
Dit jaar was het thema ALLE DAGEN FEEST. Dus hebben we op elke dag een 

ander feest gevierd.  Onderstaand het verslag van deze week gemaakt door de 

leiding voor de deelnemers en hun ouders en verzorgers. 

 

Zaterdag 11 juli 

Wat een feest, weer een weekje naar de Glind! Wat vliegt zo’n jaar toch weer 

snel voorbij. Deze week wordt met recht een feestweek en we konden niet 

wachten!  

Vandaag stapten de eerste feestbeesten op in Noordwijk, van daaruit reden we 

naar Sassenheim en daarna nog door naar Hillegom voor de laatste deelnemers. 

De buschauffeur had er flink de vaart in, rond 15:00 uur kwamen we al aan op 

het Glind terrein. Nadat we de koffers buiten de bus hadden gezet gingen we 

eerst lekker in de zon een bakje koffie en thee doen. Met een koekje. Terwijl we 

lekker zaten bij te kletsen, kwam de dominee langs om ons uit te nodigen voor 

het feest morgen in de kerk. Deze uitnodiging namen we natuurlijk meteen aan! 

Na de koffie en thee was het tijd om uit te pakken, de bedden op te maken en 

lekker te relaxen tot het eten klaar was. De kok had weer zijn best gedaan, 

schnitzel met gebakken aardappeltjes, groente en appelmoes. Met een lekkere 

vlaflip als toetje. 

Na het eten stond de film op het programma, ‘Beesten bij de buren’. Tussendoor 

een kopje koffie en thee. En als afsluiting nog een borreltje met een hapje.  

 

Zondag 12 juli  Paasfeest 

De eerste ochtend wakker worden in De Glind en gelijk al feest… zonder boek 

met zilverwerk maar wel allemaal feestelijk verkleed naar de kerk. Een bonte 

stoet op weg naar de kerk.  

Ook daar werd een feestje gevierd … liedjes, slingers en nog veel meer, de 

dominee had overal aan gedacht. Ook stond er na de dienst een lekker kopje 

koffie klaar.  

Bij de lunch kregen we een lekker pasteitje met ragout en na de lunch zijn we 

met zijn allen hard aan de slag gegaan in de zaal … binnen de kortste keren was 

de zaal omgetoverd in een waar feestpaleis. Er werden hartjes slingers gemaakt 

voor Valentijn, een mooie Paastak versiert en tafelkleden gekleurd voor het 

paasfeest, een groot schilderij met maskers voor carnaval en een hele stapel 

kadootjes ingepakt voor het verjaardagsfeest. In de loop van de week komen 

daar nog meer mooie dingen bij maar voor nu ziet de zaal er al weer prachtig uit.  

Na het avondeten zijn we met zijn allen weer naar de grote zaal gegaan om de 

kaartjes te schrijven en daarna werd er een spannende kwis met vragen over het 

thema gespeeld. De jongens tegen de meisjes… Op het moment van schrijven 

was de strijd nog in volle gang dus wie er gewonnen heeft moeten jullie maar 



vragen aan degenen die mee geweest zijn naar de Glind.  

De avond wordt zoals altijd weer afgesloten met een disco feest met lekkere 

feestmuziek… De DJ van achter zijn nieuwe DJ tafel die ook tijdens de 

knutselmiddag gemaakt was met echte ‘glow in the dark’ verf.  Wij zijn klaar 

voor nog meer feest!!! 

 

 

Maandag 13 juli Gefeliciteerd allemaal!!!!! 

Thuis blijven is geen straf in De Glind. 

De busjes zijn gehaald en er zijn drie busjes met deelnemers vertrokken voor 

een gezellig dagje uit. De thuisblijvers hebben de zaal versierd met slingers, 

ballonen en we hebben mooie cup cakejes gemaakt, bedankt meiden. Er is een 

mooie banier met hartjes geschilderd vandaag en die gaan we morgen 

ophangen. 

Vandaag is iedereen jarig en hebben we de hele dag en avond feest met 

spelletjes en voor iedereen een kadootje die we van een sponsor hebben 

gekregen. We hebben erg gelachen met een ballonnendans en de hele dag veel 

plezier gehad.   

Uitje maandag 13 juli:  

Iedereen is jarig en dat vieren wij! Met drie busjes zijn we naar Partycentrum 

Schimmel gereden en hebben koffie met taart gegeten. Daarna zijn we met z’n 

alle gaan bowlen, net zoals met een verjaardagspartijtje.  

