
VOOR ONTSPANNING EN GENOEGEN 

 

 

Als je het over de ontspanningsgebouwen in De Glind hebt, dan heeft iedereen daar een eigen 

beeld bij. Maar ook voor deze gebouwen staat de tijd niet stil. De herinnering aan het eerste 

multifunctionele gebouwtje dat in de beginjaren van de ontstaansgeschiedenis van dit dorp 

dienst deed als tijdelijk schoollokaaltje, gymzaal, toneelzaaltje en kerklokaal verdwijnt naar de 

achtergrond en uit het geheugen van de dorpsbewoners. We kunnen ons niet meer goed 

voorstellen dat op de plek waar nu De Glindster staat, een multifunctioneel centrum waar je 

als dorp trots op kunt zijn, jaren geleden dit oude gebouwtje en de oude J.H. Donnerschool 

stonden. Vroeger  gebruikten we trouwens de term 'multifunctioneel gebouw' niet, alhoewel 

het wel degelijk multifunctioneel was als je nagaat wat er allemaal in dat kleine gebouwtje 

plaatsvond. In de jaren '60 van de vorige eeuw hadden we het over het ontspanningsgebouw 

als opvolger van dat gebouwtje en daarna kregen we De Voeg. Inmiddels staat daar De 

Glindster, waarin ook een restaurant is gevestigd waar meerdere exploitanten de scepter 

hebben gezwaaid. In dit verhaal gaan we een klein stukje in de tijd terug naar de periode 1988 

tot 2006, de tijd van De Voeg.    

 

Vanaf 1988 tot 2006 zijn Roel en Ria Verseveldt de beheerders van De Voeg geweest. Ze 

wonen tot op de dag van vandaag naast de Glinster. Eigenlijk moeten we zeggen naast ONS, 

Bistro, zalencentrum en catering. Het is niet bij iedereen in De Glind bekend dat de familie 

Verseveldt daar woont, zo merkten wij de volgende dag. Daar komt nu verandering in.  

 

Het begin 

 

Het echtpaar was in de jaren '70 en begin jaren '80 van de vorige eeuw campingbeheerders in 

Scherpenzeel. Op die camping kwamen voornamelijk kampeerders uit de grote steden in kleine 

caravans en tenten van de rust en de natuur genieten. In de zomer waren er wel zo'n 1200 

gasten. Het was mooi, afwisselend en druk werk, in ieder geval tijdens die zomers, maar de 

tijden veranderden en er moesten grotere chalets en huisjes komen. Ze raakten hun baan en 

huis kwijt, want ze woonden in een dienstwoning. Gelukkig kregen ze uiteindelijk een nieuwe 

woning in Scherpenzeel en Roel kreeg in 1985 een nieuwe baan in het Jeugddorp. Hij is in de 

huishoudelijke dienst binnengekomen, maar werkte eigenlijk bij de technische dienst. Hij deed 

samen met de andere mensen van die dienst alle voorkomende klussen op dat gebied en ze 

hebben in eigen beheer de dojo gebouwd. In die eerste jaren kwam Ria eigenlijk nooit op het 

Jeugddorp. Zij woonde naar genoegen in hun nieuwe huis in Scherpenzeel en Roel ging 

gewoon elke dag naar zijn werk. Tot Roel in 1988 tegen Ria zei: “Joh, ga een keer mee naar 

de nieuwjaarsreceptie.” Ria ging mee en vond het er toch wel gezellig, want toen in februari 

van dat jaar een beheerder voor het ontspanningsgebouw werd gevraagd, overwogen ze om 

dat te gaan doen. Het Jeugddorp wilde meer dingen gaan organiseren in het gebouw en 

daarom was er een beheerder nodig. Tot die tijd maakte iedere bewoner die dat wilde gebruik 

van het gebouw en werd het enigszins gerund door vrijwilligers in verschillende 

samenstellingen.  

 

Er was echter één probleem voor Roel en Ria en dat was dat je in een dienstwoning in het dorp 

moest wonen, terwijl ze hadden meegemaakt dat je zo'n woning ook zomaar weer kwijt kunt 

raken en bovendien woonden ze zo mooi in het nieuwe huis in Scherpenzeel. Na rijp beraad 

kroop het bloed waar het niet gaan kon en besloten ze om beheerders te worden. Ria werd in 

eerste instantie vooral gevraagd of ze mee wilde denken over de inrichting en zo, want erg 

gezellig en functioneel was het gebouw in die tijd niet. Zo raakte Ria ook enthousiast, want ze 

organiseerde graag en met mensen omgaan lag en ligt haar goed. Ze kwamen allebei in 

dienst. Ze waren in die tijd 40 en 43 jaar jong, hun zoon was 12 jaar. Er werd een nieuwe 

dienstwoning gebouwd naast het ontspanningsgebouw. Ze zijn nog even in Scherpenzeel 

blijven wonen, maar dat werkte echt niet, hun zoon lag soms 's avonds ergens op een paar 

stoelen in het gebouw te slapen tot papa en mama klaar waren met hun werk. Dat kon niet 

langer. Zo zijn ze eerst op Postweg 84 beland. In augustus 1990 was hun dienstwoning klaar. 

