren. De boot was anders gevaren als andere jaren, waardoor we 
op een leuk waterplekje terecht kwamen. Hier aan en in het water hebben we onze 
boterhammen gegeten tussen de middag.  
Wat was het water lekker zeg. 
 
Na de lunch zijn we naar de kinderboerderij gewandeld om daar nog even naar de diertjes te 
kijken. Er waren met dit weer niet veel diertjes. En degene die er waren lagen te rusten.  
Na de terug vaart zijn we nog een rondje geweest met het toeristentreintje en hebben we deze 
warme dag afgesloten met een heerlijke milkshake. 
 
Met een gezellige club zijn we vandaag richting de dierentuin van Arnhem geweest. 
 
Het was erg warm en begonnen in de dierentuin in een tropisch woud met allerlei mooi 
beesten en vogels die er gezellig bij zongen. Vanuit hier kon je het hele park bezoeken. Zo 
hebben we een hoop onderwater beesten gezien met een paar angstaanjagende haaien. En een 
hoop kleurrijke grote en kleine visjes. 
 
Daarna door naar de apen die heerlijk zaten te eten met een aantal kleine aapjes. Dit was erg 
schattig en hebben we dan ook lang naar gekeken. Natuurlijk kunnen de gevaarlijke dieren 
zoals de leeuwen, luipaarden en neushoorns niet ontbreken.  



We hebben gezellig bij de Flamingo’s geluncht en later wat lekkers gedronken met een 
heerlijk stuk taart of een muffin erbij genuttigd.  
 
Na een lange dag in de dierentuin terug het busje. We hebben niet de snelste route maar een 
leuke toeristische route genomen. Alleen heeft niet iedereen deze bewust mee gemaakt. Ze 
waren zo moe dat ze al snel lekker lagen te slapen.  
 
De dag van de thuisblijvers. 
 
We zijn begonnen met het uitzwaaien van degene die naar de dierentuin gingen en naar 
Spakenburg zijn gegaan om te varen. Daarna hebben we koffie en warme! Chocomel 
gedronken bij de Glinster aan de overkant. Met een aardig koppeltje zijn we naar de 
kinderboerderij gegaan om de jonge diertjes te bekijken. We keken onze ogen uit naar de 
puppy’s en de kittens, er waren ook baby konijntjes en jonge geitjes. 
Na de lunch zijn er een paar met de streekbus naar Barneveld gereden om de Veluwe markt te 
bezoeken. Er zijn beschuit met muisjes gekocht, omdat een van de deelnemers trakteerde 
omdat ze een neefje heeft gekregen. Het was weer een hele gezellige dag. 
Vanavond zoals al vele jaren waren er weer toneelstukken van Elke met “GTST” en Gerard 
met “wie is de beste”.  De hele groep heeft met aandacht gekeken en soms ook heel erg 
gelachen. We hebben de avond vol gemaakt met karaoke en disco.  
 
 
Vrijdag 25 Juli 
 
Vandaag ging er ook nog een groep hun kunsten op de bowlingbaan vertonen.  
 
We waren deze dag extra vroeg vertrokken omdat de busjes weer ingeleverd moesten worden. 
We zijn eest even het centrum van Apeldoorn in gegaan om de laatste souvenirs te kopen.  
Nadat iedereen was geslaagd in de winkels zijn we nog even lekker op het terras gaan zitten 
voor wat lekkers te eten en te drinken.  
 
Vervolgens zijn we langzaam naar de bowlingbaan gelopen om een sportieve afsluiting van 
de Glind vakantie te houden. Dit was erg gezellig en een uur was eigenlijk te kort. 
 
Museum de speelklok 
 
Na jaren van afwezigheid in de uitjes stond er dit jaar weer het museum speelklok bij.  
 
Na een stukje rijden zijn we aangekomen in Utrecht. We zijn hier onder de Domtoren 
doorgelopen om bij het museum speelklok te komen. Dit was al een uitje op zich.  
 
We gingen gezellig door het museum heen en hebben veel dingen gedaan. Veel instrumenten 
zelf gespeeld zoals een draai orgel.  
 
De dag van de thuisblijvers. 
De laatste dag in de Glind. Wat is het toch jammer dat we morgen naar huis gaan. We hebben 
vandaag de laatste tekeningen, strijkkralen en sjoellijsten afgemaakt zodat ze mee kunnen in 
de koffer.  
De koffers worden alvast ingepakt en klaar gemaakt voor vertrek. Zodat we morgen rustig 
kunnen ontbijten en dan kunnen wachten op de bus die ons weg brengt.  



 
In de avond hebben we deze geweldige vakantie afgesloten met een heerlijke barbecue. Waar 
de kok weer druk de vleesjes aan het bakken was.  
 
Na het uitbuiken van de barbecue hebben we ons klaar gemaakt voor de jaarlijkse afsluiting 
van de vakantie. Dat is de playbackshow. Wat zaten er weer een paar prachtige optredens 
tussen.  
 
We gingen met de disco in de benen naar bed. 
 
Zaterdag 26 juli 
 
De dag dat we weer naar huis gaan. Iedereen komt de laatste keer zijn slaapkamer uit, gaat 
voor de laatste keer douchen en geniet van de laatste keer van het ontbijt.  
Het is een dag waar niemand van houdt maar toch weer blij mee is. 
Iedereen gaat weer lekker terug naar zijn eigen huisje, zijn eigen bedje en zijn eigen werk.  
Veel van de mensen in de bus hebben lekker liggen slapen omdat de Glind muziek vakantie 
toch wel een beetje vermoeiend was.  
Alle deelnemers zijn geweldig ontvangen door de familie, vrienden en begeleiding. 
 
Het was weer en geweldige week. We kijken al weer uit naar het volgende jaar. We gaan hart 
nadenken over het nieuwe thema. 