Na het uurtje bowlen zijn 2 busjes naar Leusden gereden. Hier was een 

gedeeltelijk overdekt winkelcentrum met een hoop leuke winkeltjes! De dames 

en heren zijn allemaal geslaagd met een leuk souvenirtje en na wat gedronken te 

hebben zijn we naar huis gereden. 

Het 3e busje heeft een toeristische route genomen en van de natuur genoten.  

 

Dinsdag 14 juli Valentijnsdag 

Vandaag is het eigenlijk 14 februari, Valentijnsdag! De dames en heren hebben 

vanaf zondag de tijd gehad om mooie zelfgemaakte Valentijnskaartjes aan hun 

Valentijn te schrijven. Alle kaarten worden in een Love Box verzameld en 

vanavond tijdens het avondprogramma uitgedeeld.  

De thuisblijvers hebben vandaag zeker niet stilgezeten. Diverse dames en een 

heer hebben Valentijn cup cakes gemaakt. Er zijn Valentijn T-shirts geverfd en 

het podium is klaar gemaakt voor vanavond.  

Voor een aantal was het vandaag de eerste keer van deze vakantie dat ze 



meegingen op een uitje. We gingen naar het “Oude ambachten & 

speelgoedmuseum”. Eerst na de lange busrit uiteraard even beginnen met een 

lekkere kop koffie/thee met een gebakje. Daarna het museum in. Gelukkig 

hadden iemand bij ons die een hoop kon vertellen over de oude ambachten van 

vroeger en haalde iedereen weer herinneringen op aan de oude spelletjes die ze 

vroeger speelde.  

Na het museum zijn we een stuk gaan rijden naar een goede plek voor de lunch. 

We kwamen een mooi muziekpodium in een parkje tegen waar we met zijn allen 

rustig hebben gegeten. Het was nog vroeg en iedereen wilde nog graag shoppen 

dus op naar Amersfoort. We hebben de toeristische route genomen en 

uiteindelijk het busje geparkeerd. Daarna eerst in de winkelstraat een lekker ijsje 

gegeten en nog even naar de speelgoedwinkel voor wat leuke cadeautjes. 

Vervolgens weer terug naar het busje waar iedereen uitgeteld van deze gezellige 

dag instapte en de terugreis naar de Glind werd ingezet.     

 

Na een wat regenachtig begin van de dag, hebben we nog heel veel plezier 

gehad. Omdat het nog wat regende hebben we eerst binnen boerengolf 

gespeeld. Wat zag dat er leuk uit zeg, allemaal beestjes en boeren gereedschap 

op de golfbaan. Wat het wel heel moeilijk maakte. Maar er waren er twee die 

toch de bal in één keer in het gat speelde. Toen we klaar waren was het zonnetje 

ook weer gaan schijnen. Dus hebben we nog even heerlijk door de stad 

Amersfoort gewandeld. Er zijn nog wat mooie cd’s, boekjes en sieraden gekocht. 

Nadat iedereen een lekker drankje had gedronken zijn we terug naar de Glind 

gereden. Om even de benen omhoog te leggen. Wat hebben wij veel gelopen 

zeg. 

Een ander busje is een dagje uit geweest naar Malkenschoten. Gelukkig viel het 

weer erg mee. We zijn bij de kinderboerderij gaan kijken en zijn gaan 

waterfietsen. De broek van Elke werd helemaal nat van de waterfiets. We hebben 

heerlijk koffie gedronken met appeltaart en aardbeigebak, lekker hoor. Ook 

hebben we op een heel eng hangbruggetje gelopen, op de schommel en de wip 

gezeten. We hebben hele grote karpers gevoerd en een partijtje midgetgolf 

gespeeld. In het winkeltje zijn leuke souvenirtjes gekocht.  

Er was ook een doolhof en daar waren we bijna in verdwaald, en er was een 

heeeel grote sjoelbak waar we natuurlijk mee gesjoeld hebben. We hebben erg 

gelachen en veel plezier gehad. Op de terugweg hebben we nog even 

boodschappen gedaan. En toen weer terug naar De Glind. 

In de avond was het dan eindelijk tijd om de Love Box te openen en wat zaten er 

een hoop Valentijnskaarten in. Dit was een hele verrassing. Iedereen had heel 

toevallig één stille aanbidder.  

Daarna waren Roberta en Roberti ten Brink bij ons aanwezig om een echte “All 

you need is love” show te presenteren. Drie wanhopige vrijgezellen konden op 

zoek naar een nieuwe partner door aan verschillende vrijgezellen vragen te 

stellen om zo met degene te trouwen die het beste bij hem of haar paste. 