Het ontspanningsgebouw werd verbouwd, zie de foto in zwart wit tot De Voeg met een 

gezelliger ruimte en een foyer; de foto in kleur. 

 



 

De naam 

 

De naam ontspanningsgebouw vond Ria maar niks, ze dacht na en kwam met de naam De 

Voeg, een afkorting van Voor Ontspanning En Genoegen! Wat een vondst! Jaap en ik hebben 

altijd gedacht: Goed bedacht, zo'n gebouw voegt de bewoners samen. En dat is ook zo 

natuurlijk, maar dat het een heel creatieve afkorting was, hadden we niet bedacht. Naast de 

foyer was een sporthal, een judozaal, een speel-o-theek, een knutselruimte met extra keuken, 

een jongerensoos/discoruimte en een muziekkelder. Kortom voor elk wat wils  

 

Vreemd 

 

Er vonden veel activiteiten plaats in het gebouw, maar die eerste tijd gebeurden er ook allerlei 

geheimzinnige dingen. Hadden Roel en Ria 's avonds van alles klaargezet voor de activiteit van 

de volgende dag, dan bleek er 's morgens van alles veranderd te zijn; stoelen en tafels waren 

verzet, koppen en schotels misten of ze maakten 's avonds laat nog een ommetje en zagen 

allemaal lichten branden terwijl ze zeker wisten dat ze die toch echt hadden uitgedaan. Zo 

kwamen ze er langzamerhand achter dat er in bijna ieder huis op de stichting een sleutel van 

het ontspanningsgebouw aanwezig was en dat veel bewoners naar behoefte gebruik maakten 

van het gebouw en de inventaris. Dat werkte niet, je bent beheerder of je bent het niet en die 

sleutels werden opgehaald. Daar was in die tijd niet iedereen blij mee. De bewoners moesten 

er aan wennen dat de tijden veranderden en dat valt niet altijd mee. Ria: “De Voeg was wel 

een 'dorpshuisidee', maar bijna niemand van de bewoners van de stichting wist dat wij de 

nieuwe beheerders waren. Dat was niet zo goed gecommuniceerd en dan begin je met een 

achterstand” 

 

Omgekeerd was de informatie over het Jeugddorp die Roel en Ria kregen nogal summier. Ze 

wisten alleen dat het over uithuisgeplaatste kinderen ging, maar hadden niet echt een idee wat 

dat inhield. “We probeerden goed voor de kinderen te zijn”, zegt Ria. “Sommige kinderen 

hielpen weleens mee, maar we waren geen leerbedrijf.” 

 

Activiteiten en Hoogtepunten 

 

Er hebben veel en grote activiteiten plaatsgevonden in De Voeg. In 1994 was er het fusiefeest: 

Rudolphstichting en Bredervoort. Degene die de naam had bedacht, kreeg een prijs. Er werden 

steeds meer feesten gehouden, maar de middelen om goede feesten te geven, ontbraken in 

die dagen. Ria en Roel gingen naar kantoor: “Als jullie willen dat er meer mensen komen en 

dat er feesten gegeven worden, dan moet er een goed servies komen, anders doen we het 

niet, want als je mensen wilt hebben die betalen, dan moeten er goede spullen zijn. Je kunt 

mensen van buiten de stichting geen kopjes zonder oor of borden met een stukje eraf 

voorzetten!” Er kwamen goede spullen. 

 

In de jaren '90 waren er alle jaren diakendagen. Die waren fantastisch. De diakenen vertelden 

aan Roel en Ria: “We komen om de kinderen te helpen, bijvoorbeeld met wat extra's als een tv 

of zo.” Later werd het normaal dat het Jeugddorp dat deed. Toen liep de animo voor de 

diakendagen terug.  

 

Er waren veel feesten, bruiloften, begrafenissen en personeelsavonden. Er was genoeg te 

doen. Roel en Ria: “We hebben bijvoorbeeld 15 jaar de oldtimersclub uit Amersfoort hier 

gehad. Eerst was er dan een vergadering en 's middags was er een thema; dat was altijd een 

land waar ze geweest waren. Alles stond dan in het teken van dat land: het eten, de 

aankleding, de kleding. Dat waren prachtige feesten en de club was altijd heel enthousiast. 

Ook was er een juwelier uit Amersfoort die kwam met bedrijven uit het westen van het land 

hier in de bossen 'paintballen' , dan kwamen ze daarna in De Voeg douchen en een hapje eten. 

Dat 'paintballen' in de bossen mocht op een gegeven moment niet meer. De Zonnebloem uit 

Barneveld kwam ook elk jaar een feestelijke bijeenkomst houden in De Voeg. Dat werkte heel 

goed. De begeleiders van de patiënten hielpen mee met de bediening en zo konden Roel en 

Ria het toch met zijn tweeën aan.  