Uiteindelijk waren er drie koppels die gingen trouwen. Wij waren die avond dus 

getuigen van drie huwelijksceremonies, dit was toch wel heel bijzonder.  

  

Woensdag 15 juli Koningsspelen 

Vandaag konden we heerlijk uitslapen. We bleven thuis voor de Koningsspelen. 

Iedereen was mooi in het oranje verkleed. Nadat iedereen fris en fruitig aan het 

ontbijt zat hebben we meteen onze eigen Willem gekroond tot Koning Willem. Na 

het ontbijt zijn we met z’n allen op de foto gegaan. Tussen de regen door nog 

een mooie foto kunnen maken buiten. Iedereen stond er weer fantastisch op. 

Daarna snel begonnen met de koningsspelen. We hadden 6 teams gemaakt, 

Team Willem Alexander, Oranje Boven, De Kroonjuwelen, Amalia, Michael Jan en 

Leve de Koningin. We zijn begonnen met het spel Pantykous Hockey. Het ging er 

stevig aan toe maar gelukkig geen blessures. Na een aantal spannende 

wedstrijden en finale heeft het team van De Kroonjuwelen weten te winnen.  

Het volgende spel dat we deden was de tijdlijn van onze staatshoofden. Dit bleek 

nog niet zo makkelijk. Met wat hulp was er één team dat de foto’s in de juiste 

volgorde wist te hangen. Ook hier was weer een mooie beker voor te verdienen.  

 Het derde spel was een oud Hollands spel, koekhappen. Dit bleek nog niet zo 

makkelijk als gedacht. De verleiding was groot om de handen te gebruiken maar 

iedereen wist zich toch te beheersen. Met een gevulde maag konden we door 

naar het volgende en laatste spel voordat we gingen lunchen. Het laatste spel 

was Koningsschuiven. Een mooie koning die was nagemaakt op een tennisbal 

met een cape eraan moest over twee tafels worden geschoven. Hoe verder de 

koning lag hoe meer punten maar helaas gebeurde het ook wel dat de koning er 

aan het einde van de tafel af viel. Ook hier was weer een winnaar met een mooie 

beker.  

Na de lunch zijn we begonnen met het vijfde spel, Elfstedentocht. Helaas 

moesten we na een optreden alweer naar binnen vanwege de regen. Maar ook 

binnen konden we verder met de spellen. We gingen opnieuw een oud Hollands 

spel spelen. Spijkerpoepen! Verbazingwekkend, iedereen was hier erg goed in. 

Het was dan ook een nipte overwinning voor het team van Michael Jan.  

Vervolgens hebben we het spel Elfstedentocht kunnen afmaken. Er stonden 11 

steden op een bordje waar ze onderweg een muts en sjaal moesten oppikken. 

Aan het einde van de laatste stad stond een teamgenoot te wachten die met 

dezelfde muts, sjaal en extra moeilijk flippers aan de schoenen terug moest naar 

de eerste stad. Opnieuw was team De Kroonjuwelen het snelst.  

Hierna weer snel naar binnen waar we alweer het 7e spel gingen spelen. We 

moesten Amalia’s vissenkom verschonen. De vissen, plantjes en water er zo snel 

mogelijk uithalen zodat de vissenkom schoon kon worden gemaakt. Team Willem 

Alexander was hierin geslaagd het snelst te doen. Het weer was ook weer beter 

dus konden we gelukkig het laatste spel buiten doen. Dit spel heette De 



waterdragers van de Koning. Een teil vol met water en een bidon erin die helaas 

lek was moest worden overgebracht naar een teil aan de overkant. Het team dat 

erin slaagde het meeste water over te brengen had gewonnen. Het scheelde niet 

veel maar het team van Lang leve de Koningin had deze gewonnen. 

We konden nog even uitrusten tot we heerlijk gingen BBQ-en. Helaas konden we 

zelf niet buiten zitten vanwege het weer, maar er werd binnen ook heerlijk 

gegeten. Met een volle buik gingen we naar de grote zaal voor een fantastisch 

optreden van de zanger Arno uit Ochten. Hij zong een hoop bekende nummers 

en iedereen kon lekker mee zingen en dansen. Na anderhalf uur gingen we moe 

maar voldaan van deze dag heerlijk slapen. Morgen weer een dag met uitjes 

gepland! 

Donderdag 16 juli Carnaval 
Na weer een heerlijk ontbijt vanmorgen gingen er weer drie groepjes op pad, 

waarvan twee groepjes naar Malkesschoten. Het eerste groepje is eerst in de 

kinderboerderij geweest. Daar werden de geiten en ander kleinvee gevoerd; 

hierna waren we allemaal aan koffie toe, dus dat kwam. Koffie met gebak voor 

iedereen. Vervolgens zijn we het park in gegaan en hebben genoten van alle 

activiteiten die er waren o.a. waterfietsen, een glijbaan en we zijn met z’n allen 

gaan golfen en het doolhof in, eigenlijk teveel om op te noemen. Moe  zijn we in 

Apeldoorn een heerlijk ijsje gaan eten. Toen werd het tijd om naar huis te gaan 

waar ons de pannenkoeken wachtten. Heerlijk waren ze. Na het eten hebben ons 

klaargemaakt voor het carnaval. 

Het tweede groepje dat naar Malkesschoten is geweest werd verwelkomd door 

Binky en hebben we hebben gedanst en geknuffeld met hem. Daarna bij de 

koffie/thee natuurlijk een heerlijk gebakje. Hierna hebben we verder het park 

verkend waar we zijn gaan waterfietsen, golfen en er is zelfs paard gereden. 

Daarna hebben we met de andere groep gepicknickt. ’s Middags zijn we langs de 

dieren gegaan en iedereen genoot hiervan. Tot slot een ijsje gegeten, heerlijk 

met deze warme dag. Bij de winkel hebben we nog souvenirtjes gekocht voor 

degenen die dit wilden. Toen naar De Glind waar we nog even konden uitrusten 

voor het avondprogramma.  

Het derde groepje van vandaag is naar Spakenburg geweest. Het was super 

weer voor een tocht met de boot naar het afgelegen strandje. Hier zijn we 

naartoe gevaren en hebben heerlijk een drankje gedronken en verderop in het 

gras geluncht. Daarna zijn we weer gaan wachten op de boot om terug te gaan 

naar Spakenburg. Het zat in de planning om een rondleiding met een treintje te 

maken door Spakenburg. Helaas kwam dit er niet van omdat de trein met pech 

in de garage stond. We hadden een mooi alternatief, het Spakenburg museum. 

Hier kregen we een mooie en interessante rondleiding door verschillende kamers 

met verschillende thema’s. De meneer die ons een rondleiding gaf was een echte 

Spakenburger, dus hij wist ons een hele hoop te vertellen over de visserij en 

klederdracht. Even wat leuke souvenirs inslaan en vervolgens zijn we heerlijk 



gaan zitten op een terras voor een verfrissend drankje. Gelukkig zat er een 

speelgoedwinkel in de buurt waar iedereen een leuk cadeau voor zichzelf kon 

kopen. Op de terugweg naar de bus nog even snel een ijsje gegeten. Daarna met 

de bus weer terug om nog even bij te komen voor het avondprogramma. 

Avondprogramma.  

Ik zat heel eenzaam in mijn eigen café, carnaval te vieren. De DJ had geen zin 

om zijn muziek te draaien. Dus zaten we in het café met ons handen in het haar. 

Maar gelukkig had ik van de prins Carnaval een hele lijst gekregen van een hele 

hoop artiesten om de avond mee te vullen. Om er uiteindelijk een knallend feest 

van te maken. Iedereen heeft een geweldig optreden neergezet waardoor het 

dak van het feest café afgeblazen is.  

Vrijdag 17 juli  Oudjaarsavond  

De laatste uitjes van vandaag stonden gepland. Er gingen in totaal twee busje 

naar Spakenburg. Het was het  mooiste weer van de hele week. Dus de 

deelnemers die het langst moesten wachten, worden wel het meest beloond. 

Vandaag zijn we door dat mooie weer naar Spakenburg gegaan. We zijn in 

Spakenburg heerlijk wezen varen op de woeste wateren. Aangekomen aan de 

overkant zijn we daar heerlijk op het strandje gaan zitten. Hier hebben we 

heerlijk van het uitzicht om ons heen en de plezier vaart op het water. Heel 

mooi om te zien. Daarna zijn we lekker gaan lunchen en zijn we nog even naar 

de kinderboerderij geweest.  

 

Na een geslaagde dag zijn we weer naar de Glind terug gereden om daar de 

laatste feestavond van de vakantie in te zetten met als afsluiting echt vuurwerk!.   