 



De toneelvereniging oefende in de sportzaal, maar verder was er vanuit De Glind zelf niet 

zoveel activiteit. “De kern verdwijnt steeds in dit dorp, dat gebeurt in een 'gewoon' dorp niet 

op die manier. Het blijft een bijzonder dorp, hoewel er nu meer mensen zijn zoals wij die er na 

hun werkzame leven blijven wonen, dus in die zin verandert er wel iets”, zeggen Roel en Ria.  

 

Waar ze ook heel goede herinneringen aan hebben, zijn de activiteiten op de kinderboerderij. 

Ria: “Als het tijd was om te eten, gooiden we een plank over de sloot, er ging een belletje en 

Jacob riep: “Roel, patat!” We bakten de patat en de frikandellen en het spul ging over de sloot 

richting de kinderboerderij. De kortste weg. De kinderboerderij betaalde de patat en de 

frikandellen en dat was dat. Iedereen blij.” 

 

Ria: “We hebben een keer een jaren '60-avond georganiseerd. We hebben alles in die stijl 

ingericht en helemaal aangekleed, ook de hapjes waren typisch uit die tijd: boterhamworst 

met een augurkje erin, doppinda's in bakjes en er was een ruige band uit Voorthuizen die niet 

eens betaald hoefde te worden, omdat het voor De Glind was, maar ze wilden wel gratis bier! 

Het was een prachtig feest.” 

 

 

Dieptepunten 

 

Het waren niet allemaal hoogtepunten waar Roel en Ria mee te maken kregen. Na de fusie in 

1994 ontbrak het regelmatig aan goede communicatie. Ria: ‘Soms kwam er op het laatste 

moment iemand die zei: “Oh, er moet vanavond een barbecue komen.” Vaak stond er al een 

andere activiteit gepland die niet ineens afgezegd kon worden en er moest dan op stel en 

sprong vlees geritseld worden. Gelukkig hadden ze een goede slager en met hulp van hem en 

het feit dat Roel en Ria zo goed kunnen organiseren, lukte het om een barbecue voor elkaar te 

krijgen, maar ze konden er dan niet de aandacht aan besteden die ze graag wilden. Na afloop 

werd iedereen bedankt behalve zij. Dat doet pijn.  

 

Roel: “Soms moet je lachen om dit soort dingen. Bijvoorbeeld hier in de buurt waren vroeger 

veel legerplaatsen, maar, 'De Glind was van ons', dus was er een soort verbod van de directie 

om hier met legerwagens te komen. Men was enigszins antimilitaristisch. Maar op een keer, 

het was tijdens de heropening na de verbouwing van De Voeg in 1995, stonden er ineens een 

paar pantserwagens op straat, vlak voor De Voeg. Er werd een heel strijdtoneel gebouwd en 

De Voeg werd met veel rook en geknal heropend. Een paar kinderen ramden samen met de 

militairen in een echte legertank, de speciale voordeur die in de bomen was opgehangen. Er 

werd een knalfeest gehouden! Kennelijk was men ineens omgeslagen in het denken en 

iedereen wist er blijkbaar van, maar voor ons kwam het als een volslagen verrassing. Dat is 

wel een beetje raar tijdens de heropening van het gebouw waar je beheerder van bent!”  

 

Nee, niet alles is goed gegaan in al die jaren, maar dit is niet de tijd en de plaats om daar te 

lang bij stil te staan. Ondanks alles hebben we ook genoten van deze tijd.  

 

De afloop 

 

Ria: “Het einde van ons dienstverband met Bredervoort verdiende niet de schoonheidsprijs. 

Het was in 2006. Roel kwam op zijn 60e in de OBU, ik zou nog doorwerken, maar ineens was 

er een ander, zonder dat we daarvan wisten. Dat voelde niet goed natuurlijk. We prijzen ons 

echter gelukkig dat in 2002 de dienstwoning een huurwoning werd, anders hadden we in 2006 

de woning moeten verlaten en dat hadden we in Scherpenzeel ook al eens meegemaakt.” 

 

Het heden 

 

Ria: ”We zijn gebleven, want het huis is fijn en de plek prachtig. Roel helpt geregeld op de 

kinderboerderij en dat doet hij heel graag. Roel slaat de spijkers, want Jacob weet alles van 

dieren, maar niks van klussen en Roel weet niks van dieren, maar alles van klussen! Er wordt 

wat meer aandacht geschonken aan het dorpsleven, zoals afgelopen kerst. Michael, de 

exploitant van ONS, had een kerstmaaltijd voor de hele Glind georganiseerd, daar zijn we 

geweest en dat was hartstikke gezellig.” 



 

En Jaap en ik hebben het hartstikke gezellig gehad bij Roel en Ria, we raakten haast niet 

uitgepraat en toen het lunchtijd was en we zouden vertrekken, toverde Ria in een oogwenk 

een schaal heerlijke broodjes tevoorschijn en bleven we nog wat langer. Toen ze zag dat we 

verbaasd waren over de snelheid waarmee ze dat voor elkaar kreeg, zei ze: “Ja, dat verleer ik 

nooit.”  

 

Jaap Krediet en Rieke Visser, 13 maart 2019 

 

 


